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KASKYLEHTI 1 9 6 1 
Vilttaus Kaskylehdessa julkaistuun maaraykseen merklt~an: 
Kl 1/61. 2 (= lehden numero, vuosi, asian numero). Jake lua 
koskevat muutosilmoitukset on tehtava painatusjaostoo n. 

To i mit us: Rautatiehallitus, lehtipalvelu. 

Hakemisto 

V. 1961 VR Kaskylehden viimeinen numero oli 52 (seuraavista 
numeroista on julkaistu lisaksi a-painos: 3a, 12a, 16a, 17a, 18a, 
20a, 31a, 50a, 51a). 

Lihavalla painetut numerot tarkoittavat VR Kiiskylehden numeroa ja 
laihalla painetut asianomaisen kirjoituksen numeroa. 

Aikataulukirjan A-osa, sivu 21 ilisays 4.3. A 
Alennukset, matkalipuille ks. matkaliput. 
Aloitetoiminta, 26.1; 42 .. 10. 
Ammattitauti-ilmoitukset, tapaturmar ja ammattitauti-ilmoitusten 

tayttamisohjeet (n:o 1198 ohj.) 2.1. 
Arvosanat, korottaminen 10.1. 
Asema- ja junapalvelusiiiinto, (AJS: n) 46 §: n 10 kohta 2.4. 
Asemat, ks. liikennepaikat. 
Asiakastilasto, 15.8. 
Autoliikenne, kuljetuskirjaluettelon n: o 1016 tayttaminen 3.9; 

Valtionrautateiden Autoliikenne-saanto (sivu 101) 10.6; ,Kym
menen ohjetta automiehille" 11.10; muutos Valtionrautateiden 
Autoliikenneohjesaantoon 14.13; muutos valtionrautateid€n 
autoliikenteen tariffimaarayksiin 20.5; 52.7; Tavara-autolin
joille osoitettujen Hihetysten rahdittaminen 23.4; autojen ajo 
asemalaitureille 38.5; Tavaralinja Aanekoski-Viitasaari 43.6. 

Avustukset· rautatieliiisille, lomanviettoa varten kesa- ja syyskau
tena v. 1961 14.6; 15.13; 15.14; 40.2; 41.3 

Dieselpolttonesteet, 40.4. D 

Eliiinvaunut, vaihtaminen 8.8; irto-osat 45.6. E 
Eliikkeellii olevien vapaaliput, 19.9. 
Eliikkeet, myontamisest"a ja maksamisesta annetun asetuksen 

muuttaminen 12.2; anomista varten annettavasta laakarin
todistuksesta suoritettava palkkio 13.2; ulosmittaus 28.4. 
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E Ennakkoperintiiasetus, muuttaminen 21.4; 49.1. 
Ennakkopidiitys, ediissa tapauksissa 1.3. 
Ensiapukilvet, OEA: n edellyWimien ensiapukilpie;n tilaaminen 

40.9. 
Erikoiskuljetukset, ilmoittaminen 8.8. 
Erotettuja, Ekman, Sven Erik 48.10; Holopainen, Otto Albin 30.7; 

Hakkinen, Torsti Ossi 11.20; Hamalainen, Veikko Olavi 43.12; 
Jarvenpaa, Juho Heikki 3.14; Kaasalainen, Arvo Heikki 4.13; 
Kanto, Pentti Samuli 42.12; Mandell, Jorma Olavi 44.6; Nup
pola, Heikki Tapio 39.9; Nuppola, Jaakko Kalervo 35.5; Sal
minen, Timo Aulis 27.13; Seilonen, Hannu Johannes 50.6; Si
mola, Mauno Oskari 14.18; Soderlund, Matti Erik 43.12; Va
hamaa, Antti Johannes 42.12. 

Esinekeriiily, satavuotisnayttelya varten 1962 40.9; 43.14. 
Esslingeni~ vaunut, lammitys- ja tuuletuslaitos 43.3; korjauskirja 

45.2. 
Etsinniit, lyijykepihdit kadonneet 2.7; 30.1; Gdp-vaunujen sisus

tukseen kuuluvien irto-osien haviaminen 3.8; SOK: n kuorma
lavojen etsinta 5.10; Cyklop-sitomiskoneen etsinta 5.11; kaasu
pullojen etsint'ii 13.8; vaununpeitteen etsintii 20.14, 33.5; 36.4; 
37.3; 38.10; 41.11; sairaspaarien etsinta 48.8. 

F Finnlux-loppuopastelykdyt, 1.9. 

H H allintoasetus, muutos 20.2. 
H alot, rautatielaisille myytavien halkojen hinta 8.6; 42.4; 43.4. 
H elposti pilaantuvat tavarat, ilmoittamilnen vastaanottajalle tai 

niiden kuljettaminen 13.6. 
H enkilOliikenteen raktiluottotili, 49.9. 
H opealinjan erikoisliput, 1961 12a. 
Hiikkilavat, puhdistaminen 8.10; korjaus 43.2. 

J Jaostojen lykennykset, 16.3. 
J okioisten rautatie, matkaliput 34.5. 
Junaliikennetilasto, 4.11; 5.9; 27.12; 44.4. 
Junaturvallisuussiiiinto, 9.4; 41.1; tilapiiisten nope:udenrajoitusten 

merkitseminen 24.1. 

K Kaasuoljyn jakelulaitteet, kunnossapito 11.6. 
Kalustoesineet, lainaaminen 11.5. 
Kansainviilinen tavaraliikenne, 16.11; tavarayhdysliikenteen tilit 

23.5. 
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Kansainviiliset matkaliput, 1.11. K 
Frappaletavaraliihetykset, Karkkilan radalle osoitettujen kuormaa

minen 6.9; kappaletavaran kuljetus 8.9; painojen laskeminen 
lomakkeissa n: o 3820 ja 3832 8.11; ulkomailta saapuneen tul
latun tai tullaamattoman tavaran kuljetuspakkauksen kunnon 
tarkastus 15.5; tavara-autolinjoille osoitettujen lahetysten rah
dittaminen 23.4; kap'Paletavaran rahtien korotus Ruotsin rau
tateilla 23.6; tavaralinja .Aanekoski-Viitasaari 43.6. 

Kassaerehdysraha, v. 1961 25.1. 
Kesiivirkalakit ja -takit, ks. virkapuku. 
Kiito- ja matkatavara, Savonlinnan-kauppatorille saapuvien lahe

tysten osoittaminen 29.2; nestekaasun kuljettaminen 34.2; 
43.7. 

Kokousvapaaliput, 42.7. 
Konduktoorinshekkiliput, myyntia koskevan kys-elylomakkeen 

tayttaminen 11.18. 
Konduktoorivaunut, kalustot 51.7. 
Konepajat, seisonta-ajat kesalla 1961 25.2. 
Korulomakkeet, 50.4; varastointi 50.5. 
Kotiinkuljetus, keskitetyn kotiinkuljetustoiminnan aloittaminen 

Keravalla ja .Tokelassa 11.12; Turussa, Turun satamassa, Ku
pittaalla, Rantamaella, Vaasassa, Vaskiluodossa ja Mustasaa
ressa 23.2; Oulussa 27.7; muutoksia Oy Pohjolan Liikenne 
Ab: n tavaralinjaliikenteessa ja Siilinjarven poistaminen ko
tiinkuljetuspaikkalu-etteloista 48.7; keskitettyyn kotiinkulje
tustoim. siirtyminen Torniossa 51.9. 

Koululaisliput, 34.7; 36.2; koululais- ja opiskelijaliput 42.9. 
Koululaisten urheiluloma-alennus, v. 1961 3.10. 
Kuljetukset, yleisohjeet Kansainvalisen Laivaus Oy:n toimesta 

lahetettavien hihnakuljettimien kulj. varten 4.7; kalkin ym. 
vaunuja likaavan tavaran kulj. 7.6; rautatievaunuihin kuor
mattujen asuntovaunujen kulj. koskevan yleisluvan kumoa
minen 8.7; -erikoiskuljetuksista ilmoittaminen 8.8; yleisohjeet 
parakkien kuljetusta varten 11.11; helposti pilaantuvien tava
roiden ilmoittaminen vastaanottajalle tai niiden kotiinkuljet
taminen 13.6; ulkomailta saapuneen tullatun tai tullaamatto
man tavaran kuljetuspakkauksen kunnon tarkastus 15.5; 
elainvaunujen vaihtaminen 15.7; kuormanulottuman ylittavien 
neuvostoliittolaisten V gk-viljankuljetusvaunujen liiWi.minen 
juniin 17.7; ruumisvaunujen kulj. 20.9; osoitteella varustettu 
vieraalle liikennepaikalle harhaantunut tavara 22.10; matka
tavara vapaalipuilla 23.3; 39.6; 46.5; oshtainen lahetyskielto 
Keitelepohjan pysakille 25.4; matkatavaran kuljetustilauksen 
kasittely junassa 27.9; rajiihdysaineid-en kulj. 30.1; yleisohjeet 
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K ilman erikoiskuljetuslupaa tavallisessa tavarajunassa kuljetet
tavaksi sallittujen telaketjullisten tyokoneiden kuormaami
sesta 31a.1; ohjeet Terasmies 5-8, JT 22 ja JT 23 kaivuko
neiden kulJettamista varten 31a.2; nestekaasun kulj. kiito- ja 
matkatavarana 34.2; 43.7; SNTL: n vaunujen kayton ja kulun 
tarkkailu seka niiden kulkusaatteen tayttaminen 34.4; vaunu
kuormatavaran lahettaminen kyllastyslaitoksille 42.3; kreosoo
tilla kyllastettyjen puutavaroiden lahettaminen Hk-vaunuissa 
42.6; VR: lle ostetun tavaran kuljetus rautateitse 46.4; lysoli
vaunujen numerosarja 51.10; yleisohjeet Ima tran Voima Oy: n 
kuljetusvaunun kuljettamiseksi rautateilla 52.8. 

Kuljetuskirjat, VR:n oman tavaran 1.8; kuljetuskirjaluettelon 
n: o 1016 Hi.yttaminen 3.9; vaununsaatteen tayttaminen 7.5; 
purkamisraiteen merkitseminen rautatien oman tavaran kulje
tuksissa kuljetuskirjoihin ja vaunujen osoitekilpiin 27.8; vau
nuryhmie.n rahtikirjat 47.6; vaunuryhmien vaununsaatteet 
50.1. 

Kuljetussaatteet, vaarinkaytto 3.7. 
Kuormaaminen, Karkkilan radalle osoitettujen kappaletavaraHihe

tysten kuorm. 6.9; Hk-vaunujen pylvaat 20.10; ohjeet Teras
mies 5-8, Jt 22 ja JT 23 kaivukoneiden kuormaamista vart~m 
31a.2; lattiasuojalevyjen kayttaminen Neuvostoliiton vaunujen 
tukkikuormauksissa 45.5. 

Kuormalavat, luovuttaminen asiakkaille 7.7; tukikoukkuje.n havia
minen 41.9. 

Kuormataulukko, Oa- ja eraiden muiden tavaravaunujen 32.4; 
33.2. 

Kurssit, ks. rautatieopisto. 
Kuvateos, ,Valtionrautatiet 1862-1962" 38.1. 
Kiisivaunut, liikkuminen linjalla 24.2. 
Kiiyttokomiteat, 8.1. 

L Laiturit, ks. liikennepaikat. 
Laivaliikenne, satamissa 1.10; 3.6; 6.7; 14.11; 20.8; 21.11; 22.11; 

52.9. 
Lattiasuojalevyt, kliyttaminen Neuvostoliiton vaunujen trukki

kuormauksissa 45.5. 
Lennatinliilcenne, lin asemalla 4.6; Ruukin asemalla 5.4; Vinkki

Hin asemalla 7.4; Lohiluoman pysalcilla; Sotkamon linjatoi
mistossa 20.7; Otalammen pysakilla 24.4; Kauppilanmaen ase
malla; Kiukaisten asemalla 26.2; Kilpuan pysakilla 37.2; Kor
keakosken asemalla 51.8. 

Liikenne, Kangasalan-Suinulan kaksoisraide 1.4; junapainotau
lukko rataosalla Lahti-Valko 4.3; henkiloliikenne rataosilla 
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Lahti-Loviisa ja Kemijarvi-Kelloselka 5.3; Liikenteen lo- L 
pettaminen Hyvinkaan-Karkkilan rautatiella 12.1; junalii
kenne 30. 4. 1961 16.7; matkustajien palveleminen hliirioiden 
sattuessa junaliikenteessa 17.6; jakelulinjan Kaj-Nrm muutta
minen 19.5; henkilojunaliikenteen korvaaminen linja-autovuo
roin Lahden-Vesij'ii.rven rataosalla 19.6; Kuusankosken-Voi
kan yksityisen rautatien lakkauttaminen 21.3; tilapaisten no
peudenrajoitusten merkitseminen 24.1; resiinain ja kasivaunu
jen liikkuminen linjalla 24.2; dsittainen Hihetyskielto Keitele
pohjan pysakille 25.4; kaksoisraide Kauniainen-Espoo 32.2; 
kaksoisraide littala-Kuurila 32.3; Oa- ja eraiden muiden ta
varavaunujen sallitut nopeudet rataosilla A, B ja C 32.4; 
33.2; liikenne Riihimaen-Lopen rautatiella 43.1; rataosan 
Taivalniska-Taivalkoski avaaminen liikenteelle 47.1; kak
soisraide Hameenlinnar--Iittala 51.3. 

Liikennepaikat, (ks. syrjaraiteet), Aatami se (Karkku) 51.6; 
Anterus se (Lapinjarvi) 7.3; Arola se (UusikyUi) 39.1; Art
jarvi se (Orimattila) 7.3; 12.4; Eskilom se (Lapinjarvi) 7.3; 17.5; 
49.2; Etela-Orimattila sevh 7.3; Haapapera se (Nivala) 40.6; 
Haddom se (Loviisa) 17.5; Hakuni se (Kurikka) 20.6; Har
jankylii se (Kauhajoki) 20.6; Hauta-aho se (Pesiokyl'a) 48.6; 
Hepokari se (Uusikaupunki) 18.6; Hieta se (Orivesi) 51.6; 
Hiltulanmaki vh (Siilinjarvi) 40.6; Hirsiahde se (Teuva) 
20.6; Hunsala p 15.4; Huuhkajavaara se (Pesiokyla) 48.6; 
Itala se (Taivalkoski) 48.6; Jorvas lv (Masala) 19.3; Juan
koski vh p 38.4; Jakaliiaho se (Pesiokyla) 48.6; Kaarela se 
(Kolho) 7.3; Kainasto lv (Kauhajoki) 20.6; Kakkuri sevh 
(Kurikka) 20.6; Kannonkoski p a 27.5; Karppila lv sevh 
(Hyrynsalmi) 52.6; Kauhava a 34.3; Keihasvaara se (Kemi
jarvi) 14.10; Kelkkala se (Koski) 44.3; Kinanen se. (Kannon
koski) 14.10; 16.8; Kivinen se (Uusikyla) 39.1; Kohlu se 
(Kauhajoki) 20.6; Koitto se (Pesiokyla) 39.1; 48.6; Korpinen 
vh (Pihtipudas) 9.3; Korvua lv (Taivalkoski) 48.6; Kosken
korva a p 44.2; Kovajarvi sevh (Pesiokyla) 48.6; Kovero a 
43.5; Kuggom se (Loviisa) 7.3; 17.5; Kulmala se (Lievestuore) 
17.5; Kurkela se (Uusikyla) 39.1; Kurtti sevh (Taivalkoski) 
48.6; Kuusikko se (Orimattila) 17.5; Kuuslahti vh (Siilinjarvi) 
40.6; Kuusoja se (Kaltimo) 14.10; Kyminlinna lv (Kymi) 
51.6; Kytaja p 15.4; Kaki se (Vammala) 51.6; Kakiaho se 
(Pesiokyla) 39.1; 48.6; Lahoo se (Kauhajoki) 20.6; (Kurikka) 
22.9; Lammainen se (Harjavalta) 51.6; Lapinjarvi 7.3; Leu
kaluut se (Siuro) 19.3; Leino Iv· (Pesiokyla) 48.6; Linnamaki 
p 15.4; 16.8; Lippo sevh (Pesiokyla) 48.6; Lohiluoma lv (Ku
rikka) 20.6; Louhioja se (Kaltimo) 17.5; Louvonmaki se, (Ku-
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L rikka) 20.6; Loviisa a 7.3; Luomajarvi se (Kannonkoski) 15.4; 
Luomankyla se (Kauhajoki) 20.6; Loytana se (Pihtipudas) 
14.10; Mankala lv (Kausala) 39.1; Marjoniemi se (Kouvola) 
51.6; Meltola se (Karjaa) 18.6; Michelspiltom se (Lapinjarvi) 
7.3; 9.3; Mieto lv (Kurikka) 20.6; Mikonjarvi se (Joutsijarvi) 
29.1; Muijala sevh lit (Lohja) 49.2; Muuraisniemi se (Kal
timo) 14.10; Myrskylii sevh 7.3; Nostamo se (Viinijarvi) 47.5; 
Nuolikoski se (Hiekkalahti) 14.10; Nurmo a p 52.5; Ollonen 
se. (Orimattila) 7.3; Orimattila 7.3; Pahtoaapa se (Salla) 17.5; 
Pajamaki se (Lapinjarvi) 17.5; Pakaa sevh 7.3; Pakkala se 
(Lapinjarvi) 7.3; 9.3; Palo se (Taivalkoski) 48.6; Patuna se 
(Loviisa) 51.6; Pennala se (Orimattila) 7.3; Pesiokyla p 48.6; 
Peuranmaki se (Suolahti) 20.6; Piipsjarvi se (Oulainen) 4.5 ; 
Porlammi se (Lapinjarvi) 7.3; Porvoon keskusta se (Porvoo ) 
16.8; Puistola l (Tikkurila) 3.5; Pukinmaki 1 (Malmi) 3.5; 
Pyhakumpu vh (Pyhasalmi) 18.6; Pyssy se (Nurmes) 14.10; 
Rahkola lv (Seinajoki) 40.6; Rauhamaki lv (Kangaslampi) 
17.5; Rautaharju se (Joutsijarvi) 20.6; Rekisuo se. (Orimattila) 
7.3; Riihioja se (Orimattila) 17.5; Ristimaki lv (Haapamaki) 
4.5; Ritola se (Pesiokyla) 48.6; Roppola se (Kovero) 4.5; 
Sahinpuro vh (Siilinjarvi) 40.6; Sallantie se (Salla) 4.5; 
Sipovaara se (Kemijarvi) 16.8; Sitikkala se (Kausala) 39.1; 
Skinnarby se (Lapinjiirvi) 7.3; Smedjebacken ks. Pajamaki; 
Sudenkivi se (Orimattila) 7.3; 12.5; Survoneva sevh (Kauha
joki) 20.6; SYTjiivaara se. (Pesiokyla) 16.8; 48.6; Sankimaki 
vh (Siilinjarvi) 40.6; Sarkikoski se (Taivalvaara) (Taival
koski) 42.5; 48.6; Taivalkoski p 47.1; Taivalniska se (Taival
koski); Taivalvaara p 48.6; Turja se (Kauhajoki) 20.6; Uut
tula se (Pesiokyla) 48.6; Varvi se (Loviisa); Valkon keskusta 
se (Loviisa) 51.6; Vaskijarvi p 15.4; Vehkamaa se; Villi se 
(Orimattila) 17.5; Virenoja sevh 7.3; Voikka lit 45.4; Vuo
samo se (Joutsijarvi) 16.8; Vuotlahti vh (Siilinjarvi); Vahii
kangas se (Ylivieska) 40.6; Viilivaara se (Taivalvaara) 28.6; 
48.6; Valjakoski se (Taivalkoski); Viiakio lv (Pesiokylii) 
48.6; .Amm"!ci.la se (Orimattila) 7.3; .A.ysto lv se.vh (Teuva) 5.2; 
20.6. 

Liikennepaikkojen kuntoisuuskilpailu v. 1962, 14.9; yleisiii puisto-
jen ja istutusten hoito-ohjeita 48.4. 

Liikennoimissiiiinnot, ratapihojen 6.8; 9.5; 18.7; 26.5; 26.3; 41.2. 
Liikkuvat tyokoneet, 2.5. 
Lintujen ruokkiminen, rautatiealueilla 6.3. 
Lisiityotunnit, merkitseminen tyoaikakorttiin 21.5; tyovoiman

kiiyttotilastoon 21.6 . 
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Lomakkeet, ks. painotuotteet. L 
Liimmityskoksin kiiytto, virka- ja asuinhuoneistojen llimmitykseen 

6.5. 

Makuupaikkaliput, muutos 1 lk:n lippujen myyntiin 11.14. M 
Matkailuliput, 19G1 12a; 16.14; 22.14. 
Matkaliput, koululaisten urheiluloma-alennus 3.10; viikonloppu

liput 7.11; matkalippujen tarkastaminen 25.6; tilauksen kasit
tely junassa 17.9; matkalippualennus Koopenhaminan koulu
kokoukseen 28.9; seurue-, per he- ym. lippujen hinnoitus 29.3; 
Jokioisten rautatien matkaliput 34.5; koululaisliput 34.7; 36.2; 
syysalennusliput 34.8; sanomalehtimiesliput 38.8; koululais- ja 
opiskelijaliput 42.9; talvialennusliput 46.8. 

Matkatavara, vapaalipuilla 23.3; 39.6; 46.5; kuljetustilauksen ka
sittely junassa 27.9; nestekaasun kuljettaminen 34.2. 

Matkustajien palveleminen, hliirioiden sattuessa junaliikenteessa 
17.6. 

Muuntokurssit, 4.10; 5.7; 11.16. 
Miiiiriiaikais{lmoitukset, 3.2; 6.1; 33.1. 
Miiii1·iiyskokoelma, I osan jakelu 15.3; I oikaisu 47.2; muutos MK 

Il:n matkakorvausslilinnoksiin 45.1. 

Naulojen hankinta, 18a; 20.4. N 
Nestekaasu, kuljettaminen kiito- ja matkatavarana 34.2. 
Nostokippattsvaunut, 28.7. 

Ohjesiiiinto, ensiavusta tyotapaturmien sattuessa 37.1. 0 
Onnettomuus- ja vauriotilasto, 49.3. 

PaikanHlauskuitti, kliytto 18.11. p 
Painotuotteet, mlilirliaikaisilmoitukset 3.2; 6.1; ,Kymmenen oh

jetta automiehille" 11.10; painotuotteiden hinnat 14.14; mlia
riiyskokoelman I osan perusjakelu 15.3; ohjesaiinto ensiavusta 
tyotapaturmien sattuessa 37.1; sairaanpassi-lomak~ 38.2; 48.2; 
51.2; onnettomuus- ja vauriotilasto 49.3; uusi korulomake 
50.4; korulomakkeiden varastointi 50.5. 

Palkkaus, 
erakkeet, myontlimisestli ja maksamisesta annetun asetuksen 

muuttaminen 12.2; anomista varten annettavasta lii.ii.klirin
todistuksesta suoritetta va palkkio 13.2; ulosmittaus 28.4; 

ennakkoperintliasetus, muuttaminen 21.4; 49.1; 
ennakkopidlitys, eraissii tapauksissa 1.3; 
lapsilisii.- ja kansaneUikemaksu, tyonantajan 1.2; 47.3; 
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p liikennetyontekijat, vaununsiivoojien ja siivoojien palkat tyo
sopimussuhteessa 16.2; 

laakarinpalkkiot, tapaturmatapauksissa 12.3; 27.3; palveluk
seen tai tyohon pyrkivalle annettavasta Uiakarintodistuk
sesta 13.3; 14.5; 27.4; 

matkakorvaukset, tyo- tai oppisopimussuhteessa valtioon ole
vien toimihenkilOiden ja tyontekijoiden 6.2; terveyssisarien 
ja sairaanhoitajien kotikaynneista aiheutuvat 17.3; vuosi~ 
matkarahat 22.2; virantoimituksesta asemapaikan ulkopuo
lella suoritettava korvaus 22.3; linjaliikenteessa toimivien 
autonkuljettajien ja autonapumiesten 22.5; 

palkan ulosmittaus 28.4; 
palkkausasetus, muuttaminen 14.3; 18.4; 
parantolakustannukset, 10.2; 
paivaraha, tyo- tai oppisopimussuhteessa valtioon olevien toi~ 

mihenkiloiden ja tyontekijoiden 6.2; valtionrautateiden 
oppikurssilaisten 22.4; 

rautatieopiston ja linjahallinnon tuntiopettajien palkkiot 5.1; 
suunnuntaityokorvaus, valtion virkamiehille v. 1961 8.3; 11.2; 
tyoehtosopimus, rautatiehallituksen ja Suomen Rautatie]aisten 

Liiton r.y. valinen 4.1; 
virantoimitusrahas1Hinto, 22.6; 
virkamiespalkkaukset, tarkistus 16a; 
vuosiloma, tyosopimussuhteessa valtioon olevien toimihenkiloi

den ja tyontekijoiden 23.1; valtion virastoissa ja laitoksissa 
28.3; tyosuhteesta virkasuhteeseen tai painvastoin siirty
neen henkilon vuosiloman maaraaminen 48.1; 

vuosimatkarahat, 22.2; 
ylimaii.raiset virastotyot, annetun asetuksen muuttaminen 18.5; 
ylimaaraisten tointen luettelo, muutoksia 8.4; 
yotyokorvaukset, suorittaminen valtion virkamiehille v. 1961 

8.2. 
Patjat, kaytosta vapautuneet 10.5. 
Pesukoneet, kaytostii. perittavat korvaukset 13.4; 27.2. 
Pienoisrontgenkuvaukset, 9.2; 10.3; 13.5; 34.1; peruutus 17.2. 
Piensiiiliot, laskenta 38.6; sailiOiden palauttaminen Ruotsiin 43.8. 
Pohjoismainen kiertomatkaliikenne, "Pohjolan yleiskierros" 10.7; 

52.12. 
Pohjoismainen tavamtariffi, 4.9; 14.16; 22.13; 26.4; 32.6; 45.7; 

46.6; 50.3; 51.12; 52.13. 
Oy Pohjolan Liikenne Ab, aikataulumuutos Joensuu-Ilomantsi 

tavaralinjalla 10.6; valtionrautateiden ja Oy Pohjolan Lii
kenne Ab: n tavaralinjoille osoitettujen lahetysten kuljetetta
vaksi ottaminen 14.12; muutoksia Rovaniemi-KittiHi-Sirkka 
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tavaralinjan liikennoimisessii. 16.9; Viipurin Linja-Auto Oy: n p 
kanssa tehty tariffisopimus 20a; muutos tavaralinjojen aika
tauluihin 46.2; muutoksia tavaralinjaliikenteessa ja Siilin
jarven poistaminen kotiinkuljetuspaikkaluetteloista 48.7. 

Polttoaineiden kiiytto, valtion virka- ja asuinhuoneissa seka 
myynti rautatielaisille 8.5. 

Polttoainekuitit, 3.3. 
Puiset rata- ja vaihdepolkyt, hankinta- ja laatumaar'"aykset 2.2; 

35.1; 47.4. 
Punnitseminen, Karl Forsstrom Oy: n kalkkikivivaunukuormien 

1.7. 
Pysiikit, ks. liikennepaikat. 

Rahtt"luotto, 9.6; 27.10. 
Rahtiluottotili, henkiloliikenteen 43.9; tulojen yhdistelmat 20.12. 
Rahtitasotukset, 39.2; Hangon 50.2. 
Raidetarvikkeiden keskusvarasto, 44.1. 
Raiteet, ks. syrjaraiteet. 
Rakennusmestarien piiivystys, 16.4; 20.3; 48.3; 51.4; 52.2. 
Ratakiskot, ohjeet SNT-Liitosta tilattujen ratakiskojen P-54 tar-

kastuksesta niita vastaanotetaessa ja toimenpiteista takuu
aikana kiskojen ollessa kaytossa 50 a; 52.3. 

Ratakiskotarvikkeiden piiiillysteet, palautus 48.5. 
Rataosien liikennoiminen, ks. liikenne. 
Ratapihojen liikennoimissiiiinto, 6.8; 9.5; 18.7; 25:5; 26.3; 41.2. 
Rataselektorijohto, viililHi Orivesi-Haapamaki 4.4. 
Rataselektronipuhelin, ohj~ita kayttajille 7.1. 
Rautatieopisto, veturinkuljettajaoppikurssit syyslukukaudella 

1961 13.13; kirjanpidon tutkinnot 13.14; 45.13; kielitutkinnot 
13.15; 45.12; kurssiohjelma syyslukukau,della 1961 20.17; 
veturinkuljettajaoppikurssit kevatlukukaudella 1962 39.10; 
alemmat liikenneoppikurssit vuonna 1962 39.11; kurssiohjelma 
kevatlukukaudella 1962 50.10. 

Rengasmatkat, 1961 12a. 
Resiinat, liikkuminen linjalla 24.2. 
Rottien hiivittiiminen, 46.1. 
Runkojunien myohiistyminen, tehtavat ilmoitukset 21.8. 
Runnvika-siihkokytkimet, kiskoautokalustossa 42.2. 
Ryhmiimatkat ulkomaille, rautatielaisten 19.8. 
Rontgenkuvaukset, ks. pienoisrontgenkuvaukset. 

R 
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S Sairaanpassi-lomake, t'iiyttaminen ja oikeus sen antamiseen 38.2; 
uusittu 48.2; 51.2. 

Salpausselan kisajunat, 4.-5. 3. 1961 3.11. 
Sanomalehtimiesliput, 38.8. 
Seisakkeet, ks. liikennepaikat. 
Selektronipuhelimet, 51.5. 
Seurue-, perhe- ym. liput, hinnoitus 29.3. 
Sotilaskuljetusesineisto, 4.8. 
Sott"laskuljetustodistukset, 18.8. 
Sotilasliput, 38.7. 
Standardit, VRS 40.1. 
Sunnuntaityokorvaus, valtion virkamiehille v. 1961 8.3; 11.2. 
Syrjaraiteet, Agan raide (Pori) 35.2; Aseman uusi raide; Etelii.-

piirin raiteet (Vaasa) 19.3; Faneritehtaan raide (Heinola) 
5.2; Hakkimon raide (LeppaJuoto) 44.3; Hallman 'in raide 
(Joensuu) 7.3; Hangon Vari Oy:n raide (Hanko) 18.6; Hank
kijan raide (Kuopio) 15.4; Hepokarin satamaraiteet (Uusi
kaupunki) 7.3; Hiiliraide (Tampere) 27.6; Hiiltomon raide, 
(Hyvinkaa) 1.3; Haklin raide (Mukkula) 11.7; Hoytiaiscn 
raide (Kontiolahti) 49.2; Isokiven raide (Keuruu) 40.6; Ita
harjun raide (Kupittaa) 5.4; J okiraide (Kyttala) 49.2; 
Kauppa Oy:n raide (Nurmes) 4.6; Kaupunginniemen raiteet 
(Lieksa) 49.2; Kaupungin raide (Kuopio) 15.4; Kenkatehtaan 
raide (Rauma) 7.3; Kesii.niemen raide (Siuro) 5.2; Kevelin 
raide (Iisalmi) 38.4; Kivilaiturin raiteet (Kokkola) 2.3; Kone 
Oy: n raide (Hyvinkii.a) 1.6; Kuusankosken Osuusliikkeen 
raide (Kouvola) 38.4; Kymin Oy:n raiteet (Juankoski) 38.4; 
Kymin raide (Mii.ntyharju) 44.3; Laajakankaan sorakuopan 
raide (Kontiomii.ki) 15.4; Lapalion raide (Misi) 49.2; La uta
Ian raide (Nokia) 48.6; Lohjan satama-raide (Lohjan kaup
pala) 40.6; Loviisan Saha- ja Tynnyritehdas Oy: n raide 
(Valko) 45.4; Maamiesten Kaupp a Oy: n raide (Loimaa) 
45.4; Makasiinitiet (Vaasa) 19.3; Marjoniemen raide (Kou
vola) 48.6; Merikosken tyoraide IT (Oulu) 1.6; Muhoksen tiili
tehtaan raide (Soso) 28.6; MS I; MS II; MS Ill (Aanekoski) 
41.7; Makel'iin raide (Herrala) 15.4; Neste Oy:n raide (Hillo) 
9.3; Nuottasaaren raide (Oulu) 32.5; Ossauksen raide (Jaa
tila) 51.6; Osuusliike Kymenmaan raide (Kouvola) 38.4; Ou
tokummun tie (Kouvola) 15.4; Pajusaaren asetteluraite€t 
(Kemi) 2.3; Paragonin raide (Pitajii.nmaki) 29.1; Pasalan 
sorakuopan raiteet (Huutokoski) 5.2; Pellavatehtaan raide 
(Tampere) 15.4; Petsamon raide . (Kemijarvi) 49.2; Petaja
kosken raide (Jaatila) 51.6; Pikkulaiturin raiteet (Kokkola) 
2.3; Pikkupiirin raiteet (Vaasa) 19.3; Pistoraiteet (Hirvas) 
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51.6; Pohjoispiirin kurvi; Pohjoispiirin raiteet (Vaasa) 19.3; S 
Po-Sa-Ra Oy:n raide (Kuopio) 15.4; Propsitien raiteet (Vaa-
sa) 19.3; Pumppuhuoneen raide (Kemijarvi) 49.2; Puomkal
lion raide (Rauma) 7.3; Pursialan satamaraiteet (Mikkeli) 
49.2; Putkolan raide (Iisalmi) 38.4; Puukalusto Oy: n raide 
(Lahti) 11.7; Puulan raiteet (Otava) 49.2; Puutavararaide 
(Simo) 49.2; Poytalahden raide (Juojarvi) 49.2; Rajatie 
(Vaasa) 19.3; Raninin raide (Kuopio) 15.4; Rantapisto (Loh
jan kauppala) 40.6; Rantaraide (Joensuu); (Kauttua); (Ke
mijarvi) 49.2; (Kuopio) 15.4; (Lohjan kauppala) 40.6; (Salo); 
(Ammansaari) 49.2; Rantaraiteet (Aavasaksa): (Haapajarvi); 
(Inha), (Orivesi); (Valkeakoski); (Vilppula); 49.2; Ranta
sivu (Kuopio) 15.4; Rauhan sorakuopan raid e. (Rauha) 46.3; 
Rau-ten raide (Mukkula) 11.7; Rautsalon raide (Heinola) 
5.2; 6.6; Rehumyllyn raide (Lansisatama) 4.5; Sahanmaen 
raide (Hyvinkaa) 1.6; Sahan raide (Heinola) 5.6; (Loimaa) 
49.2; (Myllym'iiki) 40.6; (Ahtari) 49.2; (.Aanekoski) 41.6; Sa
han raiteet (Vaasa) 19.3; Saimaan raiteet (Imatra) 49.2; Sal
men raide (Pyhasalmi) 49.2; Sammon patka (Vaasa) 19.3; 
Satama (Valkeakoski) 49.2; Sataman laituriraide (Lohjan 
kauppala) 40.6; Sataman raiteet (Imatra) 49.2; Satamaraide 
(Aavasaksa); (Haapajarvi); (Haukipudas); (Joensuu); (Juo
jarvi); (Kauttua) 49.2; (Keuruu) 40.6; (Kontiolahti); (Kyt.. 
tala); (Loimaa); (Misi), (Salo); (Simo); (Ahtari); (.Amman
saari) 49.2; Satamaraiteet (Inha); (Kemijarvi) 49.2; (Kirk
niemi); (Leppalahti) 40.6; (Lieksa); (Mikkeli); (Orivesi); 
(Otava) 49.2; (Punkasalmi); (Sarkisalmi) 40.6; (Vilppula) 
49.2; Satamarata (Pyh'iisalmi) 49.2; Saunatien raide (Manty
harju) 44.3; Savilahden varastoraiteet (Mikkeli) 49.2; Sellu
loosaraid~ (Aanekoski) 41.7; Selluloosatehtaan raiteet (Oulu) 
2.3; Shellin raide (Rauma) 7.3; (Varkaus) 43.5; SMK:n raide 
(Kouvola) 9.3; 15.4; Sorakuopan raide (Punkasalmi) 48.6; 
Sorakuopan raiteet (Huutokoski) 5.2; (Malmi) 28.6; Sorarai
teet (Huutokoski) 5.2; Suomen Gummi Oy:n raide (Nokia) 
48.6; Suur-Savon raide (Mikkeli) 11.7; Tampellan raide (Mes
sukyUi.); (Tampere) 15.4; Tehtaan raiteet (Kirkniemi) 40.6; 
Teollisuusraiteet (Kalkku) 38.4; Teras Oy:n raide (Malmi) 
48.6; Tullitie (Kuopio) 15.4; Tuottajain Mylly Oy: n raide 
(Hyvinkaii) 1.6; Uimatie (Kuopio) 15.4; Ulkosatama (Kaski
nen) 16.8; Duden laiturin raide (Vaasa) 19.3; Uudenlaiturin 
raiteet (Kokkola) 2.3; Vanhan laiturin rait~t (Kokkola) 2.3; 
Valion raide (Kemi) 22.9; Varastoraide (Haukipudas) 49.2; 
(Kuopio) 15.4; Veitsiluodon raide (Kemi) 2.3 Viljavaraston 
raide (Peltosalmi) 29.1; Voimalaitoksen raiteet (Jaatila) 51.6; 
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s Yleinen purkamisraide (Kuopio) 15.4; Oljyraiteet (Vaasa) 
19.3; 

Syysalennusliput, 34.8. 
Siihkonl;;ulutusilmoituslomakkkeet, kayttoohje~t 7.2. 
Siihkopatojen kiiytto, perittavat korvaukset 27.2. 
Siingyt, kaytosta vapautuneet 10.5. 

T Talvialennusliput, 46.8. 
Tapaturmailmoitukset, 2.1. 
Tarif[i, pohjoismainen tavaratariffi, 4.9; 14.16; 22.13; 26.4;. 32.6; 

45.7; 46.6; 50.3; 51.12; 52.13. 
Tariffisiiiinto, TS: n 3 §: n 1, 2 ja 4 lisamaaraykset 7.8; eraiden 

sivujen uudelleen painatus 12.5; 58 §: n 1 lm: n kohta 8 16.10; 
23 § :n 2 lisamaarays 19.7; 20 §:n 10 lisamaarays 22.12; sivut 
11, 12, 21-28 painettu uudestaan 51.11. 

Tarif[itaulukot, matka-, kiito- ja rahtitavaramaksut 5.6; sivuja 
painettu uudestaan 7.9; siv. 4 kohta 9 21.12. 

Tavarajunat, tarkeimmista tehtavat ilmoitukset 21.9. 
Tavaranimisto, muutos osaan Kiinnityselimet 3.4; muutos n: o 

2670 11.3; 19.2; 40.5; 41.5; lisays n:o 2670/Mok 11.4; 17.4; 
25.3; lisays n:o 2670 16.5; muutoksia metalliosaan 21.7; 22.8; 
heikkovirtasahki:itarvikkeet 28.5. 

Teras- ja valumutaromu, kerays 1.5; myynti 16.6; 41.6. 
Tilapiiinen vapaalippu, lahti:iaseman merkitseminen 52.11. 
Tilastoaineisto, tilastotoirp.istoa varten laadittava 4.11; 52.14. 
Ttlitysmiiiiriiykset, valiaikainen muutos 3a; 36.1; valiaikaiset 52.10. 
Tilityssiiiinto, 53 § : n 4 kohdan 6 kappale 14.2; 39 §: n 1 kohta 

38.9. 
Tuberkuloosipotilaat, hoitokustannukset 4.2. 
Tulojen yhdistelmiit, 20.12. 
Tyoaika, tyoaikalain soveltamismaaraysten 2 §: n tulkinta 16.1; 

tyoaikalain alaisten virkamisten tyi:iajan lyhentaminen 17a; 
tyoaika tyossa, milloin ei noudateta tyoaikalakia eika virasto
jen tyi:iajasta annettua asetusta 22.1; tyoaika ja vuosilomat 
valtion virastoissa ja laitoksissa 28.3. 

Tyoaikakortit, lisatyotuntien merkitseminen 21.5. 
Tyolukuilmoitukset, tayWiminen 5.5. 
Tyoturvallisuus, 38.3; 40.3. 
Tyovoimankiiyttotilasto, lisatyon merkitseminen 21.6. 

U Urheiluloma-alennukset, koululaisten v . 1961 3.10. 
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Vaihteet, ks. Uikennepaikat. V 
Valtionrautateiden juhlajullcaisut, tilaaminen 13.1; 18.2; 51.1; ku

vateos 38.1. 
Valtionrautateiden kassat, yleiset maaraykset 14.1. 
Valtionrautateiden urheilutoimikunta, kokoonpano v. 1961-62 

14.4 
Valtion virka-ansiomerkki, 27.1; 28.1. 
V apaalippusiiiinto, muutoksia 18.9 ; 21.2. 
Vapaaliput, elakkeelHi. olevien 19.9; matkatavara vapaalipuilla 

23.3; 39.6; 46.5; lahtoaseman merkitseminen tilapiiisiin vapaa
lippuihin 52.11. 

Vaunukuormatavara, lahettaminen kyllastyslaitoksille 42.3. 
Vaununpeitteet, etsinnat 20.14; 33.5; 36.4; 37.3; 38.10; 41.11; Ui.

hettaminen 24.5. 
V aununsaatteet, tayttaminen 7.5; vaunuryhmien 50.1. 
Vaunut, Gdp-vaunujen sisustukseen kuuluvien irto-osien haviami

nen 3.8; vaunuJen puhdistaminen 11.9; ruumisvaunujen kulje
tus 20.9; Hk-vaunujen pylviiat 20.10; nostokippausvaunut 
28.7; Oa- ja eraiden muiden tavaravaunujen kuormataulukko 
ja sallitut nopeudet rataosilla A, B ja C 32.4; 33.2; SNT
Liiton vaunuista perittavat vaununvuokrat 32.7; 33.3; SNTL:n 
vaunujen kayton ja kulun tarkkailu seka niiden kulkusaatteen 
tayttiiminen 34.3; Hdk-vaunujen rautapylvaat 41.8; Runnvika
sahkokytkimet kiskoautokalustossa 42.2; kreosootilla kyllas
tettyjen puutavaroiden lahettaminen Hk-vaunuissa 42.6; ns. 
Esslingenin vaunujen lammitys- ja tuuletuslaitos 43.3; ns. 
Esslingenin vaunujen korjauskirja 45.2; uusien henkilovaunu
jemme lammityslaitos 45.3; lattiasuojalevyjen kayttaminen 
Neuvostoliiton vaunujen trukkikuormauksissa 45.5; eliiinkulje
tusvaunujen irto-osat 45.6; konduktoorivaunujen kalustot 
51.7; lysolivaunujen numerosarja 51.10. 

Vaunuvaa'at, Tornion asemalla 11.8; Turun keskusratapihalla 
13.7; Lieksan asemalla 19.4; Hillossa 2.1.10; Kotkan asemalla 
24.3; Nurmeksen asemalla 30.2. 

V etolaitosrikkoutumat, 52.4. 
Viikonloppuliput, 7.11. 
Vipu- ja ruuvijarrut, merkitseminen 41.4. 
V irantoimitusrahasiiiinto, 22.6. 
Virkaposti, kaytto 11.1; 28.2. 
Virkapuvut, kesavirkalakkien, -takkien ja virkapukimien yhteis

hankinnat vuonna 1961 6.4; kesa- ja turkisvirkalakkien tilaa
minen 10.4; kesavirkatakkien tilaaminen 14.7; virkapukimien 
tilaaminen 22.7. 

VR:n kotipihakilpa~"lut, v. 1961 14.8. 
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VR:n liikemerkki, 3.1. 
V VR:n omakotitalot, uudet tyyppipiirustukset 19.1. 

VR:n puhelinluettelo, 20.11. 
VR:n rengasmatkat, 1961 12a. 
VR Kiiskylehti, hakemisto 1960 15.2. 
VR Lomakortti, tayttaminen 18.3. 
VRS-standardit, 40.1. 
Vuosimatkarahat, 22.2. 

Y Yhdysliikenne, tariffitaulukot 5.6; Suomen ja SNT-Liiton 11.17; 
16.12; 30.3; kuormanulottuman ylittavien neuvostoliittolaisten 
Vgk-viljankuljetusvaunujen liittaminen juniin 17.7; pobjois
mainen matkustajayhdysliikenne Turun-Norrtaljen kautta 
18.10; henkilojunaliikenteen korvaaminen linja-autovuoroin 
Lahden-Vesijarven rataosalla 19.6; kansainvalis-en tavarayh
dysliikenteen tilit 23.5; kappaletavaran rahtien korotus Ruot
sin rautateilla 23.6; Suomen ja SNT-Liiton yhdysliikennetariffi 
26.5; Suomen ja SNT-Liiton rautatieyhdysliikenteen matkus
tajain, matkatavaran, kiitotavaran ja tavarain kuljetustariffi 
39.3; itainen yhdysliikenne 39.3; valtionrautateiden ja Karhu
lan-Sunilan Rautatie Oy: n yhdysliikennesopimus 51a. 

Ylimiiiiriiiset vapaaliput, Suomen Rautatielaisten Liiton Osasto 
N: o 87 r.y:n vuosikokoukseen 2.6; VR:n Urheilutoimikunnan 
jarjestamiin USIC : in hiihto- ja maenlaskumestaruuskilpailui
hin; Rautatiel'aisten Rait'tiusliiton jarjestamiin hiihtomesta
ruuskilpailuihin 5.8; Suomen Veturimiesten Liitto r.y:n jar
jestamiin hiihtomestaruuskilpailuihin 7.10; Suomen Rautatie
tielaisten Liiton r.y:n ja rh:n huoltojaoston jarjestamille 
kursseille 8.12; rautatiehallituksen sosiaalijaoston jarjestamille 
virkistys- ja opintopaiville; Suomen Rautatielaisten Liitto 
r.y: n jarjestamiin hiihtomestaruuskilpailuihin 9.7; Suomen 
Rautatielaisten Liitto r.y:n luento- ja neuvottelupaiville 10.8; 
Rautatien Teknillisten Yhdistysten Liitto r.y: n opintopaiville 
14.15; Suomen Rautatielaisten Liitto r.y:n sahkoasentajien 
osaston n: o 73 jarjestamaan neuvottelutilaisuuteen 16.13; 
VR:n Urheilutoimikunnan jarjestamiin VR:n kevatsuunnista
miskilpailuihin 18.12; V.R. Liikennevirkamiesyhdistys r.y:n 
suunnistamismestaruuskilpailuihin 21.13; Rautatielaisten Am
mattiyhdistysten Liitto r.y:n neuvottelu- ja retkeilypaiville 
27.11; Rautatielaisten Raittiusliiton jarjestamiin yleisurheilu
ja lentopallomestaruuskilpailuihin; Suomen Rautatielaisten 
Liitto r.y: n jarjestamille Rautatielaisten Paiville 28.8; VR: n 
Urheilutoimikunnan jarjestamaan jalkapallo-otteluun; mu
siikki- ja virkistyspaiville Vuokattiin 30.4 ; Valtionrautateiden 
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Viran- ja toimenhaltijat r.y:n jarjestamille opintopaiville 33.4; y 
Rautatievirkamiesliitto r.y: n jarjestamille opintopaiville 34.6; 
Rautatielaisten Liiton jarjestamille luento- ja neuvottelupai
ville 39.5; Rautatielaisten Mieskuoroliitto r.y:n edustuskuoron 
harjoittelupaiville 40.7; Rautatielaisten Ammattiyhdistysten 

. Liitto r.y: n jarjestamille ratavartijain luentopaiville 42.8; 
Asemapaallikkoyhdistys r.y:n jarj. luentopaiville 43.10; VR:n 
Urheilutoimikunnan jarj. VR Urheilun neuvontapaiville; So
siaalijaoston jarj. askartelupaiville 45.8; V.R. Liikennevirka
miesyhdistyksen jarj. opintopaiville 46.7. 

YZimiiiiriiisten liikennetulojen kuittikirja, 35.3. 
Yotyokorvaus, valtion virkamiehille v. 1961 8.2. 



Helsinki 1962. ValtioneuToston Idrjapaino 



II 

KASKYLEHTI N:o1 
1 9 6 1 

Viittaus Kaskylehdessa julkaistuun maaraykseen merkitaan: 
Kl 1/61. 2 ( = lehden numero, vuosi, asian numero). Jakelua 
koskevat muutosilmoitukset on tehtava painatusjaostoon. 

To I m it us: Rautatiehallitus, lehtipalvelu. 

Sis a 11 y s: 1. VR Kiiskylehti 51 a/60. - 2. Tyonantajan lapsilisii· ja kansan· 
eliikemaksu. - 3. Ennakkopidatys erii.issa tapauksissa. - 4. Kanga alan-8uinulan 
kak soi raide. - 5. Valurautaromu. - 6. Muutoksia julkaisuun Liikennepaikkojen 
valimatkat . - 7. Karl F ors. trom Oy: n kalkki vaunukuormien punnitseminen. -
8. VR:n oman tavaran kuljet u kirjat. - 9. Finnlux-loppuopast ely hdyt . - 10. 
Laivaliikenne . atami sa. - 11. K ansainvaliset matkaliput. - 12. Kadonneita 
matkalippuja, henkilokortteja ym. - 13. Avoimia virkoja ja toimia. - 14. VR 
Urheilun tiedotuksia. 

VR Kaskylehti 51 a/60 

Erillisena on julkaistu VR Kaskylehti 51 a/60, joka sisaltaa 1 
pohjoismaisen kiertomatkaliikenteen 1. 1. 1961-31. 12. 1962. 

Tyonantajan lapsilisa- ja kansanellikemaksu 

Tyonantajan lapsilisa- ja kan anelakemaksusta 30 paivana 2 
joulukuuta 1969 annetun lain (528/59) 1 §:n 1 momentti on sano-
tun lain muuttamisesta 22 paivana joulukuuta 1960 annetulla 
lailla muutettu nain kuuluvaksi: 

1 §. 
Tyonantaja on vuosien 1960 ja 1961 aikana suorittamiensa 

palkkojen perusteella velvollinen suorittamaan tyonantajan lapsi
li a- ja kansaneUikemaksua, josta yksi kolmasosa kaytetaan tyon
antajan kan anelakemaksuna kansaneHikelaissa (347/56) saade
tylla tavalla ja kaksi kolmasosaa lapsilisalain (541/48) aiheutta
mien menojen peittamiseen. 

(Asetuskokoelma n:o 497/ 60. - Toj. n:o To 828, 31.12.1960. 
- Vert. MK II siv. 1.159 ja Kl 10 a/ 60 siv. 26.) Kl 1/61. 2. 

Ennakonpidatys erii.issa tapauksissa 

Valtiovarainministerio on 15 paivana joulukuuta 1960 antanut 3 
seuraavan paatoksen ennakkoperintalain 13 § : n 2 momentissa 
mainitussa tapauksessa sovellettavasta pidatystaulukosta vuonna 
1961: 

43 / 61/ 5 - 5. 1. 1961. 
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Valtiovarainministerio on 2 piiivii.na marraskuuta 1959 anne
tun ennakkoperinti.ilain ( 418/ 59) 13 §: n 2 momentin nojalla mai.i
rannyt, etta milloin palkansaaja ei esita verokirjaansa, ennakon
pidatys hiinen pii.atoimestaan paaasiallisesti saannollisin valiajoin 
maksettavasta palkasta on toimitettava vuonna 1961 pidatystau
lukon A 19 I mukaan. 

(Asetuskokoelma n:o 490/ 60. - Toj n:o To 829, 31.12.1960. 
- Vert. Kl 10 a/ 60. ) Kl 1/ 61. 3. 

Kangasalan-Suinulan kaksoisraide 
4 Kangasalan-Suinulan kaksoisraide on aYattu liikenteelle jou-

5 

6 

lukuun 28 paivanii 1960. (Rtoj u : o Rt 3517/ 6613, 31. 12. 60. ) 
Kl 1/ 61. 4. 

Valurautaromu 
Helsingin valimollamme on puute valurautaromusta. Taman 

vuoksi kehoitetaan kaikkia asianomaisia paiillikoita huolehtimaan 
siita, etta valimolle kelpaava valurautaromu kerataiin ja kiireel
lisesti Hi.hetetaan valimolle osoitteella: VR Asema-aukion varasto, 
Helsinki. (Vo n: o v. 753/701, 31. 12. 60. ) Kl 1/61. 5. 

Muutoksia julkaisuun Liikennepaikkojen va.limatkat 
IIyvinkiiiin aseman alaisten Hiiltomon raiteen ja Sahanmaen 

raiteen kohdalle merkitaan 9. 1. 1961 lukien sarakkeeseen 8 alla
mainitut huomautukset ja Kone Oy: n raide ja Tuottajain Mylly 
Oy : n raide avataan seuraavin merkinnoin: 

Hyvinkaa 
Hiiltomon 
raide 

Sahanmaen 
raide 

Kone Oy:n 
raide 

Tuottajain 
MyllyOy :n 
raide 

Hy 1. 

Hy 1. 

Hy 1. 

Hy 1. 

Tt Kannaksen Maka
rooni Oy: ta ja 
Villayhtyma Oy :ta 
varten. 

Tt Hyvinkaa Oy:ta, 
Vantaan Kumiteh
das Rentto Oy :ta 
ja Insinooritoimisto 
Vesto Oy:tii. varten. 

Tt Kone Oy: ta varten. 

Tt Tuottajain Mylly 
Oy:ta varten. 
Luk. 9. 1. 61. (Lkoj 
n :o Lt 3043, 31.12. 
60.) Kl 1/61. 6. 

Oulun aseman alainen Merikosken tyoraide II on purettu ja 
poistetaan julkaisusta. (Lkoj n: o Lt 2973, 31. 12. 60.) Kl 1/61. 6. 
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Karl Forsstrom Oy: n kalkkikivivaunukuormien 
punnitseminen 

Kaikki Pernii:in asemalta Hihetettavat Karl Forsstri:im Oy:n 7 
kalkkikivivaunukuormat on HihetHija punninnut kilon tarkkuu
della, joten niita ei tarvitse punnita VR: n vaa'oilla. (Lkoj n : o 
Lt 2931, 31. 12. 60. ) Kl 1/ 61. 7. 

VR:n oman tavaran kuljetuskirjat 

Jatkuvasti sattuu tapauksia, etta tavallisia yleisen liikenteen 8 
rahtikirjoja kaytetaan maara.ysten vastaisesti silloinkin, kun rah-
din maksajana on rautatielaitos itse. Usein on rahtikirjaan mer-
kitty kappaletavaralahetyksen kuljetusmaksukin, minka poistami-
nen aiheuttaa tarpeetonta lisatyi:itii mm. tarkastustoimistossa, vas
taanotto- ja lahetyspaikassa . Liikennepaikkoja kehoitetaan me
nettelemaan kirjasessa ,Ma.araykset Ya1tionrautateiden oman ta
varan kuljetuksesta" (lorn. n:o 2659) annettujen ohjeiden mukai-
sesti. (Lkoj n:o Lt 3074, 31.12. 60.) Kl 1/61. 8. 

Finnlux-loppuopastelyhdyt 

Vanhamalli en Finnlux-loppuopastelyhdyn ylaosan putoamisen g 
estamiseksi tulee sulkijalukot varustaa varmistusrenkailla. Ase-
mien tulee kadonneen renkaan tilalle asettaa uusi, jonka voi val
mistaa vahvasta rautalangasta, silla ko. tarkoituksessa kaytetyt 
avainTenkaat katoavat helposti. Pudonnut lyhty tai sen osat on 
li:iydettiiessa Uihetettava lahimmalle junanvarusteluasemalle. (Lkoj 
n:o Lt 3149, 28.12. 60.) K1 1/61. 9. 

Laivaliikenne 
24. 12. 1960. 

Laivaliikenne satamissa 

Tornion satamassa Roytassa 011 paatt.ynyt 

Kansainvaliset matkaliput 

10 

Kansai11valiset matkaliput 011 tahan saakka niita koskevien 11 
toimitusohjeiden perusteella pitanyt varustaa ns. kuivalein1alla. 
Eri maissa painatetut matkaliput on siten varustettu vastaaYa11 
rautatiehallinnon kuivaleimalla. 

Koska kuivaleiman tarpeellisuutta ei nykyoloissa voida riittii
vasti perustella, on asianoma.ine11 ka11sai11vali11en rautatiejarjesto 
(Kansainvalinen Rautatie-Kuljetuskomitea CIT) paattanyt muut
taa kuivaleiman kayton harkinnasta riippuvaksi vuoden 1961 
alusta. Lipuissa taman jalkeen esiintyvat kuivaleimat koskevat 
yksinomaan myyntihallintoa. 
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YlHimainittuun paatokseen nojautuen jatetaan Suomen valtion
rautateiden painattamat kansainvali et liput tasta lahin kuiva
leimalla varustamatta. Myoskaan lipuntarkastajien ei enaa tar
vitse kiinniWia huomiota talla isiin leimoihin. (Tfo n: o 301, 28. 12. 
60.) Kl 1/61. 11. 

K adonneita matkalippuja, henkilokortteja ym. 

Rautatiehallituksen tilastotoimiston apuJaiskanslisti Mildrid Rake! Emilia 
Langholmille manaskuussa 1954 kirjoitettu henkilokortti N: o 03172 on ka
donnut ja kuoletetaan. (Rh tit 29. 12. 60) 

Avoimia virkoja ja toimia 

Yksi a.p. 1 l. mlcennu-smestarin virka valtionrautateillii., toistaiseksi 9. 
ratajaksossa (Kotka). Rataosaston johtajalle osoitetut hakemukset on toimi
tettava rautatiehallituksen kirjaajalle viimeistii.ii.n 19. 1. 1961 ennen kello 12 
(postitse ennen virka-ajan pii.ii.ttymistii.). 

Kaks~ esityksen perusteella tii.ytettii.viiii. 1 ~- ra.tavartijan tomta, joista 
toinen toistaiseksi 2. ratajak ossa, tyoratavartija (Riihimiiki) ja toinen toistai
Rek -i 9. ratajaksos a km 273,71-275,30 Simolan-Lappeenrannan ratan ja 
271-276,50 Vainikkalan rataa (Simola) . Rataosaston johtajalle osoitetut hake
muks t on toimitettava ao ratajakson piiiillikolle vHmeistiiiin 19. 1. 1960. 

Yl·~m. y.p. 2 l. kvrjwrm toimi valtionrautateiden varasto-osastossa, n;sema
pt.ikkana toistaiseksi Hyvinkiiiin varasto, tii.ytetii.ii.n esityksen peru teella. Va
rasto-osaston johtajalle osoitetut anomuksct asianmukaisine liitteineen on toi
mitettava varastotoimistoon viimeistii.ii.n 19. 1. 1961 ennen klo 12 (postitse ennen 
virka-ajan piiii.ttymistii.) . 

7. liikenn jaksossa on baettavana seuraavat esityksen peruste lla tii.ytettii
vii.t virat ja toimet: yksi vlllihdemiesten e.rimiehenv11"ka Imatran asemalla; 1 lu-o
kan vaihdemiehento·~ia: kaksi Kouvolan, kaksi Imatran ja yksi Kotkan ase
milla; yksi 2. luokan vaihdemiehentoilmi Imatran asemalla; .iunamiehentoillnia : 
kolme Imatran ja kolme Kotkan asemilla sekii. yksi Hillon satamassa sekii 
asemamiehentoilmia : kaksi Kouvolan, kolme Lappeenrannan, kolmc Imatro.n, 
yksi Mikkelin ja kaksi Kotkan asemilla seka yksi Hillon satamassa. Liikenne
osaston johtajalle osoitetu t hakemuk et on jii.tettavii. asianomaisien liikennepaik
kojen pii.ii.llikoille viimeistiiii.n 28. 1. 1961. 

1 l. y.p. kone·insinoorin virka valtion rautateiden keskushallinnon kone
osasto sa (erikoi tehtii.vii. : vaunuston kii.yton ja huollon valvonta) . Rautatie
hallitukselle osoitetut hakemukset sijan saamiseksi iinii. ehdotuksessa, jonka 
rautatiehallitus tulee tekemiiiin sanotun viran tiiyttiimiseksi, on toimitettava 
rautatiehallituksen kirjaajalle viimeistiiiin 30. 1. 1961 ennen klo 12 (postitse 
lahetettii.essa ennen virka-ajan pii.iittymistii.). 

VR Urheilun tiedotuksia 

VE :n hMrastushiihtokilpa·ilu 

VR:n Urheilutoimikunta toimeenpanee jii.lleen k a i k i II e valtionrauta
teiden palveluksessa ja tyo ii. oleville henkiloille tarkoitetun harrastushiihto
kilpailun ja on sit ii. varten hyvii.ksynyt seuraavat siiii.nnot : 

1. Kilpailu k3,sittii.a r uum.iillisen kunnon ylliipitiimiseen ja kohentamiseen 
tiihtii.vii.ii.n harrastu hiihdon sekii henkilokohtaisena etta VR:n Urheilutoimi
kunnan alaisten piirien ja alueiden vii.lisenii kilpailuna. 
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2. Aluetoimikunnat ovat velvolliset huolehtimaan tamiin harrastushiihto· 14 
kilpailun kiiytiinnollisestii jiirjestii.misesta oman alueensa rautatieliiisille. 

3. Kilpailuaika: 1. 1.-31. 3. 1961. 
·4. Kilpailupaikat: Aluetoimikuntien suunnittelemat ja laatimat tai muu

ten hyvaksymiit hiihtoreitit n. 5, 8, 10, 20 ja 25 km matkasuoritusmahdolli
suuksin. Reittien piiiitepisteeseen tai puoliva.Iiin on hiihtomajaan, sopivaan 
taloon, metsiissii kasvavaan puuhun tms. asetettava erityinen tarkastuskirja. 

5. Hiihtosuoritus tapahtuu siten, etta kilpailun osanottaja hiihtaa kulloin
kin valitsemansa reitin ja tekee omakatisesti merkinnan edellisessii. kohdassa 
mainittuun tarkastuskirjaan. Merkinnoista on kaytiivii selville osanottajan nimi, 
piiivfu:niiiirii, liihtopaikka sekii hiil1detyn rnatkan pituus kilornetreissii.. 

Taman lisiiksi tiiytyy jokaisella kilpailuun osallistuvalla olla oma suoritus
korttinsa, johon kilpailijan on jokaisella suorituskerralla omakiitisesti merkit · 
tavii ko. korti sa miiiiriityt tiedot. - Aluetoirnikunnat tilaavat ko. kortit VR:n 
Urheilutoimikunnalta ja jakavat ne halukkaille henkiloille. 

6. Kilpailussa huornioidaan enintiiiin yksi hiihtolenkki. vuorokaudessa. 
7. Jokaisen osanottajan hiihdot tarkistetaan siten, ettii suorituskortin ja 

tarkastuskirjan merkinniit verrataan aluetoirnikunnan toirnesta toisiinsa, jnl
loin hyviiksyttiiviksi suorituksiksi Iuetaan vain ne, joista Ioytyy yhtiipitiivii 
merkintii sekii suorituskortista ettii tarkastuskirjasta tahi jotka rnuuten ovat 
aluetoimikunnan toimesta erikseen todistetut. 

8. Kilpailutulos lasketaan siten, ettii eri hiihtomatkojen kilometrirniiiiriit 
lasketaan yhteen, samoin hiihtokerrat. Naisilla ja rniehillii on henkilokohtai
sessa omat sarjansa. 

Piirien ja alueitten viilisen kilpailun jiirjestys miiiiritelliiiin siten, ettii se 
piiri ja alue, minkii henkilokunta on keskimiiiirin eniten hiihtiinyt saa yhden 
pisteen, seuraava kaksi pistettii jne., ja minkii henkilokunta on prosentuaali
sesti parhaiten osallistunut kilpailuun, saa samoin yhden pisteen, seuraava 
kaksi pistettii jne., piene=iin yhteispistem1Hiriin saavuttaneen piirin ja 
alueen ollessa voittaja. Tasapisteiden sattuessa pare=an % suhteen saavut
tanut piiri ja alue asetetaan etutilalle. 

9. Jokainen aluetoimikunta on velvollinen omalta osaltaan snorittamaan 
tuloslaskennan kilpailusta ja liihettfu:niiiin pare=uusjarjestyks en laaditun tu· 
losluettelon VR: n Urheilutoimikunnalle 30. 4. 61 mennessa. Suorituskorttien ja 
tarkastuskirjojen tulee seurata tulosluettelon mukana. 

K i J p ail up a 1 kin n o t: Kilpailussa arvotaan 14 lomanviettopaikkaa 
VR:n Urheilntoimikunnan toimesta jarjestettiiville virkistyskursseille, joista 
paikoista viihintiiiin 2 kuuluu naisille. Niiistii paikoista 7 voidaan jarjestiiii 
Knudshovedin Jomakotiin Tanskaan. 

Viihintiiiin 6 kertaa ja 75 km hiihtiineet osallistuvat arvontaan 1 arvalla, 
viihintiiiin 10 kertaa ja 150 km hiihtaneet 2 arvalla seka vahintiiiin 20 kertaa 
ja 250 lon hiihtiineet 3 arvalla. 

Niiihin siiiintoihin ja miiiirayksiin on ainoastaan VR : n Urheilutoimikunta 
oikeutettu tekemiiiin muutoksia. 

Lasten hiihtolomakurssit 

Kouluikiiisille rautatieliiisten lapsille toimeenpannaan koulujen hiihto
loman aikana hiihtovirkistyskursseja siten, etta tytot ovat Vuokatin ja pojat 
Pyhiitunturin VR·retkeilykeskuksessa. Poikien alin ikaraja on tunturiolo
suhteista johtuen 13 vuotta, kun sensijaan tyttojii kelpuutetaan Vuokattiin 
jo 9 ikiivuodesta alkaen. Etusija annetaan niille lapsille, jotka aikaisemmin 
eivat ole osallistuneet VRU: n jiirjestiimille koululaisten hiihtolomakursseille. 
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Kirjalliset ilmoittautumiset, joista epiiselvyyksien viilttiimiseksi on ilmet· 
tavii. Japscn syutymii.aika ja VR:n palveluksessa olevan isiin tai iiidin virka tai 
toimi ja osoite, on tehtiivii os. VR: n Urheilutoimikunta, rautatiehallitns, 
10. 2. 1961 mennessii, jonka jiilkeen hyviiksytyille liihetetiiiin tarkemmat matkaa 
koskevat ohjeet. 

Alustavan suunnitelman mukaan liihtO Pyhiitunturille on junalla n: o 63 
Helsingistii 25. 2. 1961 klo 18.50 ja Vuokattiin junalla n: o 71 Helsingista 
26. 2. 1961 klo 21.50. 

Paluumatkalle liihtO tapahtnn sekii Vuokatista etta Pyhatunturilta 4. 3. 
1961, joten malmuvaunut ovat Helsingissii 5. 3. 1961 aamulla. 

Kurssimaksuna peritiiiin Vuokatissa 2 500 mk ja Pyhiitunturilla 3 500 mk. 
Tiihiin maksuun sisiiltyviit ylliipito kurssipaikalla ja yhteiskuljetuksesta aiheu· 
tuvat makuuvaunu- ja linja-autokustannuksct. 

lliihtovirkistyslcu1·ssit Enontekiossa ja VR :n Pyhatwntu1·in retkeilykeskulcsessa 

VR:n Urheilutoimikunta jiirjestaa talveu aikana useita hiihtovirkistys
kursseja, joihin kaikilla rautatieliiisillii on mahdollisuus osallistua. Ilmoittau
tumiset voidaan liihettiHi. heti tai viimeistiiiiu 10 piiiviiii enncn kurssin alka
mista kirjallisesti o . VR: n Urheilutoimikunta, rautatiehallitus, Helsinki. 
Kursseille voidaan saapua lyhyemmiiksikin kuin koko kurssin ajaksi edellyttiien, 
etta tilat sellaisen sallivat. Samoin edellytyksin voidaan otta.o1. mukaan myos 
perheenjiiscniii. Kurssitilaisuudet on suunniteltu seuraava ti : 

Hiihtovirkistyskurssi PyhiituntUTilla ................ . 

" 
EnontekiOssii .................. . 

" 
Pyhiitunturilla ......... .. . .... . 

10.-17. 3. 61 
18.-28. 3. 61 
7.-14. 4. 61 

Kurssikustannukset ovat noin 600-750 mk vuorokaudelta. Kustannusten 
picnentiimiscksi voidaan Pyhiitunturilla olla oosittain myos omassa ruokatalou
uessa. 

EdelHi. mainituille kurssei!Je aikovi!Je huomautetaan, ettii. mikiili halutaan 
lomanviettoavustusta (vert. Kl 51/60. 2) on sitii koskeva anomus viimeistiiiin 
tammikuun 15 piiivaan 1961 mennessii Iiihetettii.vii. os. rautatichallituk en 
sosiaalijaosto, Helsinki. 

VR:n hiihtomestaru1i,Sicilpailut v. 1961 

Vuoden 1961 VR: n hiihtomestaruuskilpailut, jotka samalla ovat katsas
tukset USIC :in mestaruuskilpailuihin, pidetaan Haapamii.ellii ja Keuruulla 4.-
5. 2. 61. Kilpailuohjelma on seuraava: 

Lauantaina 4. 2. alkaen klo 13.00: yleinen, yhdistetyn, yli 35 v. ja 18-
20 v. 15 km sekii yli 45 v. 10 km ja naisten 5 km hiihto. Sunnuntaina 5. 2. 
alkaen klo 12.00: piirien viilinen 4 X 10 km viesti ja klo 13.00 yleinen ~ekii 
yhdistetyn mii.enlasku. 

Piirejii kehoitetaan jarjestiimiiiin karsinnat omien edustajiensa n:imeiimi 
sek i. Joukkueen kokonaisvahvuus on piiriii kohden lc01·keintaan 15 hiihtii.jaa 
ja 2 huoltajaa. Majoitusta, joka jiirjestetiiiin retkeilyvaunui sa, haluavien on 
iitii ilmoitettava ilmoittautumisen yhteydessiL Ilmoittautumiset on liihetettiivii 

ehdottoma ti piirien viHityksellii. 30. 1. 61 mennessii os. kirjuri 0. Soini, Haapa
miiki. Jiilki-ilmoittautumisia ei vastaanoteta. 

Ylimii.ii.rii.iset vapaali put matkaa varten on tilattava jaksojen, konepajojen 
yms. paiillikoil ta. 
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Poytatenniksen va.lmemwsleiri 

Vuokatissa pidetlilin 11.-18. 3. 61 poytatenniksen valmennusleiri alotteHja
vaiheen jo sivuuttaneille pelaajille, joiden toivotaan kurrsin kiiytylilin ohjaa
van poytiitennista harra tavia rautatieliiisia omalla paikkakunnallaan. 

Leiriohjelmassa varataan aikaa myos hiihtiimiseen. 
Valmentaja leirille saadaan Suomen Poytii.tennisliitosta. 
Vnrsinaista osanottomaksua oi Jeiriliiisilta kanneta. 

Majoituksesta peritliii.n tavanmukainen hintu, joka huoneesta riippuen on 
75 tai 150 mk henkiloa kohti vuorokaudessa. Ruokailuun on tilaisuus VR:n 
Vuokatin retkeilykeskuksen ravintolassa, jossa hinnat ovat kohtuulliset. Ruoan 
valmistaminen it e on myos mahdollista majoitusrakennuksen keittioissli. 

Leirille voi o allistua lyhyemmii.ksikin ajaksi, kuitenkin vahintii.ii.n kol
mek i pii.ivii.ksi. 

Kirjallincn ilmoittautuminen on lii.hetettiivii. VR:n rrheilutoimikunnalle, 
o . Helsinki, rautatiehallitus, 18. 2. 1961 mennessii.. Ilmoittautumisen yhtey
<lessii. on mainittava, minkii.laiseen huoneeseen leirin osanottaja haluaa ma
joittua. 

Leirille aikoville huomautetaan, etta mikii.li halutaan lomanviettoavus
tusta (kts. Kl 51/60.2) on sitli koskeva anomus lii.hetettii.va 15. 1. 61 men
nessii. osoitteella: rautatiehallitus, sosiaalijaosto, Helsinki. 

VR:n poytatennismesta.rwuskilpa.ilut v. 1961 

VR:n poytii.tennisme taruuskilpailut, jotka samalla ovat katsastukset 
joukkueen nimeii.miseksi mahdollista osanottoa varten USIC: in poytii.tennis
mestaruuskilpailuihin Jugoslaviassa huhtikuussa 1961, jii.rjestetii.ii.n VRU:n 
Etelii.-Suomen piirin poytii.tennisjaoston toimesta Hyvinkii.ii.llii., Hii.meenkadun 
kansakoulu sa, sunnuntaina 19. 2. 1961 alkaen klo 11.30. llmoittautuminen on 
tehtii.vii. lcirjal/i.sesti. 12. 2. 61 mennessii. os. vahtimestari . Suuntala, VR :n 
HyvinldUi.n konepaja. 

Kilpailusarjat : 
I Kaksinpeli, yleinen sarja 

IT Naisten kaksinpeli 
III Ikii.miesten kaksinpeli (v. 1926 tai sitii. ennen syntyneet) 
IV Yli-ildimiesten kaksinpeli (v. 1916 tai sita ennen syntyneet) 
V elinpeli 

VI Ikii.miesten nelinpeli 
VII Sekanelinpeli 

VIII Kaksinpeli C-luokka (ei kilpailla VR :n mestaruudesta). 

Osanottomaksu, joka suoritetaan ldlpailupaikalla, on 200 mk pelaajaa ja 
sarjaa kohden sekii. 300 mk nelinpeliparia kohden . 

0 anottoilmoituksessa on mainittava pelaajan mah<lollinen luokka. 
0 anottomaksu peritaii.n ilmoittautumisen perusteella. 

Ylimii.arii.iset vapaaliput on tilatta.va jaksojen, konepajojen yms. paii.lli
koilta Kii.skylehrlen n:o 52/60 mukaisesti. 

VR :n Urheilutoimikunta 
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KASKYLEHT N:o 2 
1 9 6 1 

Viittaus Kaskylehdessa julkaistuun maaraykseen merki taan: 
Kl 1/61. 2 (= lehd en numero, vuosi, asian numero). Jakelua 
koskevat muutosilmoitukset o n te htava pai natusjaostoon. 

To i mIt us : Rautatiehallitus, lehtipalvelu. 

s is a 11 y s: 1. 'l'apaturma- ja anllnattitauti-ilmoi(u ·ten tayttii.misohjeet ( n :o 
1198 ohj.).- 2. PuiHten rata- ja vai iHlepolkkyjen hankinta- ja laatumiHiriiykset. -
3. Muutoksia jnll<aisuun Liik enn epaikkojen dilimatkat. - 4. Asema- ja junapal
,-e lu R~aanto. - 5. Liikkuvat t.d.ikoneet (.Jt :n liite l(j). - 6. YlimiUiraisel vapaa
liput. - 7. Lyijykepihdit kadonneet. - 8. Kaduun eita matkalippuja, henkilokort 
teja ym. - 9. Avoimia Yirkoja ja toimia. 

Tapaturma- ja ammattitauti-ilmoitusten 
tayttamisohj eet ( n : o 1198 ohj.) 

Tapahmna- ja ammattitauti-ilmoiiu:stcn t m·kastukf.lcn jl:il-jestl' - 1 
lyssi.i suol'it t1 ujen uudist us ten johdosta ilmoitctaHn , etta mokm mat 
tapatut·mi ta ja ammatt itaut it apauksista tehtavat ilmoitukset , siis 
tapaturma- ja ammattitauti-ilmoituslomakc n:o 119 ja tapatlmna
ihnoituskortti n: o 1 J 99 lahetctaiin hclmikuun 1 paiYasta 196 1 alkacn 
rautaticltallituksen sosiaalijaost oll e Tl clsi.nkiin. Sa mall a P:"'":'rdeta~in 
ilmoituk~ct merkitscmaan toimi.paikan, jakson, konepajan raken
nuskonttorin tms lcimalla, jotta mahdolli:sct tieJustelut i.lmoitusten 
johdo ·ta voidaan osoittaa ao toimistoihin. 

EdelHi ole\'an johdosta kehoit etaan t ehmaan kol'jaukset tapa
tmma- ja ammattitauti-ilmoitusten ta :vttamisohjeil"iin n:o J 198 ohj. 

(Tt ll l n: o 5/ 11 , 9. L 61. ) Kl ~/6 l. 1. 

Puisten rata- ja vaihdepolkkyjen 
hankinta- ja laatumaaraykset 

H.autatiehallitus on 3. L 1!)() 1 trkrml:illaiin piiati.iksPl!ii muuttanut 2 
Kask~·h•hrlrssii n:o .f6a/ 60 .inlkaistun puisten rata- ja nlihrl<·piilk-
k.'·.kn hankinta- ja laatumiiai·ii ysten 17. kohrlan scul'aaran 1lisaltiii-
s<'l,si: 

17. Vajaasannaisy,vtccn na hden O\"at Yahimmai~mitat alapin
na ··a muutcn ehdottomia paitsi etta enintaan 1/ 6: lla piilkyn pituu
dPsta saa sahanspinnan I \'C:"'. oil a :20 .mm picncmpi lmin on maa
ri:itt,\'. Yliipinnassa sa a Yajaata sanniii.i olla f'nl:'mmiin, !mit en !tin 
1·ain sit€'11, etta kutakin pOJkk~'lnokkaa \'8Xtcn maariiit,\' sahaus
pitman Ynhimmais]cveys sai]_n· ainakin kiskon kiinnityskohdal]a, 

(il-J./11 1/!i- 12. 1. HHi l. 
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joka alkaa 55 m: n piHistii pol kyn ke kikohdasta ulospiiin ja ulottuu 
siitii 50 sm : n pituudellc (siis noin 30 sm : n piiiihan polkyn piHi. tii ) . 

(Hh/ '{o n :o 270 / 56!1 , 3. 1. 61. ) Kl 2/ 61. 2. 

Muutoksia julkaisuun Liikenenpaikkojen valimatkat 

K cmin aseman alaisten P ajusaarcn ascttcluraiteidcn ja V cih>i
luodon raitcen medtinniit sarakkeessa 7 ovat 16. 1. 61 lukien 'l't, ja 
sarakkeeseen 8 lisiitiiiin lmmmankin raiteen kohdallc , Vaunu kuor
mat '1" '. (Lkoj n:o LJt 3116/ v. 60, 3. 1. 61. ) IG 2/ Gl. 3. 

Kokkola n aseman alai et 1\ivilaiturin l'aiteet. Pikkulaiturin 
raitcet, Uudcnlaitmin raitect j <t Vanh an laiturin rait ect poiste
taan julkaisusta 16. 1. 61 lukien. (Lkoj n:o 30-1:7/ ,·. 60, 3. 1. 61. ) 
Kl 2/ 61. 3. 

Oulun aseman alaistcn , Toppilan liikennepaikall a sijaitsevicu 
Sell uloosatchtaan 1·aiteillen kohdal lc sarakkccsecn 8 tehdaiin lisiiys: 
Vaunukuormat '1'. Luk. 16. 1. 61. (Lkoj n:o 30~~1/Y. 60 , 5. 1. 61. ) 
Kl 2/ 61. 3. 

Asema- ja junapalvelussaii.nto 

Asema- ja junapalveluss~ii:inniin (AJS:n ) 46 ~ :n 10 kohtaan 
tchdaan seuraavat muutokset ja seuraaYa lisays: 

,J yviiskyl ii-Saarijiini muutetaan Jyvaskylii- Kannonkoski 
Ilaapajiil'Yi- Pihtipmlas , Kannonko ·ki- Ilaapajiirvi 
Kontiomiiki- Vaiikiii , Kont iomaki- 'l'a ivalkoski 
Lisatiiiin r ataosa Vihanti- Histonaho 
(Hh/ lko u:o 18, 3.1.61. ) 1<12/ 61 . .J.. 

Liikkuvat tyokoneet ( J t: n liite 16) 

Hautaiicha ll itus 011 suost unut si il tl'll, rllti Vvto-.Jussi-raidct m kto
ril I a saa<laan suorittaa \'annujen va ihtoa he it toli i kkeitii ki1yt t iimiil Iii 
(nt. .J t:ll lii tt'tti.i 16, kohtaa Hi<l ). 

(HI1 lko n:o l!l, :J. 1. 6 1. ) 1\ 1 ~/G I. 5. 

Ylimaaraiset vapaaliput 

Suomen RautatieHiisten Lii ton Osasto 1'\:o 81 t·.y :n (\T.R. 
Val'astomestarit ) Helsingissii 15. 1. G 1 pidetUi vaiin vuosikokouk .. <;cen 
osa llistnvill e YaltiOluautatei<kn palvcluksessa oleville vapaalippui
hi n oikeutetuille mainittuuu osastoon kuuluv ille jasenille on myon
M t t y yl i mi1araisct vapaal iput kotiascmaHa H!'lsin kiin ja takaisin. 
('l'fo n:o 9, 3. l. 61. ) K l 2/ 61. G. 
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Ly1jykep1hdit kadonneet 

Porin tavara-asemaltn. on kadonnut 14. 12. 1960 Pri·nimilyhennyksellli. va· 7 
rustetut lyijykepihdit. Mahclollisesti ovat jiiiineot johonkin tavaravaunuun. 
Pyycl eUiiin etsimiiiin ja t.1.vatta!'ssa liihettiimiiiin Poriin. ( 4. ljp n: o 1395 v. 
60/ 5, 2. 1. 61.) 

Kadonneita m atkalippuja, henkilokortteja ym 

7. konejaksossa, Kouvolassa, palvelevalle veturinkuljettaja Kyosti Kor· 8 
keelle 31. 12. 54 kirjoitettu henkilokortti n: o 44690 sekii 4. 11. 60 kirj oitettu 
tilap. vapaalippu n: o 467613 ja 19. 12. 60 k.irjoitettu tilap. vapaalippu n: o 
514272, samoin hii.n en vaimolleen Martalle 19. 12. 60 kirjoitettu tilap. vapaa· 
lippu n: o 514-273, kaikki matkallc Kouvola-Kemijiirvi, ovat kadonneet ja 
kuoletetaan. (7. knjp u:o 25 Vpl, 5.1. 61. ) 

Hyviukiiiin konepajan ROrvaajall e August Hakaselle 30. 11. 60 kirjoitettu 
t.ilapiiinen vapaalippu n: o 474626 matkalle Hyvinkiiii-Pori sekii hiinen vai· 
molleen Jennylle 7. 10. 60 kirjoitettu tilap. vapaalippu n : o 410520 ja 30. 11. 60 
kirjoitettu tilap. vapaalippu n:o 474627, mole=at matkalle Hyvinkiia-Pon, 
ovat kadonneet ja lmoletetaa n. (Hy knp n:o T/ 8, 3.1, 61.) 

1. talousjakson toimistossa palvelevalle tilapiiiselle toimistoapulaiselle 
.Aiuo 'l'i.ikkaiselle 23. 5. 1957 kirj oi tettu henkilokortti n : o 04153 ja 31. 10. 1960 
kirjoi tettu asuntolippu n:o 071156 ajalJe 1. 11. 1960-30. 4.1961 Helsingin ja 
Hiekkaharjw1 vii.lille ovat kadonneet ja kuoletetaan. (1. tj: n kmr: n ki rj . n: o 
4, 9. 1. 61.) 

Avoimia virkoja ja toimia 

Yksi y . p. 4 I. mlcen.'1IIUS'Inest(l;rin vvrka valtionrautateillii., toistaiseksi 2. g 
rata,jaksos a (Lahti ) . Rutao~a:ston jolt tajaJle osoitetu t ltakemukset on toimitet· 
tava rautatiehallitukscn kirjaajalle l' iimeistiian 26. 1. 61 f.'unen kello 12 (pos· 
titse ennen virka·ajan piiattymistii). 

i! l. siihlci:iasentajan toim·i (etupiiassii heikkovirta-alnn lyot) toistaiseksi 11. 
sahkopiirissii (.Jns). Toimi tiiytetiiiin esityks<'n perustef'lla. Konf'osaston johta· 
jalle osoiwlut hakemukst.>t on toimitettava lL ~iihkopiiri11 piiiillikolle 26. 1. 61 
mE'tmessii. 
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KASKYLEHTI N:o 3 
1 9 6 1 

Vil t taus Kaskylehdessl julkalst uun mlllrlykseen merkltnn: 
Kl 1/61 . 2 (= lehden numero, vuosl, asian numero). Jakelua 
koskevat muutosilmoitukset on tehtava palnatus jaostoon. 

To i m It us : Rautat lehall itus, lehtlpalvelu. 

Sis a 11 y s : 1. VR:n liikemerkki. - 2. Miiariiaikaisilmoitukset. - 3. Poltto
ainekuitit. - 4. Muutoksia Tavaranimiston osaan Kiinnityselimet, n:o 2670/750-
759. - 5. Muutoksia julkaisuun Liikennepaikkojen viilimatkat. - 6. Laivaliikenne 
satamissa. - 7. Kuljetu saatteen viiarinkiiytti:i. - 8. Gdp-vaunujen sisustukseen 
kuuluvien irto-osien haviiiminen. - 9. Kuljetu kirjaluettelon n :o 1016 tiiyttii.minen. 
- 10. Koululaisten urheiluloma-alennus v. 1961. - 11. Salpausseliin kisajunat 
4.-5. 3. 1961. 12. Matkalippualennuksia. - 13. Kadonneita matkalippuja, henkilo
kortteja ym. - 14. VR:n palvelukseen sopimattomia. - 15. Avoimia virkoja ja 
toimia. - 16. VR:n painimestaruu kilpailut. - 17. VR:n painonnostomestaruus
kilpailut. 

VR : n liikemerkki 

Rautatiehallitus on vahvistanut uuden valtionrautateiden liike- 1 
merkin ja paattl:inyt sen kuviosta, vareista ja kaytosta seuraavaa. 

Kuvio: Siipipyorii, jonka pyoriinkehan sisapuolella kirjaimet 
VR. 

V iirit : P a i n o t u o t t e i s s a voidaan kiiyttiiii kaikkia vareJa, 
mitka sopivat typograafiseen kokonaissornmitelmaan. Kuvio voidaan 
esittaa negatiivisenakin (esim. mustalla pohjalla valkoisena). M a a-
1 at tu n a kuvio esitetiian vaalealla pohjalla tummenmalla varilla 
ja tummalla pohjalla vaalealla varilla. 

K iiytto: Uusi liikemerkki otetaan kayttoon valittomasti vuoden 
1961 alusta lukien nykyisen siipipyoramerkin sijasta, kuitenkin si
ten, etta lomakkeet ym. painotuotteet varustetaan uudella merkilla 
sita mukaa kuin niista otetaan uusia painoksia. Liikkuva kalusto 
varustetaan uudella liikemerkilla koneosaston antamien Uihempien 
ohjeiden mukaan siten lmin Kansainvalisen rautatieliiton (UIC) 
maariiykset edellyttavat. 

984/61/5 - 19. 1. 1961. 
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Uutta siipipyoramcrkk:ia kaytetaan myos yleisena Yirkamerkkina 
(ks. MK I, kirj. 73 Virkapuku; maaraykset valtionrautateiden vi
ran ja toimen haltijain virkapuvuista, 4 §: n 1. kohta). Nykyista 
~- leista virkamerkkiii saadaan kuitenkin kayttaii viela v. 1961 aikana. 

ITallinto-osaston johtaja antaa tarvittaessa lahempia ohjeita val
tionrautatciden uuden liikemerkin kiiyttoon liittyvistii kysymyksista. 
(Rhjhlo n: o 3366, 30. 12. 60.) Kl 3/ 61. 1. 

Maiiraaikaisilmoi tukset 

Maarayskokoelman I osan liite ,Miiiiraaikaisilmoitukset", lo
make n:o 2605, on ilmestynyt painosta ja sen perusjakelu on 
suoritettu julkaisusta ilmenevan jakoluettelon mukaiscsti. (Yt n: o 
1, 4. L 61.) Kl 3/ 61. 2. 

Polttoainekuitit 
Vetureiden polttoainetaydennyksen yhteydessii kiiytettiiviit 

polttoainekuittilomakkeet on uusittu ja otetaan uudet lomakkeet 
n: o 3030, 3031 ja 3032 kaytantoon 6. 2. 1961 lukien, jonka jalkeen 
ei nykyisia lomakkeita enaa kayteta. Lomakkeista on n: o 3030 
kivihiilia, n: o 3031 halkoja ja n: o 3032 dieselkaasuoljya varten. 

Uusien lomakkeiden kiiytossii on noudatettava euraavia oh
jeita: 

1. Konejaksojen tulee merkita kuitteihin veturin numero ja 
konejakso leimalla seka huolehtia kuittivihkojen sijoittamisesta 
ao. vetureihin. 

2. Miiaraa osoittavat numerot on kirjoitettava kuitteihin sel
va ti standardinumeroin siten, etta ykkonen merkitiian pelkalla 
viivalla ilman ,lippaa" seka seitseman kayttaen poikkiviivaa. 

3. Veturinkuljettajan on kirjoitettava ainakin etukirjaimella 
varustettu sukunimensa kokonaisuudessaan seka merkittiiva ni
mensa jalkeen, poikkiviivalla erotettuna, kotivarikkonsa nimi
lyhennys. 

4. Veturinkuljettajan on merkinnoissaan ehdottomasti kaytet
tiiva kuivamustekynaii. 

5. Virheellinen kuitti on repimalla havitettava. 
Konejaksojen tulee hyvissa ajoin painatusjaostosta tilata uudet 

lomakkeet seka Helsingin varastosta tarvittavat kuivamustekynat, 
jotka kuittia vastaan luovutetaan veturinkuljettajille. Kynien 
kiiyton vaatimat kuivamustepanokset tilataan myos Helsingin va
rastosta ja luovutetaan tarpeen mukaan kynien kaytUi.jille. Ha
viWimansa kynan tilalle tulee kayWijan itsensa hankkia uusi 
kyna. (Ko 1113/ v. 1960/ 1, 14. 1. 61. ) K1 3/61. 3. 
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Muutoksia TavaranimistOn osaan Kiinnityselimet, 
l{:o 2670/750--759 

Tavaranimiston ylHi. mainittuun osaan tehdaan seuraavat muu- 4 tokset: 

Piiii- Tavaran Tavaran nimitys Yksik- Ryh- Standardi till numero ko mii 

Lisataan: 

sivulle 7 
750.10.23 A 5f8" X 55 mm kpl T 

sivulle 8 
750.13.39 C 5f1s" X 130 mm •) kpl T 

sivulle 9 
750.14.12 C lh" X 300 mm kpl T 

sivulle 14 Tavaralajiin ,Musta kuusio-
ruuvi (metrinen kierre)" 
TYYPPI C TES 200-38 
Merkintaesim: 750.23.18 
Kuusioruuvi C M6 X 22 
TES 200--38 

750.23.18 C M6 X 22 mm kpl T 
750.23.81 C M12 X 90 mm kpl T 
750.23.83 C M12 X 100 mm kpl T 
750.23.96 C M16 X 50 mm kpl T 
750.23.98 C M16 X 60 mm kpl T 

sivulle 19 
750.50.04 A M4 X 12 mm 8 G •) kpl T 
750.50.26 A M5 X 12 mm 8 G •) kpl T 
750.50.35 A M5 X 25 mm 8 G kpl T 
750.50.55 A M6 X 12 mm 8 G "') kpl T 
750.50.61 A M6 X 16 mm 8 G kpl T 
750.50.71 A M6 X 22 mm 8 G kpl T 
750.50.83 A M6 X 35 mm 8 G kpl T 
750.50.86 A M6 X 50 mm 8 G kpl T 

sivulle 20 
750.50.96 A M8 X 16 mm 8 G kpl T 
750.51.09 A M8 X 25 mm 8 G kpl T 
750.51.12 A M8 X 30 mm 8 G kpl T 
750.51.31 A M10 X 12 mm kadm "') kpl T 
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4 750.51.38 A M10 X 19 mm 8 G •) kpl T 
750.51.55 A M10 X 35 mm 8 G kpl T 
750.51.70 A M10 X 60 mm 8 G kpl T 
750.51.86 A M12 X 25 mm 8 G kpl T 
750.51.89 A M12 X 30 mm 8 G kpl T 
750.51.93 A M12 X 40 mm 8 G kpl T 
750.52.03 A M12 X 60 rom 8 G kpl T 
750.52.56 A M16 X 30 mm sink 8 G kpl T 
750.52.60 A M16 X 60 mm 8 G kpl T 

sivulle 23 
750.57.18 C M12 X 110 mm 8 G kpl T 
750.57.36 C M12 X 160 rom 8 G kpl T 

sivulle 24 
750.58.18 C M20 X 70 rom 8 G •) kpl T 
750.58.20 C M20 X 90 mm 8 G •) kpl T 
750.58.22 C M20 X 100 mm 8 G *) kpl T 
750.60.81 M 24 X 1,5 X 45 mm kpl T 
750.65.61 M 12 X 1,5 X 100 mm 8 G kpl T 
750.65.65 M 12 X 1,5 X 110 mm 8 G kpl T 

sivulle 25 
Tavaralajiin ,Lieriokanta-
kuusiokoloruuvi (metrinen 
kierre)": 
TYYPPI A TES 187-38 
Merkintiiesim: 750.80.22 
Kuusiokoloruuvi A M8 X 
25 TES 187-38 

750.80.20 A M8 X 20 mm •) kpl T 
750.80.22 A M8 X 25 mm kpl T 
750.80.40 A M12 X 30 mm kpl T 
750.83.42 C M12 X 50 mm kpl T 
750.83.54 C M12 X 75 mm kpl T' 
750.83.61 C M12 X 100 mm kpl T 

sivulle 28 

750.90.50 3 /8" X 30 mm •) kpl T 

sivulle 35 

751.04.42 A M3,5 X 10 mm ristiur. 
kanta (DIN 7986) kpl T 



-5- 3 

sivulle 36 4 
751.05.09 A M6 X 19 mm kpl T 
751.05.23 A M6 X 45 mm kadm kpl T 

Tavaralajiin ,Teraksinen 
kupukanta-uraruuvi (metri-
nen kierre) " : 
TYYPPI C VRS 1070 

TES 194-38 
Merkintaesim : 751.07.60 
Kupukantauraruuvi 
C M6 X 30 kadm 
TES 194-38 

751.07.60 C M6 X 30 mm kadm kpl T 

sivuUe 38 
751.14.25 A M3 X 6 mm nikl, ristiur. 

kanta (DIN 7987) kpl T 

sivulle 39 
751.14.60 A M3,5 X 10 mm ristiur. 

kanta (DIN 7987) kpl T 
751.14.91 A M4 X 25 mm kadm kpl T 
751.15.10 A M5 X 16 mm kpl T 

sivulle 40 Tavaralajiin ,Teraksinen 
uppokanta-uraruuvi (metri-
nen kierre)": 
TYYPPI C VRS 1071 

TES 196-38 
MerkinUiesim: 751.17.70 
Uppokanta-uraruuvi 
C M6 X 75 kadm 
TES 196-38 

751.17.70 C M6 X 75 mm kadm •) kpl T 

sivulle 42 
751.34.38 A M3,5 X 19 mm kadm kpl T 
751.34.64 A M4 X 25 mm kadm kpl T 

sivulle 44 
751.44.98 A M6 X 12 mm krom kpl T 

sivulle 47 
751.84.15 A M4 X 19 mm kpl T 
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4 sivulle 48 

752.20.30 A M6 X 25 mm 8 G kpl T 
752.20.33 A M6 X 28 mm 8 G kpl T 

sivulle 49 

752.20.99 A M10 X 35 mm 8 G kpl T 
752.21.58 A M12 X 50 rom 8 G kpl T 

sivulle 50 
752.73.24 M 6 X 12 mm kpl T 

sivulle 54 
753.11.39 N:o 7 X%" (3,8 X 19 

rom) •) kpl T 

sivulle 56 
753.12.62 N:o 11 X 1 1;4" (5 X 30 

mm) nikl kpl T 
753.12.68 N:o 11 X 2" (5 X 50 rom) 

nikl kpl T 

sivulle 61 
753.22.05 N:o 9 X 11,4" (4,5 X 30 

mm) kpl T 
753.22.06 N:o 9 X 1 1;4" (4,5 X 30 

mm) kadum kpl T 

sivulle 62 
753.22.57 N:o 11 X%" (5 X 19 rom) 

nikl kpl T 

sivulle 67 
753.40.29 N :o 4 X 5/s" (2,6 X 16 

mm) nikl kpl T 

sivulle 68 
753.40.90 N:o 8 X 1 %" (4 X 40 

mm) kpl T 

sivulle 69 
753.50.26 N:o 4 X 1j2" (2,6 X 12 

mm) nikl kpl T 
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sivulle 70 4 
753.50.56 N:o 6 X%" (3,5 X 19 

mm) kpl T 
753.50.57 N:o 6 X%" (3,5 X 19 

mm) nikl kpl T 
753.50.59 N:o 6 X 1" (3,5 X 25 mm) 

nikl kpl T 
753.50.69 N:o 7 X%" (3,8 X 19 

mm) "") kpl T 
753.50.85 N:o 8 X%" (4 X 19 mm) 

nikl kpl T 
753.50.87 N: o 8 X 1" ( 4 X 25 mm) 

nikl kpl T 
753.50.89 N :o 8 X 11.,4" (4 X 30 

mm) nikl kpl T 

sivulle 71 

753.51.25 N:o 10 X 2" (4,8 X 50 
mm) "") kpl T 

sivulle 72 

753.60.29 N:o 4 X 5/s" (2,6 X 16 
mm) nikl kpl T 

753.60.31 N:o 4 X%" (2,6 X 19 
mm) nikl kpl T 

753.60.41 N:o5X5f8" (3 X 16 mm) 
nikl kpl T 

sivulle 73 

753.60.43 N:o5X%" (3X19mm) 
nikl. kpl T 

753.60.59 N:o 6 X 1" (3,5 X 25 mm) 
nikl kpl T 

753.60.89 N:o 8 X 11.,4" (4 X 30 
mm) nikl kpl T 

sivulle 75 

753.61.67 N:o 14 X 1 %" (6 X 45 
mm) kpl T 

sivulle 78 
754.01.04 3/ts" "") kpl T 
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4 siv~~ue 79 

754.03.57 2 %" *) kpl T 
1053 Musta kuusiomutteri (met-

rinen kierre) korkeus ~ 
0,8 d (normaalikorkea) SFSB.V.l12 
Merkintaesimerkki: 
754.04.30 Kuusiomutteri 
M 8 B.V. 112 

754.04.30 M8 kpl T 
754.04.40 M 12 kpl T 

sivulle 81 

754.14.33 M 8 sink (nylon lukit.) kpl T 
754.14.38 M 10 sink (nylon lukit.) kpl T 
754.14.42 M 12 sink (nylon lukit.) kpl T 
754.14.52 M 24 kpl T 

sivulle 82 
754.18.40 M 12 X 1,5 kpl T 
754.18.48 M 18 X 1,5 kpl T 
754.18.71 M 36 X 1,5 kpl T 

sivulle 84 
754.52.05 M 6 8 G kpl T 

sivulle 87 
1053 Messinkinen hattumutteri 

(metrinen hienokierre) DIN1587 
Korkea malli 
Merkintaesimerkki: 
754.73.70 Hattumutteri 
M 12 X 1,5 DIN 1587 

754.73.70 1\1: 12 X 1,5 kpl T 

sivulle 93 
755.40.10 A. 1/s" '*') kpl T 
755.40.16 A. 3/1611 *) kpl T 
755.40.48 A. 9f16" kpl T 

'*') TES: sta poikkeava mitta 

sivulle 95 
755.50.17 B 3/1s" •) 

*) TES:sta poikkeava mitta 
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sivulle 97 4 
755.65.40 AM 12 kpl T 

Tavaralajiin ,Joustava 
haromasaluslaatta": 
TYYPPI J DIN 6797 
Merkintaesim: 755.66.10 
Joustava hammasaluslaatta 
J M 10 DIN 6797 
Vastaava kierremerkinta: 

755.66.10 J M 10 kpl T 
755.66.20 J M 30 kpl T 

sivulle 99 

756.10.61 60 X 25 sink kg T 

sivulle 102 
756.83.13 13 mm sinistetty kg T 
756.83.16 16 mm sinistetty kg T 

sivulle 106 
757.03.15 10 X 45 mm kpl T 

sivulle 109 
757.04.65 22 X 55 rom kpl T 

sivulle 110 
757.06.05 16 X 50 mm *) kpl T 

siwlle 118 
757.41.31 3 X 13 rmn kpl T 
757.41.33 3 X 16 rom kpl T 

si'IYUlle 119 
757.43.20 3 X 15 mm *) kpl T 
757.43.30 3,6 X 7 mm • ) kpl T 
757.43.40 4,5 X 10 mm *) kpl T 

sivulle 120 
757.44.46 4,5 X 12 mm *) kpl T 

sivulle 126 
758.01.81 10 X 45 mm *) kpl T 
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Muutetaan: 
siv. 24, rivi 
750.60.60 M 8 X 1 X 15 m.m kpl T 

nimityksen jalkeen lisataan: 
8G 

siv. 31, rivi 
750.04.09 1/2" X 80 m.m kpl T 

numeron tilalle: 
750.94.09 

siv. 46, rivi 
750.60.66 A 3/8" X 30 mm kpl T 

numeron tilalle: 
751.60.66 

siv. 61, rivi 
753.22.07 N:o 9 X 1 1/2" (4,5 X 30 

mm) kpl T 
sulkeissa olevien mittojen 
tilalle: 
(4,5 X 40 mm) 

siv. 71, rivi 
753.51.47 N:o 11 X 2" (5 X 65 mm) 

nikl kpl T 
sullkeissa olevien mittojen 
tilalle: 
(5 X 50 mm) 

siv. 99, rivi 
756.10.24 25 X 25 •) kg T 

nimityksen tila1le: 
·25 X 15 sink 

siv. 99, rivi 
756.10.36 35 X 28 •) kg T 

nimityksen tilalle: 
"35 X 19 sink 

(Vo n:o V. 53/14, 12. 1. 61.) Kl 3/61. 4. 

Muutoksia julkaisuun Liikennepaikkojen valima.tkat 

Tikkurilan aseman alaisen Puistola-Fastbole nimisen laiturin 
nirni on 1. 3. 1961 lukien Puistola-Parkstad seka Malmin aseman 
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alainen Pukinmaki-Boxbacka niminen laituri samasta paivasta 5 
lukien Pukinmaki-Bocksbacka. (Lkoj n: o Lt 430/v. 60, 16. 1. 61.) 
Kl 3/61. 5. 

Laivaliikenne sat amissa 

Laivaliikenne Raaben satamassa Lapaluodossa on paattynyt 6 
9.12.1960. 

Kuljetussaatteen vaarinkayttO 

Kuljetussaatteen (lomake n: o 1906) kayttamisessa sattuneiden 'I 
vaarinkaytosten valttamiseksi keboitetaan liikennepaikkojen paiil
likoita kiinnittamiian tarkempaa buomiota saatekirjojen sailyttii
miseen ja tyopisteisiin luovuttamiseen sekii jiirjestiimaiin siten, 
etta kuljetussaatteet ovat vain maiirattyjen benkiloiden hallussa. 
Samalla keboitetaan myoskin valvomaan, ettii kuljetussaatteet en-
nen kirjojen kayttoon ottamista varustetaan Uihtoaseman leimalla 
ja ettii niitii kiiytetiian vain sellaisen tavaran kuljetukseen, jota 
varten ne on tarkoitettu. (Lkoj n: o Lt 857 /v. 60, 16. 1. 61.) 
Kl 3/61. 7. 

Gdp-vaunujen sisustukseen kuuluvien irto-osien 
haviaminen 

Konetoimiston ilmoituksen mukaan on Pm konepajakorjauk- 8 
seen saapunut uusia karjankuljetusvaunuja (Gdp), joista on puut
tunut mm. viililautoja, karsinoiden portteja, ovien ikkunoita ja 
muita vaunun sisustukseen kuuluvia osia. Kun jokaisen irto-osan 
hiiviiiminen merkitsee aineellista vahinkoa, on tallaisten tapausten 
viilttamiseksi Gdp-vaunujen kasittelyssii noudatettava ehdotonta 
huolellisuutta. Liikennepaikkojen on tarkistettava, etta vaunujen 
sisustukseen kuuluvia irto-osia ei jiiii purkauspaikoille vaan, etta 
ne kaikki kiiyton jiilkeen ovat vaunuissa paikoillaan. (Kut n: o 65, 
14. 1. 61.) Kl 3/61. 8. 

Kuljetuskirjaluettelon n :o 1016 tayttaminen 

Autokuljetusten keskimatkan laskemista varten suoritetaan 9 
ajalla 23.-28. 1. 1961 autokuljetuskirjaluettelon n: o 1016 poik
keuksellinen tiiyttiiminen. 

1. Mainitun viikon aikana on kuljetuskirjaluetteloon kirjat
tava kaikki VR: n jakelu- ja tavaralinjoilla kuljetetut Hihetykset. 
Koska nykyisen tilityssiiiinnon mukaan tavaralinjojen kaikki liihe
tykset ilman muuta viediUin 1016: een, merkitsee tiimii miiiiriiys 



3 -12-

9 nykyiseen tyohon lisaysta sikali, eWi kaikki jakelulinjoillakin 
lruljetetut, myos maksetut Hi.hetyk.set, viedaan luetteloon 1016 
taman viikon aikana. Kannetut maksut-sarakkeeseen vedetaan 
viiva maksettujen lahetysten kohdalle. 

10 

2. Myos kuljetuskirjaluettelossa olevat eri ohjeen mukaan 
taytettavat sarakkeet taytetaan talta viikolta. Sarakkeeseen 
,Autokuljetus- matkan pituus" merkitaan tana aikana jokaisen 
lahetyksen VR: n jakelu- tai tavaralinjalla kulkeman matkan pi
tuns . Kuljetusmatkan pituutta merkittiiessa kaytetaan hyvaksi 
linjoille vahvistettuja valimatkoja. Taman lisaksi taytetaan sarake 
,.Autokuljetusmaksu" kaikista tavaralinjoilla kuljetettavista lahe
tyksista. 

Kuten edellisesta selviaa, ei tayttiiminen koske Oy Pohjolan 
Liikenne Ab: n linjoilla kuJjetettuja liihetyksia. 

(Kut IV H 2/ 61, 16. 1. 61.) Kl 3/ 61. 9. 

Koulula.isten urheiluloma-alennus v. 1961 

J OS saiinnollista koulutyota harjoittavien koulujen toimesta 
jarjestetaiin vahintaan 4 vuorokautta yhtajaksoisesti kestava 
urheiluloma 25. 2.-31. 3. 1961 valisenii aikana, myonnetaiin mai
nittujen koulujen oppilaille tana aikana tehtiiville urheiluloma
matkoille 50 % : n alennus. Alennul{sen saannista ovat voimassa 
seuraavat maaraykset: 

1. Urheilulomalippua ostettaessa on esitettava ao. oppilaitok
sen johtajan antama ja oppilaitoksen leimalla varustettu urheilu
lomatodistus (lomake 2425) , joka sisaltaa oppilaitoksen ja oppi
laan nimen, lahto- ja miiaraliikennepaikat seka loma-ajan. 

2. Matkan pituude?t on oltava viihintaiin 100 km menosuun
taan tai on lippu lunastettava viihmtiiiin tiiUe matkalk 

3. Urheilulomatodistuksen esittajalle myydiiiin lyhintii tietii ta
vallinen menolippu, jonka etupuolelle on leimattava sana ,Ur
heilulomalippu". Urheihllomatodistus on leimattava aseman nimi
ja paiva1eimalla ja anncttava lipun ostajalle. Niiin leimattu .lippu 
yhdessa lahtopaikalla leimatun urheilulomatodistuksen kanssa 
oikeuttaa maksuttomaan paluumatkaan. Menomatkalla ei konduk
toori saa ottaa lippua eika urheilulomatodistusta matkustajalta 
pois, vaan keriitiian ne vasta paluumatkan paattyessa tarkastus
toimisto II: een lahetettaviksi. 

4. Urheilulomaliput ovat voimassa yhden kuukauden niinkuin 
meno- ja paluulipuista on maaratty. Liput eivat oikeuta matkus
tamaan kuitenkaan 31. 3. 1961 jalkeen. 
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5. Urheilulomaliput ovat voimassa myos valtionrautateiden 1 Q 
ja Jokioisten rautatien valisessa yhdysliikenteessa. 

6. Urheilulomalippu ei oikeuta matkustamaan erikoiskuljetusta 
varten tilatussa paiva- tai makuuvaunussa eiika tilaiussa vaunun
osastossa. 

7. Urheilulomaliput eivi:it oikeuta mak uttomaan matkatavaran 
kuljettamiseen, joten mm. suksist\ kannertaan saadetty matkatavara
maksu alentamattomana. 

8. Alle 12 vuotiaille koululaisille, joilla on oikeus matkustaa 
puolella lipulla; ei alennusta myonneta. 

(Tfo M 4, 10. 1. 1961.) Kl 3/ 61. 10. 

Salpausselan kisajunat 4.-5. 3. 1961 

Salpausselan kisajunissa kelpaavat kaikki sellaiset voimassa ole- 11 
vat matkaliput, jotka oikeuttavat matkustamaan Lahteen. 

Kisajunien piiiviivaunuihin voidaan vain vaunun alkuperaiselta 
lahtoasemalta varata tayden tariffin mukainen istumapaikkalippu 
joko meno- tai meno- ja paluumatkaa varten, joten Lahden ase
malla ei naihin juniin myyda paiklkalippuja. Kisajuniin istuma
paikan varaus ei niiin ollen ole pakollinen. Yopyminen paivi.i.vau
nuissa on ehdottomasti hlelletty. 

Til.atuissa makuU- ja retkeilyvaunuissa matkustettaessa, joita 
luovutetaan vain seurojen, liikelaitosten, yhdistysten ja niihin 
verrattavien kayttoon, on meno- ja paluumatkaan oikeuttavan mat
kalipun lisiiksi lunastettava tayden tariffin mukainen makuupaikka
lippu. Makuupaikka-ale:nnusviblk:ot eivat kelpaa. Retkeilyvaunun 
ma!kuupai,kkamaksu vuodevaatteineen on 700 mk yalta. Mikali ret
keilyvaunussa ei kayteta VR: n vuodevaatteita, kannetaan TS 10 
§:n 5 lm:ssii mainittu maksu (ks. Tariffitaulukot n:o 1, 7 kohta). 

Makuu- ja retJk:eiluvaunujen tilaukset on hyvissa ajoin tehtava 
rautatiehalli tuksen kulj etustoimistosta. 

Kisajunissa matkustajat voivat lruljettaa suksensa joko omalla 
vastuullaan maksutta konduktoorivaunussa tai maJksuUisena kirjat
tuna matkatavarana. Viimeksi mainitussa tapaUlksessa paluukulje
tus on maksuton ehdolla, etta suksien omistaja, ottaessaan suk.'3et 
kayttoonsa, esittaa. matkatavrurakuitin junahenJrilokunnan lavistys
pihdeilla tehtavaa luovutusmerkirutai.i. varten ja etta palautettavaksi 
jatettaessa suksiin kiinnitetaan osoitelappu numeroineen. Matka
tavarakuitti leimataan Lahden aseman leimasimella merkiksi uudel
leen kuljetettavaksi jaWimiseEJti.i.. (Tfo M 3, 10. 1. 61.) K1 3/ 61. 11. 
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Matkalippualennuksia 

Oulu (lyhinta tieta): 16.-20. 2. 1961; Vapaussodan lnvaliidieu 
Liitto r. y.; Liiton vuosikokous; vuosikokoukseen matkustavat 
invaliidit; 25 %. Ostetut matkaliput oikenttavat matkustamaan 
vain ylla mainittujen paivien valisenii. aikana. Liiton vuosikokons 
on 18. 2. 1961. (Tfo S n: o 24, 10. 1. 1961.) Kl 3/61. 12. 

K adonneita matkalippuja, henkilokorh eja ym. 

Painatusjaostossa pa1ve1evalle postittajalle Pentti Viitakankaalle annettu 
asuntolippu n : o 069143 matkoille Helsinki-Leppiivaara, ajaksi 1. 11. 1960-
30. 4. 1961, on kadonnut ja kuo1etetaan. (Toj n: o To 15, 9. 1. 1961.) 

Helaingin aseman ylim. vaununsiivoojalle Tuovi Aholo.lle 6. 10. 59 kirjoi
tettu henkilokortti n :o 51 56 on kadonnut ja kuoleteto.an. (1. 1jp 29/80, 
10. 1. 61.) 

Rautatiehallituksen tariffitoimistossa knp seppa Kustaa Heinosen leskelle 
Liljalle 9. 1. 1961 kirjoitettu tilap. vapaalippu n: o 491083, matkalle Hki-01 
via Ke-Hl-Ly-Lpa, on kadonnut 10. 1. 1961 ja kuoletetaan. (Tfo n:o 16, 
31. 1. 61.) 

V R:n palvelukseen sopimattomia 

Oulun asemalla palvellut alokas Juho Heikki Jiirvenpii.ii. (synt. 17. 6. 1935) 
on erotettu 4. 1. 1961 lukien rautateiden palvelukseen sopimattomana. (6. ljp 
n : o H. 20, 10.1. 61.) 

Avoimia virkoja ja toimia 

Valtionrautateiden koneosastossa kolme vawnwmestMin virkaa, joista tois
taiseksi yksi 4. konejaksossa (Pri), yksi 6. konejaksossa (01) ja yksi 9. kone
jaksossa (Pm). Koneosaston johtajalle osoitetut hakemukset on toimitettava 
rautatiehallituksen kirjaajalle viimeistii.ii.n 2. 2. 1961 ennen klo 12 (postitse en
nan virka-aj an pii.ii.ttymistii.). 

Tilapi:iinen 18 luokan kassanhoitajan toi11li (21 pl.) Kaulirannan-Kolarin 
rautatierakennuksella. Rautatierakennusosaston johtajalle osoitetu t kirj alliset 
hakemukset on toimitettava rautatierakennustoimiston kansliaan viimeistii.iin 
3. 2. 1961 ennen virka-ajan piiii.ttymistii.. Asunto (2 h + k) on kii.ytettii.vissii. 

VR :n painimesta ruuskilpailut 

Vuoden 1961 VR:n painimestaruuskilpailut kreikkalais-roomalaisessa pai
nissa kaikissa sarjoissa jii.rjestetii.iin Haapamii.en Suojassa helmikuun 11-12 
pii.ivinii. 1961 alkaen kumpanakin pii.ivii.nii. klo 19.00. 

Punnitus tapahtuu Suojassa 11. 2. klo 15.00. Kilpailuissa noudatetaan 
Kansainviilisen Painiliiton sii.ii.ntOjii.. 

Timoittautumiset on lii.hetettii.vii. kirjallisesti 5·. 2. 1961 mennessii. os.: vaih
demies P. Vehmanen, Haapamiiki. Majoitusta haluavien on ilmoittautumisen 
yhteydessii. siitii. mainittava (huovat mukaan). 

VRU :n Haapa1ni:icn aluetoimikwnta 
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VR : n painonnostomestaruuskilpa.ilut 

VR: n pa.inonnostomestaruuskilpa.ilut 10-vuotisjuhlakilpailuina pidetiiiin 11 
Kouvolan Kuntotalossa. 12 paivii.nii. maaliskuuta 196L Kilpailut a.lkavat klo 
13.00, punnitus tuntia aika.ise=in. Kilpa.illaan kailrissa (7: ssii.) sarjoissa. 

llmoittautumiset pyydetii.ii.n liihettii.miiiin 6. 3. 1961 mennessii. os.: a.scma-
mies Teuvo Hiltunen, Kouvola., ma.tka.ta.vara. 

Majoitus va.rataan kilpailijain la.skuun pyydettii.essii.. 

VEU:n Kowvolan aluetoimikwnta 
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KASKYLEHTI N:o 3 a 

1 9 6 1 
Viittaus Kaskylehdessa julkalstuun maaraykseen merkltaan: 

J Kl 1/61. 2 ( = lehden numero, vuosl, asian numero). Jakelua 
koskevat muutosilmoitukset on tehtavi palnatusjaostoon. 

To I mIt us: Rautatiehallltus, lehtlpalvelu. 

Tilitysmaaraysten va.Iiaikainen muutos 

Poikkeuksena 1. 7. 60 Yoimaantulleen Valtiourautateiden Tility' aan
non mi:Uiriiyksista eka o ittain muuttaen Tfo kirjeellii n: o 157/555 
27. 5. 60 annettuja ohjeita poikkeuk ellic;;esta menettely ta eriiilla lii
kennepaikoilla miiiiratiian 1. 2.-30. 9. 61 viilisena aikana kokeellisesti 
noudatettavaksi k a i k i ll a l i i k e nne p a i k o ill a euraavaa me
nettelya: 

s a a p u van t a v a 1' an kuljetuskirjojen til itt ami s e s s a 
noudatetaan tility saannon maariiyksiii joten maksuleimakoneita ei 
edella sanotus a kirjees. a mainituilla liikennepaikoillakaan kayteta 
saapuvan tavaran tiliWi.mises a. Tarkastustoimiston tyon helpottami-
eksi jarje tetiHi.n kulloinkin tilityskirjaan vietava kuljetuskirjaerii 

liihetysasemien mukaiseen aakko - ja numerojiirjestykseen. aapuvan 
tavaran lu ttelon lomake 4101 laatiminen jiia kaikilla liikennepaikoilla 
TL :11 2 §: 11 IV kohdan mukaan mabdollisesti annet.usta miiarayk
sesta riippu vaiseksi. 

Kuljetuskirjojen l ii h e t tam in e n tarka ·tustoimi ·to liT: lle suori
tetaan ·kokeiluaikana seuraavasti: 

I, II ja III luokan asemat sekii niiden lisaksi allaluetellut liikenne
paikat (A-ryhma) lahettiivat ku11akin piiiva11ii tilityskirjaan viedyt 
maksettavat kuljetuskirjat seka maksetut kuljetuskirjat samalta pai
viilta seuraava11a arkipaivana. 

Hanka almi Laukaa 
Hillo Laurit ·ala 
Hyrynsalmi Lempiiiila 
Inha Leppiiluoto 
Kankaanpaa Lielahti 
Katajanokka Lievestuore 
Kausala La11sisatama 
Kiuruvcsi Mantta 
Kor o . aantali 

60/61/5-- 18.1. 1961. 

ivala 
Parkano 
Saarijiirvi 
Siilinjarvi 
Sotkamo 
Sornainen 
Toppila 
Turun satama 
Urjala 
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r usikaupunki 
Vaajakoski 
Vaskiluoto 

-2-

Virrat 
Voikka 
Y1ulpihlaja 

A.htari 
Xmmansaari 

Muut liikennepaikat (B-ryhma) lahettavat perjantaipaiYana paiitty
''an tilitysviikon aikana tilityskirjaan viedyt maksettavat kuljetuskir
jat seka maksetut kuljetuskirjat samalta ajalta kerran viikossa la.uan
taisin. ,Jos kuukausi paattyy keskelHi tilitysviikkoa, lnheteUiiin vajaan 
tility viikon kuljetuskirjat se1.n·aavan kuukauden ensimmaisena arkipai
vanii .. Jo. kuukausi paattyy lauantaina tai sunnuntaina, jatketaan vii
meiuen Uiy i tilitysviikko kuukauden loppuun saakka. Kttljetuskirjojen 
Uihettaminen jatketulta tilitysvjj]wlta tapahtuu talloin kuukauden en
simmaisena paivana. 

Miiaraa emalla m a k etta vat ja jalkivaatimuksen ·i ·alta vat 
maksetut kuljetuskirjat lahetetaan vastaavien tilityskirjan lehtien 
ohe sa kirjaamisjarjestyksessa.. TaJloin ei erikseen eroteta eri kuukau
sina lahetysa emilla paivattyja kuljetuskirjoja, yksityisten rautateiden 
kuljetuskirjoja eika samaan tilityskirjaan vietyja rahti- ja kiitotavara
l'ahtikirjoja. Tilityskirjan lomake n: o 4111 viennit aloitetaan A-ryh
maan kuuluvilla liikennepaikoilla uudelta sivulta joka piiiva, B-ryh
maiin kuuluvilla liikennepaikoilla joka lauantai ja kunkin kuukauden 
1 paivana. 

lVIyos liihetysasemilla m a k set u t kuljetu kirjat liiheteroan delHi 
sauottuina paivina tarkastustoimisto III : lie. Po. kuljetuskirjat jaetaan 
ensin kolmeen ryhmaan liihetysaseman paivayskuukauden mukaan 
('1'L, 33 §). ama ryhmat jaetaan edelleen kolmeen a laryhmaan: 

1) rahtimaara vahinUi.li.n 1 000 mk; 
2) , alle ., ,. , maksuleimatut; 
3) , , , , ei maksuleimatut. 

I ussakin maksettujen kuljetu ·kirjojen ryhmlissa jarje tetalin kulje
tuskirjat lahetysasemien mukaiseen aakkos- ja vientinumerojarjestyk
seen. Yksityisten rautateiden lahetysa emilla maksetut. kuljetuskirjat 
liihetetiian omana nippunaan. 

Kaikkiin rahtikirjallihetyksiin on liimattava tarkastustoimisto III: n 
osoitelappu lomake n: o 2 37. 

L iih t eva t i lit y ski r j a lomake n:o 4110 laaditaan toistai
seksi vain kaksin kappalein. Loma.ke muutetaan kaksilehtiseksi, mutta 
niin kauan kun kolmilehtistii painosta riittaa, irroitetaan liikennepai
kalla paiillimmiiinen Jehti ennen kirjoittamista. Kirjoitetuista lehdistii 
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paiillimmiiinen lahetetaan tilastotoimistolle kuukauden 1- 20 paivilta 
21 paivanii ja 21-31 paiviltii seuraavan kuukauden 1 paiviina. Kanta
lehti jaa. liikennepaikalle. · 

,Jos vaunukuormaliihetys pyydetiian punnittavak i, on Kl 20/55.8 
(Mk V: II: 8) mukainen punnituspyynto lomake 3711 toistaiseksi laa
dittava lahetysasemalla k a k sin k a p p a l e in. Miiaraasc:ma liihet
taii niiista toisen lahetysasemalle, toisen tilastotoimistolle. (Tfo n:o 18, 
1.3. 1. 61. ) Kl 3 a/61. 



H elsinki 1961. V~<ltioneuvoston Jrirjapaino 



•• 

KASKYLEHTI N:o 4 
1 9 6 1 

Viittaus Kaskylehdessa julkalstuun maaraykseen merkitaan: 
Kl 1 f61. 2 ( = lehden numero, vuosl, asian numero). Jakelua 
koskevat muutosilmoitukset on tehtava painatusjaostoon. 

To l mIt us: Rautatiehallitus, lehtipalvelu. 

Sis a 11 y s: 1. H.autaiiehallitulu•en ja nomen H.aulatielaisten Liiton r. '· vali
nen lyoehto opimus. - 2. TubeJ·kuloo~ipotilaiclen hoitokustannukset. - 3. Juua
painotaulukko rataosaila Lahti-Vallw. - 4. Rataselektorijohto vii.lilla Orivesi
Haapamiiki. - 5. Muutok. ia julltaisuun Liikennepaikkojen valimatkat. - 6. Len
nii.tinliikenne. - 7. YleiRohjeet Kansaiuvii.lisen Laivaus Oy:n toirnesta lii.hetettii.vieu 
hihtlakuljettimien kuljettamista varten. - 8. Sotila kuljetusesinci to. - 9. Pohjois· 
mainen tavaratariffi. - 10. Muuntokurssit. - 11. 'filastotoimi toa varten laadit
tava tilastoaineisto. - 12. Kaclonneita matkalippuja, henkilokortteja ym. - 13. 
VR :n palvelukseen Ropimattomia. - 14. Avoimia virkoja ja toirnia. - 15. VR:n 
kei lailume8taruuskilpailut. 

Rautatiehallituksen ja Suomen Rautatielaisten 
Liiton r.y. valinen tyoehtosopimus 

H,autatichallitukscn ja Suomen RautatieUiisten Liiton r.y. valilla 1 
on tammilrunn 17 paiYana 1961 allekirjoitettu tyoehtosopimus, jolla 
tahan saakka voima sa ollut tyoehtosopimus muutetaan tyomark
kinajarjestojen nwsiksi 1%1-1962 sopiman ns runko opimuk en 
mukaiseksi. 

TyoPhto ·opimus · painetaan kokonaisuudcssaan uuuelleen ja jae
taan asianomaisille niin pian !ruin se saadaan valmiiksi. 

Duden tyoehto opimukscn sisalUimat tarkeimma.t muutokset ovat 
scuraavat: 

Palkat korotctaan tammikuun 1 pa.iYasta 1961 tai cllei palkan
maksukausi ala silloin, sita ·curaa,·an palkanmaksukauden alusta 
:3,5 %: lla ja YUonna J 96:2. vastaavasti 3 %: lla. Tyoehtosopimukseen 
otetuissa nusis. ·a ohj(;'tuntipalkois ·a on nama korotuksct jo otettu 
huomioon. _ 

Vuoden l !)() 1 alnsta lukicn nou ·evat erittain raskaan ja erittain 
likaiscn tyon 1isicn cnimmai:maarat yhdclHi markalla tyoehtosopi
muksen liitteista ilmeneYiin markkamaariin. 

Vuodcn 1962 alu ·ta nousee iltaYuoron vuorotyolisii yhdella mar
kalla ja yovuoron nwrotyolisa kahdella markaJla tyochtosopimuksen 
liitteista ilmencYiin markkama~iriin. 

Arkipyhiikonauksena suoritetaan 75 % tyontekijan keskitunti
ansiosta nykyistcn kolmcn arkipyhan, toisen paasHiispaivan, toisen 
helluntaipai va.n ja toiscn jonlupai van li. ·aksi nwnna J 961 viela kol
melta m·kipyh~ilta, jotlm ovat pitkaperjantai, Yapunpaiva ja cnsim
maincn jouJupaivii, scka \'1.1011113 1962 edelJa. mainittujen paiYien 

1 :!iR/nl/5- :!li. 1. HHil. 
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lisaksi viela kahdelta paivalta, nimiWiin uudenvuodenpaivalta ja 
helatorstailta. Korvattavia arkipyhia on nain muodoin vuonna 1961 
kuusi ja vuonna 1962 kahdeksan. 

Rdella olevan lisaksi on tyoehtosopimukscen tchty viela eraita 
vahempiarvoisia lisayksHi ja muodollista laatua olevia sanamuodon 
muutoksia. (Toj n:o To 17, 17. 1. 1961.) Kl 4/ 61. 1. 

\ . 
Tuberkuloosipotilaiden hoitokustannukset 

Kuluvan vuoden alusta lukien voimaan tulleen tuberkuloosilain 
mukaan on tuberkuloottisen tai tuberkuloottiseksi epaillyn henkilon 
hoito kunnallisessa tuberkuloosiparantolassa ja. muussa lnmnallises a 
tuberkuloosilaitoksessa potilaalle maksuton. Taman johdosta ei val
tiomautateiden palvcluksessa tai tyos a olevillc henkiloille enaa 
anneta mak usitoumuksia eika myonn ta apurahoja keuhkotauti
parantolahoitoa varten. (Toj n: o To 42, 20. 1. 1961.) Kl 4/ 61. 2. 

Junapainotaulukko r ataosalla Laht i- Valko 
Aikataulukirjan A-osan ,tau1ukkoon, joka o">oiftaa, mitii juna

painotaulukkoa millakin rataosalla on kaytettiiva seka millaisen 
laskun (kaltevuuden) mukaan junien jarn1akselicn luku on milia
kin rataosalla maarattava", sivulle 21 lisataan: 

rataosa 
kaytettii.vii. 
junapaino· 
taulukko 

jarruakselien 
luvun mii.ii.rii.ii.vii. 

lasku ~/oo 

Lahti-Valko . . . . . . . . . . . . . II 
Valko-Lahti . . . . . . . . . . . . . II 

(Rt n: o 193/ 267, 18. 1. 19!H.) Kl 4/ 61. 3. 

12,5 
12,5 

Rataselektorijohto viililla Orivesi-Haapamaki 
Orivesi-Haapamiiki viililla on otcttu kaytti:ion ratasclektori

johto. Yhteiskutsunnmcro on 9. Johtoon on kytkettu scuraava\. 
liitynnat. 

OriYesi keskus ............. . 
H.t Y Vannincn ............. . 
Rtv Ijiis ..... . .......... . . . 
Oril)ohja asema . ........... . 
Rtv Sotku ..... . .......... . . 
HirsiUi a...c;ema . . ... . ... . .... . 
Rtv Pelkonen .............. . 
Rlrm Jaaskeliiinen . . . . . . . . . . . 
Korkeakoski asema .. . .. . ... . 
Rtv Rajala . ............... . 
Lyly asema ................ . 
Rtv Heikkinen ............. . 
Rtv Ristikaarto ..... . ...... . 

km 

229 
229 + 350 
232 + 74.3 
234 
239 + 792 
240 
246 + 213 
247 + 916 
249 
255 + 5 6 
259 
259 + 892 
~66 

n:o 

3!) 
3tl 
37 
36 
35 
34 
32 
31 
30 
29 
28 
26 
25 
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Koi vio asema . . ............ . 
Rkm Palokangas ......... . . . 
Vilppula asema .. . .. . ... . .. . 
Rkm Laaja tsto ... . ...... . . 
Rtv J yvasjarvi ... . .. . ... . . . 
Rtv Piili .. . ..... . ......... . 
Kolho asema . . .... . .... . . . . . 
Ristimaki asema ........... . 
Rtv Kubno ... . ........ . ... . 
Rtv Kangas . .............. . 
Haapamaki valittiija ....... . 

(Stt n: o 149, 16. 1. 61.) Kl 4/ 61. 4. 

km 

267 
273 + 687 
276 
276 
276 + 790 
286 + 094 
287 
293 + 782 
293 + 782 
298 + 058 
301 

n:o 

24 
23 
19 
47 
45 
43 
17 
16 
42 
41 
12 

4 

Muutoksia julkaisuun Liikennepaikkojen 
valimatkat 

4 

Helsinki Lansisataman alaisena avataan 30. 1. 1961 lukien lii- 5 
kenteelle Munkki aari-IIernesaaressa Rehymyllyn raide seuraavin 
merkinnoin: 

Helsinki 
L ansisatama 
- Vastra 
Hamnen 
d) Munkki· 
saari 

Hernesaa-
ressa: Rehu· 
myllyn raide Lii.n 3. Tt Munkltisaaren Myl· 

lya varten. Luk. 30. 
1. 61. (Lkoj n: o L t 
58. 20. 1. 61.) Kl 
4/61. 5. 

Oulaisten asc:>m::m alainen Piipsjarven seisakc siirretaan 1. 3. 61 
lukien km : lie 664 + 723 m. Siirron johdosta muuttuvat Piipsjarven 
merkinnat seuraaviksi: 

se P iipsjarvi Pij 52 Oulainen 7. 
Kilpua 4. 
Yw 35. Tja 33. 
01 87. 

H Luk. J. 3. 61. (Lkoj 
n:o Lt 21, 20. 1. 
61.) Kl 4/61. 5. 

Seisakkeella pysahtyvista junista ilmoittaa kuljetustoimisto . 
....... 

Ri ·timaen pysakki alennetaan 1. 3. 1961 lukien Haapamaen ase-
man alaiseksi laiturivaihteeksi seuraavin merkinnoin: 
lv Rist imaki Ris 22 Haapamiiki 7. Hlm 11m. 339. Jns 348. 

Kolho 7. Kou 448. Kw 344. 
Hpk 7. Wp 18. 01 459. Pm 165. 
Ov 65. Tpe 107. Ri 223. Sk 125. 
'l'l 147. Yw 337. 

Luk. 1. 3. 1961. (Rh/ Lko n: o 147, 17. 1. 61.) Kl 4/ 61. 5. 
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Kovl'ron a ·eman alai ·ena km: lHi 650 + 6 3 m avataan 1. 3. 61 
luki n liikenteelle Roppola-nimiJ).cn sC'i.'akc seuraaYin merkinuoiu: 

l
se I Roppola 1 35 ~--~ Kov<>ro 17. \ H I Luk. J. 3. 61. (Llwj 

.Jocmsuu 27. u:o Lt 27, 20. 1. 
Prn 210. Kon 296. 61.) Kl 4/ 61. 5. 

Seisakkeella pysiihtyvistii juni ta ilmoittaa kuJjetustoimisto. 

Sallan aseman alaisena km: llii 111 + 72 m avataan 1. 3. 61 
lukien liikenteellc Sallantie-niminen sei ake seuraavin merkinnoin : • 

se Sa.lla.ntie 84 Salla 2. H Luk. 1. 3. 61. (Lkoj 
.Joutsijarvi 37. n:o Lt 72, 20. 1. 
Kls 15. Lla 252. 61.) Kl 4/ 61. 5. 
01 366. 

Seisakkeella pysiihtFi ta junista ilmoittaa kuljetustoimi to. 

Kupittaan aseman alaisen Itiiharjun raiteen mcrkinta Kupi 1 
sarakkee a 6 muutetaan 30. 1. 61 lukien mcrkinnak i Kupi 2. (Lkoj 
n: o Lt 111, 20. 1. 61.) Kl 4/ 61. 5. 

Lennatinliikenne 
lin a emalla lakkautetaan yleinen sii.hko. anomavaihto 1. 2. 61 

lukien. (Lkoj n:o Lt 127, 20. l. 61.) Kl 4/6J. 6. 

Yleisohjeet Kansainvalinen Laivaus Oy : n toimesta 
lahetettavien hihnakuljettimien kuljettamista varten 

Kan ainvii.li en Laivaus Oy:n toimesta liihctettiiYien hihnab."lll
jettimien lruljetu rautateitsc Helsingin Katajanokalta cri puolille 
rataverkkoa on mahdollinen seuraavia yleisohjeita noudattaen: 

1) Hihnakuljetin, jonka pituus on 15 m, I eve~' · 1 m, korkeus 
0,9 m ja paino 1 500 kg ja josta ajoalusta ja pyorat on irroitettu, 
on kuormattava pituus- ja leveys uunna sa kc k lle piiadytonta Ok
vaunua niin korkeille parrualustoille, etta lruljcttimcn alapinnan j;1 
Ok-vaunun molempiin pa ihin kytkettyjen suojavaunujen lattia
rakenteiden valinen vapaa pystysuora viili tulee olemaan viibiutiiiin 
10 em. 

Pyorat ja ajoalusta aadaan kuormata joko kuljettimen kanssa 
samaan vaunuun tai vaihtoehtois sti suojavaunuihin. 

Kuljetettavat e ineet on tucttava ja sidottaYa niin vahYa ·ti, ctt~i 
ne eivat paii e liikkumaan kuormausasennostaan Yatmussa. 

Ok-vaunun sivupylvaiden on oltava tuppiloissnan. 
Kuormaus ei saa ylittaa kuormanulottumia. 
2) Kuljetukset saadaan ·uorittaa tava1li,.illa tavarajunilla (Su 

75 km/t). 
3) Muuten on ko. crikoislruljetustcn suht en ovcltuvin m;in 

noudatettava niiHi rautatiehallituk ·en antamia maarayksia, jotka on 
julkaistu VR :n lomakkeessa n:o 2634. 

Tiima kuljetuslupa on voima sa 31. 12. 1961 ·aakka. 
(Kut n:o 2392/ v. 60, 20. 1. 61.) Kl -1-/ 61. 7. 



-5- 4 

Sot ilaskuljetusesineisto 

seat sotilasYarastoa ·emat O\'at ilmoittancct, etta cHiinlmljctuk- 8 
siin luovutetut kamiinat, saYutonet, savutorven jatkot ja ·ayuhatut 
viipyviit pois a sotilas\'arastoi:ta kohtuuttoman kauan vaik uttara 
siten sotilaskulj tusYaunujcn ~;;isustamista. Taman vuoksi ·otilastoi-
mi to maaraa elain]m]jetuk iinkin lUO\'Ul tuJl e •ineistolle aina kir
joittamaan ,]<jsineistiHuettclon sofilaskuljet usta varten" (lomake n: o 
3-!06) scka va. taanottoascmia Yiipymatti:i lahettamaan kuljetukSi ta 
vapautuncen e. ineiston Hihimpai:in :otilasYirastoon. (Vrt. l\IK V -!1: 

I 9 ja 10) ( t n:o 97/17 a, 21. 1. 1961.) Kl 4/ 61. 

Pohjoismainen tavaratariffi 

Muuttaen Kiiskylehdc ·sa 44/60. ollcita ohjeita maiiri:itaan, etta 9 
h lmikuun 1 piiiYii Hi H)61 lnkien epiiit. eniiiselta liikennepaikalta 
tai syrjaraiteelta (makslmalaiselta tai mak uttomalta) ... uomesta 
Hih tettavien samoin kuin tallai. ille ·aapuvien v au n u k u or m a-
l ii he t y ten kuljetusmaksu la ketaan uomen rautateiden o uu-
delta iten, etti:i milloin yksikkohinta lahetylcen 100 kilolta on 
pie n em pi kuin J 00 mk, rahti laskctaan sam an tariffiluokan 
,ja painoryhmi:in scuraavaa, lahinna • uurempaa tariHivi:ilimatkaa 
vastaavan yk ·.ikkohinnan mukaan, itse syrjaraitern pituutta vali
matka .. a huomioimatta. .Jo lalwtyksecn i altyy useampaan ta
l·iffiluokkaan kuuluvia taYaroita, korotctaan anotulla tavalla mak-
sua vain niiden Hihctykscen kuuluvien tavaroiden o ·alta, joiden 
yksikkohinta on alic 100 mk. Milloin vannukuormalahetykse n tai 
sen 0 aan SOY }[ taan CDl. taYalJa korotettua yksikkohintaa, maa
raytyy my()S vaunukuorman vabin mak:u pit mman 1.ariffiYiilimat-
kan mukaan. 

J 0 v au n u I' y h m a l a h t y k (' n ral1ti on tariffisaannon 
3 §: n 15 lisamiiarayksen mukaan la ·kettuna pohjoism. tavara
tariffin maaray ten mukaiscsti laskettua rahtia halvcmpi, ovelle
taan halvempaa rabditustapaa . 

Kappa 1 eta Y a r ala h c t y. ten rahditukseen OYclletaan 
edelleenkin Kl 9 a/ 60 anMttnja maiirayk ia. 

aaplwaan tavaraan niihden, joka puretaan epait ·. liikennepai
kalla tai . :n-jaraiteella, on tarkoin huomioitava Hihettajan maara
asemaa ja frankoehtoja kosk vat rahtikirjam rkinniH. .Jo. e im. 
Ruotsli ta saaplwan lahctykscn rahWtirjassa on merkinti:i ,.franko 
frakt" ja lahetys on o. oitettu itse liikennepaikalle, mutta va taan
ottajan toivomukse:ta -viediian syrjaraiteellc purettavak i, merki
Hian kuljetuskirjoihin lah ttajan maksettavaksi vain -valtakunnan·
rajalta maaraliikenncpaikalle lask ttu rahti. Jo · yksikkohinta on 
pienempi kuin lOO mk ja syrjaraitecn osalta sii · on perittavii 
maksu ja kannetaan se ylim. liikennetulojen shckkikirjalla vastaan. 
ottajalta. l ann ttu maara ja hekkikirjan ]ehden numero m rki-
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tlHin rahtikirjan kaantopuolclla alhaalla va emmalla olevaan sarak
keeseen ,toimitusohjcita . Lah Wijan rahtikirjamerkinta ,franko 
kaikki maksut" edellyttaa, etta lahettaja suorittaa myo kin syrja
raidemaksun perilla, vain jos han on maarapaikaksi merkinnyt 
maaraa eman li ak i myoskin . yrjaraiteen. (Tit V n:o 13, 21. 1. 
61.) Kl 4/61. 9. 

Muuntokurssit 

SNT-Liitossa 1. 1. 1961 toimeenpannun valuutan uudistuksen 
johdosta Kaskylehdessa 52/60.9 annetut ohjeet ruplan muuntami
sesta peruutetaan ja sovelletaan toistaiscksi tavarayhdysliikenteen 
o alta seuraavaa menettelytapaa: 

a) uusina ruplina ilmoitettu maksu muunnetaan markoiksi si
ten, etta se aluksi kerrotaan luvulla 2,25 ja tulolla kerrotaan clea
ring-kurssin mukainen ruplan arvo 356: 67; 

b) jos on muunnettava markoiksi vanhoina ruplina tai voima sa
olevina tariffiyksikkoina ilmoitettu maksu, jaetaan se aluksi lu
vulla 10, kerrotaan senjalkeen luvulla 2,25 ja tulo11a kerrotaan 
356: 67. 

Huomautetaan muuten, etta ylempana annettujen ohjeiden mu
kaisesti markoiksi muunnetut maksut eivat kovin paljoa eroa Kl 
52/60.9 annettujen ohjeiden mukaan lasketuista, mutta esim. vaunu
kuormalahetyksen rahdin osalta voi erotus olla joitakin satoja mark
koja. 

SNT-Liiton rautatiet ovat ilmoittaneet antaneensa raja-asemil
leen maarayksen siita, etta kuljetuskirjoihin merkiti:Uin ni:i.kyviin 
milloin ruplina ilmaistu maksn on jo kerrottu luvulla 2,25. Ellei 
sanottua merkintaa ole, on ainakin toistaiseksi 'Yyta yrittaa tar· 
kistaa maksu esim. vertaamalla kannettavaksi tulevaa maksua ai
kaisemmin esiintyneisiin vastaaviin maksuihin. ( Tft V n: o 14, 
21. 1. 61.) Kl 4/ 61. 10. 

Tilastotoimistoa var ten laadittava tilastoaineisto 

Linjahallinnon tyopisteissa on tilastotoimi toa varten suoritet
tava allamainitut toimenpiteet. 

1. Junaliikennetilaston alkuaineisto on laadittava allamaini
tuissa julkaisuissa mainittujen ohjeiden mukaisesti. 

a) Vetureiden alkuaineistoa koskevat ohjeet ovat Kl:n 51 a/ 57 
sivuilla 1-4. 

b) Junailmoituksen laatimista koskevat ohjeet ovat Asema- ja 
junapalvelussa.annon 46 §: ssa. Ko. pykalan uusi, 1. 1. 1959 voi
maanastunut sanamuoto on julkaistu Kl: ssa 51/ 58. 5. (Kl: n 51 a/57 
junailmoitusta koskeva osa on knmottu.) 
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2. Tyovoimankayttotilaston alkuaineisto on laadittava Kl: ssa 11 
25 a/59.1 mainittujen ohjeiden mukaisesti. 

3. Tavaraliikennetilastoa varten on suoritettava allamainitut toi
menpiteet. 

a) Jos Uihetyksestii on kannettu satama-alucmaksu, · kirjoittaa 
lahetysliikcnnepaikka kuljetuskirjan B.osaan satama-aluemaksua 
esittavan luvun eteen sanan ,Sat". 

b) Ktm paikallisliikennemaksuja koskeva kuitti kiTjoitetaan yli
maaraisten liikennetulojen shekkikirjasta n: o 1816, on kuittiin mer
kittava ,TS 52 §", jos on kysymys varsinai. esta paikallisliiken
teesta, ja ,TS 53 §", jos on kysymys kaukoliikenteeseen vlilittomiisti 
liittyvasta paikallisliikenteesta. Naihin kuitteihin on myo merkit
tavii ao. Uihetyksen paino. 

c) Mikali kuljetuskirjaan merkittyii iavaralajin nimikettii ei 
esiinny tavaranluoltitustaulukossa, on tavaralajin nimikkeen aile 
merkiWi.va maininta siita, mihin tavaranluokitustaulukon nimikkee
seen tavara on verrattava. (Katso tavaranluokitustaulukon sivuja 
3--4). 

d) Lahetysliikennepaikkojen on huolehdittava siita, etta Uihte
van tavaran tilityskirjat ovat aukottomat. Punnittaviksi Hi.hetet
tyjen Hihetysten rahtimaksua ja painoa koskevat tiedot on ilmoi
tettava tilastotoimistoon Kl: ssii 3 a/61 mainitulla tavalla. Liihteviin 
tavaran tilityskirjassa esiintyviit aiheettomat merkinnat, jotka kos
kevat paivamaaraii, viennin- tai kuljetuskirjan numeroa, maaralii
kennepaikkaa jne., on yliviivattava ( ei puneella). (Vertaa tilitys
saannon 58 § : aa.) 

e) Liihtevan tavaran tilityskirjojen Uihettamisesta tilastotoimis
toon on saiidetty Kl: ssa 3 a/61. 

4. .Alennuksella myytavien lippujen ostamiseen tarvittavien 
ale1mustodistusten tilastoimisosat on asianmtlkaise 'ti taytQttyinii lii
hetettavii tilityskuukautta seuraavan kuukauclcn 15 piiivaan men
nes ii tilru totoimistoon. 

5. Ao;emapi:iiillikoiden ja pysakinhoitajien on e h d o t t o m as t i 
liihetettava kaikista liikenneonnettomuussahkeistii yk i kappale 
tilastotoimistoon. 

amii maaraykset astuvat voimaan helmikuun 1 paivasUi 1961. 
Samalla kumotaan Kl: ssa 51'/58.3 olevat ma.ariiykset ja niihin 
myohemmin tehdyt lisaykset. ('J'it n: o 36, 18. J. 61.) Kl 4/61. 11. 

Kadonneita matkalippuja, henkilokortteja ym. 

Vain.ikkalan aseman 2 1. kirjurille Aarre T. P. Turuselle 23. 10. 54 annettu 12 
henkilokortti n : o 72712 on kadonnut ja kuoletetaan. (7. ljp n: o H. 50/236, 
21. 1. 61.) 

Turun aseruan asemamiehelle Kalevi Lennart Nurmellc 5. 1. 61 kirjoitettu 
tilapli.inen vapaalippu n:o 394436 matkalle Turku-'fampere on kadonnut ja 
kuoletctaan. (3 . Jj n:o 87, 17.1.61.) 
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VR:n palvelukseen sopimattomia 

Porin a.semnn alokas Arvo Ileikki Kaasalainen (. ;ynt. 27. 2. 35) on valtion
rautat iden palveluksoen sopimattomana vapautettn tammikuun 31 paivii:tii 
lukicn. (4. ljp n:o H. 43/178, 19.1. 61.) 

Avoimia virkoja ja toimia 

.Apttlaiskanslistin toimi rautatit>hallitnk~cn tilastotoimistossa tiiyt{'ttUin esi
tyksen perusterlla. TiriHiosaHton johtajalle osoitctut hak<'mul<set on jiitct
tiivii tilaslotoimiston konttoripiliilliktille viimeistaii.n 4. 2. 1961. 

Semaava t esityksen p<.'rnstE>ella Uiytett iivii.t toimet : yksi 1 I. mtavm·tijan 
toimi, toi taiseksi 7. rntajakson ra.tavartijaosuudella km 740-7-!9 (Kempele) 
sekii. ylcsi t l. mtavartijan toimi, loistaiseksi 11. ratajakson Tatavartijao uu
della km 35 -366 (Lamminmaki) . Rataosaston johtajalle osoitetut kirjalliset 
hakemukset on toimitettava ao. ratajakson piiii.llikolle vi..imeistiiii.n 9. 2. 1961. 

1 L tyonjohtajan viTka valtiourautateiden keskushallinnon koneosa tos. a 
( rikoisala: vaunua. iat). Konco. aston johtajalle osoitetut hakemuks{'t on toi
mitettava rautatiPhallituksen kirjaajalle viimeistiian 9. 2. 1961 ennrn klo 12 
(postit r liih!'tettiiessii. !:'nnen virka-ajan piiiittyrni ta) . 

Yhdr·k iintoista t:mmuntarlrastajan tointa valtionrautat!'id!:'n kou!'osastossa, 
joi. to. toistais ksi yksi 1. kouC'jakHo. sa (ITki ), kaksi 2. konejak~:~os~a (Ri), 
yksi 3. konejaks()j$ a (Tku), ykRi 4. koncjaksos a (Pri), kaksi 5. konejaksossa 
(Sk), l<ohno 6. koMjaksossa (2 01, 1 Kern), neljii. 7. konejak:;ossa (2 Kw, 
2 Jmr) ja. viisi 9. konPjaksosRa (4 Pm, 1 War). Toim('l 1ii.ytetaiin esitykscn 
perustcellu. ja on konc•osaf'ton johtajalle osoitetut hakrm uk;;et toinlit •ttava 
asianomaisen konejakson piiallik1illc viimeistii.iin 9. 2. 1961. 

Kahdclcsam. ~·aunmwoitclijan tointa valtionrautateidE'n koncosastos. a, joista 
toistaiseksi yksi 1. kon('jaksossa (ITki), yk.i 2. konejaksossa. (Ri), kaksi 5. 
konejaksossa ( 'k) ja neljii 9. konejak ossa (3 Pm, 1 Kno). ToimPt tliytetii.iin 
esityk.en perusteella ja on koncosaston johtajallo osoitetut hakemul<set toimi
tettava asia110mai en konejakson. piiiillikolle viimeistaii.n 9. 2. 1961. 

Maarakennu kone- ja autoalau, tunteva koneinsirUioTi saa pysyviiisluontoi
SPn loimen rautati<>hallituksen rautatieruhunustoimisto,sa Helsingissa. Rauta
liC'rakennusosaston johtajall<> osoit!'tut hakl•mukset on toimitcttava viimPistaii.:n 
helrnikuun J 0 piiivii:na rantatierakennu8toimistoon. Liihempia ti<'toja toimet'n 
liiltyvistii. seikoista ja muiKta mahclollisista. palkkaC'duista saa puh. Helsinki 
10 371/390 "ja 392. 

VR:n keilailumestaruuskilpailut 
VR: n keilailunJI'staruuskilpailut 'J[i, jl•stdaan Oulu::<~a Kc•i lal1alli:<~a n!aalis

kuun J 2 pii.ivii.na 1961 alk:wn klo l2.00. 
KilpaiJu..qsa kPilataan kahrlC'l,san 8arjan. K.ilpaillaan heul·:ilokohtaisi~<ta A

ja B-nw~taruukRista s<•kii. kicrtopalkinnosta m•li-michisin jould<ucin, ta oituk 
sim•('n. Kilpailumaksu on 750 mk lwnkili:ill.li. 

llmoittautumi8<'t on t<'htavii. kirjalli~l'Hti l. 3. 1961 lll('llll<' • ~<ii o:<. vt•t.lamm. 
Ahti Kippola, Oulu, v<.'turitalli. 

Kilpailuihin on anoltu rautati hallitukselta mcnetetyn tyiiajan korvaus 
yhdeltii. arkityopiiiva.Jtii. 

VR:n 01tlun aluetoim·ikunta 

lJC'lsinki 1961. VnltiOtl<'UYoston kil·ja.pnino 
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KASKYLEHTI N:o 5 
1 9 6 1 

Vlittaus Kaskylehdessa julkaistuun maaraykseen merkltiin: 
Kl 1/61. 2 ( = lehden nume ro, vuosi, asian numero). Jakelua 
koskevat muutosilmoitukset on teh tavli palnatusjaostoon. 

To I m I t us: Rautat lehallltus, lehtlpalvelu. 

Sis a 11 y s: 1. Rautaticopiston ja linjahallinnon tuntiopettajien palkkiot. -
2. l\.iuutoksia julkaisuun Liikennepaikkojen valimatkat . - 3. lienkili:il iikenteen 
nloiltaminen rataosllla Lahti-Loviisa ja Kemijiirvi-Kellosclka. - 4. Lenniitin· 
liil;enne. - 5. Tyi:ilukuilmoituksen tiiyttaminen. - 6. Tariffitaulukot. - 7. Muunto
kur~~it. - 8. Ylimaaraiset vapaaliput. - 9. Junaliikennetila to. - 10. SOK:n 
kuonuala\' ojen etsintii. - 11. Cyklop·sitomiskojeen etsintti. - 12. Kadonneita 
matkalippuja, henkili:ikortteja ym. - 13. Avoimia virkoja ja. toimia. 

Rautatieopiston ja linjahallinnon tuntiopettajien 
palkkiot 

Yaltiovarainministerion 4. 1. 61 kiertokirjeellaan n : o 10 a uta- 1 
mien erityismiiaraysten johdo. ta ilmoitetaan, etta kaikki rauta
tieopiston ammattiopetusmaarii.rahasta maksettavat tuntipalkkiot 
suoritetaan 1. 1. 61 lukien ao. opettaj ien varsinaisille palkkatileille 
rahalaitoksiin. Linjahallinnon kurssien tuntipalkkiolistat lahete-
taan tii.sta syysta rautatieopistoon kolmena kappaleena. Kunkin 
palkkionsaajan kohdalle on listoihin merkittava myos hii.nen hen
kilonumeronsa. (Ropj n: o 24/34, 26. 1. 61.) Kl 5/61. 1. 

Muutoksia julkaisuun Liikennepaikkojen vilimatkat 

Ileinolan aseman alaisena avataan 6. 2. 61 luk.ien liikenteelle 2 
Rautsalon raide seuraavin merkinnoin: 

Heinola 
Rautasalon 

raide 
Ha 4. Tt Tampereen Pellava

ja Rautateollisuus 
Oy : tii varten. 
Vaunukuormalahe
tyk. et T. Luk. 6. 2. 
61. (Lkoj n:o Lt 
141, 27. 1. 61.) Kl 
5/61. 2. 

Heinolan aseman alaisten Faneeritehtaan raiteen ja Sahan mi
teen kohdalle lisataan sar akkeeseen 8 mer kinta : Vaunu'kuorma
Hihetykset T. Luk. 6. 2. 61. (Lkoj n : o 141, 27. 1. 61.) Kl 5/61. 2. 

1529/61/5 -- 2. 2. 1961. 
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IIuutokosken aseman alaiset Sorakuopan raiteet ja Sol'araiteet 
poistetaan merkintoineen julkaisusta 6. 2. 1961 lukien. Sen sijaau 
koko raiteisto avataan yleiselle liikenteelle seuraavin merkinnoin : 

Huutokoski 
Pasalan sora

kuopan 
raiteet 

Hko 4. Tt Luk. 6. 2. 61. (Lkoj 
n:o Lt 4, 26. 1. 61.) 
Kl 5/61. 2. 

Siuron aseman alaisena avataan 1. 2. 61 lukien v a 1 i a i k a i
s est i liikenteelle Kesaniemen tyoraide seuraavin mer'kinnoin: 

Siuro 
Kesiiniemen 

raide 
Siu 5. Tt Liikennoidiiiin 1. 2. 

- 31. 5. 61 Kauniais
ten saaren huvila
rakennustyomaan 
tarvetta varteu. 
(Lkoj n:o Lt 2211, 

I 26. 1. 61.) Kl5; 61. 2. 

Teuvan a eman ala inen Ayston laittuivaihde aleunetaan 1. 2. 61 
lukien sam an aseman alaiseksi seisakevailiteeksi. Alentami ·en 
johclosta muuttuvat sarakkeessa 7 ole at merkinnat seuraaviksi: 
H Tp A Tt. (Lkoj n:o Lt 186, 26 . 1. 61.) Kl 5/61. 2. 

Henkiloliikenteen aloittaminen rataosilla Lahti
Loviisa ja Kemijarvi-Kelloselka 

Rautatiehallituksen tekeman paatoksen perusteella aloitetaan 
hcnkil oliikenne rataosilla Lahti-Loviisa ja K emiji:irvi-K elloselkii 
J. 3. 1961 lukien siten, etta edelliselle ratao. aile aset taan kulkuun 
3 ja va taavasti jalkimmaiselle rataosalle 2 kiskoautoj unaparia. 
(Kut n: o 140, 25. 1. 61.) Kl 5/ 61. 3. 

Lennatinliikenne 

4 Ruukin asemalla lakkautetaan yleinen siihko ·anomavaihto 1. 3. 

5 

61 lukien. (Lkoj n: o Lt 127, 2 . 1. 61.) Kl 5/ 61. 4. 

Tyolukuilmoituksen tayttaminen 

Esiintulleesta syysta hnomautetaan, etta tyolukuilmoituksen 
n: o 3806 sarakkeessa ,Kassaliike" ilmoitetaan se summa, joka 
koo tun liikennepaikalla tapahtuvasta rahojen ki:isittelysta loroak
keen tayttoohjeis a mainituissa tapauksissa. 

Tuloutussara:kkeen tayttamisen suhteen viitatam1 K.l 15/59.3. 
( T_~koj n:o Lt 210, 23. 1.61.) Kl5/61. 5. 
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Tariffitaulukot 

Matka-, kiito- ja rahtitavaramaksut on 27. 1. 1961 annetulla 6 
a etuk ella korotettu 1. 2. 1961 lukien. Korotus on saatu aikaan 
siten, etta TS: n 36 §: s ii mainitut luokkaluvut on suurennettu 
luvulla 1, mikii merkitsee noin 5 %: n korotusta maksuihin. Kun-
nes tariffitaulukkojen hinnoituslukutaulukko ehditaan painattaa 
uuclelleen, on kaikkiin tahanastisiin hinnoituslukuihin lisatti:ivii 
luku 1. 

I ansainvalisessa yhdysliikenteessa lantiseen suuntaan tulee 
korotus Suomen rautateilla kannettavien maksujen o alta voimaan 
15. 2. 1961 lukien. Pohjoi maisen tavaratari£fin pika- ja rahti
tavaramaksujen yksikki::ihinnat saadaan talli::iin, kunnes uudet tau
lu'kot ehditaan painattaa, tariffivalimatkaa Hihinna seuraavan pi
temman valimatkan kohdalta . 

Itaisessa yhdysliikenteessa sovelletaan korotusta pika- ja rahti
tavaran osalta 1. 2. 1961 lukien. Matka- ja kiitotavaran osalta 
tulee korotus voimaan 1. 3. 1961 lukien. Jollei ao. maksutaulu
koita siihen mennessa ole ehditty painattaa, julkaistaan uudet 
hinnat kaskylehdessii. (Tfo S 128, 30. 1. 61.) Kl 5/61. 6. 

Muuntokurssit 

Jugoslavian ra:hayksiki::in ulkomaiseu vaihto'kurssin muuttami.- 7 
sen johdosta maiiditiiiin tammikuun 25 piiivasUi 1961 lukien so
verlettavaksi muuntokurssiksi 1 Din= 0: 45 PM. (Tft V n:o 
28/24, 27. 1. 61.) Kl 5/61. 7. 

Ylimaaraiset vapaaliput 

VR: n U rheilutoimikunnan jiirjestamiin USIC: in hiihto- ja 8 
maenlaskumestaruuskilpailuihin Vuokatis a ja Kajaanis ·a 17.-
19. 2. 61 osallistuville, valtionrautateiden palveluksessa oleville, 
vapaalippuihin oikeutetuille kilpailijoille ja toimihenkili::iiile on 
myi::innetty ylimaariiiset vapaaliput kotiasemalta Ladun seisak
keelle ja takaisin. (Tfo n:o 31, 31.1. 61.) Kl 5/61. 8. 

Rautatieliiisten Raittiusliiton Turussa 25.-26. 2. 61 jarjestet
tavien hiihtomestaruuskilpailujen, va:ltionrautateiden palveluk
sessa oleville vapaalippuihin oikeutetuille, osanottajille ja toimit
sijoille on myi::innetty ylimalirliiset vapaaliput kotiasemalta Tm
kuun ja takai in. (Tfo n: o 27, 25. 1. 61.) Kl 5/61. 8. 
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J unaliikennetilasto 

Helmikuun 11- 17 paivina pidettlivan yleisen rnatkustajalas
kennan yhteydessa on tayteWiva junailrnoitnksen rivit 25-30 
AJS:n 46 §:n 7. kohdan mukaisesti. Kiskoautojunien matku
tajapaikkalukua merkittaessa huornioidaan ainoastaan varsinai
sessa matkustajao astossa olevat (numeroidut) paikat. 

Sarakkeiden tayttamisessa aikaisemmin ilmenneiden virheelli
t;yyksien viilttamiseksi asianomaisia kehoitetaan tarkoin huomioi· 
rnaan AJS: n 46 §: n maaraykset (kts. Kl 51/ 58.5). Erikoise ti on 
kiinnitettava huomio seuraaviin maarayksiin . 

• Junailmoituslomake on taytettava rataosiitain (esim. Kem
Lla--Roi, Tku-Rai-Ukp jne. ) . Mikali rataosan sisalla jnnau 
kokoonpanossa, suurimmassa sallitus a jtrnapainossa tai junahen
kilokunnan lukumaarassa, tapahtuu muutos, on se mainitun 
AJS:n 46 §:n 6. ja 7. kohdan mukaise ti huomioitaYa. l\Iikali 
junalu•nkilolrnnta vaihtuu rataosan sisallii, on vaihtumiskohdan 
osalta tayteWiva myos matlmstajalaskentaa koskevat rivit 2:i- 30 
(esim. j. 82 Jns konduktoori merkitsee matkustajien luvun Knl 
tullessa ja Hki konduktoori sielta Hihties a). 

Riveilla 27-2 ilmoitetaan matlmstajien luku luokiitain mur
tolukuna sitcn, etta matkustajien luku laskentapaikalta liihdet
taessa merkitiian vinoviivan ylapuolelle ja seuraavalle laskenta
paikalle saavuttaessa vinoviivan alapuolelle. Esim. Kern lahdet
taessii on matkustajia 48 Llt~- saavuttaessa 47 Lla Uihdettaessa 51 
ja Roi saavuttaessa 35. ' Merkinnat tehdaiin riville 2 seuraa
vasti : 

Kern I Lla. I Roi 
! 

= = =i= = =I= = = 28 48/47 51/35 

Yleisestii matkustajala kenna ta poiketen on tiissa laskennasso 
htwmioitava myos makuuvattnujen paikka- ja matku.stajalulm. (Tit 
11:0 75, 28. 1. 61.) Kl 5/ 61. 9. 

SOK :n kuormalavojen etsinta 

SOK: n Kotkan konttori on hankkinut omaan sisii.isel'n kayttoonsa 30 avo
lavaa, joiden tukijaJJ,aan on punaisella maalattu tunnus "SOK Kotka". Kun 
nam.\i lavat ovat harhautuneet ilmei esti VR:n lavojen joukkoon, kehoitetaan 
etsimii.iin niitii. ja loydettaessii. lahettamaii.n kuljetussaatteella Kotkaan. (Kut 
n:o 14 , 24. 1. 1961.) 
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Cyklop-sitomiskojeen etsinta 

.Jyviiskylti.n a ·eman Cyklop·mC'rkkinen sHomiskoje (vanuehtimiskoje) on 11 
kaclonnut an·iolta ~3 . 1.- 24. 1. kello 14.00-10.00 valisenii. aikana. KojC' on 
<•hkii. joutunut johonkin kappaletavaravaunuuu. Pyy detiil:in etsimaiin ja taxat· 
taessa li:ih l' tti:imiiiin Jyvii , kyli:iiin. Kojeessa ei ollut omi&taja-aseman ml'rkkii:i. 
(9. ljp ll: 0 214, 26. 1. 61. ) 

Kadonneita matkalippuja, henkiHikortteja ym. 

IIelsingin uscman vaununsiivoojalle 'filda Viitaselll? vuonna 1954 l\irjoi· 12 
tt•ttu henki!Okortti n: o 51954 sekii. ajakRi l. 1.-30. 4. 61 Helsinki-Pa~ila 
vi:ilille kirjoitettu asuntovapaalippu n: o 73J 3 ovat kaaonnel·t ja kuoletetaan. 
( 1. ljp n:o 7/ 231, 21.1. 1961.) 

Ratatyomies Eino Kongan tyttiirelle Ailalle 17. 1. 61 kirjoitettu tilapiiinPn 
mpaalippu n: o 520542 matkalle Hillosen, almi-Miintyluoto on kadmmut j a 
knolPt<>taan. (9. rtjp n: o 107/ 61, 24. 1. 61.) 

Avoimia virkoja ja toimia 

Valtionrautateiilen koncosa tossa lcuusi 2 pl tyonjohlaja;n vi1·lcaa, joista 13 
toistaiseksi kaksi Pasilan konepajassa, kak i Ryvinkiiiin konepajassa, yk~i 
Kuopion konC'pajassa ja yhi Vaasan konepajassa seldi. kalcsi 3 pl tyonjohtajan 
t•irlcaa, joista loistaise.ksi yk~i Hyvinkiiiin konepajassa ja yksi Kuopiou kmJ<'
pajassa. Koneosaston johtajalle osoitetut hakC>mukset on toimitettava rautatiP
hallituksen kirjaajalle viimeistiiiin 16. 2. 1961 ennen kello 12 (postitse Ji:ihet <> t· 
tiies ii ennen >irka-ajan piilittymistii.). 

Kaksi esityksen perusteella Uiytcttiiviiii. £ l. ratarartijan tointa, joista toi 
nen toistaisPksi 9. ratajaksossa : km 341-350 (Untamo) ja toinen toistaiseksi 
12. ratajakso sa: km 645-653 (Jakokoski). Rataosaston johtaja!IC> o·oitC'tut 
hakC'mukset on toimitettava ao. ratajakson piiii.llikolle viimeistiiiin 16. 2. J961. 

Kaksi ylimcii:iTiiistii 2 pl (13 palkkausluokka) piiTustajan tointa kC>~lw'<
hn.llinnon rataosastolla, toista.isPksi ratat€'knillisessa toimistossa. Rataosa ton 
johtajallt> osoitetut hakemukset on toimitcttava ratnteknillisen toimiston piiiilli
kiille viimPistiiiin 16. 2. 1961. 

Ylim. 2 l. rakennusm estarin toimi (21 pi ) valtionrautateiden ''arasto·o~as· 
tossa, asC'mapaikkana toi,taiseksi IIyvinkiiiin varasto, taytetiiiin e ityksC'n perus
tE't>lla. ErikoistC'htii>futii raide- ja vaihdetarvild{f'iden vara tointi ja siihen liit
tyviit tchtiiviit. Yarasto-osaston johtajallr osoitPtnt anomuhet toimitettava 
rautatiehallituksen varastotoimiRtoon 16. 2. 1961 mennessii cnn<'n klo 12 
(postitse ennen virka-ajan piiiittymistii) . 

ValtionrautateidPn vara to-osa. to~sa kaksi yp. f r knikon vi-1·/caa (22 pi), 
joiRta toisen asemapaikkana toistaiseksi Hyvinkiiiin vnrasto ja toisen Turun 
vara to. Erikoi~t<'htiiviinii dil'sclmoottorikalu.·ton tarvikkeiden varastointi ja sii
h<'n Jiittyviit tehtii.viit. Rautatiehallituksen piiiijohtajalle osoitetut bakE>mukset 
toimit<'ttava rautatiehallituksen Jorjaajalle viimeistiiiin 27. 2. 1961 punpn klo 12 
(postitse ennen virka-ajan piilittymistii). 
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KASKYLEHTI N:o 6 
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Vlittaus Kaskylehdessi julkaistuun maaraykseen merkltUn: 
Kl 1/ 61. 2 ( = lehden numero, vuosl, asian numero). Jakelua 
koskevat muutosilmoitukset on tehtava painatusjaostoon. 

To i mit us : Rautatiehall itus, lehtipalvelu. 

S is a 11 y s: 1. Miiiiriiaikaisilmoitukset. - 2. Tyo- ja oppisopimussuhteessa val
tioon olevien toimihenkiloiden ja tyontekijoiden matkakustannusten korvaaminen 
ja piiivaraha. - 3. Lintujen ruokkiminen rautatiealueilla. - 4. Ke iivirkalakkien, 
-takkien ja virkapukimien yhteishankinnat vuonna 1961. - 5. Koksin kiiytto virka
ja asuinhuoneistojen lammitykseen. - 6. Muutoksia julkaisuun Liikennepaikkojen 
vii.limatkat. - 7. Laivaliikenne satamissa. - 8. Ratapihojen llikennoimissiiiinnot. -
9. Karkkilan radalle osoitettujen kappaletavaraliihetysten kuormaaminen. - 10. 
Matkalippualennuksia. - 11. Kadonneita matkalippuja, henkilokortteja ym. - 12. 
Avoimia virkoja ja toimia. 

Maaraaikaisilmoitukset 

Mliiiraaikaisilmoitusten (n:o 2605) sivulle 56 Liikennejakson paal- 1 
likon kerran vuodessa annettaviin ilmoituksiin kohtaan Tammikuun 
J 5 pai vaksi: lisataan 3) kohta seuraavasti: 

Trt m 
Kt 
Kutm 

Tammikuun 15 piiiviiksi : 

3) luettelo liikennoitsijoille liikennejakson a1ueella 
TS: n 41 §: n C 1. lisamaarayksen mukaan vuokratuist a 
ja edelleen tammikuun 1 paivana vuokraajan hallussa 
olevista vuokravaunuista. 

(Yt n: o 16, 3. 2.1961) Kl 6/ 61. 1. 

Tyo- tai oppisopimussuhteessa valtioon olevien 
toimihenkiloiden ja tyontekijoiden matkakus
tannusten korvaaminen ja paivaraha 

Kulk on valtioneuvoston raha-asiainvaliokunnan lausunnon mu- 2 
kaisesti 25 paivanii. tammikuuta 1961 antamallaan paatoksella vah
vistanut seuraavat tyo- tai oppisopimussuhteessa valtioon olevien 
toimihenlciloiden ja tyontekijoiden matkakustannusten korvaamisen 
j a paivar ahan maksuperusteet , jotka ovat voimassa helmikuun 1 
paivastii. 1961 lukien toistaiseksi : 

1801/61/5- 9. 2. 1961. 



2 
6 -2-

1 §. 
Tata paatosta sovelletaan niihin tyo- tai oppi ·opimu ·uhteessa 

valtioon oleviin toimihenkiloihin ja tyontekijoihin, joita matkakus
tannusten korvauksesta ja paivarahasta annetun asetuksen ja virka
matkojen matkustusluokista ja paivarahasta annetun valtioneuvos
ton paatok en maaraykset eivat koske. 

2 §. 
Taman paatoksen mukaisia maksuperusteita sovelletaan 7 ja 8 

§ : ssa mainituin poikkeuksin vain sellaisiin tapauksiin, joissa toimi
henkilo tai tyontekija tyonjohdon maarayksesta tilapaisesti mat
kustaa vieraalle paikkakunnalle asuin- ja tyopaikkakuntansa ulko
puolelle tai joissa matka aiheutuu pysyvaksi tarkoitetusta tyon
johdon miiiiraamasta siirrosta uudelle sijoituspaikkakunnalle. 

Vieraalla paikkalnmnalla olo katsotaan tilapaiseksi, jos se on 
tarkoitettu niin lyhytaikaiseksi, ettei asianomaista sen johdosta koh
tuudella voida vaatia hankkimaan pysyvaista asuntoa silHi paikka
lmnnalla. 

3 §. 
Paivarahan maksuperusteiden osalta toimihenkilot ja tyontekijat 

jaetaan kahteen ryhmaan: 
I ryhma: toimihenkilot ja tyontekijat, joiden kanssa tehty tyo

sopimus edellyttaa liikkumista maaratyssa toimi- tai tyopiiris a. 
II ryhma: muut kuin I ryhmaan kuuluvat toimihenkilot ja 

tyontekijat. 
4 §. 

Matkustustavan ja matkakulujen korvauksen osalta noudatetaan 
matkakustannusten korvauksesta ja paivarahasta annetun asetuksen 
ja virkamatkojen matkustusluokista ja paivarahasta annetun valtio
neuvoston paatoksen III matlmstusluokkaa koskevia maiiriiyksiii. 
Piiiviirahan maksuperusteena on sanottujen maaraysten mukainen 
III luokan paivaraha siten lmin 5 pykiilassii maiiratiian. 

5 §. 
Edellii 3 § :ssii mainittuun I ryhmaan lmuluvalle suoritetaan 

60 prosenttia siita paiviirahasta, joka vastaavasta matkasta olisi 
virkamatkojen matkustusluokista ja piiiviirahasta annetun valtio
neuvoston paatoksen mukaan maksettava. Jos tahan ryhmiiiin kuu
luva toimihenkilo tai tyontekija joutuu matkalle oman toimi- tai 
tyopiirinsii ulkopuolelle, suoritetaan hanelle tiilloin piiiviirahaa 
kuten II ryhmaiin kuuluvalle. 

Toimihenkilolle tai tyontekijiille, joka kuuluu 3 §: ssii mainit
tuun II ryhmaan, suoritetaan piiivaraha 30 ensimmiiiseltii vuoro
kaudelta virkamatkojen matkustusluokista ja piiiviirahasta annetun 
valtioneuvoston piiatoksen mukaisesti. Seuraavilta vuorokausilta 
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suoritetaan 75 prosenttia sanotun paatoksen mukaisesta paiva- 2 
rahasta. 

Milloin tyonantajan jarjestamasta majoituksesta, johon kuuluu 
vahintaan vuode patjoineen, tyyny ja peite, ei perita maksua, suori
tetaan 1-2 momentin mukainen paivaraha 15 proscntilla a1en
nettuna. 

6 §. 
Sen estamiittli, mita 4 ja 5 §: ssa on maaratty, voidaan johta

vassa, vastuunalaisessa asemassa tyosopimussuhteessa valtioon ole
van henkilon kanssa tyosopimuksessa sopia, ·etta hanelle suoritetaan 
matkakustannusten korvausta ja paivarahaa niiden maaraysten mu
kaisesti, jotka ovat voimassa vastaavanlaisessa asemassa virkasuh
teessa olevan henkilon osalta. 

7 §. 
Milloin tyoajan ullwpuolella tapahtuva paivittliinen matka maa

ratysta kokoontumispaikasta tai tyomaalle majoitettujen majoitus
paikasta tyopaikalle ja takaisin yleensa kestaa yhteensa enemman 
lmin tunnin, suoritetaan toimihenkilolle tai tyontekijalle tunnin 
ylittavalta kulkuajalta korvaus yksinkertaisen tuntipallmn mukaan. 
Ajoneuvolla kuljettaessa maksetaan lisaksi korvaus todellisista mat
kakustannuksista (linja-, juna- tai laivalipusta) . Matka-ajan pi
tuutta maarattaessa lasketaan jalankulkijan kulkunopeudeksi nelja 
kilometria tunnissa. 

8 §. 
Matka-ajan ja matkalrulujen korvausta ei makseta matkoista, 

jotka toimih nkilo tai tyontekija suorittaa asunnostaan siihen toimi
tai tyopaikkaan, johon hiin on tyosopimuksen tehnyt. KorvatlS voi
daan kuitenkin suorittaa, jos se tyopaikan erikoisolosuhteista (ku
ten syrjaisyydesta, hankalista liikenneyhteyksista ja asunnonsaanti
vaikeulcsista) johtuen on katsottava kohtuulliseksi. Korvaus mak
seiaan talloin enintaan edella 7 §: ssa mainittujen pertlSteiden mu
kaisesti. 

9 §. 
Matkapaivilta maksctaan palkka silta matkaan kaytetylta ajalta. 

jolta toimihenkilo tai tyontekija matkan takia muuten on estynyt 
saamasta palkkaa, kuitenkin enintaan niin pitkalta ajalta, etta han 
saa normaalisen tyopaivan palkan. Sunnuntai- ja pyhapaivilH.i. 
maksetaan matka-ajan palkka enintaan kahdeksalta tunnilta yksin
kertaisen tuntipalkan mukaan. 

10 §. 
Talla paiitoksella kumotaan kulkulaitosten ja yleisten toiden 

ministerion 17. 4. 1952 antama paiitos tyosopimussuhtee a valtioon 
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olevien toimihenkiloiden ja tyontekijain matkalrustannusten korvaa
misen ja paivarahan maksuperusteista. 

(Kulk:n kiertokirje n:o 9, 27. 1.1961. - Rh/ to H 97, 31. 1. 
1961. - Vrt MK II siv. 1.118-120 ja Kl 23/ 52.1.) Kl 6/61. 2. 

Lintujen ruokkiminen rautatiealueilla 

Viimeaikaiset laaketieteelliset tutkimuk et ovat osoittaneet, 
etta n. 98 lintulajissa, mm. kyyhkysis a, paaskysissa, peipposissa 
jne. maassamme yleisesti esiintyy ns. ornitoosivirusta, joka hyvin 
helposti tarttuu ihmiseen ja aikaansaa vaikeudeltaan eriasteisia 
hengityselintulehduksia aina keuhkokuumeeseen asti. Kun ter
veydenhuoltojaoston tietoon on tullut, etta eraille rautatiealueille 
on pystytetty erityisia kyyhkysten ym. pikkulintujen ruokkimis
paikkoja, huomautetaan, etta jo yksinomaan kunnalliset jarjestys-
ai:innot kieltavat lintujen ruokkimisen yleisilHi paikoilla, minka 

vuoksi se on myos rautatiealueilla ehdottomasti kiellettya. Asian
omaista paallystoa kehoitetaan valvomaan, etta kieltoa noudate
taan ja ryhtymaiin toimenpiteisiin, etta lintujen ruokkimista var
ten tehdyt lintulaudat yms. telineet rautateiden alueilta heti havi
tetaan. (Tt II n:o 143, 4. 2. 61.) Kl 6/61. 3. 

Kesavirkalakkien, -takkien ja virkapukimien 
yhteishankinnat vuonna 1961 

Edellisten vuosien tapaa noudattaen on rautatiehallituksella 
myos kuluvana vuonna tarkoitus jarjestaa kesavirkalakkien, ke
vyiden kesiilakkien, kesiivirkatakkien ja virkapukimien yhteis
hankinta, mikali riittava maara halukkaita ilmaantuu. 

Mahdollisimman tarkan lukumaaran selville saamiseksi kehoi
tetaan kaikkia halukkaita rautatielaisia lahettamaan taman VR 
Kaskylehden liitteena oleva tiedustelulomake asianmukaisesti tay
tettyna rautatiehallituksen sosiaalijaostolle 1. 3. 1961 mennessa. 

Hinnoissa ei ole sanottavia muutoksia odotettavissa, mutta 
niista, kuten muistakin yksityiskohdista ilmoitetaan tarkemmin 
VR Kaskylehdessa, mikali yhteishankintoihin ryhdytaan. (Tt Ur 
n:o 59/60, 6. 2. 61.) Kl 6/61. 4. 

Koksin kaytto virka- ja asuinhuoneistojen 
lii.mmitykseen 

Kulkulaitosten ja yleisten toiden ministerio on 25. 1. 1961 teke
mallaan paatoksella n: o 3818/712-60 oikeuttanut rautatiehallituk
sen toistaiseksi kayttamaan lammityskoksia myos ratalinjan Lr
Kw-Lh-Ri-Hl-Tpe-Hpk-Sk-Vs pohjois- ja itapuolella. 
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Kask:ylehdessa n: o -± 7/60.3. julkaistuihin Himmityskoksin tilaus- 5 
ohjeisiin viitaten ilmoitetaan tiiten, etta koko rataverkoston 
alueella saadaan yolammitykseen ja kattiloiden puhdistukseen ti-
lata koksia virkakiinteistoja varten enintaan 20% ja asuinkiin
teistoja varten enintaan 30 % naille kiinteistoille vahvistetusta 
koivuhaloissa lasketusta vuotuisesta polttoainemaarlista. 

Asianomaisia jaksonpaallikoita kehoitetaan valvomaan, ettei 
yllamainittuja prosenttimaliria ylitetli. (Voj n:o V. 17/79, 3. 2. 
61.) Kl 6/61. 5. 

Muutoksia julkaisuun Liikennepaikkojen va.Iimatkat 
0 i k a i s u: VR Kasky lehdessa 5/61 oli kohdassa 2 virheellisesti ladot· 6 

tuna Rautasalon raide. Pitali olla: Rautsalon raide. 

Laivaliikenne satamissa 

Laivaliikenne Oulun satamissa (Toppila, Etelii-satama ja 7 
Malmi-satama) on pliiittynyt 28. 1. 61. 

Ratapihojen liikennoimissaannot 

Kotkan ratapihan liikennoimissaannon uusittu liite 3 on ilmes- 8 
tynyt painosta ja perusjakelu suoritettu. (Lkoj n: o Lt 56, 4. 2. 
61.) Kl 6/61. 8. 

Karkkilan radalle osoitettujen kappaletavara
Uihetysten kuormaaminen 

Sen johdosta, etta Hyvinkaan-Karkkilan rautatielle osoitet- g 
tuja kappaletavaraHihetyksia on virheellisesti kuormattu Helsin-
gin aluevaunuihin, huomautetaan, etta sanottu yksityisrata kuu-
luu Riihimlien liikennealueeseen, joten sinne osoitetut lahetykset 
on kuormattava Hyvinkiian asemavaunuihin tai Riihimlien alue-
tai siirtovaunuihin. (Kut 232, 4. 2. 61.) Kl 6/61. 9. 

Matkalippualennuksia 

Helsinki (lyhinta tieta): 9. 3.-14. 3. 1961; Sotaso"keat- De Krigs- 10 
blinda r.y. ; 20-vuotisjuhla ja vuosikokous; juhlaan ja kokouk-
seen matkustavat sotasokeat ja heidiin saattajansa; 25 %. Ostetut 
matkaliput oikeuttavat matkustamaan vain ylla mainittujen pai-
vien vlilisena aikana. Vuosikokous ja juhla on 12. 3. 1961. (Tfo 
n:o S 142, 3. 2. 61.) Kl 6/61. 10. 



6 -6-

11 Kadonneita matkalippuja, henkilokortteja ym. 

12 

Ratavartija Arvo Pirhoselle 7. 1.-31. 12. 61 viiliseksi ajakr;i kirjoitcttu 
virka-aikavapaalippu n: o 061626 matkalle Heinii-Koitsanlahti on kadonnut 
ja kuoletetaan. (9. rtjp n: o 149/94, 31. 1. 61). 

Avoimia virkoja ja toimia 

Valtionrautateiden koneo~astossa satakwusikymmentiikol1ne vctwrinliimmittii
JaTI. tointa, joista toistaiseksi kaksikymmentiiyksi 1. konejaksossa (Hki), kaksi
kymmentiikolme 2. konejakso sa (20 Ri, 3 Kr), seitsemiin 3. konejaksossa 
(Tku), kaksitoi ta 4. konejaksos a (5 'l'p , 3 Pri, 2 Hpk, 2 Ra), kaksikym 
mentayhdek iin 5. konejaksossa (20 Sk, 5 Yw, 2 Kok, 2 Vs), yksitoista 6. 
konejaksossa (7 01, 2 Kern, 2 Kon), kaksikynnnlo'ntiikolme 7. konejaksossa (14 
Kw, 3 Imr, 2 Lr, 2 Kta, 1 Mi, 1 lima), seit cmiin . konejakso sa (Jns) ja 
kolmekymmenta 9. konojakso. sa (16 Pm, 5 Jy, 5 Ilru, 2 Sl, 2 War). Toimet 
taytetiiiin esityksen perusteella ja ou koeno aston johtajalle osoitetut hakP
mukset toimitettava asianomai~en konejakson piiii.llikolle viimeistiiiin 23. 2. 1961. 

Yksi i! l. mkennusmestarvn vi1·1ca valtionrautateillii, toistaiseksi 2. rata 
jakson toimisto sa (Riil1imiiki) ja kolme y. p. 4 l. mkemwS?nestarin virkaa, 
joista kaksi toistaisek 'i 3. ratajaksossa (toin n jaksontoimisto Turku ja toi
nen Valkeakoski) ja yksi toist.aiseksi 10. ratajak ossa (Siilinjiirvi). Rataosaston 
johtajalle osoitetut bakemuk t on toimitettava rautatiehallituksen kirjaajalle 
viimei tiiiin 23. 2. 1961 cnnen klo 12 (postitse enneu virka-ajan piiiittymist.ii) . 

Kolme esityksen perusteella tiiytettiiviiii 1 l. ratavc~rtijan tointa, toistai
seksi 9. ratajaksos a: joi ta yksi km 241-249.25 (Uro) 1 yksi km 226.5-
233,5 (Somerharju) ja yksi km 221-227 (Juurikorpi), sekii kolm~ i! l. rata
vartijan tointa, toistaiseksi 10. ratajaksossa, joi ·ta yksi km 714-723.5 
(Laaja), yksi km 732.5-742 (Pesiokylii) ja yksi km 475-483 (Toivala). 
Rataosaston johtajalle osoitetut hakemuk ct on toimitettava ao ratajakson 
pik'illikollo viimeistiiiin 23. 2. 1961. 

Kaksi y. p. e l. kirjwrin virkac! varasto-osastossa, ·joista toisen asema
paikkana toistaiseksi rautatiehallituksen varasto-osasto ja toisen Pieksiimiien 
tarvikevarasto. Kiijalliset rautatiehallituksen piiii.johtajalle osoitetut hakemuk
set on toimitettava rautatiehallituksen kirjaajallo viimeistiiiiu 2. 3. 1961 ennen 
klo 12 (postitse ennen virka-ajan pii.iittymi tii). 

£ l. liikennetarka.stajan vvrka rautatiehallituksen tariffio astolla. Rauta
tiehallituksellc osoitetut kirjalliset hakemukset sijan saamiseksi siinii virka
ehdotuksessa, jonka rautatiehallitus tulee tekemiiiin sanotun viran tii.yttiimi 
seksi, on toimitettava rautatiehallituksen kirjaajalle viimeistiiiin 3. 3. 1961 
ennen klo 12 (postitse ennen virka-ajan piiiittymistii). 

Kirjanpitiijiin vitrka rautatiehallituksen tariffitoimistossa. Rautatiehallituk-
en piiiijohtajalle osoitetut hakemukset on jiitettiivii rautatiehallituksen kirjan

jan toimistoon viimeistii.iin 8. 3. 1961 ennen klo 12 tai on hakemusten postitse 
Jiibetettiiessii saavuttava sanottuun toimistoon viimeistik~u mainittuna miiiirii
piiivii.nii ennen virka-ajan pii.iittymista. 
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lrtileikattava Liitr Kl 6/61. 4 o 

Sosiaalijaostolle 

Mikiili rautatiehallitus ryhtyy yhteishankintoihin, ilmoitan haluavani tilata 
(tarpeeton yliviivataan) 

10 l<esii.virkalakinjkevycn kesiilakin 
20 kesavirkatakin (alpakka, laatu Mohair 69286) 
3. tehdasmaisesti mittojen mukaan sheviotista/diagonaalista valmistctun 

virkapuvun 
4. virkapaallystakin 
5o lyhyen paiillystakin (pompan) 

6. huomautuksia .. . . .. .. o •••••••••••• o ••• o • • o •••• • • o •• •••• o ••••••••• 

Nimi: 

Virka tai toimi: 

Toimipaikka: 

Huom. Kysymyksessa on vain ennakkotiedustelu, joka pyydetaan palautta
maan 10 3o 1961 mennessii. 



Helsinki 1961. Valtioneuvoston kirjapaino 
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KASKYLEHTI N:o 1 
1 9 6 1 

Vllttaus Kaskylehdessl Julkalstuun maaraykseen merkltUn: 
Kl 1 f61 . 2 ( = le hden numero, vuosl, asian numero). Jakelua 
koskevat muutosll moltukset on tehtavi painatusjaostoon. 

To I m It u s : Rautatlehallitus, lehtipalvelu. 

Sis a ll y s: 1. Ohjeita rataselektoripuhelimien kii.yttajille. - 2. Uusien siih· 
konkulutusilmoituslomakkeiden kayttoohjeet. - 3 . Muutoksia julkaisuun Liikenne
paikkojen viilimatkat. - 4. Lenniitinliikenne. - 5. Vaununsaatteen tiiyttii.minen . 
- 6. Kalkin ym. vaunuja likaavan tavaran kuljetus. - 7. Kuormalavojen luovut
taminen a iakkaille. - 8. Tariffisiiii.nnon muutos. - 9. Tariffitaulukot. - 10. Yli
mii.iirii.iset vapaaliput. - 11. Viikonloppuliput. - 12. Matkalippualennuksia. - 13. 
Kadonneita matkalippuja, henkilokortteja. ym. - 14. Avoimia virkoja ja toimia. 

Ohjeita rataselektoripuhelimien kayttajille 

Jos rataselektoripuhelimen kayttaja poistuu asunnostaan yhtii 1 
viikkoa pitemmaksi ajaksi (esim. vuosiloman aikana), ja jos hiin 
siksi ajaksi katkaisee ve1·kkovi1·ran mittaritaulun paakytlrimesta tai 
poistaa plHisulakkeet, on hanen akkumulaattorin purkautumisen eh
kiiisemiseksi meneteltiiva seuraavasti : 

Tarkastetaan selektor:ipuhelimen piiiilla olevasta valkysta, onko 
selektorijohto vapaa. J ohdon ollessa vapaa on val.kh--y mustana. 
Talloin poistetaan johtosulakkeet ja jatetiiiin ne irti siksi kunnes 
palataan matkalta. J os viilkky on valkoinen, odotetaan, kunnes 
puhelu piiiittyy ja viilkky menee mustaksi, jonka jiilkeen poistetaan 
JOhtosulakkeet. 

On huomattava, etta johtosulakkeiden ollessa irroitettuina ei se
lektoripuhelimesta voida soittaa eikii siihen tule kutsua. Tiista 
syysta on sulakkeet ehdottomasti heti matkalta tultua asetettava 
paikoilleen ja verkkovirta kytkettavii. 

Siihkopiirien henkilokunta antaa tarvittaessa lisaohjeita sekii 
osoittaa sulakkeiden paikan ja irroitustavan. (Stt n: o 353, 8. 2. 61.) 
Kl 7/61. 1. 

Uusien sahkonkulutusilmoituslomakkeiden kayttO
ohjeet 

Tariffien kehittyessa on ollut tarpeellista ottaa uusittuina 2 
kayttoon sah'konkulutuksen tarkkailuun liittyvat seuraavat lo
makkeet: 

Sahkonkulutusilmoitus (3510) 
Huippu- ja loistetehokulutusilmoitus (3513) 
Yhdistelma sahkonkulutuksen kokonaismiiiirastii (3501) 

2075/61/5- 16.2. 1961. 
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Ilmoitus valtionrautateiltii sahkoenergiaa ostanei ta kulutta
jista (3514). 

Uudet lomakkeet ovat osittain olleet kaytossii jo taman vuo
den alussa ja on niiden tayttamisessa ilmennyt muutamia vai
keuksia johtuen liihinnii siita, ettei vuoden aikana ole paikallisten 
sahkolaitosten laskuista keriitty tarvittavia tietoja. 

Siihkonkulutusilmoitus (3510) laaditaan jokaisesta mittarista 
ja on kortin numero juokseva. 

,Osasto" esim. rata-
liikenne- jne. 

,Tariffien maksut'" ilmaistaan esim. 4 mk/kWh + 900 mk/ty 
tai mutkikkaissa tapauksissa viittaamalla sopimukseen. 

Mittarin numerosarakkees a on syytii ilmoittaa myos sen si
joitus. 

Kaiintopuolen tariffiyksikkolaskelman saa selville siihkolai
toksen sopimuksesta, mahdolliset muutokset on sijoitettava oi
keaan ajankohtaan. 

Esim. Moottorit 
kW ty 

1.1.1960 1 2 
lisiiys 
vahennys 1 2 
1. 6.1960 0 0 

Ei tayteUi, jos huipputariffi kaytossa. 
Suoritetut maksut koko vuodelta. Liityntamaarat muuttumis

ajankohtineen oikean alareunan taulukkoon. 
Jos on kysymyksessa huipputariffi taytetaan 3513, johon myos 

merkitaan mahdolliset loistehomaksut. 
,Maksut" esim. 9 000 mk/kWh 465 mk/kVAr. Tahan on mer

kittava myos, jos maksetaan loisenergiasta. 
Kaiintopuolen tarkoituksena on selvittaii kompensoinnin tar-

peellisuus, eikii tietojen tarvitse olla taysin eriteltyja. 

Esim. 
Koje 
Hg-lamp 5 kpl 

80-125 w 
Teho 

580 w 

cos Kayttoaika 

0,5 pimea aika 

Yhdistelmaan 3501 kerataan maksut mittarikorteilta, jolloin 
,perusmaksu" sara:kkeeseen voi kirjoittaa teho- ym. maksut. 

Kaantopuolella vuoden kokonaisyhdistelmat. 
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Ilmoitu.ksessa kuluttajista, jotka ovat ostaneet energiaa val- 2 
tionrautateilti:i (3514) on painovirhe, sarake 3 on ,Mittarilta", 
pitaisi olla ,Mittaritta". 

(Stt n:o 360, 8. 2. 61.) Kl 7/61. 2. 

Muutoksia julkaisuun Liikennepaikkojen va.Iimatkat 
Hen:kiloliikenteen alkaessa Lahden-Loviisan radalla 1. 3.1961 3 

lukien muutetaan samasta paiviista lukien seuraavien liikenne
paikkojen sarakkeesse 7 olevat merki1mat: 

Loviisa-Lovisa K 
HiTt 
HiTt 

La pinj arvi-Lapptrask 
Orimattila 

Samasta paiviista lukien muutetaan seuraavien liikennepaik-
kojen sarakkeissa 1 ja 7 olevat merkinniit : 

sevh Etelii-Orimattila HTt 
sevh Myrskyla-Morskom HTt 
sevh Pakaa HTt 
sevh Virenoja HTt 

Rataosalle Lahti-Loviisa perustetaan 1. 3. 1961 lukien seuraa
vat seisakkeet, joiden sijaintipaikka on: 

Anterus-Andersby 
Artjiirvi 
Eskilom 
Kuggom 
Michelspil tom 
Ollonen 
Pakkala-Packas 
Pennala 
Por lammi-Porlom 
Rekisuo 
Skinnarby 

udenkivi 
.AmmaUi. 

km: lla 189 + 410 m, 
km: lla 166 + 760 m, 
km:lHi 182 + 240 m, 
km: lla 197 + 180 m, 
km: llii 197 + 070 m, 
km:lla 156 + 890 m, 
km:lla 177 + 040 m, 
km:lla 140 + 380 m, 
km:lla 173 + 090 m, 
km: lla 161 + 620 m, 
km:lla 192 + 840 m, 
km: lla 163 + 900 m ja 
km: lla 135 + 780 m. 

Merkinniit julkaisussa ovat seuraavat: 
Andersby, ks. 
Anterus 

se Anterus 3 __ Lapinjarvi 4. H 
Loviisa 13. 
Wl 19. Lh 59. 
Ri 11 . Kw 121. 
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3 se Artjarvi 

• 

se Eskilom 

se Kuggom 

se Michels
piltom 

se Ollonen 

Packas, ks. 
Pakkala 

se Pakkala 

se Pennala 

se Porlammi-
Porlom 

Porlom, ks. 
Porlammi 

se Rekisuo 

se Skinnarby 

12 

3 --

3 

3 --

12 

3 _ 

12 

2_ 

12 
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Orima.ttila 17. 
Lapinjarvi 18. 
Lh 37. Wl 41 . 
Ri 96. Kw 99. 

Lapinjarvi 3. 
Orimattila 32. 
Wl 26. Lh 52. 
Ri 111. Kw 114. 

Loviisa 5. 
Lapinjii.rvi 12. 
Wl 11. Lh 67. 
Ri 126. Kw 129. 

Lapinjii.rvi 6. 
Orimattila 29. 
Wl 29. Lh 49. 
Ri 108. K w 111. 

Orimattila 7. 
Lapinjii.rvi 28. 
Lh 27. Wl 51. 
Ri 86. Kw 89. 

Lapinjii.rvi 8. 
Orimattila 27. 
Wl 31. Lh 47. 
Ri 106. Kw 109. 

Orimattila 10. 
Lahti 10. 
Lh 10. Wl 68. 
Ri 69. Kw 72. 

Lapinjarvi 12. 
Orimattila 23. 
Wl 35. Lh 43. 
Ri 102. Kw 105. 

Orimattila 12. 
Lapinjarvi 23. 
Lh 32. Wl 46. 
Ri 91. Kw 94. 

II 

H 

H 

n 

H 

H 

H 

H 

H 

3 __ Lapinjii.rvi 8. H 
Loviisa 9. 
Wl 15. Lh 63. 
Ri 122. Kw 125. 
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Orimattila 14. 
Lapinjiirvi 21. 
Lh 34. Wl 44. 
Ri 93. Kw 96. 

Orimattila 14. 
Lahti 6. 
Lh 6. Wl 72. 
Ri 65. Kw 68. 

7 

H 

H 

~ eisakkeilla pysahtyvista junista ilmoittaa kuljetustoimisto. 
(Lkoj n :o Lt 73, 8. 2. 61.) Kl 7/61. 3. 

Joensuun aseman alaisena avataan 20. 2. 61 lukien liikenteelle 
Oy Hallman'in raide seuraavin merkinnoin: 

Joensuu 
Hallman'in 
raide 

Jns 5. Tt I Oy Hallman'in tar-
vetta varteu . . Luk. 

1

20. 2. 61. (LkoJ n:o 
Lt 316, 10. 2. 61.) 
Kl 7/61. 3. 

Uudenkaupungin aseman alaisena avataan 20. 2. 61 lukien lii-
kenteelle Hepokarin satamaraiteet seuraavin merkinnoin: 

I 
Uusikau
punki 
Hepokarin 
satama-
raiteet 

Ukp 3. Tt Vaunukuormalahe· 
tykset '1'. Luk. 20. 
2. 61. (Lkoj n:o Lt 
213, 10. 2. 61.) Kl 
7/61. 3. 

l~istimaen pysakin alentamisen johdosta muuttuvat Kaarelan 
eisakkeen merkinnat sarakkeessa 6 seuraaviksi: 

6. 
Kolho 2. 
Haapamaki 12. 
Hpk 12. Wp 13. 
Tpe 102. Tl 142. 

Luk. 1. 3. 61. (Lkoj n : o Lt 30 , . 2. 61.) Kl 7/61. 3. 

Rauman aseman a1aiset Kenkatehtaan raide, Puomkallion 
raide ja Shellin raide poistetaan julkaisusta. (Lkoj n: o Lt 382, 
10. 2. 61.) Kl 7/61. 3. 

3 

Lennatinliikenne 
Vinkkilan asemalla lakkautetaan yleinen sahkosanomavaihto 4 

1. 3. 61 lukien. (Lkoj n: o Lt 370, 10. 2. 61.) Kl 7/61. 4. 
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Vaununsaatteen tayttaminen 
Otsikkoasiasta on eri Kaskylehdissa huomautettu useita ker

toja, mutta tuntuu ilmeiselta, ettei asiaan paljoakaan kiinniteta 
huomiota, koska jatkuvasti saapuu varsinkin satamiin vaunu
kuormalahetyksia, joiden kuljetuskirjojen ,korvikkeena" kay
tetyt vaununsaatteet ovat puutteellisesti taytetyt. Tasta aiheutuu 
viivastymisia ja muitakin hankaluuksia, koska vaunuja ei saada 
heti vaihdetuiksi oikeille paikoilleen. Koska on tarkeata, etta 
saatteesta ilmenisi myoskin lahettajan nimi, kehoitetaan sekin 
kirjoittamaan sopivaan kohtaan saatteessa. P arhaillaan suunni
tellaan uutta vatmunsaatetta, missa em. seikka otetaan huomioon. 

Samalla huomautetaan, etta on valmistunut uusi tavaravaunu
jen osoitelappu (n :o 2827), missa on varattu rivit mm. lahettajan 
nimea seka eraita vientitavaraa koskevia tietoja varten. (Lkoj 
n:o Lt 355, 10. 2. 61.) Kl 7/61. 5. 

Kalkin ym. vaunuja likaavan tavaran kuljetus 
Jalleen on tullut runsaasti valituksia siita, etta jatkuvasti 

esiintyy huonosti puhdistettuja Gb-vaunuja, joissa on todettu 
kuljetetun mm irtokalkkia tai muuta vaunuja likaavaa tavaraa. 
Taman j ohdosta kielletaan ehdottomasti luovuttamasta Gb-vau
nuja kalkin yms likaavan tavaran kuljetuksiin. Tahan tarkoi
tukseen on varattu Gt- ja Gdt-vaunut, joiden lisaksi, em vaunu
jen puutteessa, saadaan kayttaa huonompikuntoisia Gd-vaunuja. 
Kl : ssa 5/55.3. olevat maaraykset ovat edelleen voimassa ja on 
niita ehdottomasti noudatettava. 

Samalla huomautetaan tavaravaunujen puhdistamisesta yleensa, 
josta on maaratty mm Kl 15/60.6. (Kut n: o 247, 7. 2. 61.) Kl 
7/61. 6. 

Kuorm.alavojen luovuttaminen asiakkaille 
Viime marraskuussa suoritetussa kuormalavojen laskennassa 

ylitti asiakkailla todettu lavamaara 8 365 lavalla eli 11,5 %: lla 
sopimusten mukaiset maarat. Ylityslavoista osa oli asiakkailla, 
joilla ei ollut lavasopimusta, suurin osa kuitenkin sopimusasiak
kailla. 

Kaikilla asemilla on lavoja asiakkaille luovuttavalle maka
siini- ja automiehistolle jaetta;va luettelo sopimuksen tehneista 
asiakkaista, jossa on mainittu asiakkaan nimen lisaksi sopimus
lavojen lukumaarat erikseen avo- ja hakkilavoista. Luettelo on 
pidettava ajan tasalla lisaamalHi siihen uudet sopimukset ja pois
tamalla peruutetut . Muille asiakkaille ei lavoja saa luovuttaa. 

Vaunukuormissa ja asiakkaan kuormaamissa kappaletavara
vaunuissa kaytetyille kuormalavoille on aina kir joitettava lava-
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saate. Maaraaseman on taman lavasaatteen perusteella valvot- 7 
tava, etta vastaanottaja luovuttaa vastaavan maadin lavoja 
rautateille. Vaunukuormaa seurannut lavasaate pwlautetaan vasta 
taman toteamuksen jalkeen liihetysasemalle. Kappaletavaravau-
nun lavasaate jiiii maiiraasemalle. 

Kun suurin osa ylityslavoista oli sopimusasia.kkailla, ei vaihto
periaatetta ole tiismallisesti noudatettu. Tiistii periaatteesta on 
pidettiivii nykyistii jyrkemmin kiinni, sillii vain tiiten voidaan 
estiiii lavojen kiiytto sopimuksen vastaisiin kuljetuksiin. Niissii 
tapauksissa, joissa lavoja ei voida paivittiiin samanmiiiiraisina 
vaihtaa, on syntynyt vajaus tai ylijiiiimii kunkin sopimusasiak
kaan osalta merkittiivii muistiin ja erotus tasoitettava seuraavana 
paiviinii. (Kut n: o 266, 11. 2. 61.) Kl 7/61. 7. 

Tariffisaannon muutos 

TS: n 3 §: n 1, 2 ja 4 lisiimaadiykset muutetaan 1. 3. 61 lukien 8 
seuraa van sisal toisiksi: 

1. Mikali jollakin matkan osuudella on kulussa vain 2 luokan 
vaunuja, mutta matka muulta osalta halutaan suorittaa 1 luo
kassa, myydaan matkustajalle koko matkalle 2 luokan meno- tai meno
ja paluulippu ja sen lisaksi eriilinen lisalippu sille matkan osuu
delle, mikii voidaan suorittaa 1 luokassa. Lisalipun hinta on 
puolet 2 luokan joko meno- tai meno- ja paluulipun hinnasta 
riippuen siitii, kummankolainen lippu matkustajalle myydiian. 

2. Jos 2 luokan matkalipun ostanut matkustaja vasta junassa 
ilmoittaa haluavansa siirtyii 1 luokan vaunuun, kannetaan ha
neltii lisiimaksuna puolet 2 luokan menolipun hinnasta siltii mat
ka1ta, minkii han matkustaa 1 luokan vaunussa. 

Tyoliiiskuukausiliput kelpaavat matkalippuina vain erikseen 
miiariityissii tyolaisjunissa ja -vaunuissa. Jos tallaisen lipun hal
tija haluaa matkustaa tavallisessa luokkavaunussa, hiinen on lu
nastettava ko. luokkaan kelpaava matkalippu kokonaisuudessaan. 

4. Lapsen, jolla on 5 §: n mukainen lapsenlippu, on suori
tettava ylempiiiin luokkaan siirtyessiiiin puolet taman pykiilan 
1 tai 2 lm: ssii maini tuista lisiimaksuista. 

(Tfo n: o M 32, 11. 2. 61.) Kl 7/61. 8. 

Tariffitaulukot 

Tariffitaulukkojen sivut 21 D, 22, 23, 24, 25 A ja 26 A on g 
painettu uudestaan ja on niissii huomioitu 1. 2. 1961 lukien voi-
maan tullut tariffinkorotus. Sivujen perusjakelu suoritetaan pai
natusjaoston toimesta. (Tfo S 158, 9. 2. 61.) Kl 7/61. 9. 
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Ylimaaraiset vapaaliput 

uomen Veturimiesten Liitto r .y:p. toimesta Vuokatissa 25.-
26. 3. 61 jiirjestettaviin hiihtomestaruuskilpailuihin osallistuville, 
valtionrautateiden palveluksessa oleville vapaalippuihin oikeute
tuille kilpailijoille ja toimitsijoille on myonnetty ylimaiiraiset 
vapaaliput kotiasemalta Ladun seisakkeelle ja takaisin. (Tfo 
n: o 37, 7. 2. 61. ) Kl 7/ 61. 10. 

Viikonloppuliput 

Sattuneesta syysta huomautetaan, etta myytaessa viikonloppu
lippuja etukatecn, on sen kelpoisuusaika (lauantaista-maanan
taihin) kiistattomasti kaytavii selville lipusta. Pahvilippuun ei 
siis tiilloin saa tehdii myyntipiiiviin leimausmerkintiiii. 

(Tfo n : o M 31, 11. 2. 61.) Kl 7/61. 11. 

Matkalippualennuksia 

Kouvola (lyhintii tietii) : 23.- 27. 2. 1961; Jiiiikariliitto; Liiton 
vuosikokoukseen matkustavat; 25 o/o . Ostetut matkaliput oikeut
tavat matkustamaan vain yllii mainittujen piiivien viilisenii ai
kana. Vuosilwkous on 25. 2.1961. (Tfo n :o S 156, 8. 2.1961.) 
Kl 7/61. 12. 

Kadonneita matkalippuja, henkilokortteja ym. 

9. konejakson ylim. vet . lfunmittiijii Veikko August Kiukas on kadottanut 
1. 2. 58 kirjoitetun henkilokortin, joka kuoletetaan. (9. knjp n:o 133/ 56. H. 
VIII. 2, 6. 2. 61.) 

einiijoen aseman 1. lk vaihdernieheJJ e K aarlo Veikko Haapalalle 29. 10. 52 
anncttu henkilokortti n : o 65082 sekii hiinelle ja hiinen vaimollcen Aunelle ja 
tyttiirelleen Kaisa-Maijalle kirjoitetut tilapiiiset vapaaliput n : o 485249, 485250, 
485251, (voimassa 12. 1.-11. 4. 61) rnatkalle Seiniijoki-Tornio, ovat kadonncet 
ja kuoletetaan. (5. ljp n:o 146, 9. 2. 61.) 

Avoimia virkoja ja toimia 

Ylcsi y.p. 3 l . mlcennusmestarin v1irlca valtionrautateillii, toistaiseksi 5. 
ratajaksossa (Myllymiiki) . Rataosaston johtajalle osoitetut hak ruukset on toi· 
mitettava rautatiehallituksen kirjaajalle viimeistiiiin 2. 3. 1961 ennen kello 12 
(postitse ennen virka-a jan piiiittymistii). 

Yksi esityks n perusteella tiiytettiivii e l. ratavartijan toimi, toistaiseksi 
11. r atajaksossa km 414-421.890 (Kolma) . Rataosaston johtajalle osoitetut 
hakemukset on toimitettava 11. ratajakson piiiillikolle viirneistiiiin 2. 3. 1961. 

Helsinki 1961. Valtionenvoston kirjapaino 
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Vilttaus Kaskylehdessa Julkaistuun mUrtykseen merki.tain: 
Kl 1/61. 2 ( = lehden numero. vuosi, asian numero). Jakelua 
koskevat muutosilmoitukset on tehtava painatusjaostoon. 

To i m i t us : Rautatiehallitus, lehtipalvelu. 

Sis a 11 y s : 1 . Kayttokomiteat. - 2. Yotyokorvauksen suorittaminen valtion 
virkarniehille v. 1961. - 3. unnuntaityokorvauksen suorittaminen valtion virka
miehille v. 1961. - 4. Muutoksia ylimaaraisten tointen luetteloon. - 5. Polttoainei
den kii.ytto valtionrautatcidcn vi.rka- ja asuinhuonci sa seka royynti 1·autatielai ille. -
6. Rauto.tielaisille myytavien balkojcn hinta. - 7. Rautatievaunuihin kuormattujen 
asuntovaunujen kuljettarni ta ko kevan yleisluvan kumoarninen. - 8. Erikoiskulje
tuksista ilmoittaminen. - 9. Kappaletavaran kuljetu . - 10. Palautettavien hakki
lavojen puhdistaminen. - 11. Painojen laskeminen lomakkeis. a n:o 3 20 ja 3832. 
- 12. Ylimaaraiset vapaaliput. - 13. Kadonueita matkalippuja, henkilokortteja 
~·m . - 14. Avoimia virkoja ja toimia. 

Kayttokomiteat 

Rautatiehallituksen ja alempana mainittujen rautatien henkilii- 1 
kuntajarjestojen valilla on tehty joulukuun 20. paivana 1960 scu
raavat sopimukset j aksonkayttokomiteain ja keskuskayttokomitean 
asettamisesta valtion rautateiU e : 

Sopirnus 

jaksonk.ayttokom.iteain asettamisesta vapaaehtoisuuden pohjalla 
valtionrautateille 

Sopimus rautatiehallituksen ja Suom n Rautatielaisten Liiton 
r .y., Suomen Veturimiestcn Liiton r .y ., Rautaticvirkamiesliiton r.y., 
Valtionrautateiden Viran- ja toimenhaltijain Ke kuksen r .y ., 
SYenska Kamratforbundct vid tatsjarnvagarna r.f: n, Rautatie
laisten Ammattiyhdistysten Liiton r .y. seka V.R. Konduktooriyhdis
tyksen r.y. valilHi jak onkayttokomiteain asettamisesta vapaaehtoi
·uuden pohjalla valtionrautateiden kaikkien liikennejaksojen tm
minta-alueille. 

1 §. Valtionrautateiden linjahallinnon liikennejaksojen toi 
minta-alueilla asetetaan rautatiehallituksen ja allekirjoittajajarjes
tojcn valisen sopimuksen pohjalla jaksonkayttokomitea (lyhennet
tynii JKK). 

2 §. Jaksonkayttokomitean tehtavana neuvoa antavana eli 
mcnii on : 

2300/61/5 - 23. 2. 1961. 



1 
8 -2-

1) kasitelUi seka rautatiehallituksen etta komitean toiminta
alueella sijaitsevicn jaksonpaallikoiden antamia tiedotuksia, jotka 
ko'!kevat mm. valtionrautateiden toimintaa jakson alucella, niin 
myos komitcan jasenten esittiimia kysymyksia valtionrautateiden 
toiminnasta ja taloudcsta jakson alu ella; laitoksen edustajicn olisi 
annettava tiiJlaisia tiedotuksia vahintaan ken·an \'UOde sa; 

~) harkita ja tehda chdotuksia seuraaYista yleisluontoisista 
kysymyksista: 

a) liikenteen hoidosta ja kehittiimisesta, 
b) tyotehon kohottamise ta ja kayton edistamisesta, 
c) tyomenetelmien, tyon jarjestelyn ja Jru+jetettavaksi jatetyn 

tavaran kasittelyn parantamisesta, 
d) poltto-, voitelu- ja raaka-aineiden kayton ja tarkkailun te-

hostamisesta, • 
e) sosiaalista huoltoa, ammattikasvatusta, tyoturvallisuutta ja 

terveydellisiii oloja koskevista kysymyksistii; 
f) tyorauhaa koskevia kysymyksiii. 

Jos lain, asetuksen, ohje- tai johtosiiiinnon taikka tyoehtosopi
mukscn maiirayksen mukaan jokin edella mainituista kysymyksistii 
on kiisiteltava muussa jarjestykses a kuin tassa sopimuksessa on 
sovittu, alkoon jaksonkiiyttokomitea ottako kysymysta kii.siteltiiviik
sc n, jos edellii mainituissa siiiinnoksissa on ka.sittelyjiirjcstyksesta 
toisin rniiiiriitty. Samoin jiiteW:ikoon asia kiisiteltaviiksi ottamatta, 
jos ky ymys ilmeiscsti kuuluu rautatieliiisammattijarjestojen toimi
alaan, ja jolrn kornitean jiisenistii sita vastustaa. 

Milloin aihetta ilrnenee, on jaksonkiiyttokomitean tehtava cdellii 
mainituista kysymyksistii esityksia asianomaiselle jal(sonpiiallikolle 
taikka keskuskiiyttokomitealle. J os jaksonpiiiillikko ei voi asiaa rat
kaista, tulee hiinen lahettiiii e edelleen hankittuaan sita ennen asian 
laadun mukaan toisen tai toisten osastojen paikallistcn jaksonpaal
likoiden lausunnot. 

3 §. J aksonkiiyttokomiteassa on jiiseninii rautatielaitoksen ja 
sen henkilokunnan edustajia seuraavasti: 

Rautatielaitoksen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 
Henkilolrnnnan : 

a) Konttorihenkilokunnan . . . . . . . . . . . . . . 1 
b) Asemahenkilokunnan . . . . . . . . . . . . . . . . 1 
c) J unahenkilokunnan . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 
d) V eturihenkilokunnan . . . . . . . . . . . . . . . . 1 
e) Muiden viran ja toirnen haltijain sekii 

tyosopimussuhteessa olevan henkilo-
kunnan . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 6 

Yht. 10 
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4 §. Rautatiehallitus maaraa rautatielaitoksen edustajat ja 1 
heidan varajasenensa. 

Henkilokunnan edustajat ja heidan varamiehensa valitaan sa
lai ella lippuaanestyksellii., jobon saavat osalli tua kaikki valtion
rautateiden palvelukses~a asianomaisen liikennejakson toiminta
alueella olevat henkilot, edellyttaen, etta he ovat ollect valtion
rautateiden palveluksessa vahintaan yhden vuoden eiviitka ole tuo
tantokomiteoista annetun lain nojalla oikeutettuja valitsemaan 
jasenia mainitun lain edellyttamlUi.n tuotantokorniteaan. Vaalin, 
joka on suhteellinen, milloin valittavia on useampia kuin yksi, 
jarjestaa toisena sopijapuolena olevien rautatielaisjarjestojen edus
tajista kokoonpantu vaalilautakunta, johon kukin jarjcsto asettaa 
yhden edustajan. V aalilautakunta valitsee keskuudestaan puheen
johtajan. 

5 §. Jaksonkayttokomitean jasenen toimikausi on kaksi vuotta . 
• Hisenen vaalikelpoisuuden ehtona on, etta han on Hiyttanyt kaksi
kymrnentayksi vuotta, on osoittautunut tyossaan tai tehtavassaan 
pystyvaksi ja ollut valtionrautateiden palveluksessa vii.hintaan 
yhden vuoden. 

J o. jasenen virka- tai tyosuhde paattyy toimikauden kuluessa, 
loppuu hanen jasenyytensa komiteassa ja varajasen tulee tilalle. 

6 §. ,Jaksonkayttokomitean tyota johtavat puheenjohtaja ja sih
teeri, jotka komitea valitsee keskuudestaan samoinkuin kaksi poyta
kirjantarkastajaa. Sihteeriksi voidaan kuitenkin tarvittaes a Yalita 
sellainen henkilo komitean ulkopuolelta, joka 5 §: n mukaisesti on 
vaalikelpoinen. Arvalla maarataiin kumman ryhman keskuuclesta 
puheenjohtaja on valittava. 

1\Iilloin seka puheenjohtaja eWi sihteeri on valittu komitean 
keskuudesta ja puheenjohtaja talloin rautatielaitoksen edustaji ta, 
on sihteeri valittava henkilokunnan edustajista ja painvastoin. 

Komitea on paatosvaltainen, milloin vahintaan puolet sen jase
nista on lasna ja kumpaisenkin sopijapuolen edustajia vahinHian 
kaksi. 

7 §. Jaksonkayttokomitean on kokoonnuttava viihintaan kerran 
vuosineljanneksessa, aikana, jonka puheenjohtaja maaraa. Esittely
listan laativat puheenjohtaja ja sihteeri yhdessa ja se on jaettava 
jiisenille tiedoksi viimeistiian seitsemaa paivaa ennen kokousta. 

J aksonldiytti.ikomitea on kutsuttava ylirnaariiiseen kokoukseen 
tietyn kiirecllisen ja tarkean kysymyksen kasittelernista varten, jos 
vahinH.ian puolet komitean jasenista sita vaatii. Komitean on talloin 



1 

8 -4-

kokoonnuttava viimeistaan seitseman paivan kuluttua siita, kun 
pyyntO csitcttiin. 

Komitean kokouksista on pidcttava poytakirjaa, jonka komitcan 
valitsemat poytakirjantarkastajat tarkastavat. 

J aksonkaytiokomitea on oikeutettu asiantuntijoina kuulcmaan 
valtionrautateiden palveluksessa olevia henkiloita naiden edusta
milla erikoisaloilla. 

Jaksonkayttokomitean on huolehdittava tarkoituksenmukaisella 
tavalla siita, etta komitean toiminnan piiriin kuuluvat, paikallista 
laatua olevat kysymykset niittenkin liikennepaikkojen kohdalta, 
joilta ei kuulu jasenia komiteaan, tulevat tarpeen mukaan komi
teassa esille. 

8 §. Valtionrautateiden paikalliset johtoelimet ovat Yelvollisia 
jarjestamaan komitean jasenille ja asiantuntijoina kuultaville hcn
kiloille mahdollisuuden osallistua komitean kokouksiin. 

9 §. Komitean puhccnjohtajalle ja jasenille korvataan se ansion 
menetys, jonka han karsii, jos kokous pidetaan tyoaikana. J os 
kokous pideUian tyoajan ulkopuolella, maksetaan heille kokous
palkkiota puolet valtion komiteoiden puheenjohtajille ja ji:isenillc 
vahvistcttujen palkkioiden maarista. Saman perusteen mukaan mak
setaan palkkiota 7 §: n 4 kappa] eessa mainituille asiantuntijoillc. 
Sihteerille suoritetaan aina yhtii suuri palkkio kuin valtion komi
tean jasenille. 

Tyonantaja on vel vollinen antamaan komitean kokouksia varten 
maksuttomasti kaytettlivi:i.ksi tarkoituksenmulcaisen huoneiston valoi
neen ja lampoineen seka suorittamaan edelli:i. 1 kappaleessa mainitut 
palkkiot. 

10 §. Jaksonkayttokomitean jasenten vaali on toimitettava ko
mitean toimikauden paattymista seuraavan tammikuun 31. paivaan 
menncssa ja on vaalilautakunnan ilmoitettava valituksi tulleista 
henkilolrunnan edustajista rautatiehallitukselle viimeistaan seuraa
van helmikuun kuluessa, ensimmaisen kerran helmikuun 1961 
lruluessa. 

11 §. Tama sopimus tulee voimaan sittcn ktm kulkulaitosten 
ja yleisten toiden ministerio on sen hyvaksynyt. Mikali jompikumpi 
sopimuspuoli myohemmin haluaa saada tahan sopimukseen lisayksia 
tai muutoksia, on niista sovittava rautatiehallituksen ja allekirjoit
tajajarjestojen valilla jarjestettavilla neuvotteluilla. 

Helsingissa, joulukuun 20 paivana 1960. 
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Sopimus 

keskuskiiyttokomitean asettamisesta vapaaehtoisuuden pohjalla 
valtionrautateille 

8 

Sopimus rautatiehallituksen ja Suomen RautatieUiisten Liiton 
r.y., Suomen Veturimiesten Liiton r.y., Rautatievirkamiesliiton r.y., 
Valtionrautateiden Viran- ja toimenhaltijain Keskuksen r.y., Rau
tatielaistcn Ammattiyhdistysten Liiton r.y., VR Konduktooriyhdis
tyksen r.y. seka Svenska Kamratforbundet vid Statsjarnvagarna 
r.f: n vali!Ui keskuskayttokomitean asettamisesta vapaaehtoisuuden 
pohjalla valtionrautateille. 

1 §. Valtionrautateiden linjahallintoon asetettujcn jaksonkayt
tokomiteain keskuselimeksi asetetaan rautatiehallituksen ja alle
kil·joittajajarjestojen valisen taman sopimuksen pohjalla vastaavaksi 
ajaksi keslmskayttokomitea (lyhennettyna KKK). 

2 §. Keskusldiyttokomitean tehtiivana neuvoa-antavana eli
mena on: 

1. Toimia laitoksen ja sen henkilokunnan vaJi en jatkuvan yh
teistyon kehitti:imiseksi paamaari:inaan laitoksen para mahdollinen 
ki:iyttotulo seki:i tehokas yleisonpalvelu, 

2. ohjata ja valvoa jaksokayttokomiteoiden toimintaa, 
3. kasitelUi jaksonkayttokomiteoiden sille alistamat asiat, rauta

tiehallituksen ja sen johtajien antamia tiedotuksia seka keskus
kayttokomitean jasenten csittiimia kysymyksia Yaltionrautateiden 
toiminnasta ja taloudesta seka teknillisista edcllytyksista, 

4. harkita ja tehda ehdotuksia seuraaYista ylcisluontoisista 
kysymyksista: 

a) liikenteen hoidosta ja kehitti:imiscsti:i, 
b) tyotehon kohottamisesta ja ki:iyton edisHimisesti:i, 
c) tyomcnctelmien, tyon jarjestelyn ja kuljetcttavaksi jatetyn 

tavaran kasittelyn parantamisesta, 
d) poltto-, voitelu- ja raaka-aineiden ki:iyton ja tarkkailun tehos

tamisesta, 
e) sosiaalista huoltoa, ammattikasvatusta, tyoturvallisuutta ja 

terveydcllisiii oloja koskevia kysymyksiii, 
f) tyorauhaa koskevia kysymyksia. 

J os lain, asetuksen, ohje- tai johtosaannon taikka tyoehtosopi
muksen maari:iyksen mukaan jokin edelli:i mainituista kysymyksista 
on kasiteltava muussa jiirjestyksessii kuin tassii sopimuksessa on 

1 
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sovittu, lilkoon ke kuskayttokomitea ottako kysymysta kasiteltavak
seen, jos edelUi mai.nituissa saannoksissa on kasittclyjarjcstyksesta 
toisin maaratty. Samoin jatettakoon asia kasiteltaviiksi ottamatta, 
jos kysymys ilmeisesti kuuluu rautatieliiisammattijarjestojen toimi
alaan, ja joku komitean jasenista sita vastustaa. 

Milloin aihetta ilmenee, on keskuskiiyttokomitean tehtava edella 
mainituista kysymyksista esityksiii asianomaiselle johtajalle taikka 
rautatiehallitukselle. 

3 §. Keskuskliyttokomiteassa on jiisenina rautaticlaitoksen ja 
sen henkilokuntajarjestojen edustajia seuraavasti: 

Rautatielaitoksen, lukuunottamatta puheenjohtajaa 6 

Renkilokuntajarjestojen: 
Suomcn Rautatieliiisten Liitto r.y: n nimeam1a 4 
Suo men V eturimiesten Liitto r.y: n nimefunia . . . . 1 
RautatieYirkamiesliitto r.y: n nimeamia . . . . . . . . . . 1 
Muiden allekirjoi.ttajajarjestojen yhteisesti nimeii-

mia ........ .. ... . ............. . .......... 1 7 
Yhteensii 13 

J okaisell jasenelle nimeUian kaksi varajasenta. Milloin varsi
nainen Jasen on estynyt kokonkseen saapumasta, kut utaan vara
jiisen hanen tilalleen. 

Elleivat ne jarjestot, jotka valitsevat yhteisesti jiisenen ja hii
nen varamiehensa., sovi naiden nimeamisesta, on valinta suoritettava 
arvalla. 

Rautatiehallitus miiaraa rautatielaitoksen edustajat ja heidan 
varajiisenensii. 

4 §. Keskuskiiyttokomitean jii.senen toimikausi on kaksi vuotta. 
,Jasenen vaalikelpoisuuden ehtona on, etta han on tayttiinyt kaksi
kymrnentayksi vuotta, on osoittautunut tyossiiiin tai tehtiivii.ssaan 
pystyvaksi ja ollut valtionrautateillii vakinaisessa palvcluksessa vii
hintiiiin kolme vuotta. 

Valtionrautateilta eronnut, eaellii mainittujen hcnkilokuntajiir
jestojen palvelnksessa oleva henkilo on niinikaan vaalikelpoinen, 
mikali han munten tayttaii 1 momentissa mainitut vaatimukset. 

J os jasenen virka- tai tyosuhde piiiittyy toimikaud n lrnlnessa, 
loppuu hanen jasenyytensii komiteassa ja varajiisen tulee tilalle. 

5 §. Keskuskayttokomitean tyotii johtavat puheenjohtaja ja sih
tecri. Puheenjohtajana toimii rautatiehallituksen paiijohtaja tai. 
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hanen estyneena ollessaan ylijohtaja. Komitea valit ee itselleen 1 
sihteerin. 

Komitea on paatosvaltainen, milloin vahintaan kuusi sen jiise
nista on lasna ja kumpaisenkin opijapuolen edustajia viihintiiii.n 
kaksi. 

6 §. Keskuskayttokomitcan on kokoonnuttant viihintii.an kak: i 
kcrtaa vuodes a aikana, jonka puhcenjohtaja maiiraa. Esittelylistan 
laativat puheenjohtaja ja sihtecri yhdcssa, ja on sc jaettava jiise
nille tiedok i viimcistaan scitseman paivaa cnnen kokousta. 

Keskuskayttokomitea on kutsuttaYa ylimaiiraisecn kokoukseen 
tietyn kiireellisen ja tarkcan kysymyk en kasiitelemista varten, jos 
vii11intaan viisi komitcan jasentii sita Yaatii. Komitcan on talli:iin 
kokoonnuttava viimeisHian seitscman paivan kuluttua siiHi, kun 
pyynto esitettiin. 

Komitean kokouksista on pideWi.va poytakirjaa, jonka komitean 
valitsemat poytakirjantarkastajat tarkistavat. 

Komitea on oikeutettu asiantuntijoina kuulemaan valtionrauta
teiden palveluksessa olevia henh.-ili:iita naiden edustamilla erikois
aloilla. 

7 §. Komitean jasenten esimiehet ovat velvolliset jarjestiimlHi.n 
jasenille ja asiantuntijoina kuultaville henkiloille mahdollisuuden 
osallistua komitean kokouksiin. 

8 §. Komitean puheenjohtajalle ja jiisenille korvataan e ansion 
menetys, jonka han mahdollisesti karsii, jos kokous pidetii.an tyo
aikana. J os kokous pidetii.an tyi:iajan ulkopuolella, maksetaan heille 
kokouspalkkiota puolet valtion komitcoiden puheenjohtajille ja 
jasenille vahvistettujen palkkioiden miiarista. Saman perusteen 
mukaan malcsetaan palkkiota 6 §: n 4 momentissa mainituille asian
tuntijoille. Sihtecrille suoritetaan aina yhta suuri palkkio kuin 
valtion komitean jasenille. 

Tyonantaja on velvollinen antamaan komitcan kokouksia varten 
maksuttomasti kaytettavaksi tarkoituksenmukaisen huoneiston valoi
neen ja Himpoineen seka suorittamaan edella 1 momentissa maini
tut palkkiot. 

9 §. .Allekirjoittajajarjestojcn on ilmoitettava keslmskayttokomi
tean jaseniksi ja varajii cniksi nimeiimansa edustajat rautatiehalli
tukselle komitean toimikauden piiattymistii seuraavan helmikuun 
kuluessa. 

10 §. Tiimii sopimus tulee Yoimaan sittenkun kulkulaitosten ja 
yleisten toiden ministerio on sen hyvaksynyt. Mikiili jompikumpi 
sopimuspuolista myohemmin haluaa saada tiihan sopimukscen li-
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sayksia tai muutoksia, on niista soYittava l'autatiehallituksen ja 
allekirjoittajajarjestojen viililla ·jarjestetta villa neuvotteluilla. 

Helsingissa, joulukuun 20 paivana 1960. 

Kulkulaitosten ja ylei t en toiden ministerio on suostunut sii
hen, eWi jaksonkayttokomiteain ja keskuskayttokomitean jasenten, 
ihteerien ja asiantuntijain palkkiot suoritetaan jaksonkayttokomi

t.eoita koskevan opimuksen 9 §: ssa edellytetylla tavalla tulo- ja 
menoarvion momentilta 18 Pl. II: 21 (linjahallinnon sekalaisct me
not) seka kc. lmskayttokomiteaa koskevan ·opimuksen 8 §: ssa edel
lytetylUi. tavalla tulo- ja mcnoarvion momentilta 18 Pl. I: 11 (rau
iatichallituksen sekalaiset me not ) . (Rh/ hlo 272, 14. 2. 1961. ) Kl 
8/ 61. 1. 

Yotyokorvauksen suorittaminen valtion virka
miehille v. 1961 

Valtiovarainministerio on ilmoittanut, etta yotyokorvauksen 
eli ns. yorahan suorittami essa vuonna 1961 valtion virkamiehille 
on noudatettava valtiovarainministerion piiatoksella 24 paivaJta 
tammikuuta 1957 (valtiovarainministerion kiertokirje n: o 500) 
annettuja toimeenpano- ja oveltamisohjeita. anotut ohjeet o' at 
muuten aivan samansisiiltoiset kuin VR Ka skylehdessa 15/56.1 
julkaistut vastaavat maiiray'kset, paitsi etta yorahan maarii on 
eclella mainitun, 24 paiviina tammikuuta 1957 annetun valtioneu
voston paiitoksen mukaan 150 markkaa yolta. 

(Valtiovarainministerion kirj. n:o 511, 19.1. 1961. - Rh/ to 
n :o H 212, 14. 2.1961. - Vrt. Kl 15/56.1 ja 6/57.3 eka MK ll 
·iv. 1.150 kohdat 9 ja 10. ) Kl 8/ 61. 2. 

Sunnuntaityokorvauksen suorittaminen valtion 
virkamiehille v. 1961 

Valiiovarainministerio on ilmoittanut, etta sunnuntaityokor
vauksen suorittamisessa vuonna 1961 valtion Yiran tai toimen 
haltijoille seka eraille muille toimihenkiloille on noudatettava val 
tiovarainministerion paatoksellii 17 paiviilta tammi'k.uuta 1957 
(valtiovarainministerion kiertokirje n: o 350) annettuja toimeen
pano- ja soveltamisohjeita. Sanotut ohjeet ovat samansisaltoiset 
kuin VR Kaskylehdessii 15/56.2 julkaistut vastaavat miia.riiykset. 
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(Yaltiovarainministerion kirj. n: o 510, 19. 1. 1961. - Rh/to 3 
n: o H 213, 14. 2. 1961. - Vrt. Kl 15/56.2 ja 6/57.4 seka MK ll 
sk 1.133-137.) Kl 8/61. 3. 

Muutoksia ylimaaraisten tointen luetteloon 

en johdosta, etta. valtiovarainministerio on nwden Hl61 tnlo- 4 
ja menoarvion nojalla perustanut erinaisia ylimaaraisia toimia 
·uorittanut erinaisia ylimaa.raisten tointen nimien mu~1toksia ja 
todennut erinaiset ylimaaraiset toimet Jakanneiksi, tehdaiin VR 
Ka kylehdessa 3 a/ 56.1 sivulta 16 allraen julkaistuun ylimaarai ten 
tointen luetteloon seuraavat lisaykset, muutokset ja poistot: 

18 Pl. I. Rautatiehallitus 

2 mom. 

L i s a t a a n: PI. 

Vanhempi tyontutkija . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26 
Ratainsinoori 1 pl. ap. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 32 
.A.pulaiskmm·eeri . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2-! 
Tarkkaaja . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26 

:;\I u u t e t a a n: 
'l'oimen entineu nimi 

Ratainsinoori 1 pl. 
Psykoteknilli en labora-

torian kokeenohjaaja 
Ylietsiva 
Et i-.;-a 

1'oimen uu. i nimi 

Ratainsinoori 1 pl. yp. . ..... 

Tutkimusavustaja 
Riko tutkija 1 l. 
Rikostutkija. 2 l. 

33 

16 
21 
20 

18 Pl. II. Rautatielaitoksen linjahallinto ja k ayttomenot 

2 mom. 

L i a t a a n: PI. 

Huoltomies . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . H 

Poi stet a an: 
ReYiisori . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2-± 
Rakennu ·mestari 4 I. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18 

(ValtioYarainministerion kirjelma n:o -±0, 4.1.1!)61.- Toj n:o 
•ro 13, 15. 2. 1961.) Kl 8/ 61. 4. 
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Polttoaineiden kaytto valtionrautateiden virka- ja 
asuinhuoneissa seka myynti rautatielaisille 

Rautatiehallitus on muuttanut Kl 9/56.3 ot akea iasta annet
tujen maaraysten 27 ) kohdan seuraavan sisaltoiseksi: 

27 ) amii miiaraykset eivat koske polttoaineiden kayttoii 
konepajoissa, vaihde'kojuissa, korjaamois a yms. eika myo kaiin 
vaunu jen ja muun liikkuvan kaluston siivoukse ·sa tarYittavan 
pesuv den HimmittamisHi. 

aiden polttoaineiden kayton valvouta kunlun a ianomaiselle 
jakson ja konepajan piialli'kolle. (Vo/ Rh 369/ 1109, 15. 2. 1961. ) 
Kl 8/61. 5. 

Rautatielliisille myytavien halkojen hinta 

Rautatiehallitus on muuttanut Kl 49/ 5 .1 ot akeasiasta <mne
tut maaraykset siten, etta rautatieUiisille myytavista k o i v u
h a l ois t a peritaan 1. 3. 1961 lukien mittaan Ia lottuna kuutio
metriltii allaol evassa luettelossa mainitut hinnat. 

1/ 1 m:n mittai t en sekahalkojen hinta on 200 ma1·kkaa halYempi 
kuin koivuhalkojen hinta. 

Rat(tasat ja liikennepctikat : 

H elsinki- .JalTenpaii . .. ...... . ... .. . . . . . . . .. . 
(Kerava)-Porvoo .. . . .. . . . . . . . .. . .... . . . . .. . 
(Jarvenpiiii )-Riihimaki ..... . ...... .. . . .. . .. . 
(H yvinkaa)-(Lohja) .... . . . ..... . . . . .. . . . .. . 
Lohja-Lohjan kauppala ... .. . . ...... .. . .... . 
(Lohja) -(Karjaa) ... . ... . .. .. . ... . . .. . .... . 
Karjaa ..... . ... . ... . ... . .... . . . ... . ....... . . 
(Karjaa)-Tammisaari . . . . .............. . . . . . 
(Tanurrrisaari)-H anko .... . .... . . . .. . ... . . .. . . 
P asila-Karjaa .. . ..... . ............ .. ..... . . 
(Riihimiiki) - (Hameenlinna) . . ... . .. ... . . .. . . . 
H ameenlinna-P arola .... . .. . .... .. . ........ . 
(P arola)-Toijala ... ... . . ........... . ... . .. . . 
(Toijala)-Valkeakoski ...... .. .... . .. .. . . . . . . 
(Riihimiiki)- (Lahti)-Vesijarvi . . .. . .... . . .. . 
Lahti .. . .. . ..... . ..... .. .. . .. . . . .. . .. . .... . . 

1500: -
1450: -
14 0 : -
1-:1:50 : -
1500 : -
1450:-
1 500:-
1550:-
1 570:-
1 500:-
1400:-
1 450:-
1400:-
1 420:-
1 210:-
1420:-
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(Lahti )-(IIeinola) . . ................ . .. . .. . . 1 190:- 6 
IIeinola ... . . ... . ... . . . . ..... ...... . . . .. . .. . . 1 300: -
(Lahti)-(LoYii a ) . . .... .. .. . . .... . .... . . . . . . 1350: -
Loviisa- Valko . .. . .... ....... ... . . .... . . ... . 1 430: -
(Lahti )-(Na tola) . . ... . .. . . . . ..... . ........ . 1300: -
::-.Tastola . .... . .... . ... .. ......... . ...... . ... . 1350: -
(Nastola)-(Uusikylii ) . ... . .. .. .. ... ..... .. . . . ] 300: -
Uu ikylii ...... ..... . ..... . ......... ... . . . . . . 1350: -
(UusikyUi)-(Kausala ) . ......... ... .. . ..... . . 1300:-
Kausala . ... ... . . . ...... . . . . . . .. ... . .. .. .... . 1350: -
(Kausala )-(Koria ) .. ... . . ............ . .... . . 1300: -
(Karjaa)- (Salo) .... .... . . . . ..... ...... . .. . . 1470: -
Salo . . ... ....... .... . .. . .. . . . . . . .. .. .. .. .. . . 1500: -
( alo)-(Turku) . .. .... ... . ... .. . .. .... . ... . 1470: -
Turku .. . ..... .. . . . . . ..... . . . . .. .. . ........ . 1570: -
(Turku)- (Uu ikaupunki ) .. .. . .. ... . . .. . . .. . . 1470: -
Uu ikaupunki . .. . . . ... .... ...... .. ..... .. . . . . 1 500: -
Naantali . . .. .. . . .... .. . . . . ... . . .. .......... . 1 550: -
(Turku)-(Loimaa) . .. ... . .. . . . . .... ... ... .. . 1400: -
Loimaa . . . . .. .. .. . ... . .. .. . ... . . ........ .. . . 1 500: -
Ypaja . .. .. . .. . . . .... . . . ..... . .... ...... . . . . 1450:-
(Ypiija)-(Toijala)-(Tampere) . .. . .. ....... . 1400: -
Toijala ... .. . . ... ... .. . . .. . . .. ..... .. . . . ... . 1-!50:-
Tampe1·c .. . . ... . . ..... .. .. . ... ...... . .... . . . 1470: -
(TamperP)-( okia) ..... .. . . ..... . . . ... . . . . . 1440: -
• okia . . . .. ... ... . .............. . . . ... .... .. . 1470: -

iuro . .. . ... ..... .... .... .. .... . ...... .... . . 1450: -
(Simo)-(Vammala) . . . .. . . ... . .. .. ... .... . . . 1440 : -
Vammala . ..... . .... . .. . .... ....... . . .. ..... . 1450: -
(Vammala)-(Kokemaki) ... ... .... ... .. . . . .. . 1440:-
Kokemiiki- P eipohja .. ....... .. . . . ..... . . ... . 1450: -
(Peipohja)-(Ramna) . . .. .... ........ . . . .... . 1440:-
Rauma .. ... . .. . . . .. .... .. . .. ... .. . . ... .. ... . 1500:-
(P eipohja)-(Harjavalta) .. ..... . . . ... . ... .. . 1440 : -
Harjavalta . . . .. . . . . ... . .. . . . ... . ......... . . . 1 -1-50: -
(Harjavalta)-(Pori)-(Mantyluoto ) ..... . .. . . 1440: -
Pori ja Miintyluoto . . .. . . . . ............. ... . . 1450 : -
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(Tampcl'C')-(Vchmainen) ................... . 
Vehmain n ..... . ...... . .................... . 
(\ chmaincn)-(Orivc i) ..................... . 
OriY si ja Oripohja ........... . ............. . 
(Ori ,·esi)-(Jams~i) .... .. . . ................. . 
.Jamsa-Jiimsanko ki-Olkkola ......... . ...... . 
(01·ipohja)-(Vilppula)-(Haapamaki) ....... . 
Vilppula-Miinttii . .... ............... . ...... . 
Haapamaki .... .. ........... . ..... . ......... . 
(Haapamiiki)-(Parkano) ................... . 
Parkano ...... . .............. . ............. . 
(Parkano)-(Niini alo) .............. .. .. . .. . . 
Niinisalo-Kankaanpiii:i .................. . ... . 
(Kankaanpaii.)-(Pomarkku ) ................. . 
PomaTklm-(Noormarkku)-(Pori) ........ . .. . 
Joormarldm ........ . ...... . ......... . ...... . 

(Haapamii.ki)-(Myllymii.ki ) ........ . ... . .. . . . 
1\I:dlymii.ki-Inha-.Ahtii.ri .................... . 
(.Ahtari)-(Alavus)-(Seinii.joki) ......... . .... . 
AlaYUS ... . . .. ... .. . . . .... . .. . .............. . 

cinajoki .. . ... . .... . ............ . .......... . 
(Scinajoki)-(Vaasa) ....... . ..... . ...... . .. . 

J -tOO: -
] 460:-
1..J.OO:-
1 370:-
1170:-
1250: -
11 0: -
1270:-
1300:
] 170: -
1300:-
1170: -
1320:-
1170:-
1230:-
1 350: -
1200:-
1270:-
1230:-
1 300:-
1400:-
1370:-

Vaa ·a-Vaskiluoto . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1470:
(Seinajolri)-(Kristiinankaupunki)-(Kaskinen) . 1230:
Timajoki . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 370: -
Kauhajoki . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 370: -
Kristiinankaupunki . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 320: -
Ka kincn . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 370:
(Scinajoki)-(Lapua) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1350:
Lapua-Hii.rma-Ylihii.rmii. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1370:
(Harma)-(Jepua) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1350:-
Jcpua . . . .. .. .............................. . 
(.Jepua)-(Kokkola) ........................ . 
Uusikaarlepyy . . . ......... .. ............ . . .. . 
Piet arsaari . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Kokkola-Ykspihlaja .................. . ..... . 
(Kokkola)-(Ylivieska) ....... . .. . ... . ....... . 

] 370 : -
1350 : -
1.400:-
1400 : -
1400:-
1170:-
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Kamms 
Ylivieska ....................... . ........... . 
(Ylivieska)-(Oulainen) ............ . ........ . 
Oulainen ......... ... ....................... . 
(Oulainen)-Lampinsaari-(Raahe)-(Ruukki) 
Raahe ..................................... . 
Ruuklri .................................... . 
(Ruukki)-(Liminka) ....................... . 
Liminka .................................... . 
(Liminka)-(Kempele) .................... .. . 
Kempele--Oulu ............................. . 
(Ylivieska)-(Nivala)-Karveskyla ........... . 
Nivala ....................... . ............. . 
Oksava-(Haapajarvi)-(Pyhasalmi)-(Iisalmi) . 
Haapajarvi ................................. . 
Pyhasalmi .. ... . .... .... .. .. . ............... . 
Iisalmi ... ............ ... ....... ............ . 
(Haapajarvi)-(Pihtipndas) .. ............... . 
Pihtipudas ............. . ................... . 
(Pihtipudas)-(Kannoukoski) ................ . 
Kannonkoski .... ........ ...... .. ... . ....... . 
(Kannonkoski)-(Saarijarvi) ........... ... .. . 
Saarijarvi ......... .... ....... . .... . . ... .... . 
(Saarijarvi)-(Aanekoski) ................... . 
A.aneko ki ......... ........ .............. ... . 
Suolahti ................................... . 
(Suolahti)-(Laukaa)-(Vihtavuori)-(Jyvas 

kyHi) ............... . ...... ... ... ... .... . 
Laukaa .................................... . 
Vihtavuori ......................... .. ...... . 
Jyvaskyla .................................. . 
(Jyvaskyla)-(Haapamaki) .. .......... ..... . . 
(Oulu)-(Haukipudas)-(Ii)-(Olhava) ...... . 
Haulcipudas ................................ . 
Ii .. .... ................ . .... .. .... . ....... . 
Olhava ................................. . ... . 
(Olhava)-(Kemi) .......... . ........ . ...... . 

1300:-
1340:-
1270:-
1300:-
1270:-
1420:-
1420:-
1270:-
1450:-
1270:-
1500:-
1250:-
1280:-
1090:-
1200:-
1200:-
1300:-
1090:-
1150:-
1080:-
1150:-
1090:-
1220:-
1110:-
1270:-
1280:-

l200:
l280:-
1280:-
1320:-
1170:-
1220:-
1400:-
1400:-
1340: -
1220:-
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Kemi ............................. .. ...... . . 
(Kemi)-Laurila-(Tornio) ...... .. .......... . 
Tornio ..................................... . 
(Tornio)-(Ylitornio)-(Aavasaksa)-Kauliranta 
Ylitornio ja Aavasaksa ... . ............. .. ... . 
(Kemi)-Laurila- ( Tervola) .... ... .......... . 
Tervola ..... . .. ... .. ............ . .. . ....... . 
(Tervola)-(Koivu) .. .. .................. ... . 
Koin1 ... . .. ................................ . 
(Koivu)-(Rovaniemi) ..................... . . 
Rovaniemi ...... . .. ... .............. . ....... . 
(Rovaniemi)-(Kemijarvi) ... . ....... .. . ..... . 
Kemijarvi ..... .. ........ .. ... .. ...... . ..... . 
(Kemijarvi)-Kursu ........ .. ..... .. .... . .. . 
Salmivaara-Kelloselka ...................... . 
( Oulu)- (Muhos)- (Utajiirvi)- (Vaal a) ...... . 
Muhos .. ............ . ....... .... . . . . ..... · .. . 
Utajarvi ......... ..... . . ........ ... ........ . 
Vaala . ...... . ......... . . .. ................. . 
(Vaala)-(Kontiomaki) . . . .. ...... . .......... . 
Kontiomiiki ..... ....... .. . .... .. . . .......... . 
(Kontiomiiki)-(Hyrynsalmi)-(Ammiinsaari)-

(Taivalkoski) ..... .. .......... ... .. ...... . 
HYI'YllSalmi .. . .... . .................... . ... . 
A.mmansaari . ..... . ................. . ....... . 
Taivalkoski ...... . . . ..... ... .. .. ...... . . . ... . 
(Kontiomiiki)-(Kajaani)-(Otanmaki)-Rasi-

miiki ........... .. . . . ... . ..... ... ........ . 
Kajaani ... . ..... . .......................... . 
Otanmaki ............ .. ............ ... ..... . 
Kalliomaki-(Sukcva)-(Iisalmi) ... . ......... . 
Sukeva ............ . ... . .................... . 
Iisalmi . .... ... .... .... ..................... . 
(Kontiomiiki)- (Vuokatti)- ( Sotkamo) .. .. ... . 
Vuokatti ja Sotkamo .... ....... ... .......... . 
J uurikkalaht.i- (Maanselka) .................. . 
Maansclkii . . ....... . . .. . ........ . . .......... . 

1550:-
1220:-
1580:-
1320:-
1450:-
1220:-
1270:-
1220 : -
1370:-
1220:-
1450:-
1180:-
1400:-
1150:-
1140:-
1300:-
1420:-
1380:-
1380:-
1150:-
1280:-

1100:-
1200:-
1300 : -
1250:-

1100:-
1400:-
1280:-
1090:-
1150:-
1300:-
1100:-
1200:-
1070:-
1120:-
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Rumo-(PorokyUi.)-(Nurmes) - Matiisvaara 
PorokyUi ja Nurmes . ...... . .... . .... . . ..... . . 
Viekki- (Lieksa)- (Uimaharju) . . ........... . . 
Lieksa . ... . .. .. . . .. . ... . . . . . .. . . . . .. ... . . .. . 
Uimaharju .... . . . . . . . . . ... ...... . .. . ... . ... . 
Paukkaja-(Kontiolahti)-(Joensuu) ......... . 
Kontiolahti .. . . .. .. . . . . ...... .. . . .. .. . . .... . . 
Joensuu . .. .... ... . ............ . .. .. . . ...... . 
(Joensuu) - Kovero .. .. . . .. . . . . . .. . .... .... . . 
(Joensuu)-Kaurila . .. . .. . . ..... ... .. ... .... . 
Niirala ... . ...... . . . .. ... . ...... . .. . .. .. . .. . . 
Onttola .. . ....... . .... .. .. . . . . .... .. . ..... . . 
YHimylly-Viinijiirvi- ( Ahonky la) -Outokumpu . 
Ahonkyla .... .. . . .. . ... . . . ........... . . .... . 
(Viinijiirvi) - Koivumiiki . ... . . .. . ..... .. . . . . . 
Syrjii . .. .... .. . . .. .. . .. . . . . . . .. . .. ..... .. . . . 
(Syrja)-(Varkaus)-(Huutokoski ) . .. . .. . . .. . 
Varkaus . . ... . ..... . ... .. .. . . . .. . .... .. . .. . . . 
Huutokoski .. . ....... . .... . ... . .. . . ..... . . .. . 
(Iisalmi)-(Lapinlahti)-Alapitka ... . .. .... . . . 
Lapinlahti . . ... .. ....... . .. . ... . . . ... . . .. .. . . 
(Alapitkii)- (Siilinjiirvi )-Juankoski . . . . . . . .. . 
Siilinjarvi ... . . . ............. .. .. . . . . ... .. . . . 
(Siilinjarvi)-(Kuopio) . . .. .. ..... . . ... ... .. . 
Kuopio ............ . . . . ..... . .. . ... . . . ...... . 
(Kuopio)-(Suonenjoki ) .. . . .. . .. ... . .. ... . .. . 
Suonenjoki .... . .... . . . . .... . . . . . . .... . ... . . . 
(Suonenjoki) - Pieksiimaki . .... ... .. . . . . ..... . 
Pieksiimiiki . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
(Pieksamiiki)-(Mikkeli) .. .. .. . ... . . .. . . .. . . . 
Mikkeli ....... . .... . .... . .. .. . . .. ... .. . . ... . 
(Mikkeli)- Multamaki . . .. . . .. ... . . . . . ... .. .. . 
Voikka, Harju, Kuusankoski , Koria ja Kouvola 
(Kouvola)-Inkeroinen- Kymi . . .. . ..... ... . . . 
Kotka, Karhula ja Kyminlinna . . .. .. . . ... . ... . 
Inkeroinen- (Hamina) . . . .... .. .... . .. ... . .. . 
Hamina . ... . ....... . .. . ................. .. . . 

1050:-
1100:-
1040: -
1100: -
1090:-
1030:-
1150: -
1220:-
1030: -
1030: -
1090:-
1200: -
1180: -
1050:-
1050: -
1170: -
1100:-
1220: -
1200:-
1090: -
1170:-
1100:-
1200: -
1110: -
1300: -
1110: -
1200: -
1110: -
1270: -
1120: -
1250: -
1140: -
1400 : -
1410: -
1450: -
1410: -
1420:-

8 

6 
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(Utti) - Vainikkala . .. . .. .. .. .. . .. . . . .. . .. ... . 
Utti ... . ... . ....... . . .. . . . .. . .. . . .. ........ . 
Raippo- (Lappeenranta) .. . . .. . .. .. . ....... . . 
Lappeenranta ................ . .... . ..... .... . 
(Lappeenranta)-(J outseno )- (Imatra)-Immola 
Joutseno . ............ ... ..... . . ..... .... ... . 
Imatra ja Imatrankosk:i . . . ... .. .... .... . . . .. . 
Puntala- (P arikkala) . .. ... ... . . .. ..... .... . . 
Parikkala ..... . .. . ... . . . ........ . . . .... . .. . . 
(Jyvask:yHi) -(Vaajakoski)- (L:icvestuore)- (Han-

kasalmi)-(Picksamaki ) .... . . . . ... . . ... . . . 
Vaajakosk:i ... . .. . . .. .. . ....... .... .... ... .. . 
Lievestuore .... ... .. ... . .. . . . .. ...... ... .... . 
Hankasalmi . .. .... .. . . . ....... . . . ...... . . . . . . 
(P:ieksamaki)-(Huutokosk:i )-(Joroinen)-Savon-

l:inna . .. .... .. . .... .. . . .. . ........ . . .. .. . . 
H uutokosk:i ja J oroinen . . . ... .. . .. . . . . .. . . .. . 
Savonlinna . ... ... .. .. ... .. .. .... . . . ...... .. . 
(Savonl:inna)-(Punkaharju)-Sa1·kisalmi . .. . . . 
Punkaharju . . . .. . . .... ...... . ........ .. . ... . 
P arikkala . .. ... . ... .. .. . . ....... . . . . .. ... .. . 
(Parikkala)-Puntala .. . . ...... .. . . .. ... . . . . . 
Par:ikkala-T:ivia ......... . ... .. ..... .. . .. .. . . 

1150:-
1380: _:_ 
1150:-
1370:-
1150: -
1300: -
1350: -
1140: -
1270: -

1120: -
1300: -
1200: -
1200: -

1110: -
1200: -
1270: -
1110:-
1200: -
1270: -
1140: -
1270: -

Halot jaetaan hirmo:ittelua Yarten puulaje:iltaan seuraavaan kah
teen ryhmaan: 

1) Koivuhalot, jo:ihin ei ole sekoitettu muuta puulaj:ia j a 
2) sekahalot, joitten joukossa ei saa olla koivua. 

Halot luovutetaan yhden metrin pituisina, mutta voidaan poltto
aine- ja puutavaravaraston paall:ikon harkinnan mukaan sell aisissa 
polttoa:inevarastoissa, jo:issa halot katka:istaan koneellisesti, luovut
taa lyhyempinakin, jos tama vaikeuksitta j a saannoll:is:ia t o:ita ha:i
ritsematta voi t apahtua, jolloin edella main:ittujen hintojen lisaksi 
on maksettava : 

Vz m: n pituis:iksi katkaistuist a halo:ista 140 mk kuutiometrilta 
1/ 3 , " " " 180 " , 
1;4 " " " " 210 , " 
(Vo/Rh 373/ 1100, 8. 2. 1961. ) Kl 8/ 61. 6. 



-17- 8 

Rautatievaunuihin kuormattujen asuntovaunujen 
kuljett amista koskevan yleisluvan kumoaminen 

VR : u Kiiskylehdessa n: o 51/1960.5 julkaistu tiedonanto rauta- 7 
lievaunuihin kuormattujen asuntovaunujen 1m'ljettamista koske-
van yleisluvan uuc.lelleen voimaan saattamisesta lmmotaan ko. 
asuntovaunujen mittojen muuttumisen takia. (Kut n: o 306, 15. 2. 
1961.) Kl 8/61. 7. 

Erikoiskuljetuksista ilmoittam.inen 

Kaskylehdessa n: o 6/ 60.8 huomautettiin erikoiskuljetu ten 8 
snorittamisesia ja samalla maariittiin liikennejaksojen vaununjaka-
jat tekemaan tietyt ilmoitukset ko. risteysasemille seka vaunun
jakajilie. 

Kaytannossa on kuitenkin ilmennyt, ettei mainittua ilmoitta
mista ole aina tehty, mika on johtunut mm. siita, etteivat lii
k nnepaikat puolestaan ole tiedottaneet erikoiskuljetuksista lii
kennejaksojensa vaununjakajalle, jolloin tama ei ole tullut tietoi
sek i ko. kuljetuksesta. 

Taman johclosta huomautetaan uuclellcen, ettii kaikistct erikois
kuljetuksista, suoritettakoonpa ne sitten eri kirjeelHi tai sahkeella 
annetun luvan taikka jois akin kaskylehclissa annettujen yleislupien 
perusteella, on edeDa mainitut ilmoitukset ehdottomasti tehtava: 
liikennepaikkojen jaksonsa vaunujakajalle ja naiden taas ko. ris
teysasemille seka vaununjakajille. (Kut n:o 317, 16. 2.1961.) Kl 
8/ 61. 8. 

Kappaletavaran kuljetus 

'attuneesta syysta huomautetaan, etta koska ~omeroon osoi- g 
tettu kappaletavara kuljetetaan Turku-Porssa tavaralinjan 
autolla, on se ohjattava Turkuun. (Kut n:o 334, 17. 2.1961 .) Kl 
/ 61. 9. 

Palaut ettavien h3.kkilavojen puhdist am.inen 

Kun hakkilava tai hakki.Yaunu miiiiriiasemalla tyhjenee, on 10 
siita poistettava kaikki pakkausmateriaalina olleet lastuvillat, ol-
jet, pahvit, paperit jne. samoinlmin niiclen sitomiseen kaytetyt 
rautalangat ja narut seka osoitelaput. Hakkilavojen suurilla 
kuormausasemilla ei ole aikaa eika tilaisuutta em. puhclistustoi-
clen suorittarniseen, joten ne on ehdottomasti tehtava silla ase
malla, jossa hakkilava tai -vaunu tyhj ennetaan. , amalla peruu-
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tetaan kaskylehdessa n: o 40/54.11 ollut maariiys Wartsilli-Yhtyma 
Oy Arabialle Vallilaan palautettavista hakkilavoissa kaytetyista 
Hiytteista, koska vastaanottajat eivat enaa lahetii niita mainitulle 
toiminimelle tyhjien hakkilavojen palautuksen yhteydessa. (Kut 
n : o 343, 18. 2. 1961.) Kl 8/61. 10. 

Painojen laskeminen lomakkeissa n: o 3820 ja 3832 

Ilmoitukseen kappaletavaran kasittelykustannuksista (lorn. 
3832) ja kappaletavaratilastoon (lorn. 3820) merkittiivat liihetys
ten painot lasketaan tyon nopeuttamiseksi 1. 3. 61 lukien yleisten 
tasoitusmaaraysten mukaisesti siten, etta 1-4 kg painavat liihe
tykset korotetaan 5 kg: ksi. Naita suurempien liihetysten painot 
lasketaan siten, etta 1-4 paiittyva luku tasoitetaan Jahilmii edel
liseksi kymmenluvuksi ja 5-9 paattyva lulm lahinnii seuraavaksi 
kymmenluvuksi. Samalla huomautetaan, eWi molempiin lomak
keisiin merkitaan normaaliliihetyksista em. tavalla tasoitettu to
dellinen paino ja vain kookkaina rahditetuista ns. korotettu eli 
tariffipaino . (Kut n: o 348 18. 2. 61. ) Kl 8/61. 11. 

Ylimaliraiset vapaali.put 

nomen Rautatielaisten Liiton (SRL ) r .y:n yhdessa rautatie
hallituksen huoltojaoston kanssa VR-Urheilun Pyhatunturin ma
joilla 21 .-28. 3. 61 jarjestamille kursseille osallistuville valtion
rautateiden palveluksessa oleville vapaalippuihin oikeutetuille 
henkiloille on myonnetty ylimiiiiraiset vapaaliput kotiasemalta 
Kt;mijarvelle ja takaisin. (Tfo n :o 40, 11. 2. 61.) 10 /61. 12. 

K adonneita matk alippuja, henkilokortt eja ym. 

Kansanedustaja E . Haralle vuodeksi 1961 kirjoitettu kansanedUJStajan
lippu n:o 27 on kadonnut ja kuoletetaan . (Trt n:o 81, 16. 2. 61.) 

llmav. VP:n virkailijalle vuodeksi 1961 kirjoitettu 1 lk aluelippu n :o 453 
Helsinki-Hameenlinna on kadonnut ja kuoletetaan. (Trt I n:o 75, 14. 2. 
61.) 

Helsingin valimon apumiehelle Reino llmari Sporalle ajaksi 23 . 11. 60-
30.4.61. Ilelsinki-Hinthaarn valille kirjoitettu asuntovapaalippu n:o 074005 
011 katlonnut ja kuoletetaan. (VR :n Helsingin valimo, 16. 2. 61.) 

Helsingin aseman asemamiehelle Johannes Ero. elle matkal1e Helsinki
Oulunkyla k irjoitcttu asuntovapaalippu n : o 73067, kelpoisuusaika 1. 11. 1960 
-30.4. 1961, on kauonnut ja kuoletetaan. ( 1 ljp: n kirj . n: o 22!1/500, 1 . 2. 
1961.) 
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Joensuun asemalla palvelevalle 2 1. vaihdemiehelle Urpo Ruclolf Roppo- 13 
selle (synt. 15. 1L 16 Pietarissa) J oensuussa hulltikuulla. v. 1955 kirjoitettu 
henkilokortti n: o 75 291 on kadonnut ja kuoletetaan. (8. ljp n: o II. 60, 
13. 2. 61.) 

4. konejaksossa Tampereella palvelevnlle tilap.vcturinliiwmittiijalle Heik:ki 
Auviselle 6. 2. 61 kirjoitettu tilapainen vapaalippu n: o 52<i633 matkalle Tam
pere--Kemijii.rvi-Tampere on kadonnut ja kuoletetaan. (4. knjp u:o 110, 
l . 2. 61.) 

Avoimia virkoja ja toimia 

Apulaiska.nsl-istin toimi rautatieballitukscn tilastotoimistossa tiiytctiiii.n esi- 14 
tyksen perusteella. Tariffiosaston johtajalle osoitctut hakemuli et on jii.tetttivii 
tilastotoimiston konttoripiiiillikollc viimeistiiii.n 4. 3. 1961. 

Apulaiskanslistin toimi rautatieltallituksen tarkastustoimisto sa Ui.ytetiiii.n 
esitykscn perusteella. Tariffiosaston johtajalle osoitetut hakemnksct on jii.tet
tii.vii. tarkastustoimiston Jmnsliaan viimeistiiii.n 6. 3. 1961. 

Yksi esityksen perusteella tii.ytettii.vii 1 l. ratava1-tijan toimi, toi taiseksi 2. 
ratajaksossa: h.-m 128.5-134.5 (Iittala), sekii yksi e l . mtavartijan toinli. 
toistaiseksi 10. ratajaksossa: km 706-714 + Hyrynkankaan raitcet (Hyryn
sa.lmi). Rataosaston johtajalle osoitetut hakemukset on jii.tettiiva ao. ratajak
son pii.ii.llikolle viimeistii.ii.n 9. 3. 1961 . 

Keskushallinnon liikenneosaston 1 l . lilikennetarkastajan vi1·1&a ja linjahal
linnon 1 l. liikennetarkastajan virka, jonka haltijan toistaiseksi tulee toimia 8. 
liikcnnejakson pii.ii.llikkonii., sekii te l. liikennetarltastajan virka, toistaiseksi 6. 
liiliennejakson toimistossa. Rautatiehallitukselle osoitetut hakemukset sijan saa
miseksi niissii. virkaebdotuksiss..'l., jotka rautatiehallitus tulee tekemii..'iu sanottu
jen virkoj n tii.yttiirniseksi on toimitettava rautatiehallituksen lcirja.'l.jalle vii · 
meistiian 22. 3. 1961 ennen kello 12 (postitse ennen virka-ajan piia1 tymistii). 

Koneo aston linjahallinnossa viisi 2 l. y. p. kirjuTin viTlcaa, joista toistai
seksi yksi 1. konejaksossa (Hki) , yksi 4. konejakso sa (Tpe), yksi 5. konejak
so sa (Sk), yksi 7. konejaksossa (Kw) ja yksi 9. konejaksossa (Pm). Paiijoh
tajalle osoitetut llflkemukset on toimitettava rautatiehallituksen kirjaajalle vii 
meislii.ii.n 22. 3. 1961 ennen klo 12 (postltse lii.hetettiiessii. ennen virka-ajau 
piiiittymistii). 
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KASKYLEHTI N:o 9 
1 9 6 1 

Vilttaus Kaskylehdessa julkalstuun mUriykseen merkltiin: 
Kl 1/61. 2 (= lehden numero, vuosl, asian numero). Jakelua 
koskevat muutosllmoltukset on tehtlvl palnatusjaostoon. 

To I m I t us: Rautatlehallltus, lehtlpalvelu. 

Sis a llys: 1. VI~ KaskylehLi 3a/61.- 2. Pienoisrontgcnkuvauks t Hcl~in 
gi~sii. - 3. Muutoksia julkaisuun Liil{enncpaikko,ien viilimalkat. - 4 .. 1 una I UT\' Ul 

lisuus iiiinto. - 5. Ralapihojen liikennoimissiiannot. - 6. Rahtiluotlo. - 7. Yli
maarai ct vapaaliput. - 8. Matkalippualenuuksio.. - 9. KadOJIIlE'ila matkalippuju, 
henkili:ikorttcja ym. - 10. Avoimia virkoja ja toiruia. - 11. Nuorisovaihtoa Suo
men ja Lansi-Sak an valillii. 

VR Kii.skylehti 3 a/61 

Er-illis na on julkail-;tu VJ{ Ka:->k. lehti 3 a/61, joka s.isa!Hi.a 1 
tilitysmaal'aysten valiaikaisen muutoh ·en. 

Pienoisrontgenkuvaukset Helsingissa 

iille henkilOille, ,joilla ci ollut tilaisnutta osall istua tcrv ydcn- 2 
huoltojaoston Helsingissa 2 . 11.- 30. 12. 1960 toimccnpancmiin pic
noisrontgeukuvauksiin, jarje ·tetaan viola mah lollisuns kayda ront-
g nkuvaul\ · a seuraayasti: 

He lsi ngi n a.scmalla raidc l l'ri111 g •u vaLmw;sa n: o 95: 
4. 3. 61 miehet klo n.o 11.00 
6. 3. 61 miehet klo 9.00-10.00 
6. 3. 61 naiset klo J0.00- 11.00 ja 13.00-l!.i.OO 
Muussa l'mhtccssa viitalaan ldiskylehiecn ':L6/60.~. 

(Tt Il n:o 220, 23. 2. 61.) Kl H/ 6J. 2. 

Muutoksia julkaisuun Liikennepaikkojen valimatkat 

llaminan <tSCJIUill alaiscna Hillon satamas ·a avatann 6. :3.61 lu- 3 
kien liikcntcclle rcsle Oy:n raidc scuraaYin mcrkinniiin: 

Hillo 
Neste Oy :n 
raido 

ili 3. 1't Ncs te Ov:nlarvetta 
va.rlcn . • Luk. 6. 3. 
6 L. (Lkoj n :o 546, 
~4. 2. 61.) Kl9/61. 3. 

Pihtiputaan alainen Kol'pi en vaihde muutetaan 6. 3. 61 lukieu 
seisakevaihteeksi (sevh ) liikennoimistapana HTt. 

~571/61/5-- 2.3.1961. 



3 

4 

5 

6 

7 

9 -2-

Seisakevaihteella pys~ihlyvixUi ,junista ilmoittaa k ulj etm;tui
misto. (Lkoj n:o Lt 50:j, 2:3. 2. 61.) Kl 9/61. 3. 

Kouvolan axeman alai en SMK:n raiteen kuhdalla sarakkeessa 
6 oleva tal'iffivalimatka Kw 3 on 6. 3. 61 lukien Kw 2. (Lkoj n:o 
:547, 24. 2. 61.) K l 9/61. 3. 

0 i k a is n j a: Kl 7/ 61: n a~iakohdassa 3 piliia 1\Iie llt'b;pillom'i n 
sijaintipaika n oil a km :llii 179 + 070 m. 

8amassa asiakohdassa on toin<'nkin oika istava seikka: Pakkalau 
xcisakkcen tuot ·inkielin n nimi on olcva Baeka ·. 

Junaturvallisuussaanto 

Junaturvallismtssiiannon :)() § : iian uu tehty semaavat muutok
s t ja taydeunyksct: 

2 c kohclasta on poistettu su lkumer·kei ·sa oleva huomautus: 
, (.jossa ci ole paar·aidevaihtcita) ", ja li ·a tty viittaus Ks. 3 c 
m uist. 1. 

(Hh/lko H:o -1:76, 2 L. 2. 61. Vuimassa Ink. 15. :J. 61.) Kl 9/ 61. 4. 

:~ c kohtaan on li. ·aity r11uistutn.: 

JJluist. 1. Linjavaihdc mcl'kitiian liik 'llllepai.kkamct·kcilla ai.uoas
tann siina tapauksessn, cWi sielHi on seisake (seisa.kevaihde ). 'il
loin kaytetaan merkkia Lpm 1. 

(H.h/lko n:o 476, 21. 2. Gl. Voimassa luk. 15. 3. 61.) Kl 9/61. 4. 

Ratapihojen liikennoimissaannot 
[ Ja hllen l'atapihan uusittu liikennoimis::;i:ianto on ilmestynyL 

pai nosta ja perusja:ltel u suo r·i i Ltu. (Ll<oj n: u Lt 1703/v. 60, 21. 2. 
Gl.) Kl 9/61. 5. 

Rahtiluotto 

Muutokscna Kl 26/60.2 an11cttuun luetteloo11 ilmoiieiaan , etta 
Knlkulaitosten ja yleisten toiden mini t l':ion tyovoima-asiain 
osaston osoite on Helsinki, Annankatu 25 . (Tfu H.. 168, 27. 2. 61.) 
Kl 9/ 61. 6. 

Ylimaaraiset vapaaliput 

Rautatieha1litU'kscn sosinalij aoston toimesta Vuokatissa 19.-
24. 3. 61 jarjestettaville vi'l'kistys- ja opintopaiville osallistuville 
valtionrautateiden palveluksessa oleville vapaalippuihin oikeute-
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tuille heukiloill on myonnctty yl i maaraiset V<lpaaliput kotiase- 7 
malta Ladun seisakke lle ja takai ·in. (Tfo n:o 46, 22. 2. 61. ) Kl 
9/61. 7. 

Suo men RautatieHiisten Liitto (SRL) r.y: n toimesta Jyvas
ky lassa 19. 3. J 961 ja l',jestettiiviiu hiihtomestaruuskilpailuihin osal
listuville valtionrautateiden palvelukses a oleville vapaalippuihin 
oikeutetuille mainitun liiton ja enille on myonnetty ylimaaraiset 
vapaaliput kotiasemnlta Jyviiskylaan ja. takaisin. ('rfo n:o 52, 
~~3. 2. 61.) Kl 9/61. 7. 

Matkalippualennuksia 

Oulu (lyhiuta tieta): 24.-28. 3. J 961; Oulun HHinin Sokeat r.y.; 8 
vuosikokoukseen matkustavat sokeat ja heidau saattajan a; 25 %. 
0 tetut matkaliput oikeuttavat matkustamaan vain ylla mainittu-
jen paivien valisenii aikana. Vuosikokous on 26. 3. 1961. (Tfo n: o 
s 210, 22. 2. 61.) Kl 9/61. 8. 

Kadonneita roatkalippuja, henkilokortteja ym. 

'l'un111 ascumn rut. a~rm:tmiehello Viiinii Matti Mannisolle kirjoitettu g 
hPukilokorlli n: o 5 797, seka hiinelle roalkalle Loimaa-Rovaniemi kirjoitettu 
tilapiiinen vapaal i ppu n: o 46 318, voimassa 9. 1.-8. 4. 61, ovat kad01meet ja 
kuoletctaan. (3. lj n:o 311, 23. 2. 61.) 

Avoiroia virkoja ja toiroia 

Yk~:~i konetlknikon rirka \' altiouruutateilHi, toistaiseksi 4. ratajaksos. a 
('!'ampere) ja y1csi y .zJ . 4 I. ?'{r/.:f'nnusmcl:itm·in vi1·lca valtionrautateillii, toistai
s•ksi 6. ratajakso~Ra (S<'inii.joki). RataoRaston johi.ajallE' osoitctut hakcmuksct 
on toimitE'ltava J'rtutatiel1allituk:"eu kirjaajallo viimeisUUin 16. 3. 1961 ennen 
ke11o 12 (postilse t'lllH'n virka-ajan piiiillymista). 

Y rturinu·stal'in 1·irka lwnPo~a,~ton linjaball innoRsa, vi ra11l oimitu paiklmna 
loi~taisrksi 6. konPjakso ( l~on) . Ko.nl'osaston johtajalle oHoitt'tut hakemuksrl 
ou toimitettava rautatiphallituktwu kirjaajall viiroeistaii.n 16. 3. 1961 enncn 
klo 12.00 (postitsC' Jahetettiiessii. cnncn virka-ajan paattymista) . 

KonC'osaston linjaha!liuno sa kU!Itsi, tallimichen tointa, joi.la toistaisek.i 
yksi 2. konejaksossa (Ri), yksi 4. kouejaksossa ('l'pc), yksi 5. kon jaksos a 
( k), yksi 6. koul'jak o~sa (Kcm), yksi 7. konejaksossa (Kw) ja yksi 9. 
kon<'jaksossa (Pm). 'l'oimet tiiyletaau csitykscn perustrclla ja on koneosaston 
johtajalle osoilPtut hak\'muksct toimitC'ttava a. ianoroai;cn koncjukson piialli
kolle viimeistaan 16. 3. 1961. 

Yksi ensi1nmiir:.w"n ltwlcan lci?·juTitt ja yksi ki1'janpitiiji:in l'irk;a valtion
raulatoilHi toislai~:~<'ksi kC'Hkushal linnon ltallinto-osastolla, julistetaan tiilen haet
tavak i. Rautatiehallituksen piiajohlajalle osoitctut kirjalli et bakemuk et on 
toimitettava raulatie1Ja11ituk en kirjaajalle viimeistiiii.n keskiviikkona maa
liskuun 22. piiivana ennen kello 12 (postitse ennen virka-ajan piiiittymistii). 

Ylent?ni.iln pal1c1caluo1can 1 luo1can rataVr!sin()orin vi1·ka val tionrautateiden 
hallinto-o a tolla ( erikoistehtlivii: tyontutkimuk et) juli tetaan tiiten haetta
vaksi. Rautati hallituksellc osoitctut kirjallisct hakemukset sijan saamiseksi 
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siina \'irka lldotukses~a, jonka l':wtatieballitus lulN• tck maan mainitun Yirau 
tayttiimiseksi, on toirnitettava rautatirhallituks<'n ki r,j aa,jalle viimeisHUin keski
viikkona., maaliskuun 22. paiviina ennen kPilo 12 (poslitse ennen virka
ajan piiattymi tii.) . 

A.zl. re l. ki1'ju1·in 1>irka rautati hallituk~rn tarkastustoimi tossa. Rautatio
llallituks<'n paajoh taja llo osoitt•tut ha kPmukset on jii.tettavii. rautatiPhallitukscJJ 
ldrjaajan toimistoon viiruei taiin 29. 3. 1961 rnnen kello 12 tai on hakeruustPu 
posti.tRo lahetettiiessa Raavuttava sanotulle toimistolle viimeistiiiiu maiuittuua 
maariipaiviina cnneu virka-a.jan piiiittymislii. 

Nuorisovaihtoa Suomen ja Lii.nsi-Saksan vii.lilJl:i. 

YR:n rhcilutoimikunnan ja Liinsi·, aksan liittorato,j Pn Rosiaaliviri\Rlon 
kPskrn on sovittu rautati<' liiislen kouluika.isten laslen vaihdosta kuluvana 
\' uonna seuraava ti: 

1. uomalaiucu tyt liiryhmli. (10 tai mahrlollise~li 20 tyltoa ,ja johta,ja) , 
yhtciRmatka Etelii,-, 'ak aau, joRsa okskclu ta.pahtuu 7. 7.- 29. 7. 61 Willy
Merkl- Borgheimi a, Yla-Baij<'rissa. 

2. Suomalaincn poikaryhmiL (10 poikaa ja jolttaja), yiJteiRmatka Schwar~
''aldiin, jossa oleskelu tapahtuu Bunde bahnschule RauR:wiJi~Ra 2~. 7.- 15 .. 61 . 

3. aksalainen poikaryhm~i (20 poikaa ja 2 johla.jaa.) viPraiiPP Ruouwssa 
2:1. 7.- 14. 8. 61, ,jolloin Vuokatin VR rPtkcilykeskuJ,seRsa 5.- 11 .. 60 jarj 'sLcl
tiivalle lE'irilln otrtaan myos suomalaisifl poiltia osanottajiksi. 

Kaksi cnRiksi mainittua yhtcismatkaa ovat tarkoit~tut ns isijaisr,;Li 15- 17 
v. ildii s ille koululaisillc, ,jotka - miklili mahdollista - O\'at lukcn<'<'L sak ·au 
tai <'nglantia. 

Kustannuk !'t ulkomaiHi~ta matkoista nou8c>at n. 25 000 markkaan. Myi)
hemruin tnllaan kustaunusla kelmat tarkistamaan. Kotimaisi ta leireista aihim
tuvista kustannuksista ilrnoiteiaan aikanaan crikseen . Kirjalliset ilrnoittautumi
sC't 1)- ja 2) -kohdissa mainituillc lPircill<' lahetettava 20. 4. 61 m<>nne sii os.: 
VR:u rheilutoimikunta, mutatiehallitu., Hclsin1."i, Yksityiskohtai ia ti toja 
matkasla annctaau pyydettaessa puh. Hki,rh, 547. 

Helsinki 1961. Valtioneuvoston kirjapaino 
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KASKYLEHTI N:o 10 
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Vllttaus Kaskylehdessi Julkaistuun miiraykseen merkltiin: 
Kl 1/61. 2 ( = lehden numero, vuosl, asian numero). jakelua 
koskevat muutosilmoltukset on tehtavi painatusjaostoon. 

To I m It us : Rautatiehalli t us, lehtlpalvelu. 

S is a 11 y s: 1. Arvosanojen korottaminen. - 2. Parantolakustannukset. - 3. 
Pienoi rontgenkuvauksct. - 4. Kesii.virkalakkien ja turkisvirkalakkien tilaaminen. 
- 5. Kii.ytostii. vapautuneet siingyt ja patjat. - 6. Aikataulumuutos Oy Pohjolan 
Liikenne Ab:n Joensuu-Domantsi tavaralinjalla. - 7. Pohjoismainen kiertomatka· 
liikenne: ,Pohjolan yleiskierros". - 8. Ylimii.ii.rii.iset vapaaliput. - 9. Avoimia vir
koja ja toimia. 

Arvosano j en korottaminen 

Niitii henkiloita, jotka ylempaa liikennevirkatutkintoa suoritta- 1 
maan pyrkirnista varten ovat aikoneet v. 1961 toimeenpantavan 
yleisen liikennevirkatutkinnon yhteydessa ( 4. 4.-14. 4. 61) korottaa 
arvosanojaan, kehoitetaan rautatieopiston kansliasta saatavaa kaava-
ketta kayttaen ilmoittautumaan 25. 3. 1961 mennessa. (Ropj n:o 
61/ 155, 28. 2. 61.) Kl 10/61. 1. 

Parantolakustannukset 

Rautatiehallitus on tiedustellut valtion toiden huoltotoirnikun- 2 
nalta, onko valtion tyossa olevien tyontekijain sairausajan palkasta 
edelleenkin perittava valtion tyossa olevien tyontekijain terveyden-
ja sairaanhoidon ohjesafumon 8 §: n 3 momentin mukaiset pida
tykset, kun potilas on hoidettavana kunnallisessa tuberkuloosiparan
tolassa tai muussa kunnallisessa tuberkuloosilaitokses a ottaen huo
mioon, etta hoito tallaisessa laitoksessa on kuluvan vuoden alusta 
lukien maksuton. 

Valtion toiden huoltotoimikunta on helmikuun 25 paivalle 1961 
paivatylla kirjeellaan ilmoittanut katsovansa, etta terveyden- ja 
sairaanhoidon ohjesaannon 8 § :n 3 momentin mukainen vahennys 
sairausajan palkasta pidatetaan vain siina tapauksessa, etta valtio 
suorittaa potilaan sairaala- tai parantolakustannukset. Mikali potilas 
saa vapaan sairaala- tai parantolahoidon kunnan tai jonkun muun 
kuin valtion toimesta, ei ohjesaannon edellyttiimaa pidatysta pal
kasta suoriteta. 

2859/61/5- 9. 3. 1961. 
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EdelHi olevan johdosta talouso ·aston johtaja ilmoittaa, etta tata 
ohjetta on sovellettava vuoden 1961 alusta lukien. (Toj n: o To 42, 
2. 3. 1961. - Vert. MK II siv. 3.219-225 seka K1 23/ 60.2 ja Kl 
4/ 61.2) Kl 10/61. 2. 

Pienoisrontgenkuvaukset 

Terveydenhuoltojaoston toime ta jarjestetaan rontgenvaunussa 
n: o 95 rautatiehenkilokunnan ja heidan perheenjasentensa (vaimot 
ja 15-18 vuotiaat lapset) maksuttomia pienoisrontgenkuvauksia 
jiiljempana mainituilla liikennepaikoilla seuraavasti: 

14. 0. Kangaslammin, Syrjan, Koivumaen, Heinaveden, Sapun, 
Vihtarin, Sarvikummun, Juojarven ja Ristipohjan liikenne
paikoilla pal vcleville henkiloille valittomasti junan n: 0 8903 
saavuttua. 

1±. 3. Viinijarven asemalla rataosuudella Viinijarvi--Outokumpu 
palveleville henkiloille hlo 14.00-17.00. 

15. 3. Liperin, Ylamyllyn ja Onttolan liikennepaikoilla palveleville 
henkiloille valittomasti jnnan n: o 8903 saavuttua. 

16. 3. Hammaslahden, Tikkalan, Onkamon, Tohmajiirven, TJuden
V1irtsiliin ja Niiralan liikennepaikoilla pal.-eleville henkiloille 
viilittomasti junan n:o 8001 saavuttua. 

17. 3. J oensuun asemalla palveleville henkiloille seuraava ti: 

naiset klo 9.00-10.00 

• • 1niehet klo 10.00-12.00 ja 14.00-16.00. 

1 . 3. Joensmm asemalla palvele.-ille henkiloille seuraavasti: 

naiset klo 9.00-10.00 . 

1niehet klo 10.00-12.00 ja 13.00-14.00. 

20. 3. Kaltimon, Paukkajan, Uimaharjun, Ukkolan, Keh·an, Vuonis
lahden ja Tiensuun liikennepaikoilla palveleville henkiloille 
valittomasti junan n: o 8705 saavuttua. 
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21. 3. Liek an asemalla pal veleville henkiloille seuraava ti: 

naiset klo 9.00-10.00 

rniehet klo 10.00-12.00. 

10 

22. 3. KyUilahden, Viekin, Holjakiin ja Kohtavaaran liikennepai
koilla palveleville henkiloille valittomasti junan n: 0 8737 
saavuttua. 

23. 3. Nurmeksen asemalla palveleville henkiloille seuraava ti: 

naiSet klo 10.00-11.00 

miehet klo 11.00-13.00 ja 14.00-15.00. 

24. 3. Karhtmpaan, Valtimon, Hiekkalahden, Puu'karin, Rumon, 
Maanselan, Saviahon, Juurikkalahden ja Vuokatin liikenne
paikoilla palveleville henkiloille viilittomasti junan n: o 8741 
saa\uttua. 

25. 3. Kontiomaen asemalla rataosuudella Kontiomaki-Knlunta
lahti palveleville henkiloille seuraavasti : 

naiset klo 9.00-10.00 

miehet klo 10.00-12.00 ja 13.00-15.00. 

27. 3. Kontiomaen asemalla kuten edelUi 25. 3. 

28. 3. J okikylan, Karppilan, Laajan, Pesiokylan ja .Am.mansaaren 
liikennepaikoilla palveleville henkiloille valittomasti junan 
n: o 6701 saavuttua. 

29. 3. Vaakion, Lipon, Leinon, Korvuan, Kurtin ja Taivalkosken 
liikennepaikoilla palveleville henkiloille valittomiisti Veto
Jussi raidetraktorin saavuttua. 

Mahdollisten esteiden sattuessa saavat asianomaiset menna ku
vaukseen muullekin kuin heille nimenomaan maaratylle liikenne
paikalle. 

Niille tyontekijaryhmille, joille ei jaeta VR Kaskylehtea, on 
asianomaisten liihimpien esimiesten ilmoitettava pienoisrontgen
kuvausten toimeenpanosta. (Tt II n : o 240, 2. 3. 61.) Kl 10/61. 3. 

3 
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Kesavirkalakkien ja turkisvirkalakkien tilaaminen 

Rantalan Lakkitehdas Oy, Seinajoki ja rautatiehallituksen 
sosiaalijaosto ovat sopineet virkalakkien valmistarnisesta ja myymi
sesta rautatielaisille kuluvana vuonna seka tulevana talvikautena 
1961-1962. 

Kesavirkalakki maksaa siipipyoriilaattoinen, kokardeineen ja 
punosnauhoineen koosta riippumatta 1 000 markkaa, kevyt kesa
lakki vastaavasti 820 markkaa ja turkisvirkalakki koosta ja piialli
sen laadusta riippumatta siipipyoriilaattoineen ja kokardeineen 
1170 markkaa. 

Turkisvirkalakit tehdiiiin tilausten mukaan joko ns pystykorva
tai jahtimallia, diagonaali-, sheviotti- tai nahkapiiiillisellii. N ahka
piiiillysteistii lakkia saa virkapukumiiiiraysten mukaan kiiyttiiii vain 
se, joka ei joudu va.littomiisti tekemisiin matlrustavan yleison kanssa. 
Jtmanliihettiijiin lakki punaisella ja linjakirjurin lakki sinisellii 
kiintopiiiillisellii valmistetaan samaan hintaan. Vastaavista irtopiiiil
lisistii peritiiiin 220 markan suuruinen lisiimaksu kappaleelta. J os 
tilaaja haluaa myos vi.rkamerkit, kuten tiihdet yms kiinniteWivaksi 
lakkiin, kiinnitetiian ne tehtaalla ilman eri korvausta, lisaiimiillii 
kuitenkin lakin hintaan virkamerkkien hankintahinta. 

Halukkaiden tulee tehda tilauksensa liihettamiillii taman VR 
Kiiskylehden liitteena oleva tilauskaavake asianmukaisesti taytet
tyna sosiaalijaostoon. 

Lakit toirnitetaan tilaajille su01·aan tehtaasta joko postitse posti
ennakolla tai rautateitse jalkivaatimuksella, ennen maaliskuun lop
pua tilatut kesalakit viimeistaiin kuluvan vuoden kesalruun loppulJil 
mennessa seka myohemrnin tilatut kesalakit samoinlruin turkisvirka
lakit tilausten saapumisjiirjestyksessa. Lakkien liihettiimisesta aiheu
tuvat kulut on tilaajan itsensa suoritettava. 

On syytii huomata, etta kysymyksessa on sitova tilaus ja etta 
puheenaoleva sopimus koskee myos turkisvirkalakkien valmista
mista talvikautena 1961-1962. (Tt III n: o 63/134, 27. 2. 1961.) 
Kl 10/ 61. 4. 

Kiiytosta vapautuneet sangyt ja patjat 

Rautatieopiston oppilasasuntolan kiiytostii on vapautunut 30 
kpl hyviikuntoisia rautasankyja (sotilasmalli) ja 30 kpl hyvia 
ja puhtaita lokeropatjoja. Asianomaisia piiallikoita kehoitetaan 
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tarkistamaan siinkyjen ja patjojen tarpeen ottaen myos huomioon 5 
mahdollinen hyliittiivaksi ehdotettavien tiiydentaminen ja liihet
tamiian kirjallisen tilauk en varastotoimiston tarkastusjaostoon 
mahdollisimma.n pian ja viimeistiian 14. 3. 1961 mennessa. (N : o 
v. 178/163 6. 3. 61.) Kl 10/ 61. 5. 

Aikataulumuutos Oy Pohjolan Liikenne Ab: n 
Joensuu-Ilomantsi tavaralinjalla 

Oy Pohjolan Liikenne Ab on ilmoittanut supistaneensa 1. 3. 6 
1961 lukien J oensuu-Ilomantsi tavaralinjan ajovuoroja siten, 
etta linja liikennoidaii.n nyttemmin vain tiistaisin, keskiviikkoi-
sin, torstaisin ja lauantaisin. Tiimii ajovuoromuutos korjataan 
Joensuu-Ilomantsi tavaralinjan aikatauluihin, jotka on julkaistn 
yhdysliikennesopimukseen liittyviissii Oy Pohjolan Liikenne Ab: n 
tavaralinjaluettelossa ja Valtionrautateiden Autoliikenne-siiiin-
nossii (sivulla 101). (Kut n:o 472, 4. 3. 61.) Kl 10/61. 6. 

0 

Pohjoismainen kiertomatkaliikenne: ,Pohjolan 
yleiskierros" 
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Viitaten Kl 52/60.8 mainittuun uuteen yleiskierroslippuun an
netaan seuraavat ohjeet varsinkin lipuntarkastusta silmalUi. pitaen. 

Tama uusi lippu on valkoinen, kahtia taitettu kortti, jonka 
kolmas sivu on kuvattuna edellisella sivulla. Tahan lippuun mer
kitsee myyntitoimisto ainoastaan hinnan, ensimmaisen kelpoisuus
paivan ja paivaleimansa. Matkustaja kirjoittaa nimensa lipun taka
sivulle. Kunkin paivan ensimmaisessa lipuntarkastuksessa merkitsee 
konduktoori paivamaaran Suomen ruutuun numerojarjestyksessa ja 
lavistaa ruudun. Sina paivana ei lippuun enaa tehda muita mer
kintoja, mutta klo 24 jalkeen merkitaan seuraava ruutu. Rajan 
ylittanyt matkustaja saa ylimaaraisesti Suomessa viela matkustaa 
sen kanlenterivuorokauden loppuun saakka, jonka han rajan ta
kana on aloittanut. Muussa maassa mahdollisesti kayttamatta 
jaanyt ruutu ei oikeuta matkustamaan Suomessa. Lisamaksut 
ylempaan luokkaan siirtymisesta, kiitojuna-, paikanvaraus- ja 
makuupaikkamaksut on kannettava yleisen tariffin mukaan. Mat
kan saa keskeyttaa ilman rajoituksia. Lippuja ei oteta matkus
tajalta pois matkan paattyessa. (Tfo n : o 58, 3. 3. 61.) Kl 10/ 61. 7. 

Ylimaaraiset vapaaliput 

Suomen Rautatielaisten Liitto (SRL) r.y:n Kiljavan Ammatti
yhdistysopistolla 11.-12. 3. 61 jarjestamille luento- ja neuvottelu
paiville osallistuville valtionrautateiden palveluksessa oleville va
paalippuihin oikeutetuille henkiloille on myonnetty ylimaaraiset 
vapaaliput kotiasemata Kiljavan laitur ivaihteelle ja takaisin. (Tfo 
n : o 55, 27. 2. 61. ) Kl 10/61. 8. 

Avoimia virkoja j a toimia 

Esityksen perusteella taytettavat yksi 1 l. ratavartijan toimi, toistaiseksi 
8. ratajaksossa: tyoratavartija (Tornio) sekii kaksi e l. ratavarti jan tointa, 
joista toinen toistaiseksi 11. ratajaksossa: km 318-326 (Hiirola) ja toinen 
toistaiseksi 10. ratajaksossa: km 447-454,5 (Pitkalahti) . Rataosaston johta
jalle osoitetut hakemukset on jatettava ao. ratajakson paallikolle viimeistaiin 
23. 3. 1961. 

Koneinsinooorin virka, jonka haltija toistai~eksi toimii valtionrautateiden 
Hyvinkaan konepajan paallikkona. Rautatiehallitukselle osoitetut hakemukset 
sijan saamiseksi siina ehdotuksessa, j onka rautatiehallitus tulee tekemaan vi
ran tayttamiseksi, on toimitettava rautatiehallituksen kirjaajalle viimeistaan 
30. 3. 1961 ennen klo 12 (postitse liihetettaessa ennen virka-ajan pii.attymista) . 
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9. lii.kennejaksossa on avoinna seuraa~at esityksen perusteella taytettii.;-at 9 
toimet: kolme 1 l. vaihdemiehen tointa: yksi Jyvaskylli.n, yksi Iisalmen ja 
yksi Pieksamii.en asemalla; seitseman t l. vaihdemiehen tointa: yksi J)"·iisky-
Hin, yksi Kuopiou ja viisi Pieksamaen asemalla; kaksikymmentiikolme juna
miehen tointa: kolme Iisalmen, nelja Jyvaskylan, seitsemiin Pieksamaen, viisi 
Kuopion, kaksi Savonlinnan, yksi Suonenjoen ja yksi Varkauden asemalla; 
kaksikymmentakolme asema1niehen tointa: kaksitoista Pieksamaen, yksi Kurki-
maen, yksi Huutokosken ja neljii Jyviiskyliin asemalla sekii. yksi Huttulan, 
yksi Kollinjoen ·ja yksi Miintylahden laiturivaihteella, yksi Iisveden linjatoi
mistossa ja yksi Nikkarilan junakohtauspaikalla. Liikenneosaston johtajalle 
osoitetut hakemukset on jiitettii.vii asianomaisten lii.kennepaikkojen paiillikoille 
viimeistaiin 30. 3. 1961. 
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Liite Kl 10/61. 4. 

I r t i 1 e i k at t a v a ja taytettii.vii. mie· 
luimmin koneella tai tekstaten ja liihe
tettii.vii. virantoimituspaikan esimiehen 
vii.lityksellii. rautatiehallituksen sosiaali
jaostoon mikii.li mahdollista 31. 3. 1961 
mennessii.. 

Kesltvirkalakkien tilaus. 

Tilaajan tii.ydellinen nimi: ..... . ............. . ....................... . 

Virka tai toimi (virkapukumii.ii.rii.ysten 6 §:n mukaan): .......... . ...... . 

Vir an toimi tuspaikka : 

Postiosoite: .. ... . . . .. . .......... . .............. . ...................... . 
Tilaan *) a) kesii.virkalakin 

b) kevyen kesii.lakin (Kts Kl 13/58. 2) 

Lakin numero: 

Punoksen vii.ri: . .... ... . . ... . . .. ..... .. . . ............................ . . 
Siipipyorii.laatta : *) a) yleinen: kuusenhavukoristeinen, ilman kuusenhavukoris

tetta 

Kokardin vii.ri: 

b) veturimiesten: kuusenhavukoristeinen, ilman kuusen
ha vukoristetta 

, reuna: ... . ................... . ......... . .......... . . . ..... . . 
Lii.hetys toimitetaan *) a) poetiennakolla b) jii.lkivaatimuksella 

Huomautuksia : . . ...... . .. . ........ . ..... . ............................. . 

Tilaajan allekirjoitus. 

*) Huom. tarpeeton yliviivataan. 
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Liite Kl 10/61. 4. 

Irtileikattava ja tii.ytettii.vii. mieluimmin koneella tai tek taten ja Iahetet
tiivii. virantoimituspaikan e imiehen viilityksellii. rautatiehallituksen sosiaali
jaostoon. 

Turkisvirkalakkien tilaus. 

Tilaajan tiiydellinen nimi .. .. . . ...... . .... . .... . ................. . ..... . 

Virka tai toimi (virkapukumiiiiriiysten 6 ~: n mukaan) . . ................ . 

•• 0 •• •••••••••••••••• • • ••••••• ••••••••••• •• •••• •• •• • •••••• 0 •• ••••••••••• 0 

Virantoimituspaikka ............................... . ... ........... .. ... . 

Postiosoite ..... .. . .. .... .................... .... ... .... ... ...... ...... . 

Lakin malli : ns. jahtimalli, pystykorvamalli. *) 

Lakin numero . .... . .. . . . ........... ... . . .............. . ...... ......... . 

Lakin paallinen: sheviotti, diagonaali, nahka. *) 

Irtopiiallinen: junanlahettii.jiin, linjakirjurin. *) 

Siipiprodilaatta : a) yleinen: kuusenhavukoristeinen, ilman kuu enhaxukoris
tetta. *) 

Kokarclin vii.ri 

b) vetudmiesten: kuusenhavukoristeinen, ilman kuusenh:wu
kodstetta. *) 

• • • • • •••••••••• 0 •• • ••• 0 •• 0 ••••••• •• •••• ••••••••••••••••• 0. 

" reuna . . ........ ... .. . .............. .... ...................... . 

Erikoismerkit 
••••••••••••••• 0 ••• 0 • • • • •••••••••• •• • 0 0 •••••• ••••••••••••• 

Lahetys toimitetaan: a) postiennakolla b) jiilkivaatimuksella. *) 

Huomautuksia 
••••• 0 ••• • • • 0 ••••••• •• • 0 •••• ••••• ••••• •••••• •••••••• •••• 0 • 

•• • • • • • • • • 0 •••• 0 •• ••••• •• • •• • • ••••••••• • •••••• •• ••••••• •• 0 • ••• •• • 0 • • ••••• 

• •• •• •• • • 0 0 0 . 0 . 0 0 0 0 •• 0 0 • • ••• • ••• 

Tilaajan allekirjoitus. 

*) 'l'arpeeton ylipyyhittiivii. 
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KASKYLEHTI N:o 11 
1 9 6 1 

Vlittaus Kaskylehdessi fulkaistuun maariykseen merkltaa.n: 
Kl 1/61. 2 ( = lehden numero, vuosi, asian numero). Jakelua 
koskevat muutosilmoitukset on tehtavi painatUSJaostoon. 

To i mit us: Rautatiehallitus, lehtipalvelu. 

Sis a 11 y s: 1. VR:n virkapostin kayttO. - 2. Sunnuntaityokorvauksien suo
rittamisesta annetun valtioneuvoston piiii.tOksen muuttaminen. - 3. Muutoksia 
Tavaranimisto-julkaisuun n:o 2670. - 4. Lisiiys tavaranimistoon n:o 2670/Mok. -
5. Kalustoesineiden lainaaminen. - 6. VR:n omien kaasuoljyn jakelulaitteiden 
kunnossapito. - 7. Muutoksia julkaisuun Liikennepaikkojen viilimatkat. - 8. 
Vaunuvaa'at. - 9. Vaunujen puhdistaminen. - 10. ,Ky=enen ohjetta automie
hille." - 11. Yleisohjeet parakkien kuljetusta varten. - 12. Keskitetyn kotiin
kuljetustoiminnan aloittaminen Keravalla ja .Jokelassa. - 13. Muutos ,Valtion
rautateiden Autoliikenne"-julkaisuun (1om. n:o 2650). - 14. Muutos 1 lk:n makuu· 
paikkalippujen myyntiin. - 15. Matkalippualennuksia. - 16. Muuntokurssit. -
17 Suomen ja SNT-Liiton rautatieyhdysliikenne. - 18. Konduktoorinshekkilippu
jen myyntia koskevan kyselylomakkeen tii.yttaminen. - 19. Kadonneita matka.
lippuja, henkilokortteja ym. - 20. VR:n palvelukseen sopimattomia. - 21 Avoimia 
virkoja ja toimia. 

VR: n virkapostin kaytto 
Rautatiemuseon Ystavat r.y: lle on myonnetty oikeus maksutta 1 

kayttaa valtionrautateiden virkapostia yhdistyksen hallituksen ja 
jasenten valisessa kirjeenvaihdossa. (Rh/hlo n: o 514, 7. 3. 61.) 
Kl 11/61. 1. 

Sunnuntaityokorvauksien suorittamisesta annetun 
valtioneuvoston paatoksen muuttaminen 

Valtioneuvosto on 9 paivana helmikuuta 1961 piiiittanyt, etta 2 
sunnuntaityokorvauksien suorittamisesta valtion viran tai toimen 
haltijoille seka eraille muille toimihenkiloille 17. 1. 1957 annettua 
val tioneu voston paa tosta (val tiovarainministerion kiertokirj e n: o 
350) muutetaan siten, etta maaraysten 5) kohtaan, minka mukaan 
tuntipalkkaa vuosipalkasta laskettaessa kaytetiian jakajana lukua 
2450, lisataan seuraava kappale: 

,Sen jalkeen kun valtioneuvoston 9. 2. 1961 antaman paatok
sen nojalla saannollinen viikottainen tyoaika on asianomaisessa 
virastossa tai laitoksessa lyhennetty 45 tuntiin tai kolmiviikkoi
nen tyoaika 135 tuntiin, kaytetaan tuntipalkkaa laskettaessa jaka
jana lukua 2340." (Kulkulaitosten ja yleisten toiden ministerion 
kirjelma n: o 671/711-61, 2351, 8. 3. 1961. - Rh/to n: o H 281, 
10. 3. 1961. - Vrt. Kl 6/57.4 ja 15/56.2 seka MK II siv. 1.133 
kohta 3.) Kl 11/61. 2. 

3046/61/5- 16.3. 1961. 
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Muutoksia Tavaranimisto-julkaisuun N :o 2670 

3 Tavaranimistoon N : o 2670 tehdaan seuraavat muutokset : 

4 

5 

6 

Tili N:o Tavaran nimi Yksikko Tavaran 
ryhmii. 

Poistetaan: 
1380 Puhelimenosia kpl T 

Lisataan: 
1380 Puhelimen ja puhelin-

keskuksen osia kpl T 
I 

(N:o V. 53/172, 7. 3. 61.) Kl 11/61. 3. 

Lisays tavaranimistoon N: o 2670/Mok 

Moottorikalustoa koskevan tavaranimiston N: o 2670/Mok si
vulle 8 lisataan allamainittu tili: 

- 3351 Mok Keskusvoitelujarjestelman osia 

(V. 53/181, 10. 3. 61.) Kl 11/61. 4. 

Kalustoesineiden lainaaminen 

kpl T 

Koska tarkastuksissa on kaynyt ilmi, etta kalustojen lainauk
sista ei asianomainen tilittaja ole voinut esittaa mitaan kuittia, 
huomautetaan taten, viitaten kaluston ja tarveaineiden tarkastus
ohjesaannon 19 §: aan, etta kalustoesineiden lainauksista on aina 
hankittava asianomainen lupa seka otettava vastaanottajalta 
kuitti, joka on, jos lainaus kestaa yli vuoden, vuosittain uusit
tava. (N:o V. 190/173, 7. 3. 61.) Kl 11/61. 5. 

VR : n omien kaasuoljyn jakelulaitteiden kunnossapito 

V aitionrautateiden omistamien dieselkaasuoljyn jakelulaitteiden 
kunnossapitoon tarvittavien varaosien varastoinnissa, jakelulaittei
den korjauksissa seka jakelulaitteiden ja niiden yhteydessa olevien 
sailioiden huollossa on noudatettava seuraavia maarayksia: 

A. Varaosien varastointi: 

1. Jakelulaitteiden korjaamisessa ja huollossa tarvittavien ..-ara
osien paaosa sijoitetaan Helsingin paavarastoon, jonne muo
dostetaan erillinen osasto naita varaosia varten. Varaosien 
varastotilannetta val voo varasto-osaston oljyinsinoori. 
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2. Pohjois-Suomessa sijaitsevien jakelulaitteiden korjauksia var- 6 
ten tarvittavat varaosat sijoitetaan Oulun paavarastoon. 
Tanne varastoidaan kuitenkin vain sellaisia varaosia (6ljy
insin66rin ohj. muk.), joiden vaihto voidaan suorittaa jn.kelu
laitteiden hoitajien toimesta. 

:B. Jakelulaitteiden korjaukset: 

1. Jakelulaitteessa ilmenevat viat, jotka jakelulaitteen hoitaja 
voi todeta ja korjata, korjataan siten, eWi vioitttmeet osat 
ja laitteet vaihdetaan kayttokelpoisiin. Vaihdos a tarvittavat 
varaosat tilaa jakelulaitteen hoitaja lahimmasta varaosa
varastosta polttoaine- ja puutavaravaraston (Popun) las
kuun. Tilauksen kirjoittamisen yhteydessa on kalkkiopaperia 
kayttaen valkealle paperille otettava tilauksesta kolmas kap
pale, joka lahetetaan Populle. 

2. Mikali jakelulaitteessa oleva vika on sellainen, ettei laitteen 
hoitaja voi sita korjata, kirjoittaa han edellisessa kohdassa 
mainitulla tavalla korjaustilauksen joko Pasilan tai Oulun 
konepajalle. Kiireelliset tapaukset on aina puhelimitse il
moitettava varasto-osaston 6ljyinsin66rille, rautatiehallitus, 
puh. 10371/571. 

3. Oljyinsinoorin seka jakelulaitteiden hoitajien tulee huolehtia 
siita, etta vaihdetut, korjauskelpoiset laitteet korjataan. Naita 
korjauksia koskevat laskut on lahetettava Populle. 

II c . Maaraaikaishuolto 

Jakelulaitteen hoitaja suorittaa seuraavat huoltotyot kulutuk
sesta riippuen vahintaan joka kolmas kuukausi: 

1. Moottorinvoitelu. - Moottorin molemmissa paissa oleviin 
oljykuppeihin tiputetaan koneoljya (muutama tippa). 

2. Pumppujen voitelu. - Molempien pumppujen kiilahihna
pyorien takana olevien kaukaloiden huopiin imeytetaan kone
oljya niin, etta ne taysin kostuvat. 

3. Kiilahihnakiristyspyoran (vapaapyora) voitelu. - Pyoran 
akselille tiputetaan koneoljya. 

4. Kaynnistintangon voitelu. - Niveliin tiputetaan koneojlyii. 
5. Kiilahihnan tarkastus. - Tarkastetaan hihnan kunto ja ki

reys. Kevyesti painamalla saa hihna pitkalla sivulla joustaa 
noin 1 em. 

6. Suodattimien tarkastus. - Suodattimet puhdistetaan ja mi
kiili suodatinverkko on rikkoutunut, uusitaan. 
Voiteluun kaytetiiiin joko tavallista koneoljya tai moottori
oljya. 
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6 D. Jakelula.itteiden yhteydessa olevien sailioiden huolto 

Jakelulaitteen hoitaja suorittaa seuraavat huoltotyot: 

., 

1. Sailioiden taytto. - Ennen tayttoa on sailiosta poistettava 
pohjavesi. Samoin on saapuneesta sailiovaunusta ennen tayt
toa laskettava astioihin pohjaoljya silrsi, kunnes oljy on puh
dasta. Astioihin nain laskettu oljy kaytetaan puhdistustar-
koituksiin. 

2. EdelHisanotun lisaksi on sailiosta kulutuksesta riippuen pois
tettava pohjavetta niin usein, etta pohjaveden poisto tapah
tuu ainakin joka 10: s paiva. 

3. Maanalainen sailio on perusteellisesti . puhdistettava ainakin 
joka kolmas vuosi, mutta tarpeen vaatiessa useamminkin. 
Tasta puhdistuksesta on erikseen sovittava oljyinsinoorin 
kanssa. Tyoturvallisuussyista on sailioiden puhdistamisessa 
noudatettava erityista varovaisuutta. (N: o V . 191/174, 7. 3. 
61.) Kl 11/61. 6. 

Muutoksia julkaisuun Liikennepaikkojen va.limatkat 

Lahden aseman alaisena avataan 20. 3. 61 lukien liikenteelle 
Puukalusto Oy: n raide seuraavin mer kinnoin: 

Lahti 
Puukalusto 
Oy:n raide 

Lh 5. Tt Lahden Puukalusto 
Oy:ta varten. T lah· 
tevaa kappaletava· 
raa varten asema-, 
alue- ja siirtovau
nujen rajoissa. Luk. 
20. 3. 61. (Lkoj n:o 
Lt 17, 8. 3. 61.) Kl 
11/61. 7. 

Mukkulan vaihteen alaisena avataan 20. 3. 61 lukien liiken
teelle Haklin raide ja Rau-ten raide seuraavin merkinnoin: 

Mukkula. 
Raklin 
raide 

Muk 2. Tt Huonekalutehdas 
Hakli Oy:ta varten. 
T lahteviia kappa
letavaraa varten 
asema-, alue- ja. 
siirtovaunujen ra
joissa. Luk. 20. 3. 
61. (Lkoj n:o Lt 
333, 8. 3. 61.) Kl 
11/61. 7. 



Rau-ten 
raide 
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Muk 2. 

11 

Tt Lahden Rautateolli
suus Oy:tii. ja Lah
den Vaaka Oy:tii. 
varten. T lii.hteviiii. 
kappaletavaraa var
t en asema-, alue- ja 
siirtovaunujen ra
joissa. Luk. 20. 3. 
61. (Lkoj n:o Lt 
333, 8. 3. 61.) Kl 
11/61. 7. 

Mikkelin aseman alaisena avataan 20. 3. 61 lukien liikenteelle 
uur-Savon raide seuraavin merkinnoin: 

1 Mikkeli 
Suur-Savon 
raide 

Mi 2. Tt Suur-Savon Osuus
kauppaa varten. 
Luk. 20. 3. 61. (Lkoj 
n:o Lt 606, 8. 3. 61.) 
Kl 11/ 61. 7. 

Vaunuvaa'at 

1 

Tornion asemalla oleva vaunuvaaka on poistettu kaytosta kor- 8 
jauskelvottomana. ita koskevat merkinnat poistetaan Aakkosel
lisesta luettelosta seka Aikataulukirjan A-osasta. (Lkoj n: o Lt 
646, 6. 3. 61. ) Kl 11/61. 8. 

Vaunujen puhdistaminen 

Jalleen on tullut valituksia siita, etta tavaraa on pilaantunut g 
sen takia, ettei avovaunuja ole kunnollisesti puhdistettu. On mm . 
. sattunut, etta lahes 500 tonnin kaoliiniera on sekoittunut vau
nujen lattiain jaapeitteen alta paljastuneeseen kiisutuhkakerrok-
seen. Lumi ja jiHi. asettavat luonnollisesti omat vaikeutensa, mutta 
mikali tassakin tapauksessa olisi vaunut puhdistettu maaraysten 
mukaisesti heti kiisutuhkan kuljetuksen jalkeen, ei tallaista tilan-
netta olisi syntynyt. 

Tuntuu ilmeiselta, etta vaunujen puhdistamista ei valvota 
niinkuin pitaisi, vaikka asiasta on Kaskylehdessakin huomau
tettu useita kertoja. Asiantilan korjaamiseksi kehoitetaan erityi
sesti tutustumaan Kl 37/47.3 kohdassa annettuihin maarayksiin 
ja menettelemaan niiden mukaisesti. (Irkoj n:o Lt 655, 6. 3. 61.) 
ICl 11/61. 9. 
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,Kymmenen ohjetta automiehille" 

Autonkuljettajille ja heidan apumiehilleen tarkoitettu ohje
lehtinen ,Kymmenen ohjetta automiehille" (lom. 2686) on val
mistunut. Liikennepaikkojen paallikoita kehoitetaan tilaamaan 
niita painatusjaostosta ja jakamaan kaikille tavaraliikenteen 
knssa tekemiseen joutuville valtionrautateiden ja Oy Pohjolan 
Liikenne Ab: n seka KTK: n ja muille rautatien lukuun nouto
ja kotiinkuljetusta seka jakelua suorittaville autonkuljettajille 
ja apumiehille. 

Asianomaisten paiillikoiden on myos vastaisuudessa huolehdit
tava siitii, etta jokaiselle ,uudelle miehelle" annetaan mainitut 
ohjeet, jottei kukaan voi vedota tietiimattomyyteen niiden sisal
losta. (Lkoj n:o Lt 761, 11. 3. 61.) Kl 11/61. 10. 

Yleisohjeet parakkien kuljetusta varten 

Parakkien kuljetus rautateitse kaikilla niillii valtionrautateiden 
rataosilla, joilla on voimassa kuormanulottuma I, on rautatiehalli
tuksen rata- sekii koneteknillisen toimiston antamien lausuntojen 
mukaan mahdollinen seuraavin ehdoin: 

1) Parakit, joiden korkeus on noin 3 m, varsinainen leveys noin 
2,80 m ja paino 2--10 tonnia ja joista savutorvet on poistettu, 
on parakkien pituudesta riippuen kuormattava joko 2- tai 4-akse
lisiin vaunuihin leveyssuunnassa tarkoin keskelle vaunuja. Kuor
mausten suurin korkeus, joka on leveyssuunnassa vaunun keskella, 
saa olla enintiian 440 em ja suurin leveys, joka on enintaiin 
415 em korkeudelle ulottuvien riiysUiiden yUi.pintojen kohdalla, 
enintaan 315 em. Parakit on kuormattaessa tuettava siten, ettei
viit ne paase lruljetuksen aikana siirtymiiiin kuormausasennostaan 
vaunussa. Mikali vaunun laidat on jatettiiva aukiasentoon, on ne 
sidotta va liikkumattomiksi. 

2) Kuljetukset saadaan suorittaa tavallisilla tavarajunilla (Sn 
75 km/t). 

3) Muuten on ko. erikoiskuljetusten suhteen soveltuvin osin 
noudatettava niita rautatiehallituksen antamia miiarayksia, jotka on 
julkaistu VR: n lomakkeessa n: o 2634. 

Kyseisten kuormien kuljettamista varten lruormaulottuma II: n 
omaavilla rataosilla on lrutakin kuljetusta varten erikseen anottava 
lupa rautatiehallituksen kuljetustoimistolta. 

Tamii kuljetuslupa on voimassa 31. 12. 1961 saakka. (Kut n: o 
452, 10. 3. 61.) Kl 11/ 61. 11. 
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Keskitetyn kotiinkuljetustoiminnan aloittaminen 
Keravalla ja Jokelassa 

Rautatiehallituksen tekemiin piiiitoksen perusteella alotetaan Ke- 12 
ravalla ja Jokelassa keskitetty kotiinkuljetustoiminta 1. 4. 1961 lu-
kien. Niiihin liikennepaikkoihin niihden miiiiratliiin noudatettavaksi 
keskitetystii kotiinkuljetuksesta annettuj a, , V altionrautateiden 
Autoliikenne"-julkaisun I osan (Liikennemiiariiykset) 3 luvun 
5 §: ssii ja II osan (Tariffimaiiriiykset) 2 luvun 3 §: ssa olevia mli.ii.
rayksia. 

Edella olevasta johtuen on ,Valtionrautateiden Autoliikenne"
julkaisu II osan 2 luvun 5 §: ssa olevaan kotiinkuljetuspaikkojen 
luetteloon lisattiiva Kerava ja Jokela. SamaHa ilmoitetaan, etta 
Jokelan kotiinkuljetus hoidetaan keskitettyna Hyvinkiialta kiisin. 

(Kut n: o 544, 11. 3. 61.) Kl 11/61. 12. 

Muutos ,Valtionrautateiden Autoliikenne"-julkaisuun 
(1om. n: o 2650) 

Rautatiehallituksen tekeman paatoksen perusteella muutetaan 13 
,V altionrautateiden Autoliikenne"-julkaisun (1om. n: o 2650) II 
osan (Tariffimaaraykset) 15 §: n 2 kappale seuraavan sisiiltoiseksi: 

Kuljetustoimiston autojaostolla on tilapaissopimuksin oikeus 
myontaa lupa nouto- ja kotiinkuljetusmaksujen kantamiseen jalki
kiiteen viimeistaan kunkin kalenterikuulcauden viimeisena paivana. 
Ellei asiakas nauti varsinaista rahtiluottoa, ei mikaan nain myon
netyista luotoista saa nousta yli 10 000 markan. (Kut n: o 557, 
11. 3. 61.) Kl 11/61. 13. 

Muutos 1 lk:n makuupaikkalippujen myyntiin 

Rautatiehallitus on muuttanut TS: n 9 §: n 6 lm: n ensimmiii- 14 
sen kappaleen 1. 4. 1961 lukien seuraavan sisiiltoiseksi: 

6. Saadakseen yksinaan kiiytettii.viikseen koko ensi luokan ma
kuuvaunuosaston, on matkustajan lunastettava puolitoista ensim
maisen luokan matkalippua ja kaksi ensimmaisen luokan makuu
paikkalippua. Alennuksin ostetut matkaliput eiviit kelpaa. (Rh/ 
Tfo n:o 706, 10. 3. 61.) Kl 11/61. 14. 
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Matkalippualennuksia 

Helsinki (lyhinta tieta): 12.-25. 4. 1961; Osuuskunta Suomen 
Messut; Lampo-, Vesi- ja Tuuletusnayttely; nayttelyyn matkusta
vat; 25 %. Ostetut matkaliput oikeuttavat matkustamaan vain 
ylla mainittujen paivien valisena aikana. Nii.yttely on avoinna 
14.- 23. 4.1961. 

(Tfo n: o S 728, 10. 11. 60.) Kl 11/ 61. 15. 

Muuntokurssit 

Maaliskutm 16 p: stii 1961 lukien sovelletaan seuraavia muunto-
kursseja: 

1 Lansi-Saksan markka (DM) . . . .......... . . . . 
1 Alankomaiden floriini (gulden ) (Fl) ....... . 
1 Ranskan frangi (NF) ...... . .. . ........... . 

100 Italian liiraa (Lit) . .... . ...... . ........ . .. . 

(Tft V n:o 81, 11. 3. 61.) Kl 11/ 61. 16. 

Suomen ja SNT -Liiton rautatieyhdysliikenne 

81: 20 
89: 20 
65: 80 
51: 80 

Helsingissa 2-20 p: nii helmikuuta 1961 koolla olleen Suomen 
ja SNT-Liiton r autatiesekakomitean neuvotteluissa sovittiin mm. 
seuraavista yhdysliikennetta koskevista seikoista: 

Tariffit ja ruplan muuntokurssi 

SNT-Liitossa toimeenpannun ruplan arvon ja sen ulkomaisen 
vaihtokurssin muutoksen johdosta Kaskylehdessa 4/ 61.10 annetut 
ohjeet tavarayhdysliikenteen osalta jaavat voimaan, so. mikali la
hettaja Suomessa haluaa suorittaa maksut SNT-Liiton rautateiden 
lrnljetusmatkan osuudelta., on 

a) uusina ruplina ilmoitettu maksu muunnettava markoiksi si
ten, etta se a.luksi kerrotaan luvulla 2,25 ja tulolla kerrotaan 
clearing-kurssin mukainen ruplan arvo 356: 67; 

b) jos on muunnettava markoiksi vanhoina ruplina ilmoitettu 
maksu, kerrotaan se luvulla 0,225 ja tulolla kerrotaan 356: 67; 

c) tariffiyksiki:in arvo on 22,5 kopekkaa. 
Henkiloliikenteen osalta sovelletaan clearing-lrnrssia SNT-Liiton 

rautateilla 1 p: nii tammikuuta 1961 voimaantulleisiin maksuihin 
uusina ruplina matkustajain seka matka- ja kiitotavaran kuljetuk
sesta. Mahdolliset vanhoina ruplina ilmoitetut maksut muunnetaan 
jakamalla ne luvulla 10 ja kertomalla senjalkeen luvulla 356: 67. 
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Ratakiskojen kuljetus Sttomeen 17 
Lahiaikoina S T-Liitosta Suomeen saapuvat ratakiskolahetykset 

luovutetaan Suomen rautatcille siten, etta kuhunkin kahden vau-
nun ryhmaiin asennetaan kumpaankin paahan puskinlaitteet. 

Kaapelikelojen kttormausmiiiiriiykset 
Maariiysten tavaroiden kuormaamisesta avovaunuihin Suomen 

ja SNTL:n yhdysliikenteessii (1om. n:o 4777) IV osan 60 § (ku
vat 45 j a 46) kumotaan. 

61 §: n taulukko muutetaan seuraavasti: 

Kelan halkaisija 
m:ssa 

enintaan 1,0 
1,01-1,7 
1,71-2,3 

Taulukko I 

Kelan paino 
t:ssa 

enintaan 1,0 
" 2,0 
" 7,0 

Saikeiden lukumiiarii 
Tukialuspuiden tukisiteessii rautalangan 
poikkileikkaus lapimitan ollessa 

mm:ssii 1-~~--~~~-1 
4-5 mm 5, 5-6 mm 

70 X 100 
100 X 120 
150 X 180 

2 
4 
6 

2 
2 
4 

Edellii esitetyt marraykset ovat voimassa maalisk. 1 p : stii 1961 
lukien. (Tft V n:o 83, 11.3.61.) Klll/ 61. 17. 

Konduktoorinshekkilippujen myyntia koskevan 
kyselylomakkeen tayttaminen 

Konduktoorinshekkilipuilla tehtyjen matkojen lukumaaran ja 18 
konduktoorinshekkilippujen kayttotapojen tutkimiseen tarvittavan 
aineiston hankkimiseksi tayttavat konduktoorit, matkalippujen tar
kastajat ja kiskoautonrahastajat maaliskuun 23 paivana kaikista 
matkustajia kuljettavista junista konduktoorinshekkilippujen myyn
tia koskevan kyselylomakkeen n: o 2443. Sen tiiyttamisessa on huo
mioitava seuraavaa. 

1) Kyselylomakkeeseen merkitiian ne matkustajia kuljettavissa 
junissa konduktoorinshekkilipuilla suoritetut lipunmyynti- ja muut 
maksunkantotapaukset, jotka esiintyviit em. paiviina klo 0.00-24.00 
valisena aikana. 

2) Jokaisen matkustajan, jolle menomatkaa varten on myyty 
konduktoorinshekkilippu, tekema matka tilastoidaan siten, etta 
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kyselylomakkeelle ao. matkustajan kulkeman matkan pituutta vas
taavalle riville merkitiiiin yksi pystysuora viiva. Junamatkan paa
tyttya laskctaan pystysuorien viivojen lukumaara riveittii.in yhteen 
ja kunkin rivin lukumaara merkitaan ko. rivin oikeaan reunaan. 

3) Kyselylomakkeen alaosassa olevaan asctelmaan merkitaii.n em. 
pa1vana myytyjen konduktoorinshekkilippujen rahallinen arvo 
myyntikohteittain. 

Tilastotoimisto Hihettaa tarpeellisen maaran kyselylomakkeita 
konduktoorien, matkalippujen tarkastajien ja kiskoautonrahastajien 
kotiasemille, jotka jakavat ne maaliskuun 23 paivana matkustajia 
kuljettavissa junissa toimiville konduktooreille, matkalippujen tar
kastajille ja kiskoautonraliastajille. 

Konduktoorien, matkalippujen tarkastajien ja kiskoautonralias
tajien kotiasemien asemapaallikot lahettavat kyselylomakkeet asian
mukaisesti taytettyina tilastotoimistoon maaliskuun 30 paivaii.n 
mennessa. Kyselylomakkeeseen on ehdottomasti merkittii.vii. kotiase
man nimi. (Tit n:o 160, 10. 3. 61.) Kl 11/ 61. 18. 

K adonneita matk alippu j a, henkiliikortteja ym. 

Apulaisasianvalvoja P. Roton pojalle Pekka Rotolle kirjoitettu koulu· 
vapaalippu n:o 8 9 matkalle Helsinki- Pasila on kadonnut ja kuoletetaan. 
(N:o Yt 48, 10. 3.61) 

'l'urun asemalta 28. 2. 1961 vapaute tulle liikennetyolaiselle Torsti Ossi 
Hakkiselle annettu henkili:ikortti n: o 59616 on jaany t Hakkisen ha.ltuun ja 
kuoletetaan. (3. lj n:o H 139, .. 3. 61. ) 

VR:n palvelukseen sopimat tomia 

Turun aseman liikennetyiilainen Torsti Ossi Hakkinen, synt. 22. 3. 1934 
Parkanossa, on sopimattomana rautatien palveulkseen vapautettu 28. 2. 1961. 
(3. lj n:o H 138. 8. 3. 61.) 

Avoimia virkoja ja toimia 

Ylimiiiiriiisen vanhemman tyontutkijan toimen (26 pl.) viranSIJalSuus Jar· 
jestelytoimistossa julistetaan haettavaksi. Viransijaiseksi maariittii.valtii vaadi
taan akateeminen loppututkinto taikka parhaillaan suoritettavia opintoja yli
opistossa tai korkeakoulussa. Tehtiivina tulevat olemaan jiirjestelytoimiston 
yleisen jaoston tyiit, lahempiii tietoja antaa apulaisjohtaja Kauppinen puh. 
10371/ 227. Kirjalliset hallinto·osaston johtajalle osoitetut hakemukset on t oi
mitettava rautatiehallituksen kirjaajalle viimeistaii.n maaliskuun 24 piiiviinii. 
1961 ennen kello 12 (postitse ennen virka-ajan paattymista). 
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Esityksen perusteella tii.ytettii.va t !. ratavartijan toimi, toistaiseksi 7. 21 
ratajaksossa: km 681,5-689. Rataosaston johtajalle osoitetut hakemukset on 
jii.tettii.vii. 7. ratajakson pii.li.llikolle viimeistiian 30. 3.1961. 

6. liikennejaksossa on haettavana seuraavat esityksen perusteella tii.ytettii· 
viit toimet: 1 l. vaihdemiehen toimia: kolme Oulun asemalla; asematniehen 
toimia: yksi Raahen ja kaksi Kajaanin asemalla sekii. yksi Kuusivaaran ja 
yksi Vii.li.kion laiturivaihteella. Liikenneosaston johtajalle osoitetut hakemukset 
on jii.tettii.vii. mainittujen liikennepaikkojen pii.li.llikoille viimeistii.li.n 1. 4. 1961. 

Y.p. t luokan 1cirjurin viran (virka ei avoinna) sijaisuus haettavana Hy· 
vinkii.li.n pii.ii.varastossa. Vamsto-osaston johtajalle osoitetut hakemukset on 
toimitettava varastotoimistoon viimeistii.li.n 30. 4. 1961 ennen klo 12 (postitse 
ennen virka-ajan pii.li.ttymistii.). 



Helsinki 1961. Valtioneuvoston kil'japaino 
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KASKYLEHTI N:o 12 
1 9 6 1 

Vllttaus Kaskylehdessi Ju lkalstuun mUri.ykseen merkltiin: 
Kl 1/61 . 2 ( = lehden numero, vuosl, asian numero). Jakelua 
koskevat muutosilmoltukset on tehtivll palnat us jaostoon. 

To I m I t us: Rautatlehall ltus, lehtipalvelu. 

S is a 11 y s: 1. Liikenteen lopettaminen Hyvinkaiin-Karkkilan rautatiellii. -
2. Eriiiden eliikkeiden myontii.misestii. ja maksamisesta annetun asetuksen muutta
minen. - 3. Laiikiirinpalkkiot tapaturmatapauksissa. - 4. Tiiydennys Artjiirven ja 
Sudenkiven seisakkeiden nimiin. - 5. Tariffisii.ii.nnon eriiiden sivujen uudelleen 
painatu . - 6. Kadonneita matkalippuja, henkilokortteja yru. - 7. Avoimia virkoja 
ja toimia. 

Liikenteen lopettaminen Hyvinltii.ii.n
Karkkilan rautatiella 

Valtioneuvosto on oikeuttanut Kymin Osakeyhtio Hog.forsin 1 
'Iehdas - Kymmene Aktiebolag Hogfors Bruk nimisen yhtion 
lopettamaan henkiloliikenteen yhtion omistamalla Hyvinkii.i:in
Karkkilan rautatiellii. ja kappaletavaran kuljetuksen Hunsalan, 
Vaskijarven, Linnamaen ja Kytajan pysakeille toukokuun 28. pai-
vasta 1961 lukien, jolloin valtionrautateiden uusi aikataulu tulee 
voimaan. (Kulk n :o 825/723-61; Rh n:o 583, 14. 3.1961.) Kl 
12/61. 1. 

Eraiden elakkeiden myontamisesta ja maksamisesta 
annetun asetuksen muuttaminen 

Eraiden elakkeiden myontamisesta ja maksamiscsta 11 paivana 2 
joulukuuta 1959 annetun asetuksen ( 454/59) 3 § on sanotun ase
tuksen muuttamisesta 9 paivana maaliskuuta 1961 annetulla asetuk-
sella muutettu nain kuuluvaksi : 

3 §. 

Jos valtion peruspalkkainen viran tai toimen haltija on hakenut 
elaketta silla perusteella, etta han cnnen eliikeikaa on kaynyt ruu
miinvian tahi vahentyneiden ruumiin- tai sielunvoimien vuoksi 
pysyvii.isesti kykenemattomii.ksi hoitamaan virkaansa tai tointansa 
taikka etta han on virantoimituksessa saadun ruumiinvamman tai 

3267/61/5- 23. 3. 1961. 
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virantoi.mituksesta aiheutuneen sairauden johdosta kaynyt valtion 
palvelukseen kykenemattomaksi, on valtiokonttorin ennen eUi.ke
hal!:emuksen ratkaisemista hankittava asiasta laahlntohallituksen 
lausunto taikka valtiovarainministerion mkiiiraaman muun laahlnto
viranomaisen tai laal!:arin lausunto. 

Edella 1 momentissa tarkoitettu lausunto on hankittava myo 
silloin, kun muu 1 §: ssa tarkoitettu henkilo lmin peruspallc.kainen 
viran tai toimen haltija on hakenut elaketta 1 momentissa tarkoi
tetulla perusteella. (Asetuskokoelma n:o 147/ 61.- Toj n:o To 195, 
16. 3. 1961. - Vrt Kl 4 a/ 60 siv. 3 ja MK II siv. 5.337) Kl 12/ 61. 2. 

Laaki.i.rinpalkkiot tapatunnatapauksissa 

Suomen Laakariliitto ja Suomen Tapaturmavakuutuslaitosten 
Liitto ovat 3 paivana maali'3kuuta 1961 solmitulla lisasopimuksella 
tehneet niiden valilla 31 paivana elokuuta 1956 tehtyyn ja 2 pai
vana joulukuuta 1959 viimeksi muutettuun sopimukseen, joka 
koskee lainmukaisesti vakuutettujen Uiakarinhoidon kustannuksia, 
seuraavat muutokset ja lisayksct: 

"Todistukset: 
mk 

1 5) Valiaikainen tai suppea laakarintodistus 600 

1 6) Uiakarintodistus, joka sisaltaa peru teellisen 
invaliditeetin kuvauksen todistuksen laadusta 
ja laajuudesta riippuen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 000--1 300 

187) a) Suppea asiakirjoihin perustuva laakarin-
todistus .. ....... . . .. .......... . ... ....... . 300 
b) Perusteellinen asiahlrjoihin perustuva li.ia-
karintodistus .................. . .......... . 550 
c) Paljon aikaa vieva asiahlrjoihin perustuYa 
Wi.karintodistus . . ...................... . .. . 900 

Lausunnot: 

188) Perusteellinen invaliditeetin kuvaus ja sen pe-
rusteella annettu lausunto . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 450 

189) Erityisen vaativa ja aikaa vieva erikoislaakarin 
lausunto sen laadusta ja laajuudesta riippuen 2 300--3 000 

190) Asiakirjoihin perustuva lausunto sen laajuu-
desta ja laadu ta riippuen . . . . . . . . . . . . . . . . . . 750--1500 
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Selityksiii: 3 
Todistuksella tarkoitetaan sellaista Ui.iikiirin kirjoittamaa asia

kirjaa, jo sa Hiiikiiri ei tee aikaa viepiii johtopiiiitoksia tutkimuk
sensa perusteella, vaan lahinna toteaa tosiasiat. Lausunnolla ymmiir
retiian sellaista asiakirjaa, jossa Uiiikiiri ei ainoastaan totea tosi
asioita, vaan lausuu myos oman perustellun kasityksensii vamman 
tai sairauden korvattavuudesta tai muusta siihen verrattavasta 
asiasta. Niinpii, jos johtopiiatokset koskevat ainoastaan tyokyvytto
myysasteen maiirittelemiseksi tarpeellisia seikkoja, on kysymyksessa 
todistus eikii lausunto. 

Erikoisliiiikiiri on oikeutettu tekemaan 50 %: n korotuksen mui
hin paitsi nimikkeen 189 maksuihin. 

Todistus- ja lausuntomaksuihin ei saa lisata pohjamaksuja. 

Suppea invaliditeetin 'kuvaus kuuluu nimikkeessii 1 5 tarkoi
tettuihin todistuksiin. Tallaisen kuvauksen kohteena on vamma, 
jonka seurauksena on viihiiinen tai merkitykseton invalidit.eetti. 
Vamma, kuten esimerkiksi amputatiotynkii, voidaan usein kuvata 
piirroksin, jolloin sen laadun ja toiminnan selvitys eivat yleensii 
kaipaa muuta lruin aivan suppean sanallisen kuvauksen. 

Todistus tai lausunto on annettava, mikali mahdollista, hoito
kaynnin yhteydessii. 

Jos tyokyvyttomyys on kestanyt enintaiin kaksi piiivaa, tapa
turmapaivaa lukuunottamatta, alkoon todistusta tai lausuntoa kir
joitettako. Niiissii tapauksissa kirjoitettakoon tarpeen vaatiessa 
ainoastaan lasku, jonka kirjoittamisesta alkoon perittiiko eri kor
vausta. 

Todistukset ja lausunnot on laadittava huolelli esti ja liiiikarin 
on mahdollisuuden mukaan tarkistettava vahingoittuneelta saa
mansa tiedot omien muistiinpanojensa ja tarvittaessa myos tyon
antajalta saatavien tietojen avulla. Suoritettujen erikoistutkimu ten, 
mm. rontgentutkimusten, tuloksista on todistuksiin tai lausuntoihin 
sisallytettiivii selventavii maininta. Tulkinnanvaraisissa tapauksissa, 
esim. craissa ammattitaudeissa, on laakarin d1agnoosinsa tueksi esi
tetta·va oireet ja muut seikat, joihin han perustaa kasitykscnsa. 
Todistukset ja lausunnot on laadittava niin, eWi maallikkokin asiaa 
kiisitellessiiiin voi niita kayttaa hyviikseen. Latinankielinen sanonta 
on tarvittaessa selvennettiivii suomen kielel1a. 

Todistukseen tai lau untoon on laakarin asianomaiseen paikkaan 
ehdottomasti merkittavii kiiyntipiiiviit. 

Epatiiydellisten todistusten tai lausuntojen taydennyksia ei 
korvata. 
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Velkoessaan todistuksesta ja lausunnosta seka niihin liittyvista 
muista toimenpiteistii korvausta erikoisUiiikarinii Hiiikarin on mai
nittava erikoisalansa. Miklili vakuutuslaitos katsoo erikoisli:ilikarin 
laatiman li:iakarintodistuksen tai -lausunnon selvasti puutteelliseksi, 
vakuutuslaitos on oikeutettu poistamaan palkkiosta erikoisli:iakarin 
50 % : n korotuksen." 

Tama sopimus tulee voimaan maaliskuun 15 paivasta 1961 lukien. 

(Toj n: o To 194, 16. 3. 1961. - Vrt Kl 37 a/ 56 siv. 11-12, 
Kl 3/60. 1 kohta 3 ja MK II siv.4.288-289) Kl 12/61. 3. 

Taydennys Artjarven ja Sudenkiven 
seisakkeiden nimiin 

Suoritetun tarkistuksen mukaisesti lisataan .Artjarven ja Suden
kiven seisakkeiden virallisiin nimiiin myos vastaavat ruotsinkieli
set nimet .Artsjo ja Vargsten. (2. ljp n:o 316/1173, 14. 3. 61.) 
Kl 12/61. 4. 

Tariffisaannon eraiden sivujen uudelleen painatus 

Tariffisaantoon tehtyjen muutosten takia on sivut 7-8, 31-32, 
53-54, 61-62, 65-67, 79-80, 99-104 ja 117-119 painettu 
uudelleen. Niiden perusjakelu suoritetaan painatusjaoston toimesta . 
.Aikaisemmin VR Kaskylehdes a olleiden muutosten lisaksi un si
vulla 54 luottovelan viimeiseksi maksupaivaksi maaratty kuukauden 
10 paiva. (Tfo S 253, 9. 3. 61.) Kl 12/61. 5. 

K adonneita matkalippuja, henkilokortteja ym. 

1. kouejaksossa palvelevalle koneenhoitajalle Klaus Johannes Lampiselle 
13. 10. 1953 kirjoitettu henkilokortti n: o 35168 on kadonnut ja kuoletetaan. 
(1. knjp n : o 156 Sek, 16. 3. 61.) 

Lahden aseman asemamiehen Kaarlo Olavi Lehtoniemen vaimolle Si· 
nikalle sanotnlla asemalla kuluvan maaliskuun 3 paivanii. kirjoitettu tila· 
painen vapaalippu n: o 5 6156 on kad01mut ja kuoletetaau. (2. lpj n: o 587 j 
1165, 13. 3. 61.) 

Avoimia. v ixkoja ja toimia 

Esityksen perusteella taytettavii. :e l. ratavm·tijan toimi, toistaiscksi 7. rata · 
jaksossa: km 681,5-689. (Mehtii.lii.) . Rataosaston johtajalle osoitetut hake
mukset on jatettavii. 7. ratajakson pii.allikolle viimeistii.iin 30. 3. 1961. 
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3. liikennejaksossa Pohjankurun a.semalla on haettavana asemamiehen 1 
toimi, joka tii.ytetii.ii.n esityksen perusteella. Liikenneosaston johtajalie osoitetut 
hakemu.kset on jii.tettii.v!i. Pohjankurun asemapii.ii.llikolle viimeistii.ii.n 4. 4. 1961. 
Asunnon suhteen ilmoitetaa.n, ettii. yhden huoneen ja keittion kii.sittii.vii. rauta-
tieu a.sunto on Pinjaisissa, matka 4,5 km. 

Yksi esityksen perusteella. tii.ytettii.vii. 1 !. ratavartijan toimi, toista.iseksi 6. 
ra.ta.jaksossa: km 492-493, · 380 (Vaasa) ja. kaksi $ !. ratavartijan tointa, 
joista toinen, toistaiseksi 11. ratajaksossa: km 241-248 (Mouhu) ja toinen, 
toista.iseksi 12. ratajaksossa: km 434-443 (Rauham.ii.ki). Rata.osaston johta
jalie osoitetut hakemukset on toimitettava ao ratajakson pii.ii.llikolle viimeis· 
tiilin 6. 4. 1961. 

Yksi yp. 4 1. rakennusmestarin virka valtionrantateillii., toistaiseksi 11. 
ratajaksossa (Pieksii.mii.ki). Rataosaston johtajalle osoitetut kirjalliset hake
mukset on toimitettava rautatiehallituksen kirjaajallle viimeistii.ii.n 6. 4. 1961 
ennen kelio 12 (postitse ennen virka-ajan pii.ii.ttymistii.). 

5. liikennejaksossa on haettavana seuraavat esityksen perusteella tii.ytettii· 
vat toimet: j'I.VfiAimiehen toimia : kaksi Vaasan, kymmenen Seinajoen, kolme 
Y1ivieskan ja kolme Kokkolan asemalla seka. asemamiehen toimia: yksi Vaa
san, yksi Kauhajoen, yksi Kurikan, h."&hdeksan Seinii.joen, kaksi Ylivieskan, 
yksi Kannuksen, yksi Kii.lviii.n, kuusi Kokkolan ja yksi Kolpin asemalla, yksi 
Niinimaan, yksi Valkeajii.rven ja yksi Kruununh.-ylii.n pysii.killii. sekii. yksi Rii
pa.n (Klv), yksi Kovjoen (P nii.), yksi Oksavan (Hpj) ja yksi Kumisevan 
(Hpj) laiturivaihteella. Liiken.neosa.ston johtajalle osoitetut hakemukset on jii.
tettii.va a.sianomaisen liikennepaikan pii.ii.llikolle viimeistii.ii.n 8. 4. 61. 

Loimaan kolmannen luokan sekii. La.ppohjan, Mynii.mii.en, Paimion, Korkea
kosken ja Kauppilanmiien neljii.nnen luokan asemien asemapiiallikoiden vi.rat. 
Rauta.tiehallitu.kselle osoitetut hakemukset on toimitettava ra.utatiehallituksen 
kirjaajalle viimeistii.ii.n 17. 4. 1961 ennen kello 12 (postitse ennen virka-ajan 
pii.ii.ttymistii.). Nimitetyt asemapii.ii.llikot ovat velvolliset vastaanottamaan Lap
pohjan, Mynii.miien ja Korkeakosken asemilla jo olevan ja muille edellii.maini
tuille asemille asema.pii.allikon hoitoon mahdolli esti vastedes miiii.rattavii.n posti
toimipaikan hoitajan toimen. 

Yksi kirjanpitajan virka, toistaiseksi keskushallinnon liiken.neosastolla; 
ko!me yp. 1 l. kirjurin virkaa, toistaiseksi Helsingin asemalla; kak.si ap. 1 l. 
kirjurin virkaa, joists. toistaiseksi yksi Pitiijii.nmiien ja yksi Kotkan asemalla · 
kaksi yp. ascmamestarin virkaa, joista toistaiseksi yksi Kuivaniemen ja yksi 
Hiekkalahden pysakillii.; nelja ap. asemamestarin virlcaa, joista toistaiseksi 
kolme Olhavan ja. yksi Kivesj ii.rven pysiikillii.; yksi yp. $ !. linjalcirjurin vir lea, 
toistaiseksi 8. liikennejaksossa; kuusitoista yp. t l. kirjurin virkaa, j oista tois
taiseksi kolme Helsingin, yksi Keravan, kolme Porin, yksi Inhan, yksi Hiir
mii.n, yksi Pii.nnii.isten, yksi J'epuan, yksi Kamin, yksi Mikkelin, yksi Outokum
mun, yksi Savonlinna.n ja yksi J'yvii.skylii.n asemalla; seitseman ap. 2 l. Zinja
kirjurin vi.r1caa., joista toistaiseksi kaksi toisessa, kaksi kolmannessa, yksi nel
jii.nnessa, yksi viidennessii. ja yksi yhdeksii.nnessii. liikennejaksossa; lcolmelcym
mentalcolme ap. $ l. kirjwrin vi1·kaa, joista toistaiseksi kaksi 1. liiken.neja.kson 
toimistossa, kolme Helsingin, yksi Hii.meenlinnan, yksi Heinolan, yksi Hangon, 
yksi Lohjan, neljli. Turun, yksi Pernion, yksi ~alon, kaksi Tampereen, yksi 
Lempiiii.lii.n, yksi Oriveden, yksi Porin, yksi Pietarsaaren, yksi Seinii.joen, yksi 
Nivalan, kaksi Oulaisten, yksi Rovaniemen, yksi Kouvolan, yksi J'outsenon, 
yksi Hammaslahden, yksi Vihtarin, yksi Iisalmen ja yksi Lapinlahden asemalla 
sekii. yksi J'ii.msii.nkosken linjatoimistossa. Rautatiehallituksen piiii.johtajalle 
osoitetut hakemukset on toimitettava rautatiehallituksen kirjaajalle viimeistiiii.n 
17. 4.1961 ennen kello 12 (postitse ennen virka-ajan piiii.ttymistli.). Kuivanie
men ja Hiekkalahden pysiikeille nimitettiivat yp. asemamestarit ovat velvolli-
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set vastaanottamaan nii.ille pysii.keille vastedes mahdollisesti mii.ii.rii.ttii.vii.n po. ti
toimipaikan hoitajan toimen. 

Varikonesimiehen virka valtionrautateiden koneosaston linjahallinnossa, vi
rantoimituspaikkana toistaiseksi 6. konejakso (Kon) _ Pii.ii.johtajalle osoitetut 
hakemukset on toimitettava 1·autatiehallituksen kirjaajalle viimeistii.ii.n 19. 4. 
1961 ennen kello 12 (postitse lii.lletettii.essii. ennen virka-ajan pii.ii.ttymistii.). 

Ki1-janpitajan virka rautatiehallituksen tarkastustoimistossa. Rautatiehalli
tuksen piiii.johtajalle osoitetut hakemukset on jii.tettii.vii. rautatiehallituksen kir
jaajan toimistoon viimeistii.ii.n 19. 4. 1961 et:men kello 12 tai on hakemusten 
postitse lii.hetettliessii. saavuttava sanotull toimistolle viimeistliii.n mainittuna 
mii.ii.rii.pii.iviinii. ennen virka-ajan paii.ttymistii.. 
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KASKYLEHTI N:o 12 a 
1 9 6 1 

Yii ttaus Kaskylehdessa julkalstuun maaraykseen merklt~an: 
Kl 1/61. 2 ( = lehden numero, vuos i, as ian numero). )akelua 
koskevat muut os il moi tukse t on tehtava painatusjaos toon. 

To I m I t u s: Rautati ehalli t us, lehtipalvelu. 

S is a 11 y s: 1. VR:n rengasmatkat 1961. - 2. VR Matkailuliput 1961. -

3. Hopealinjan erikoi liput 1961. 

VR : n rengasmatkat 1961. 

Vuoden 1961 rengasmatkoja, joita on 16 kappaletta, myydaan 1 
lmluvan vuoden kesakuun 1 paivan ja elokuun 31 paivan valisena 

aikana. 

Niissa rengaslipuissa, joissa rautatien osuus saadaan vaihto

ehtoisesti suorittaa laivassa, on matkustajan varsinaisen rengaslipun 

hinnan lisaksi suoritettava lisamaksu joko lippua lunastaessaan tai 

Yiimeistaan ko. myotaliikennoitsijallc kaytti:imiissiiiin kullruncuvossa. 

(Ks. siv. 3) 

Auto-, laiva- Ja lentomatkojen kulkuvuorot on mainittu mm. 

,Suomen kulkuneuvoissa". 

Lipunmyyjiii kehotetaan tiedottamaan asiakkaille matkailuliiken

teessa mukana olevien liikennoitsijoiden kulkuneuvojen aikatauluissa 

mahdollisesti tapahtuvi ta muutoksista. 

Siiannollinen sisavesipurjehduskausi on 10. 6.-26. 8. valisena 

aikana. 

304 7/ 61/ 5. - 30. 3. 1961 
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Rengaslippujen hinnat. 

Rengas n:o 1 lk 

2 Hopearengas *) 2 750:-

4: Sininen rengas •) . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 150: -

5 Lantinen Piiijanne-rengas •) . . . . . . . . 2 850: -

7 Itainen Paijanne-rengas . . . . . . . . . . . . 2 550: -

8 Kaakkois-Suomen rengas •) . . . . . . . . . 3 350 : -

13 Nasijarven rengas . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 550: -

14 Hameen-Savon matka *) . . . . . . . . . . . . 3 200:-

21 Itii-Suomen rengas *=') 

23 Etelii-Suomen rengas •) 

23 Jiirvirengas !!<) 

3 500:-

4 650:-

3 700:-

25 Punkaharjun rengas •) . . . . . . . . . . . . . 2 550:-

26 Kolmentoista kauptmgin kierros •) . . 5 750: -

27 Lentorengas *) 4200:-

28 Valtakunnan kierros ,.) . . . . . . . . . . . . . 6 550: -

30 Suur-Savon rengas *) . . . . . . . . . . . . . . 3 150: -

38 Hameen-Karjalan matka *) . . . . . . . . . 5 300:-

2lk 

1850:-

3 050:-

2200:-

2000:-

2550:-

1300:-

2100:-

2 350:-

3100:-

2450:-

1700 : -

3 800:-

2800 : -

4350:-

2100:-

3 750:-

*) Nii.issa rengaslipuissa, joissa maaratty rautatien osuus voidaan vaihto

ehtoisesti suorittaa laivassa tai lentokoneclla, suoritetaan sivulla 3 mainittu 

lisamaksu lippua lunastettaessa tai viimeistaan ko. myotaliikennoit3ijalle 

kiiytettiivassa kulkuneuvossa. 



Vaihtoehtoisten matkojen lisamaksut. 

*) vaihtoehtoiset matkat esiintyvat seuraavissa rengaslipuiasa 
Vaihtoehtoinen matka molempiin suuntiin: mk renkaan numero 

Hii.meenlinna-Valkeakoski, moottorilaiva ~2 5 14 23 26 27 

Hii.meenlinna-Toijalan satama, 
" 

2 5 14 23 26 27 

Iliimeenlinna-Tampere, 
" 

500:- 2 5 14 23 26 27 

Toijalan sa,tama-Tampere, 
" 

300:- 2 4 5 14 22 23 26 27 

Valkeakoski-Tampere, 
" 

200:- 2 4 5 14 22 23 26 27 

Tampere--Virrat, laiva, turistiluokassa ilman 600:- 4 5 14 22 23 26 27 
hyttipaikkaa 

Lappeeuranta-Savonlinna 
" 

400:- 8 21 22 23 25 26 27 
Mikkeli-8avonliru1a 

" 
400:- 25 

Savonlinna-Joensuu 
" 

400:- 21 

Savonlinna-Kuopio 
" 

400:- 26 27 

Kuopio-Jyviiskyla, lentokone **) 950:- 27 

*) Lisamaksu, jonka matkustaja suorittaa jol;o rengaslippua lunastaessaan tai viimeistiiiin ko :lle myotii· 

liikennoitsijiillc kiiyttiimii.ssiiiin kulkuneuvossa. 

**) Ennen lentomatkan alkn.mista on asianomainen lehti vaihdettava lentolippuun joko matka· tai 

lt>111totoimistossa. 
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1 Rengasmatka n :o 2 , Hopearengas" 

Helsinki - Hameenlinna - Toijala- Val keakoski - Tampere -
Turku- Helsinki tai painvastoin. 

TAMP!:RE 

1 lk 2 750 : - 2 lk 1 850: -

Rengasmatka n : o 4 ,Sininen rengas" 

Helsinki- Vesijarvi-laivassa JyvaskyHi- Haapamaki-Tampere 
-Toijala-VaJkeakoslo-Turku-Helsink:i tai painva toin. 

1 l k 4 150: - 2 lk 3 050 : -
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Rengasmatka n : o 5 ,Lantinen Paijanne-rengas" 1 
Riihimiiki-Vesijiirvi-laivassa Jyviiskylii-Haapamaki-Tam

pere--Toijala-Valkeakoski-Hamf'enlinna-Riihimiiki tai pain
vastoin. 

Haapaml ki Virra t

1 

~ __ "0 __ _,,,., 
... _ 

I 
I 
c 

TA MPERE C 

" / 

' ' " 

1 lk 2 850 : - 2 lk 2 200 : -

Rengasmatka n: o 7 ,Itainen Paijanne-rengas" 

Kouvola-P ieksiimiiki-JyvaskyUi-laivassa Vesijarvi-KouYola 
tai painvastoin. 

\ 
I 
I 

' ,-
1 
J 

I 

' \ 
J 7 
I 

' ' ' ' / Ves ijarvi .. 

Pieksamlilti 

MIKKEU 

2 lk 2 000:-
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1 Rengasmatka n : o 8 , Kaakkois-Suomen reng·as" 
Kouvola-Lappeenranta-Savonlinna-.Jyyaskylii-laivas a Vesi

jarvi-Kouvola tai painvastoin. 

1 lk 3 350; - 2 lk 2 550;-

Rengasmatka n: o 13 ,Nasijarven rengas" 
Tampere -laivassa Virrat- Haapamaki - Tampere tai pain

vastoin. 

. 
' \ ... _ .... - ..... 

I 

\ 

; 
13 '. 

, 
/ 

,
/ , 

Haapamald 

1 lk 1 550 ; - 2 lk 1 300 ; -

Rengasmatka n: o 14 ,Hameen-Savon matka" 
Riihimaki-Kouvola-Pieksamaki-Haapamaki- Tampere-Toi

jala-Valkeakoski- H ameenlinna-Riihimaki t ai painvastoin. 

TAMP£1\! .-
•. 

fttltnMAKI 

1 lk 3 200:- 2 lk 2 100:-
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Rengasmatka n : o 21 , Ita-Suomen rengas" 1 
Kouvola-Lappeenranta-Savonlinna--Joensuu-Pieksamaki

.Mikkeli-Kouvola tai painvastoin. 
JOEt!SUU 

KOUVOLI\ 

1 lk 3 500 : - 2 lk 2 350: -

Rengasmatka n : o 22 , Etela-Suomen rengas" 
H elsinki-Riihimaki-Lappeenranta-Savonlinna-Haapamaki

Tampere-Toijala-Valkeakoski-Turku-Helsinki tai painvastoin. 

1 lk 4 650 : - 2 lk 3 100: -

Rengasmatka n : o 23 , J arvirengas" 
Riihimaki-Lappeenranta-Savonlinna-Haapama.ki-Tampere

'l'oijala-Valkeakoski-Hameenlinna-Riihimaki tai painvastoin. 
Piekdmikl 

1 lk 3 700: 2 lk 2 450: -



12a -8 -

1 Rengasmatka n : o 25 ,Punkaharjun rengas" 

Kouvola-Lappeenranta-Savonlinna-Pieksii.miiki-Kouvola tai 
painvastoin. 

Plekalmllr;l 

KOUVOLA 

1 lk 2 550 : - 2 lk 1 700: -

Rengasmatka n : o 26 ,Kolmentoista kaupungin kierros" 

Riihimaki-Lappeenranta-Sa vonlinna-K uopio-Kontiomiiki
Oul u-Haapamaki-Tampere-Toij ala-V alkeakoski-Hiimeenlinna 
- Riihimaki tai painvastoin. 

0 \.ll.U 

1 lk 5 750: - 2 lk 3 800: -

Junayhteyksien vuoksi oikeuttavat lehdet 21, Kuopio-Kontio
maki (tai painvastoin) ja 22, Kontiomaki-Oulu (tai painvastoin ) 
viilin Iisalmi-Oulu (tai painvastoin) matkustamaan vaihtoehtoi
sesti Haapajarven kautta. 
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Rengasmatka n : o 27 , Lentorengas" 1 
Riihimaki-Lappeenranta-SaYonlinna- Kuopio-.Jyvaskylii

Haapamaki-TamperE>-Toijala- Valkeakoski-Hameenlinna-Riihi-
miiki tai painvastoin. 

1 lk 4 200: - 2 lk 2 00: -

Rengasmatka n : o 28 , Valtakunnan kierros" 
Riihimaki-Lappeenranta-Savonlinna-Kuopio-Kontiomaki

Oulu-Rovaniemi tai Aavasaksa-OuJu-Haapamaki-Tampere
--Toijala-Valkeakoski-Hameenlinna-Riihimaki tai painvastoin. 

1 lk 6 550 : - 2 lk 4 350: -

Junayhteyksien vuoksi oikeuttavat lehdet 21, Kuopio-Kontio
maki (tai painvastoin) ja 22, Kontiomaki-Oulu (tai painvastoin) 
valin Iisalmi-Oulu (tai painvastoin) matkustamaan vaihtoehtoi
sesti Haapajarven kautta. 

Renkaan ,kaannekohta" on joko Rovaniemi tai Aavasaksa. Tasta 
on huomautettava lipun ostajalle. 
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1 Rengasmatka n :o 30 , Suur-Savon rengas" 
Kuopio-Pieksamaki-Kouvola-Lapp~enranta-Savonlinna

Kuopio tai painvastoin. 

1 lk 3 150: - 2 lk 2 100: -

Rengasmatka n : o 38 ,Hameen-Karjalan matka" 
Riihimaki-Lappeenranta-Savonlinna-J oensuu-Vuonislaht i 

moottoriveneessa Koli-autossa Kuopio-Pieksamaki-Haapamaki 
-Tamp ere-Toij ala-V alkeakoski-Hameenlinna-Riihimaki tai 
painvastoin. 

1lk 5 300:- 2 lk 3 750:-

Myyntiohjeita. 

Rengaslippu on voimassa yhden kuukauden. 
1\Iyynnin yhteydessa kiinnitetaan rengaslippu, mikali mahdol

lista nitomakoneella rengaslipun erikoiskansiin. J okaisella rengas
lipulla on oma lmntensa - yhteinen 1 j a 2 luokan r engaslippua 
varten. 

Rengaslippuja myytaessa on jokaiseen lehteen ehdottomasti 
leimattava myyntipaikan nimi- ja paivaleima. 
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Rengaslipp1tjen tilapdisesti loppuessc~ on asemien laadittava 1 
haluttu rengaslippu matkailulipun lomakkeelle. Tiillaisesta lipusta 
kannetaan vastaavan rengaslipun hinta ja paallyksen yliireunaan 
seka jokaiseen lehteen merkiHUin ,Rengasmatka n: o ...... ". Lippu 
kiinnitetiiiin asianomaisen rengaslipun erikoiskansiin. 

Rengaslippuina kiiytetyista matkailulipuista laaditaan erillinen 
tili, johon merkitaiin matkailulipnn numero, sen renkaan numcro, 
minkii sijasta se on kiiytetty seka kannettu rahamaara. 

Varsinaiseen matkailulipputiliin merkitaiin vain renga lippuina 
myytyjen matkailulippujen numerot numerojarjestyksessa taval
listen matkalippujen kanssa ja muistutussarakkeeseen: rengas
lippu. 

Liittymis- ja lisamatkat kirjoitetaan naihin lippnihin kuten 
Yarsinaisiin rengasli ppuihinkin. 

Rengaslippuja liittymis- ja lisiimatkalippuincen myydaan sNJ

raavilla liikennepaikoilla: Forssa, Haapamaki, Hamina, Heinola, 
Helsinki, Hyvinkaii, Hiimeenlinna, Iisalmi, Imatra, Inekroinen, 
.Joensun, Jyvaskylii, Kajaani, Karjaa, Kauhava, Kemi, Kokkola, 
Kotka, Kouvola, Kuopio, Kymi, Lahti, Lap1)eenranta, Lapua, Loi
maa, Mikkeli, iyllykoski, Nokia, oormarkku, Oulu, Pieksiimiiki, 
Pori, Porvoo, Rauma, Riihimaki, Rovaniemi, Salo, Savonlinna, Sei
najoki, Suonenjoh'i, Tampere, Toijala, Tornio, Turku, Uusikau
punki, Vaasa, Valkcakoski, Vammala, Varkaus, Vilppula, Ylivieska 
ja Aanekoski. Rengaslippuja myyYiit myos kaikki yksit;viset matka
toimi tot. 

Muut rautatcideu liikeunepaikat tilaa,Tat rcugaslippunsa edella
mainituilta liikennepaikoilta tilauslomaketta n: o 2412 kiiyttaen. Ti
lauslomakkeessa on mainittaYa haluttu renga. matka sekii liittymis
ja lisiimatkat, jos ellaiset tuleYat kysy.m.ykseen, yaunuluokka ja 
milla liikcnnepaikalla lippu lunastetaan seldi milloin matka alkaa. 

Nelja mutta ei 12 vuotta tiiyttiineille lapsille myydiian rengas
lippuja liittymis- ja lisamatkalippuineen puoleen hintaan. 

:;\fyytaessii lapsenlippuja irroitetaan reno·aslipun kaikista muista 
lehdistii (myos liittymis- ja lisiimatkalipuista), paitsi valkoi en 
varisestii tiliin liitettiiviistii lehdestii, oikea yliikulma. Kansilehden 
puolilipun tarkastusosa on kiinnitettavii tiliin liitettaviiiin valkoi
seen lehteen. Muut irroitetut lrulmat saadaan hiivittiiii. Lapsen
lippuun ei tarvitse leimata sanaa ,Lapsi". 

Matka voidaan aloittaa miltii liikennepaikalta tahansa matka
lipun osoittaman tien varrella matkustajan haluamaan suun
taan. Aloitettua matkasuuntaa ei kuitcnkaan saa muuttaa. Kansi-
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lehden 1 sivulla tulce olla merkinta, milla renkaalla olevalta lii
kennepaikalta matka aloitetaan ja mihin suuntaan. Jos matka aloi
tetaan jonldn lippulehden viiliasemalta, on taman lehden etusivulle 
tehtava seuraava, liihtoaseman Yirkailijan nimella ja aseman lei-
malla varmennettu merk:inta: ,Matka aloitetaan renkaalla ..... . 
. . . . . . . . as. suuntaan ............. , .. .. as." Nain mer kitty lehti 
jatetiian vihkoon kaytettaYaksi paluumatkalla tehtaviia matkaa var
ten alkuperaiselle lahtoa emalle. Tallainen lehti irroitetaan kansi
lehdcsta siis vasta matkan paattyessa. 

Rengaslippu oikeuttaa kayttamaan vain sit a reittia, jolle se on 
m;nty. Yleinen rniiii1·ays, etta pitempiiii tietii ostettu ZipzJu kelpaa 
m,yos Zyhyempiiii tietii, ei siis ole voimassa 1·engasmatkojen suhteen . 
. Jos 2 luokan rengaslipulla matlrustaja haluaa siirtyii. 1 luokkaan, 
on hii.nen suoritettava tayden tariffin mukainen lisiimaksu silta 
osalta matkaa, jonka han matku taa 1 luokassa. 

Rengaslippu oikeuttaa rajoituksetta keskeyttamii.an matkan lipun 
,·oima saoloaikana ehdolla, etta lippu annetaan rautatien liikenne
paikan lippukassaan matkan keskeyttii.misesta tehtii.vii.a merldntiHi 
Yarten. J os keskeytys tapahtuu lippulehteeu merkitylHi paii.tease
malla, ei Hitii merkintaii vaad:ita. 

Rengasliput kelpaavat kaikissa junissa. I tuma- ja makuupaikan 
,·arauksista ks TS: n 8 ja 9 §'§ : t. 

Hengasliput civat oikeuta matkustamaan erikoiskuljetusta var
ten tilatussa paiva-, makuu- eiltii retkeilyvaunussa. 

Matlrustaja on vel vollinen huolehtimaan matkata ' 'aransa lmlje
tukse ta toisesta lmllmneuvosta toiseen. 

Junan kondulrtoi:iri lavistaa kunldn matkan osalle kuuluvau 
lippulchden syrjassa olevan ruudun sita mukaan lmin matka 
cdistyy. Irtonaiset lehdet ovat kelpaamattomia, ellei samalla voida 
na:vttaa viela tekemattoman matkan lehtia ja liptm kansilehtea. 

Liittymismatkat. 

,J os rengasmatka aloitetaan joltakin muulta kuin renkaalla 
olevalta liikennepaikalta, on talle edestakaiselle matkalle ostettava 
ns. l·iittymismatkalipzJu, josta kannetaan matkalipun hinta 10 %: n 
alennuksin ilman lisamaksua. Hintataulukko sivuilla 24-25. Ta1-
lainen lippu kirjoitetaan erillisesta rengasmatkojen liittymis- ja 
H ii.matkashekkikirjasta. Liittymismatkalippuun merkitaan asian
omaisen rengasmatkan ja lipun numerot. Lippu kiinnitetaan Iii-

l 
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maamalla ensimmaiseksi sisalehdeksi rengaslippuun. Kannettu 1 
maksu merkitaan renga lipun kansilehden asianomaiseen kohtaan. 
Liittymismatkalippu on voimassa saman ajan kuin rengaslippukin 
ja on se aina lunastettava rengaslipun oston yhteydessa. 

Lisamatkat. 

Jos matkustaja t ekee renkaan ulkopuolelle haluamansa edes
takaisen mutatiematkan, on hanen lunastettava ns. lisiirnatkalippu, 
jonka voi ostaa rengaslippujen muillakin myyntiasemilla kuin 
silHi, missa varsinainen reno-aslippu on ostettu. Tallaisesta lisa
matkasta kannetaan niinikaan matkailulipun hinta 10 % : n alen
nuksin ilman lisamaksua. Hintataulukko sivuilla 24-25. Lippu 
kirjoitetaan erillisesta rengasmatkojen liittymis- ja lisamatkashekki
kirjasta ja merkitiian siihen asianomaisen rengasmatkan ja lipun 
numerot seka kiinnitetaan liimaamalla rengaslipun kulloinkin kysy
myksessii olevaan lehteen. Lisiimatkalippu kelpaa ainoastaan ren
gaslipun kera. Lippu on voimassa saman ajan lruin ko. rengas
lippukin. Milloin lisamatkalippu lunastetaan rengaslipun oston 
yhteydessli, hinta merkitaan vain silloin tavalliseen tapaan rengas
lipun asianomaiseen kohtaan. 

Edestakainen lisiirnatkalippu voidaan lunastaa rnyos auto- ja 
laivamatkoiUe. Tlillaisen lipun voi ostaa rengaslippujen muillakin 
myyntiasemilla lmin silla, missa varsinainen rengaslippu on ostettu. 
Lippu kirjoitetaan erillisesta rcngasmatkojen liittymis- ja lisa
matkashekkikirjasta ja merkitaiin siihen asianomaisen rengasmatkan 
ja lipun numerot seka kiinnitetiiiin liimaamalla rengaslipun asian
omaiseen kohtaan. Lippu kelpaa ainoa taan r cngaslipun kera ja 
on voimassa saman ajan lmin itse r engaslippul<in. Kun lippu lu
nastetaan rengaslipun oston yhteyde a, hinta merkitiiiin vain sill.oin 
tavalliseen tapaan rengaslipun a ianomaiseen kohtaan. 

Lunastettaessa edestakainen lisiimatkalippu auto- tai laivamat
kalle, kirjoitetaan meno- ja paluumatka e1·i lehdille. 

Maksut naistii autojen ja laivojen lisiimatkoista kannetaan mat
kailulippuohjeissa mainittujen hintoj en mukaan. 

Tilitys. 

'filitys tapahtuu VR Tilityssiiannon mukaisest.i. 

(Tfo n: o M 79, 9. 3. 1961. ) Kl 12 a/ 61 . 1. 
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VR Matkailuliput 1961. 
l\Iatkailulippuihin voidaan sisiillyttiiii rautatiematkojen ohella 

1. 6- 31. 8 viilisena aikana myos jaljempiinii mainitut laiva-, auto
ja lentomatkat: 

(Ks. siv. 23, viim. edell. kappale) 

LAIVAMATKAT: 

Varsinainen purjehduskausi 10. 6-26. 8. 

Saimaa: 
Menolipun hinta 
turistiluokassa 
ilman hytti
paikkaa mk 

Joensuu-Savonlinna 
Kerma- Kuopio 
Kel'lna-Sa vonlinna 
Koli- Lieksa 
Koli- Vuonislahti 
Kuopio-Kerma 
K uopio-Savonlinna 

(Heiniiveden r eitti) 
Lappeenranta-Mikkeli 

900:-
450:-
450:-
200:-
120: -
450: -

900: -
850:-

Lappeenranta-Puumala 450: -

Lappeenranta-Sa,-onlinna 900: -

Lappeenranta-Vuoksen-
niska 

Lieksa-Koli 
1\fikkeli-Lappeenranta 
Mikkeli- Puumala 

Mikkeli-Savonlinna 

Punkaharju-Lappeen
ranta 

Punkaharju-Savonlinna 
Putunala-Lappeenranta 

Puumala-Mikkeli 
Puumala-Savonlinna 

Savonlinna-Joensuu 
~a vonlinna-Kerma 

100:-
200:-
850: -
400:-

850: -

700:-
200:-
450: -

400:-
450: -

900:-
450:-

Liikenteenharjoittaja: 

Saimaan Hoyrylaiva Oy 
Heiniiveden Hoyrylaiva Oy 
Heiniiveden Hoyrylaiva Oy 
J ussi Tolkki 
J ussi Tolkki 
Heiniiveden Hoyrylaiva Oy 

Heiniiveden Hoyrylaiva Oy 
Suur-Saimaan Laiva Oy, 
Saimaan Hoyrylaiva Oy 
Saimaan Hoyrylaiva Oy, 
Suur-Saimaan Hoyrylaiva Oy 
Saimaan Hoyrylaiva Oy, 
Suur-Saimaan Laiva Oy 

Suur-Saimaan Laiva Oy 
J ussi Tolkki 
Suur-Saimaan Laiva Oy 
Suur-Saimaan Laiva Oy, 
Saimaan Hoyrylaiva Oy 
Suur-Saimaan Laiva Oy, 
Saimaan Hoyrylai va Oy 

Saimaan Hoyrylaiva Oy 
Saimaan Hoyrylaiva Oy 
Saimaan Hoyrylaiva Oy 
Suur-Saimaan Laiva Oy 
Suur-Saimaan Laiva Oy 
Suur-Saimaan Laiva Oy, 
Saimaan Hoyrylaiva Oy 
Saimaan Hoyrylaiva Oy 
Heinaveden Hoyrylaiva Or 
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Menolipun hinta 
turistiluokassa 
ilman hyt ti
pai.k.kaa mk 

(Heinaveden rcitti) 900:-
Savonlinna-Lappeenranta 900:-

Savonlinna-Mikkeli 
Sa vonlinna- Punkaharju 
Savonlinna-Puumala 

850: -
200:-
450: -

Savonlinna-Vuoksenniska 800:
Vuoksenniska-Lappeen-

ranta 100:-
Vuoksenniska-Sa vonlinna 800:
Vuoksenniska-Koli 120:-

Paijanne : 
Heinola-Vesijarvi 
J yvaskyla- Vesijiirvi 
Vesijarvi-Heinola 
V esij iirvi-J yviisk:y Hi 

Keitele : 
Suolahti- Viitasaari 
Viitasaari-Suolahti 

Vajavesi-Nasijarvi: 

300:-
950:-
300 :-
950:-

350:-
350: -

Hameenlinna-Tamp ere 800:
Hameenlinna-Toij alan 

satama 350 :-
Hameenlinna-Valkeakoski 450:
Tampere--Hameenlinna 800:
Tampere-Toijalan satama 450:-
Tampere-Valkeakoski 350:-
Tampere-Virrat 800:-

Toijalan satama-Hameen-
linna 350:-

Toijalan satama-Tampere 450:
V alkeakoski-Hameenlinna 450 :-
Valkeakoski-Tampere 350:-
Virrat-Tampere 800:-

12a 

Liikenteenl1arjoittaja: 

Heinaveden IIoyrylaiva Oy 
Saimaan Hoyrylaiva Oy, 
Suur-Saimaan Laiva Oy 
Suur-Saimaan Laiva Oy 
Saimaan Hoyrylaiva Oy 
Saimaan Hoyrylaiva Oy, 
Suur-Saimaan Laiva Oy 
Suur-Saimaan Laiva Oy 

Suur-Saimaan Laiva Oy 
Suur-Saimaan Laiva Oy 
Jussi Tolkki 

Emil Hanjoki 
T: mi P iiij anteen Laiva 
Emil H anjoki 
T : mi Paijiinteen Laiva 

V. Hiimalainen 
V. Hamiilainen 

Laiva Oy Matkailu 

, 
" , 
, 

" Hi:iyrylaiva Osuuslnmta 
Tarjanne 

Laiva Oy 1\fatkailu 

" 
" , 

Hoyrylaiva Osuuskunta 
Tarjanne 

2 
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Menolipun hlnta 
turistiluokassa 
ilman hytti
paikkaa mk 

Tu1·un satanu1r-M aaTianhamina 
(tai painvastoin ) : 

Kansiluokka 900: -

I-luokka 
III-luokka 

Kiertomatkoja: 
Viikko S aimaalla: 

990: -
720:-

Kuopio--Uusi Valamo--Joen-

Liiken teeuha rjoitta_ja: 

Laivayhtiot Suomen Royry
laiva Oy, Bore, Svca 

Hoyrylaiva Oy Aland 
Royrylaiva Oy Aland 

suu- autolla Koli - autolla Yl""k . 
Joensuu- Savonlinna- Pun- . a ~nsi . 
kaharju-Mikkeli- Lappeen- Keskika~si 
ranta- Savonlinna-Varkaus Alakansi 
-Kuopio 

19 850:-'"') Leppii
virran 

18 850:-'"') 
17 850:-'"') Royry

laiva Oy 

Sini-Ko~rnio: kaksi kertaa viikossa kolmen paivan kiertomatka. 
Lappeenranta-Mikkeli- Sa- Hytti- 8 500:-'"') Saimaan 
von!Linnar-Punkaharju-Lap- paikka tai Hoyry-
peenranta 9 000:-'"') laiva Oy 

AUTOMATKAT : 
Hinnat voimassa 1. 6.-31. 8. 

Menolipun hinta 
mk 

Aavasaksa-Rovaniemi 
Reinola-Mikkeli 
Hiimeenlinna-Luopioinen 
Iisalmi-J oensuu 

Imatra-Rantasalmi as. 
Imatra as.-Puumala 
Imatrankoski-Puumala 

Imatrankoski-Ranta
salmi as. 

J oensuu-Iisalmi 

J oensuu-Koli 

*) ruoka mukaan luettuna. 

410:-
325:-
200:-
700: -

415:-
230:-
250:-

-1:30:-
700: -

265:-

LiikenteenharjoHtaja: 

Posti, Paulus Lohiniva 
Savonlinja Oy 
Toivo Tuomi 
Linja-autoliike Hujanen & 

Makkonen 
Viipurin Linja-Auto Oy 
Viipurin Linja-Auto Oy 
Viipurin Linja-Auto Oy, 

Posti 

Viipurin Linja-Auto Oy 
Linja-autoliike Hujanen & 

Makkonen 
Posti, J oensuun Auto Oy 
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Menolipuu hin1 a 
m.k 

,J oeusuu-Kuopio 
J oensuu-Savonlinna 
Juuka-Koli 

Juuka- Kuopio 

Jyvaskylli-Kokkola 
Jyviiskyla-Kuopio 
Jyviiskylii-l\fikkeli 
Kajaani-Kuhmo 

Kajaani-Kuusamo 

Kaj aani-Sotkamo 
Kaj aani-A.mmiinsaari 
Kauliranta-Muonio 

Kauliranta-Pello 

Kemijiirvi-Kuusamo 
Kemijarvi-Rovaniemi 
Kilpisjarv:i-Muonio 

Kilpi jiirvi-Palojoen uu 

Kittila- M uonio 

Kittilii-Rovaniemi 

Koli-J oensuu 
Koli-Juuka 

Ko1i-Kuopio 

Kokkola-J yvii kyla 
Kokkola-V aasa 
K uhmo-Kajaani 

Kuhmo-Lieksa 
Kuhmo- otkamo 

K uhmo-Ammiinsaari 

2 3047/ 61/ 5 

515 : 
510: -
150: -

420: -

820: -
550: -
435:-
370: -

855: -

165:-
370: -
630: -

160:-

485:-
310:-
645: --

490: -

290: -

520: -

265:-
150: -

530: -

820: 
-1:70: -
370: -

355: -
235: -

435 :-

Liikenteeultarjoittaju: 

SaYo-Karjalan Linja Oy 
. 'avonlinja Oy, V. Uotila 
Posti, Joensuun Auto Oy, 

12 a 

Savo-Karjalan Linja Oy 
Posti, Savo-Karjalan Linja 

Oy 
Posti 
Koivuranta Oy 
Savonlinja Oy 
Posti, Oy Pohjolan Liikenne 

Ab, Y. A. Korhonen 
Posti, Kainuun Linja Oy, 

Oy Pohjolan Liikenne Ab 
Posti, Y. A. Korhonen 
Posti, Kainuun Linja Oy 
Posti, Oy Pohjolan Liikenne 

Ab 
Posti, Oy Pohjolan Liikenne 

Ab 
Posti, Ahti Ketonen 
Posti 
Posti, J. M. Eskelisen 

Lapin Linjat Oy 
Posti, J. M. Eskelisen 

Lapin Linjat Oy 
Posti, J. M. Eskelisen 

Lapin Linjat Oy 
Posti, J. 1\f. Eskelisen 

Lapin Linjat Oy, Napapiirin 
Turistiauto Ov 

Posti, J oensuun ·Auto Oy 
Posti, Joensuun Auto Oy, 

Savo-Karjalan Linja Oy 
Posti, Savo-Karjalan Linja 

Oy 
Posti 
Ab Haldin & Rose Oy 
Posti, Oy Pohjolan Liikennc 

Ab, Y. A. Korhonen 
Posti 
Posti, Oy Pohjolan J-1iikennc 

Ab 
Posti 

2 
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MPnolipun hint H 
mk 

Kuopio-J oensuu 
Kuopio-.Juuka 

Kuopio-Jyvaskyla 
Kuopio-Koli 

Kuopio-Nurmes 
Kuusamo-Kajaani 

Kuusamo-Kemijarvi 
K uusamo-.Ammansaari 

Lieksa-Kuhmo 
Luopioinen-Hiimeenlinna 
Luopioinen-Orivesi 
Mikkeli-Heinola 
Mikkeli-Jyvaskyla 
Mikkeli-Puumala 

Muonio-Kauliranta 

l\fuonio-Kilpisjiirvi 

Muonio-Kittila 

Muonio-Palla tunturi 
Muonio-Palojoensuu 

Muonio-Rovaniemi 
(Kittilan kautta) 

Muonio-Aldisjoensuu 

Nurmes-Kuopio 
Orivesi-Luopioinen 
Pallastunturi-M uonio 
Pallastunturi-Rovaniemi 
Palojoensuu-Kilpisjarvi 

Palojensuu-Muonio 

Pello-Kauliranta 

515:-
420:-

550:-
530:-

485:-
855:-

485:-
530:-

355:-
200:-
200:-
325:-
435:-
270:-

630:-

645:-

290:-

130:-
195:-

765:-

245:-

485:-
200:-
130:-
835:-
490 :-

195:-

160:-

Liiken teenhurjoit taja: 

Savo-Karjalan Linja Oy 
Posti, Savo-Karjalan Linja 

Oy 
Koivuranta Oy 
Posti, Savo-Karjalan Linja 

Oy 
Savo-Korjalan Linja Oy 
Posti, Kainuun Linja Oy, 

Oy Pohjolan Liikenne Ab 
Posti, Ahti Ketonen 
Posti, Oy Pohjolan Liikenne 

Ab, Kainuun Linja Oy 
Posti 
Toivo Tuomi 
Toivo Tuomi 
Savonlinja Oy 
Savonlinja Oy 
Anttolan Liikenne Oy, 

U. Saresma, 
Viipurin Linja-Auto Oy 

Posti, Oy Pohjolan Liikenne 
Ab 

Posti, J. M. Eskelisen 
Lapin Linjat Oy 

Posti, J. M. Eskelisen 
Lapin Linjat Oy 

Posti 
Posti, J. M. Eskelisen 

Lapin Linjat Oy 
Posi.i, J. M. Eskelisen 

Lapin Linjat Oy 
Posti Oy Pohjolan Liikenne 

Ab 
Savo-Karjalan Linja Oy 
Toivo Tuomi 
Posti 
Napapiirin Turistiauto Oy 
Posti, J. M. Eskelisen 

Lapin Linjat Oy 
Posti, J. M. Eskelisen 

Lapin Linjat Oy 
Posti, Oy Pohjolan Liikenne 

Ab 
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Menolipun hinta 
mk 

Pello-Rovaniemi 
Pello-Akasjoensuu 

Pori-Vaasa (Pirttikylan 
kautta) 

Puumala-Imatra as. 
Puumala-Imatra nkoski 

Puumala-Mik.keli 

Palkane--V alkeakosh.-i 
Rantasalmi as.-Imatra 
Rantasalmi as.-Imatran-

koski 
Rantasalmi as.- Varkaus 
Rauhala-Rovaniemi 
Rauma-U usikaup1mki 
Rovaniemi-Aavasaksa 
Rovaniemi-Kemijarvi 
Rovaniemi-Kittila 

lwvaniemi-1\Iuonio 
(Kittilan kautta) 

Rovaniemi-Pallastunturi 
Rovaniemi-Pello 
Rovaniemi-Rauhala 
Rovaniemi-Sirkka 
Rovaniemi-Sarkijani 
Savonlinna-J oensuu 
Sirkka-RoYaniemi 
Sotkamo-Kajaani 
Sotkamo-Kuhmo 

Sarkijarvi-Rovaniemi 
Tamp ere--V ehoniemi 
Uusikaupunki-Rauma 
Vaasa-Kokkola 
Vaasa-Pori (Pirttikylii.n 

kautta) 
Vaasa-Virrat 

380:-
295:-

650:-
230:-
250:-

270:-

110:-
415:-

430:-
200:-
740:-
190:-
410:-
310:-
520:-

765:-

835:-
380:-
740:-
620:-
800: -
510:-
620:-
165:-
235:-

800:-
120:-
190:-
470:-

650:-
625:-

12a 

Liiken teenharjoit taja.: 

Paulus Lohiniva 
Posti, Oy Pohjolan Liikenne 

Ab 

Posti 
Viipurin Linja-Auto Oy 
Posti, Viipurin Linja-Auto 

Oy 
Anttolan Liikenne Oy, 

U. Saresma, 
Viipurin Linja-Auto Oy 

.J. A. Roman 
Viipurin Linja-Auto O;v 

Viipurin Linja-Auto Oy 
Viipurin Linja-Auto Oy 
Napapiirin Turistiauto Oy 
Pyharannan Linja-Auto Oy 
Posti, Paulus Lohiniva 
Posti 
Posti, J. M. Eskelisen Lapin 

Linjat Oy, Napapiirin 
Turistiauto Oy 

Posti, J . M. Eskeli en 
Lapin Linjat Oy 

Napapiirin Turistiauto Oy 
Paulus Lohiniva 

apapiirin Turistiauto Oy 
Napapiirin Turistiauto Oy 
~apapiirin Tnristiauto 0~· 
Savonlinja Oy, V. Uotila 

apapiirin Turistiauto Oy 
Posti, Y. A. Korhonen 
Posti, Oy Pohjolan Liikenne 

Ab 
Napapiirin Turistianto Oy 
P. Ilmoni 
Pyharannan Linja-Auto Oy 
Ab Haldin & Rose Oy 

Posti 
Tieliikenne Oy 

2 
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Menolipun hinta 
mk Liikenteenharjoittaja: 

Valkeako ki-Palkane 
V alkeakoski-V ehoniemi 
Varkaus-Rantasalmi a . 
V ehoniemi-Tam pere 
V ehoniemi-Valkeakoski 
Virrat-Vaasa 
.i\kasjocnsu n-M uonio 

.\kasjoensun- Prllo 

Amman aari- Kajaaui 
Anunansaari-Kuhmo 
;\ mmansaal'i-Kuu ·amo 

ll0: -
135:-
200:-
120:-
135:-
625: -
245: -

295 :-

370: -
435 :-
530:-

J. A. Roman 
P. llmoni 
Viipurin Linja-Auto Oy 
P. llmoni 
P. llmoni 
Ticliikenne 0 y 
Posti, Oy Pohjolan Liikennc 

Ab 
Posti, Oy Pobjolan Liikenne 

Ab 
Posti, Kainnnn Linja Oy 
Posti 
Posti, Oy Pohjolan Liikennc 

Ab, Kainuun Linja Oy 

LENTOMATKAT : 

Hinnat Yoimassa 1. 6.-31. 8. 

lie! ·inki- Lappecuranta 
Tlclsinki- Joen ·uu 
Tielsinki- Tampcl'e 
IIelsinki-Tampcre 
Helsinki- Turlru 
.foensun-Helsinki 
,f oensuu- Lappecnranta 
.J .'I'Yaskyla-Kuopio 
.T yviiskyla-Ou lu 
.JyvaskyHi-Tam perc 
Kajaani-Kuopio 
Kajaani-Oulu 
K mi-Oulu 
Knopio-.Jyvaskylii 
Kuopio-Kajaani 
Kuopio-Oulu 
l.;a ppeenranta-H elsinki 
Lap peenran t a-.T oPnsn u 
Oulu-.Jyyaskylii 
Oulu-Kajaani 
Oulu-Kemi 
0Ltlu-Kuopio 
Oulu-Rovaniemi 

2100: -
3 00: -
1000: -
1400:-
1500: -
3 800: -
2 000: -
1400: -
2 900: -
1 400: 
] 400: -
1400: -
1200 :-
1400: -
1400: -
2 900: -
2100: -
2000:-
2 900: -
1400: -
1 200: -
2 900: -
1 900: -

Kar-Air Oy 
Kar-Air 0:--
Kar-Air Oy 
Aero Oy · 
Aero Oy 
Kar-Air 0,'1· 
Kar-Air Oy 
Aero Oy 
Aero Oy 
Aero Oy 
Aero 0,'17 

Aero Oy 
· Aero Oy 

Aero Oy 
Aero Oy 
Aero Oy 
Kar-Air Oy 
Kar-Air Oy 
Aero Oy 
Aero Oy 
Aero Oy 
Aero Oy 
Aero Oy 



Pori-Turlnl 
Pori-Vaasa 
Rovaniemi-Oulu 
Tam pere-Helsinki 
Tampere-Helsinki 
Tampere-J yvaskylii 
Tamp ere-Turku 
Turku-Helsinki 
Turku-Pori 
Turku-Tamper' 
Vaasa-Pori 

-21-

1100:-
1500:-
1900:-
1000:-
1400:-
1400:-
1400:-
1500:-
1100:-
1400:-
1500:-

Aero Oy 
Aero Oy 
Aero Oy 
Kar-Air Oy 
Aero Oy 
Aero Oy 
Aero Oy 
Aero Oy 
Aero Oy 
Aero Oy 
Aero Oy 
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Ennen lentomatkan alkamista matkailulipun 1 >ntoon oikeuttaYa 
lehti vaihdetaan lcntolippuun matkatoimi tos a tai l0ntoyhtioiden 
toimipaikoissa. 

Laivaliikenteen paikanvaraukset. 

Iatkailuliput (luokasta riippumatta) oikeuttavat sisavesilai
YOissa tmistiluokkaan ilman hyttipaikkaa. 

Ilyttipaikkojen varaukset on suoritettava Saimaan Hoyrylaivn 
Oy :n Savonlinnasta Hihteviin lah·oihin Savonlinnan aseman vali
tyksella Saimaan Matkatoimisto ta ja Lappeenrannasta lahteviin 
laivoihin Lappecnraunan ascman valityksella Lappeenrannan Matka
toimistosta seka Joensuusta lahtcviin laivoihin ,Joensuun aseman 
valityksella Joensuun Matkatoimistosta, Heinavedcn Hoyrylaiva 
Oy: n laivoihin suuntaan Sa,·onlinna-Kuopio Savonlinnan aseman 
valityksella Saimaan btkatoimi tosta, suuntaan Kuopio-Savon
linna seka Leppiivirran Hoyrylaiva Oy: n laivoihin Kuopion a em an 
valitykselUi Matkatoimisto OY Ar asta, o . Kuopio. 

!Iyttipaikkojen varaukset T :rni Paijanteen Laivan laivoihin on 
suoritettava Lahden aseman valitykscllii suuntaan Vesijarvi-Jy
viiskylii ja suuntaan Jyvaskyla-Vesijani .JyvaskyHin aseman vii
lityksellii. os. T: mi Paijanteen Laiva, J y-vaskyla. Paikkatilaukset 
Suur-Saimaan Laiva Oy :n liikennoimaan laivaan on suoritettava 
Savonlinnan, Mikkelin tai Lappeenrannan asemien valityksella Sai
maan Matkatoimisto ta, Mikkelin Matkatoimistosta tai lmppeenran
nan Matkatoimistosta. 

Paikkavarauksia Laiva Oy .llatkailun moottorilaivoihin ~;uun
taan Hiimeenlinna-Tampere suorittaa Hameenlinnan rautatie
asema ja Hiimeen Matkatoimisto, puh. Hameenlinna 22369 tai 

2 
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21080. Suunnassa Tampere-Hameenlinnan suorittaYat paikanva
rauksia Tampercen, Toijalan ja Valkeakosken rautatieasemat seka 
Tampereella oleva Hopealinjan laiva-asema Laukontorin rannassa, 
puhelin Tampere 23889. 

Hyttipaikkojen varaukset Hoyrylaiva Osnuskunta 1'arjanteen 
laivoihin on suoritettava Tampereen aseman valityksella Matka
toimisto Oy Areasta, os. Tampere, puh 26993. 

Laiva- ja moottorivenematkojen kullrunwrot ym. on mainittu 
, uomen Kullruneuvoissa". 

Autoliikenteen paikanvaraukset. 

Oy Pohjolan Liikenne Ab: n autojen ohella asemat Yoi vat viilit
taii paikanvarauksia maksutta myos postiautoihin. Paikat Lapin 
postiautolinjoill~ on tilattava Rovaniernen asernan viilityksellii Rova
niemen postiautoascmalta, Kemijiirvcn-Kuusamon autolinjalle 
Kernijarven aseman valityksella Kemijiirven postiautoasemalta, 
Kuusamon-Kajaanin ja Kajaanin-Kuusamon autolinjoille Kajaa
nin asernan viilityksellii Kajaanin postiautoasemalta, Vaasan- Pm·in 
autolinjalle (vain suw1taan Vaasa-Pori) Vaasan aseman viilityk
sellii Vaasan postiautoasemalta, Kokkolan-J yviiskyliin autolinjallc 
l f.olrkolan tai J yviiskylan asernien viilityksellii asianomaisilta posti
autoasemilta sekii J·oensuun-Kolin linjalle J oensnun asernan viili
tyksellii J oensuun postiautoasemalta. 

Automatkojen kullmvuorot on mainittu ,Suomen Kullruneu
Yoissa". 

Matkailulippujen laatimis-, tilitys- ym. maarayksia. 

Matkailulippuja myyUiessii on jokaiseen lehteen chdottomasti 
leimattava myyntipaikan nimi- ja piiiviileima. 

Matkailulippuja laadittaessa on huomattava, etta jokaista auto-, 
laiva- ja lentomatkaa varten kirjoitetaan eri lehti. 

Automatkaa varten laadittavaan kuponkiin on merkittiivii lii
kenteen harjoittajan nimi. (Ks. siv. 16-20.) 

Mikali matkareitti ei mahdu yhteen matkailulippuvihkoon, on 
kii;y-tettiivii useampia lippuvihkoja, us. jatkolippuja. 
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::\'Iatkailulipun ja siihen liittyvien ns. jatkolippujen yhteinen rau- 2 
t atiematkojen kilometrimaara ja yhteenla kettu lipunhinta rautatie-, 
laiva-, auto- ja lentomatkoista merkitaiin vain varsinaisen matkailu
lipun kansilehden asianomaisiin sarakkeisiin. Jatkolippujen kansi
lehtiin ei naita merkintoja tehda. Sen sijaan on jatkolipun kansi
lehden ja tiliin liitettaviin lehden ,hinta"-sarakkeiden kohdalle kir
joitettava sanat ,Liittyy matkailulippuun n: o ". Matkailu
lipun kayttamiittomat lehdet on irroitettava ja liitettava tiliin. 

Matkailulippujen tilityksessa on noudatettava VR Tilityssiiiin
non maarayksia. 

Matkailuliput kelpaavat kaikissa junissa. Istuma- ja makuu
paikan varauksista ks. TS : n 8 j a 9 § § : t. 

Jos matkustaja on tilannut rautatieliikennepaikan viilitykselHi 
paikan autoon, laivaan tai lentokoneeseen, on asianomaisen matkai
lulipun lehteen tehtava tasta merkinta ja kayttopaiva. 

Matkailulipuista kannettava lisamaksu on luokasta riippumatta 
100 mk. Nelja mutta ei 12 vuotta taytHineille lapsille myydaan 
matkailulippuja puoleen hintaan. Lisiimaksu on kuitenkin 100 mk. 
Myytaessa lapsenlippuja irroitetaan matkailulipun kaikista lehdisti.i 
(myos kaytetyista jatkolipuista) paitsi valkoisesta tiliin liiteW.i.
vasta lehdesta, oikea ylakulma. Kansilehden (myos jatkolipun) 
puolilipun tarkastusosa on kiinnitettava tiliin liitettavaan valkoi
. een lehteen. Muut irroitetut kulmat saadaan hi.iviWii.i. 

Matkailulippuja ei myydi.i sotilashenkiloille matkalipun ostoluvan 
perusteella. 

Matkailulippu on voimassa yhden kuukauden. Lipun kelpoi uus
aika pi.ii.ittyy klo 24 leimauspaivaa jarjestysnumeroltaan vastaavana 
paivana seuraavassa kuussa. Jollei seuraavassa kuussa ole jarjes
tysnumeroltaan vastaavaa paivaa, pi.iattyy kelpoisuusaika kuukau
den viimeisena paivana klo 24. 

Matkatavaran kuljetuksessa katsotaan matkailuliptm rautatie
lehdet menolippujen veroisiksi. 

Matkailulippu voidaan ostaa muultakin liikennepaikalta lruin 
matkan alkamisliikennepaikalta. 

Rautatiematkoista rnyonnetiiiin 1. 6.-31. 8. viilisenii aikana 
10 % :n alennus vain siinii tapauksessa, etta matkailttlippttun sisiil
tyy myoskin auto-, laiva- tai lentomatka. 

Matkailulippuja ei saa kayttaa yksinomaan auto-, laiva- tai len
tomatkoja varten. 
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2 Matkailulippujen hinnat 10 %: n alennuksin 1. 6.-31. 8. vli.lisena 
aikana. 

~ Iuokka 1 Juokka 2 luokka lluokka 2 Juokka 1 luokka 
Km markkaa markkat\ Km markkaa markkaa Km markkaa markkaa 

2 40 60 180 595 895 480 1495 2 245 
4 40 60 186 615 925 492 1530 2 295 
6 45 70 192 630 945 504 1570 2 355 
8 55 5 198 650 975 516 1605 2 410 

10 60 90 204 670 1005 528 l 640 2 460 

12 70 105 210 685 1030 540 1675 2 515 
14 75 115 216 705 1060 552 1710 2 565 
16 85 130 222 720 1080 564 1750 2 625 
18 90 145 228 740 1110 576 1785 2 680 
24 120 180 234 760 1140 588 1 20 2 730 

30 140 210 240 775 1165 600 1 55 2 785 
36 160 240 246 795 1195 618 1890 2 835 
42 180 270 252 810 1215 636 1930 2 895 
48 200 300 258 830 1245 654 1965 2 950 
54 220 330 264 850 1275 672 2 000 3 000 

60 235 355 270 865 1300 690 2 035 3 055 
66 255 385 . 276 885 1330 708 2 070 3105 
72 270 405 282 900 1350 726 2110 3165 
78 290 435 288 920 13 0 744 2145 3 220 
84 310 465 294 940 1410 762 2180 3 270 

90 325 490 300 955 1435 780 2 215 3 325 
96 345 520 312 990 1485 798 2 250 3 375 

102 360 540 324 1030 1545 816 2 290 3 435 
108 3 0 570 336 1065 1600 834 2 325 3 490 
114 400 600 348 1100 1650 852 2 360 3 540 

120 415 625 360 1135 1705 870 2 395 3 595 
126 435 655 372 1170 1755 888 2 430 3 645 
132 450 675 384 1210 1 15 906 2 470 3 705 
138 470 705 396 1245 1870 924 2 505 3 760 
144 490 735 408 1280 ] 920 942 2 540 3 810 

150 505 760 420 1315 1975 960 2 575 3 865 
156 525 790 432 1350 2 025 978 2 610 3 915 
160 540 810 444 1390 2 085 996 2 650 3 975 
168 560 840 456 1425 2140 1014 2 685 4030 
174 580 870 468 1460 2190 1032 2 720 40 0 
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2 luokka 1 luokka 2 luokka 1 luokka 2 luokka 1 luokka 2 Km markkaa. markkaa Km markkaa markkaa Km markka.a markkaa 

1050 2 755 4 135 1800 4015 6 025 2 850 5 275 7 915 
1068 2 790 4185 1830 4 050 6 075 2 880 5 310 7 965 
1086 2 830 4 245 1860 4090 6135 2910 5 350 8 025 
1104 2 865 4 300 1890 4125 6190 2 940 5 385 8 080 
1122 2 900 4 350 1920 4160 6 240 2 970 5 420 8130 

1140 2 935 4 405 1950 4195 6 295 3 000 5 455 185 
1158 2 970 4455 1980 4 230 6 345 3 030 5 490 8 235 
1176 3 010 4 515 2 010 4 270 6 405 3060 5 530 8 295 
1194 3 045 4 570 2 040 4305 6 460 3 090 5 565 8 350 
1212 3 080 4 620 2 070 4340 6 510 3120 5 600 8 4:00 

1230 3115 4 675 2100 4 375 6 565 3150 5 635 8455 
1248 3150 4 725 2130 4410 6 615 3180 5 670 8 505 
1266 3190 4785 2160 4450 6 675 3 210 5 710 8 565 
1284 3 225 4 840 2190 4485 6 730 3240 5 745 8 620 
1302 3 260 4 90 2 220 4 520 6 780 3270 5 780 8 670 

1320 3 295 4 945 2 250 4 555 6 35 3300 5 815 8 725 
1338 3 330 4 995 2 280 4590 6 8 5 3330 5 850 8775 
1356 3 370 5 055 2 310 4 630 6 945 3 360 5 890 35 
1374 3 405 5110 2340 4 665 7 000 3 390 5 925 8 890 
1392 3 440 5160 2 370 4 700 7 050 3420 5 960 8 940 

1410 3 475 5 215 2 400 4 735 7105 3450 5 995 995 
1428 3 510 5 265 2430 4 770 7155 3480 6 030 9 045 
1446 3 550 5 325 2 460 4 810 7 215 3 510 6 070 9105 
1464 3 585 5 380 2490 4 845 7 270 3 540 6105 9160 
1482 3 620 5 430 2 520 4880 7 320 3 570 6140 9 210 

1500 3 655 5 485 2 550 4 915 7 375 3600 6175 9 265 
1530 3 690 5 535 2 580 4 950 7 425 3 630 6 210 9 315 
1560 3 730 5 595 2 610 4 990 7 4 5 3 660 6 250 9 375 
1590 3 765 5 650 2 640 5 025 7 540 3 690 6 2 5 9 430 
1620 3 800 5 700 2 670 5 060 7 590 3 720 6 320 9 480 

1650 3 835 5 755 2700 5 095 7 645 3 750 6 355 9 535 
1680 3 870 5 805 2730 5130 7 695 3 780 6 390 9 585 
1710 3 910 5 865 2760 5170 7 755 3 810 6 430 9 645 
1740 3 945 5 920 2 790 5 205 7 810 3 840 6 465 9 700 
1770 3 980 5 970 2 820 5 240 7 860 3 870 6 500 9 750 

(Tfo u:o ~I 80. 9. 3. 1961. ) Kl 12 a/61. 2. 
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Hopealinjan erikoisliput 1961. 
Kuluvan vuoden 1. 6.-31. 8. valisena aikana myydiian Helsin

gin, Hameenlinnan, Toijalan ja Tampereen asemilla sekii niiillii 
paikkakunnilla sijaitsevissa matkatoimistoissa Edmonson-mallisia 
meno- ja paluulippuja, jotka kelpaavat joko meno- tai paluumat
kalla vesiteitse matkaosuudella Hiimeenlinna-Valkeakoski, Hameen
linna-Toijalan satama, Hiimeenlinna-Kaivanto, Hiimeenlinna
Tampere, Toijalan satama-Tampere, Valkeakoski-Kaivanto taikka 
Lempiiiila-Tampere Laiva Oy Matkailun moottorialuksessa ja 
maanteitse Kaivanto-Tampere valilla liikennoiviissii erikoislinja
autossa. 

Niinikiian myydiiiin Helsingissa, Turus ·a ja Turun satamas a 
sekii naillii paikkakunnilla sijaitsevissa matkatoimistoissa Edmonson
mallisia menolippuja, jotka oikeuttavat suorittamaan vesimatkan 
edellii mainituissa moottorialuksissa viilillii Hameenlinna-Toijalan 
satama, Hiimeenlinna-Tampere seka Hiimeenlinna-Kaivanto tai 
piiinvastoin. 

Hopealinjan erikoislippuja myydiian seuraaville matkoille: 

II elsingissii : 
Helsinlri-Hiimeenlinna-Valkeakoski-Hel inki 

Hinta: 2 luokka 1285: -
1 luokka 1 705: -

H elsinki-Hiimeenlinna-Tampere-Helsinlci (kelpaa laivas. ·a 
sekii Valkeakosken etta Toijalan kautta ) 

Hinta : 2 luokka 1 705 : -
1 luokka 2160:-

Helsinki-Hiimeenlinna-Toijalan satama-Turun satama 
Hinta: 2 luokka 1100:-

1 luokka 1475: -

Helsinki-Hiimeenlinna-Tampere-Turun satama (kelpaa lai
Yassa sekii Valkeakosken ettii Toijalan kautta) 

Hint a: 2 luokka 1 650: -
1 luokka 2 075 : -

H iirneenlinnassa: 
Hameenlinna-Valkeakoski-Toijala-Hiimeenlinna 

Hinta : 2 luokka 670: -

Hiimeenlinna-Tampere-Hameenlinna (kelpaa laivassa seka 
Valkeakosken etta Toijalan kautta) 

Hinta : 2 luokka 1 090: -
1 luokka 1 235: -
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I' (dkeakoskella jn Toijalassa: 
V alkeakoski-Toijala-Hameenlinna- Va lkeakoski 

Hinta: 2 luokka 670 : -

Valkeakoski-Kaivanto-Tampere-Toijala-Valkeakoski 
Hinta: 2 luokka 570: -

Val keakoski-Toijala-H elsinki- Ha m('en linn a-Valkeako ki 
Hinta: 2 luokka 1 285 : -

1 luokka 1 705: -

Toijalassa: 
Toijala-Tampe1·e-Toijala 

Hinta: 2 luokka 630: -

Tampereella: 

12a 

Tampere-Hameenlinna-Tampere (kelpaa laivassa seka Valkea
kosken etta Toijalan kautta) 

llinta : 2 luokka 1090:-
1 luokka 1235:-

Tampere-Helsinki-Hameenlinna-Tamperc (kelpaa laivassa 
seka Valkeakosken etta Toijalan kautta ) 

Hinta: 2 luokka 1705:-
1 luokka 2 160: -

Tampere-Toijala-Valkeakoski-Kaivanto-Ta.mpere 
Hinta: 2 luokka 570:-

Tampere-Toijala-Tampere 
Hinta: 2 luokka 630:-

Tampere-Lempaala-Tampere 
Hinta: 2 luokka 375: -

Tttrussa ja Ttu·un satamassa: 
Tnrun satama-Toijalan satama-Hameenlinna-Helsinki 

Hinta: 2 luokka 1100:-
1 luokka 1475:-

Turun satama-Tampere-Hameenlinna-Helsinki (kelpaa lai
vassa sekii Valkeakosken etta Toijalan kautta) 

Hinta: 2 luokka 1650: -
1 luokka 2 075: -

3 
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Lippujen suhtcen on voirnassa, mita meno- scldi mcno- ja paluu
lipuista on saadett~·. Jos jollakin edelHimainitu11 myy11tipaikka
kunnan asemalla tai matkatoimistossa on joku Edrnonsonlippu t.ila
piiisesti loppunut, Yoi.daan lippu kirjoitta~ seuraavasti: 

Menolippu VR: n lippulomakkeelle 11: o 2201. 
:Me11o- ja paluulippu VR: n lippulomakkeelle n: o 2203. 
Lipun yliireunaa11 on ti:illoin rnerkiWiva: ,Hopealinjan erikois

l.ippu". 
Istumapaikkalipun varaamisc ta ks. TS: 11 8 §. 

}Ioottorilaivat kulkevat joko suoraan H~imecnlinnasta Tampe
reelle Toi,jalan sata.man ja Lempaali:in kanavan kautta ja pain
Yastoin tai lHimeenlinna ta Kaivannolle Valkeakosken kautta ja 
painvastoi11, joten moottorilaivaan tai moottorilaivasta voidaan mat
kan varrella siirtya Valkeakoskella tai Toijalan satamas a. Toija
lassa myydy11 erikoi ·lipun kaantopuolelle on leimattava asema11 
nimi, jotta matkustaja voi palata takaisin Toijalaan. Moottorilaiva
matkan paatyttya leimaa rahastaja liptm kaantopuolelle laivan 
leima11 o ·oitukseksi laivamatkan suorittamisesta. 

Paikkoja moottorilaivaan varaavat suu11taan Hameenlinna
Tampcre VR Matkatoimisto Helsingissa, Hameenlinnan rautatie
a ema ja Hameen Matkatoimisto Oy, puhelin Hameenlinna 22 369 
tai :21 0 0. Suunna sa Tampere-Hameenlinna suorittavat paikka
,·arauksia Tampereen, Toijalan ja Valkeakosken rautatieasemat ·eka 
Tampereella oleva Hopealinjan laiva-asema Laukontorin rannassa, 
puhclin Tampere 23 89. 

Hopealinjan erikoisliput tilitetaiin matlrustajaliikennetilissa 11: o 
4003 muitten lippuje11 jalkeen eri sivulla otsikolla Hopealinjan 
erikoisliput (ks. Tilityssaa11to 14 §). 

elja mutta ei 12 vuotta tayWineille lapsille myydaan Hopea
linjan erikoislippuja puoleen hintaan. 

(Tfo n : o M 1, 9. 3. 1961. ) Kl 12 a/61. 3. 

Helsinki 1961. Valtioneuvoston kirjapnino 

., 
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KASKYLEHTI N:o 13 
1 9 6 1 

Vilttaus Kaskylehdessi )ulkalstuun maariykseen merkltain: 
Kl 1/61. 2 ( = lehden numero, vuosl, asian numero). Jakelua 
koskevat muutosilmoitukset on tehtavi palnatusjaostoon. 

To I mIt us: Rautatiehallltus, lehtipalvelu. 

Si s ii 11 y s: 1. Valtionrautateiden juhlajulkaisun tilaaminen. - 2. Ellildi:een 
anomi ta varten annettava ta liiakarintodistuksesta suoritettava palkkio. - 3. Laa
karinpalkkio palvelukseen tai tyohon pyrkiville annettavasta Hiiikarintodi tuksesta. 
- 5. Pienoi rontgenkuvaukset. - 6. Helposti pilaantuvien tavaroiden ilmoittaminen 
vastaanottajalle tai niiden kotiinkuljettaminen. - 7. Vaunuvaa'at. - 8. Kaasu
pullojen et inta. - 9. Kadonneita matkalippuja, henkilokortteja ym. - 10. Avoimia 
virkoja ja toimia. - 11. Ammattioppilaita otetaan. - 12. Veturimiesoppilaita ote
taan. - 13. Veturinkuljettajaoppikurssit syyslukukaucleUa. 1961. - 14. Kirjanpidon 
tutkinnot rautatieopi tossa. - 15. Kielitutkinnot rautatieopistossa. 

Valtionrautateiden jublajulkaisun tilaaminen 
Noin vuoden lruluttua ilmestyy valtionrautateiden 100-vuotis- 1 

julkaisu ,Valtionrautatiet 1937-1962". Varatakseen henh---ilokun-
nalle mahdollisuuden saada teosta edullisin ehdoin, rautatiehallitus 
tarjoaa sen valtionrautateiden palveluksessa olevien ja sen palve
ltdcsesta eliikkeelle siirtyneiden henkiloiden tilattavaksi vahittais
maksulla. Teoksen hinnaksi tulee sidottuna n . 3 000 markkaa. J os 
tilauksia tulee riittavasti, saattaa hinta jaada alle mainitun maaran. 
,J ulkaisu voidaan tilata myos puolinahkakantisena korupainoksena, 
jolioin hinta on noin 1000 markkaa suurempi. 

Teos saadaan tilata taman Kaskylehden mukana seuraavalla 
tilillepanokortilla huhtikuun 15 pi:iiviiiin 1961 rnennessii. Tilaajan 
nimi ja osoite on merkittava korttiin selviisti seka kortin kiiiinti:i
puolelta yliYiivattava tarpeeton kohta. Loppuosa julkaisun hinnasta 
peritiian tilaajilta viidessa eriissii, elo-, loka- ja marraskuussa tanii 
vuonna seka tammi- ja helmikuussa 1962. Niiiden maksuerien tilille
panokortit toimitetaan aikanaan tilaajille. Teos lahetetiian sen jal
keen, kun se on valmistunut ja kaikki eriit on maksettu. 

Koska ennakkotilausten m~ii:iriista riippuu painoksen suuruus ja 
teoksen hinta, ei myohemmin julkaisua haluaville voida taata sen 
saantia. (N:o IDoj 57, 23. 3.1961.) Kl 13/ 61. 1. 

Elakkeen anomist~ varten annettavasta 
laaka.rintodistuksesta suoritettava palkkio 

Rautatiehallitus on muuttanut elakkeen anomista varten annet- 2 
tavaa liiakii.rintodistusta ja siita suoritettavaa laakarinpalkkiota 
koskevan kirjelmansa n: o H 290, 18. 3. 1958 (ks. Kl 13/58.3 ja 
6/59.2)' 4. kohdan 15. 3. 1961 luki.en nain kuuluvaksi: 

4. T odistuksesta rautatieliiiikii1·iZZe suoritettava palkkio. 
Rautatielaakarille suoritetaan valtionrautateiden varoista kusta-

1.---in lomakk.eelle n: o 3312 lrirjoitetusta laiikarintodi tuksesta enin-
3455/61/5 - 28. 3. 1961. 
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t~Uin sen suuruinen palkkio kuin Suomen L~Uildiriliiton ja Suomen 
Tapaturmavakuutuslaitosten Liiton kesken 31. 8. 1956 tehdyn, lain
mukaisesti vakuutettujen laakarinhoidon kustannuksia koskevan 
sopimuksen (Kl 37 a/ 56) 7. kohdan lisamaks"uluettelon nimike 186, 
sellaisena kuin se on sanottujen liittojen kesken 3. 3. 1961 tehdyssa 
lisasopimuksessa (Kl 12/ 61.3), tai kulloinkin voimassa olevan sopi
muksen vastaava nimike edellyttaa, kuitenkin korotettuna edella 
mainittujen liittojen kesken 26. 11. 1957 t ehdyn lisasopimuksen 
(Kl 1/ 58.3) 8. kohdan 2 kappaleessa miiaratyllii tai kulloinkin sovi
tulla vastaavalla tavalla. 

Palkkiota ei kuitenkaan suoriteta, mikali samalle henkilolle 
annetaan uusi todistus, ennen kuin kuusi lruulmutta on kulunut 
edellisen todistuhen antamisesta, paitsi jos lomakkeen 4. kohdassa 
tarkoitettu sairaus, sairaustila tai vamma, joka lahinna on tyo
kyvyttomyyden syyna, on uudessa todistuksessa oleellisesti muut
tunut. Samasta kaynnista, jolla laakarintodistus clakkeen hakua 
varten on annettu, ei enaa suoriteta sairaanhoitotehtavista makset
tavaa palliliota. 

Palkkiot suoritetaan tulo- ja menoarviossa 18 Pl. II: 2 momen
tin kohdalla rautatielaakarien palkkioita varten osoitetusta maara
rahasta, ja niiden perimis-, tarkastus- ja maksattamismenettelyn 
suhteen viitataan rautatiehallitulrsen kirjclmaan n: o H 111/ 1200, 
27. 1.1959. (Rhj to n:o H 321, 21. 3. 1961. ) Kl 13/ 61. 2. 

LaakarinpaJkldo palvelukseen tai tyohon pyrkivalle 
annetta vast a laakarintodistuksesta 

Rautatiehallitus on, kumoten kirj elmansa n:o H 1238, 30. 12. 
1957 (Kl 3/ 58.5) ' maarannyt, etta valtionrautateiden palvelukseen 
tai tyohon pyrkivan taikka jo palveluksessa t ai tyossa olevan hen
kilon tutkimisesta ja siita annettavasta laakarintodistuksesta (Kl 
4 a/ 58) on rautatieUiiikari oikeutettu tutkitulta perimaan Sairaan
ja terveydenhoidon ohjesiiiinnon 9 §: n 2) kohdassa mainittua palk
kiota seuraavasti: 

I. Laakiirintarkastusohjesaannon 2 §: ssii tarkoitetun, lomak
keille n : ot 3323 ja 3324 kirjoitettavan todistuksen antamisesta 
henkilolle, joka ei ennestaiin ole valtionrautateiden palveluksessa 
tai tyossii, enintaan sen suuruisen palkkion kuin Suomen Laakiiri
liiton ja Suomen Tapaturmavakuutuslaitosten Liiton kesken 31. 8. 
1956 tehdyn, lainmukaisesti vakuutettujen laiikarinhoidon kustan
nuksia koskevan sopimuksen (Kl 37 a/ 56) 7. kohdan lisamaksu
luettelon nimike 186, sellaisena kuin se on sanottujen liittojen 
kesken 3. 3. 1961 tehdyssii lisiisopimuksessa (Kl 12/61.3), tai kul
loinkin voimassa olevan sopimuksen vastaava nimike edellyttaa, 
kuitenkin korotettuna edella mainittujen liittojen kesken 26. 11. 
1957 tehdyn lisiisopimuksen (Kl 1/58.3) 8. kohdan 2 kappaleessa 
miiiiratylla tai kulloinkin sovitulla vastaavalla tavalla. 
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II. Laii.karintarkastusohjesaannon 3 §: ssa tarkoitetun, lomalr- 3 
keelle n: o 3310 kirjoitettavan todistuksen antamisesta valtionrauta
teiden palveluksessa tai tyossa jo olevalle henkilolle, joka viran tai 
toimen hakua varten on velvollinen uudelleen tutkituttamaan 
itsensa, enintaan sen suuruisen palkkion, kuin edelUi mainitun 
sopimuksen 7. kohdan lisiimaksuluettelon nimike 185, sellaisena 
kuin se on muutettuna edella I kohdassa jo mainitussa lisa o;pi
muksessa, tai kulloinkin voimassa olevan sopimuksen vastaava ni-
mike edellyttaa, niinikii.iin korotettuna edelUi I kohdassa sanotulla 
tavalla. 

Nii.ita maarii.yksia sovelletaan 15. 3. 1961 lukien. (Rh/to n: o 
H 322, 21. 3. 1961.) Kl 13/61. 3. 

Pesukoneiden kaytosta perittavat korvaukset 
Kaskylehdessii 23/59.1 julkaistujen, pesukoneiden, kuivauslinko- 4 

jen, mankelien, saunojen ja pesutupien kaytosta perittavia kor
vauksia koskevien maarii.ysten kohta I muutetaan nain kuuluvaksi: 

Maksu tunnilta 

Erittely V altionrau-~ Asukkaiden 
tateiden omistamat 
laitteet laitteetl) 

I Pesukone, 2, 3) joka lammittii.a veden 
a) liimminta vetta saatavissa talon ver

kostosta 
1. Upo tai vastaavantehoinen ( enin-

taan 1 :Y2 kW) ............ . .. . 
2. Peko MREL/7, Wascator/7 tai 

vastaavantehoinen ( enintaiin 7 
kW) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 130:-

3. W ascator/12 tai vastaavantehoi-
nen (enintaan 14 kW) . . . . . . . . 150:-

4. P eko MREL/15 tai vastaa\an-
tehoinen (enintiian 16 kW) . . . . 170:-

b) lammintii vettii ei saatavissa talon 
verkostosta 
1. Upo tai vastaavantchoinen ( enin-

tiian 1 Vz kW) ............... . 
2. Peko MREL/7, Wascator/7 tai 

vastaa vantehoinen ( enintiian 7 
kW) . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . 110:-

3. Wascator/12 tai vastaavantehoi-
nen (enintaii.n 14 kW) . .. . . .. . 130:-

4. Peko MREL/15 tai vastaavan-
tehoinen (enintii.ii.n 16 kW) . . . . 150:-

(Toj n:o To 211, 22. 3. 61.) Kl 13/ 61. 4. 

40:-

100:-

115:-

130:-

20:- 5) 

80:-

95:-

110:-
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Pienoisrontgenkuvaukset 

Terveydenhuoltojaoston toimesta jarjestetaiin rontgenvaunussa 
n: o 95 rautatiehenkilolrunnan ja heidiin perheenjiisentensa ( vaimot 
ja 15-18 vuotiaat lapset) maksuttomia pienoi Tontgenkuvauksia 
jiiljempanii mainituilla liikennepaikoilla seuraavasti: 

10. 4. Kajaanin asemalla palveleville henkiloillc 
naiset klo 9.00-10.00 
rniehet klo 10.00-12.00 ja 13.00-14.00 

11. 4. Murtomiien asemalla palveleville henlciloille klo 9.00-9.30. 

11. 4. Kalliomaen, Sukevan, Kainuunmaen, Kauppilanmiien ja Soin
lallden liikennepaikoilla palveleville henkiloille valittomiisti 
j1man n: o 6922 saavuttua. 

12. 4. Iisalmen asemalla paheleville henkiloille 
naiset klo 9.00-10.00 
rniehet klo 10.00-12.00, 14.00-15.00 ja 17.00-18.00. 

13. 4. Iisalmen asemalla kuten edeJ.la 12. 4. 

t 14. 4. Runnin, Ryonanjoen ja Kiuruveden liikennepaikoilla palve-
leville henkiloille valittomiisti junan n: o 5905 A saavuttua. 

14. 4. Aittojiirven, Lavapuron, Komun ja PyhasaJmen liikennepai
koilla palveleville henkiloille viilittomiisti junan n: o 5919 
saavuttua. 

15. 4. Haapajarven asemalla palveleville henkiloille klo 10.00-
11.00 ja 12.00-13.00. 

17. 4. Lapinlahden, Mantylahden, Pajujarven, Alapitkiin ja Poljan 
liikennepaikoilla palveleville henkiloille valittoma ti junan 
n: o 9622 saavuttua. 

18. 4. Siilinjarven asemalla palveleville henldloille klo 9.00-11.00 
ja 12.00-13.00. 

19. 4. Kuopion konepajalla naiset klo 8.00-9.00 
rniehet klo 9.00-11.00 ja 12.00-14.00. 

20. 4. Kuopion asemalla palveleville henkiloille 
naiset klo 9.00-10.00 
miehet klo 10.00-12.00 ja 14.00-15.00. 

21. 4. Kuopion asemalla lruten edella 20. 4. 

24. 4. Suonenjoen asemalla palveleville henkiloille ldo 10.00-13.00. 

25. 4. Pirttiseliin, Salmisen, Airakselan, Kurkimiien ja Pitkalahden 
liikennepaikoilla palveleville henkiloiHe viilittomasti junan 
n: o 9211 saa vuttua. 
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26. 4. Pieksiimaen vaununkorjauspajalla 
rniehet klo 8.00-11.00 
naiset klo 12.00-13.00. 

13 

27. 4. Pieksiim.aen asemal.la raJtaosuudella Siikamiiki-Sauvamaki ja 
Haapakoski-Loukolampi pal.veleville henkiloille 
naiset klo 9.00-12.00, 14.00-16.00 ja 17.00-18.00. 

28. 4. Pieksamaen asemalla em. rataosuudella palveleville henkiloille 
rniehet klo 9.00-12.00 ja 14.00-16.00. 

29. 4. Pieksamaen asemal.la em. rataosuudella palveleville henkiloille 
rniehet klo 9.00-12.00. 

2. 5. Pieksamaen asemalla kuten edella 28.4. 

3. 5. Pieksamaen asemalla kuten edella 28. 4. 

4. 5. Kantal.an ja Haukivuoren liikennepaikoiUa palveleville hen
kiloille valittomasti junan n : o 7946 A saavuttua. 

5. 5. Mikkelin asemalla palveleville hcnkilOille 
naiset klo 9.00-10.00 
rniehet klo 10.00-12.00 ja 13.00-14.00. 

6. 5. Mikkelin asemalla palveleville henkiloille klo 9.00-11.00 ja 
12.00-14.00. 

9. 5. Otavan, Hietasen ja Mynttilan liikennepaikoilla palveleville 
henkiloille valittomasti junan n : o 7942 saavuttua. 

10. 5. Mantyharjun asemalla palveleville henkiloille klo 10.00-
12.00. 

12. 5. SeUinpaan, Vuohijarven, Kirjokiven, Hillosen:sal.men, Voikos
ken, Kinnin ja Varpaisten liikennepaikoilla palveleville hen
kiloille valittomasti junan n: o 7941 saavuttua. 

Mahdollisten esteiden attuessa saavat asianomaiset menna ku
vaukseen muullekin kuin heille nimenomaan maaratylle liikenne
pailmlle. 

Niille tyontekijaryhmille, joille ei jaeta VR Kaskylehtea, on 
asianomaisten lahimpien esimiesten ilmoitettava pienoisrontgen
kuvausten toimeenpanosta. (Tt II n: o 240, 23. 3. 61.) Kl 13/ 61. 5. 

Helposti pilaantuvien ta.varoiden ilmoittaminen 
vastaanottajalle tai niiden kotiinkuljettaminen 

5 

Koska jatkuvasti on sattunut tapauksia - etta liikennepai- 6 
kalle iltaisin, lauantaisin tai pyhiipaiv.ina saapuneista helposti 
pilaantu vista tavaroista ei ole ilmoitettu eika yritettyka.an ilmoit-
taa vastaanottajalle Uihetyksen noutamiseksi vastaanottajan varas-
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8 

10 

13 -6-

toon ja seurauksena on ollut tallaisen lahetyksen jaaminen liikenne
paikan tavarasuojaan yon tai pyhapaivan ajaksi ja pilaantuminen 
- huomautetaan jalleen, etta mainittuina ajankohtina liikenne
paikallc saapuneiden lahetysten kuljetuskirjat on tarkastettava ja 
helposti pilaantuvista lahetyksista on ilmoitettava vastaanottajalle 
myos iltaisin tai sunnuntai- ja juhlapaivina, ellei niita heti rauta
tien toimesta kotiinkuljeteta, jotta vastaanottaja voisi ne itse nou
taa. (Kts LS: n 81 § 2 kohta ja 83 § 2 lisamaarays.) - Lahetys
aseman on helposti pilaantuvien lahetysten kuljetuskirjaan vedet
tava punakynalla viiva rahtikirjan vasemmasta alakulmasta oikeaan 
yUikulmaan, jotta tallaisten tavaroiden rahtikirjat voitaisiin erot
taa muista kuljetuskirjoista ja toimittaa tavarat nopeasti vastaan
ottajalle tai ainakin ilmoittaa niiiSta hanelle. (Kts LS: n 62 § 1 lisa
maariiys.) 

Liikennepaikkojen paallikot ovat velvolliset huolehtimaan, etta 
edella olevia ohjeita noudatetaan. 

Samalla huomautetaan, etta sellaisena juhlapyhien valisena arki
piiivana, jolloin rautatiehallituksessa ei tyoskennella, on tiedustelu
jaostossa paivystys puh. Hki 345 klo 8.30-13.00. (Lkoj n: o Lt 876, 
21. 3. 1961.) Kl 13/ 61. 6. 

Vaunuvaa'at 

Turun keskusratapihalla oleva vanha 30 tn vaunuvaaka on pu
rettu. Sita koskeYat mcrkinnat poistetaan Aakkosellisesta luette
losta seka Aikataulukirjan A-osasta. (Lkoj n: o Lt 835, 23. 3. 61.) 
Kl 13/ 61. 7. 

Kaasupullojen etsintli. 

Pieksamaen rakennusmestarin kalustoon kuuluvat happikaasupullot 
n: o 1451 ja 2433 ovat kadoksissa ja pyydetiian etsimaan seka lahettamaan 
loydettaessa osoitteella rakennusmestari E. Vala, Pieksamaki. (11. rtjp 
n:o 31/ 504, 22. 3. 61.) 

Kadonneita matkalippuja, henkilokortteja ym. 

Ratatyomies Juho Vatiin tyttarelle Irja Vatolle 7. 3. 61 kirjoitettu tila· 
pii.inen vapaalippu n:o 521273, matkalle Kouvola-Helsinki, on kadonnut 
ja kuoletetaan. (9. rtjp n:o 367/ 266, 20. 3. 61.) 

Avoimia virkoja ja toimia 

Ylemmiin pallckaluolcan 1 l. lconeinsiniiiirin virlca valtionrautateiden hal
linto-osastolla ( erikoistehtiiva : rationalisointitutkimukset). Rautatiehallitukselle 
osoitetut kirjalliset hakemukset sijan saamiseksi siina virkaehdotu.ksessa, jonka 
ra.utatiehallitus tulee tekemaan viran tayttamiseksi, on toimitettava rautatie
hallituksen kil·jaajalle viimeistaiin lauantaina huhtikuun 22 piiiviinii ennen 
kello 12 (postitse ennen virka-ajan paattymista) . 
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.Ammattioppilaita otetaan 

Valtionrautateiden Pasilan konepajaan otetaan ensi syksynii alkaville 11 
kursseille ammatt.ioppilaita koulutettaviksi levysepii.n, viilaajan, sorvaajan 
ja peltisepan ammatteihin. 

Oppiaika on kaikissa mainituissa ammateissa 4 vuotta ja maksetaan 
oppilaille tyoehtosopimuksen mukaista palkkaa. Vapaata asuntoa tai muita 
etuja ei ole. 

Paa yvaatimukset ovat: Suomen kan.salaisuus, 15-20 vuoden ikii. ja 
suoritettu kansakoulun tai sita vastaava oppimiiii.rii.. 

Pyrkijoiden on Ui.hetettiiva hakemuksensa huhtikuun 30 pii.ivaan 1961 
mennessa osoitteella: Valtionrautateiden konepaja, Pasila. Hakemukseen on 
liitettavii. papintodistus tai ote siviilirekisterista, oikeal,si todistettu jii.ljen
nos kansakoulutodstuksesta tai vastaavasta sekii. alle 18-vuotiaiden lisaksi 
vanhempien tai holhoojan antama suostumus. Hakemuksessa on myos mai· 
nittava minka ammatin hakija asettaa etusijalle seka ilmoitettava haki· 
jan pituus ja paino. 

Sopiviksi katsotut kutsutaan myohemmin konepajan konttoriin ja osa 
naista psykoteknillisiin kokeisiin. Matkaa varten ei anneta vapaalippuja, 
ruokaa eika asuntoa. 

Konepajato·imi..sto 

Veturimiesoppilaita otetaan 

Valtionrautateiden Hyvinkaan konepajaan otetaan veturi.J:Jti,esoppilaita. 
Paiisyvaatimukset ovat : Suomen kansalaisuus, 16-20 vuoden ika ja suori· 
tettu kansakoulun tai sitii. vastaava oppimaii.ra. Oppiajalta maksetaan tyo
ehtosopimultsen mukaista palkkaa. Vapaata asuntoa tai muita luontoisetuja 
ei ole. 

Pyrkijoiden on Hi.hetettava hakemuksensa Hyvinkaiin konepajan kont· 
toriin huhtikuun 12 paivii.an 1961 mennessii.. Hakemukseen on liitettava pa
pintodistus tai ote siviilirekisterista, oikeaksi todistettu jiiljennos kansa
koulutodistuksesta tai vastaavasta sekii alle 18-vuotiaiden lisiiksi holhoojan 
antama suostumus. Sopiviksi katsotut kutsutaan myohemmin psykoteknil
lisiin kokeisiin. Matkoja varten ei anneta vapaalippuja. 

Konepajatownisto 

Veturinkuljettajaoppikurssit syyslukukaudella 1961 

12 

Ensi syyslukukauden aikana jarjestettiiville veturinkuljettajaoppikurs- 13 
seille aikovien on jii.tettava rautatieopiston johtokunnalle osoitetut hake
muksensa asianomaisille esimiehilleen niin aikaisin, etta ne lausuntojen 
kera ehtivat rautatieopiston johtajalle huhtikwwn 22 piiivaan m ennessii. Kun-
kin hakijan on anomukse saan mainittava tahtooko hiin osallistua piiiisy
tutkintoon myos moottoriopin osalta. Niiiclen anomusten kii.sittelyyn, niihin 
liitettaviin asiakirjoihin ja muihin kursseille piiiisyii. koskeviin seikkoihin 
niihclen on noudatettava, mitii konemestarien piitevyyskirjoista joulukuun 8 
piiiviinii 1949 annetun asetuksen 8 §: ssii., koneosaston johtajan kirjelmiissii 
n : o Koh 157/662, 29. 3. 50, MK I: 12 ja opetustoimen ohjesiiannon 10, 11, 
18, 59 ja 67 § §: ssa lislimiiiiriiyksineen mii.iiriitaiin. Ansioluetteloa ei kuiten· 
kaan tarvitse liittaii., mikiili paiisyyn vaikuttavat seikat - muun ohella 
myos esim. virkavirheestii tai rikoksesta tuomitut rangaistukset - riittii.-
van selvii.sti kii.yvat ilmi a.o. konejakson piiiillikon hakemukseen liittii.miistii 
virallisesta nimikirjan jii.ljennoksestii, jonka kaikinpuolisen oikeellisuuclen 
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myos pyrkija nimikirjoituksellaan tunnustaa. Myos mahd. vireilla oleva 
kurinpito· tai rikossyyte on mainittava. Konepiirustusnaytel ta ei laheteta 
tanne, var.n toteaa kukin konejaksonpaallikko sen olevan veturinlii.mmittaja
tutkinnon yhteyclessa virallisesti hyviiksytyn. Hakemukses. a on mainittava 
veturinlii.mmittii.jii.nkirjan numero ja antopai vii.. Veturinlii.mmi ttii.jankirjan 
omaavien osalta sovellutetaan 67 §: n lisamiiii.rii.yk e ta kohtia 1, 3 ja 5, 
kuu sitiivastoin niihin hakijoihin, joilla ei ole vetuTinlammittii.jii.nkirjaa, 
sovellutetaan kohtia 1-5 kokonaisuuclesRaan. Huomattakoon, ctti:i Htutatie
hallit1!ksen IJ1. 8. 61 tekcmiin piiiitoksen mukai.sesti k1t1·sseille voivat pyTkiii vain 
sellaiset vehtTinliimmittiijiit, jotka ee. 4. 61 mennessii ovat toimineet viihintliiin 
8 v1wtta itseniiisini:i vetuTinliimmitti:ijini:i tai koneapulaisina. 

Piiiisytutkinto naita oppikursseja varten jarjestetaan myohe=in ilmoitet
tavana aikana. Tulokset tieclotetaan virkateitse. n·slukukauclen kur ·sit 
alkavat 14. . 1961 kello 11.00. Oppilasa.suntolaa ei ole. Vaunumajoitusta ei 
void a jarjestaa. (Ropj n: o 85/~22, 23. 3. 61.) 

Kirjanpidon tutkinnot rautatieopistossa 

Kirjanpidon perus- tai jatkokurssia kirjeellisesti opiskeleville seka 
muille halukkaille suorittajille jiirjestetaiin seka peruskurssin ettiL jatko
kurssin tutkintotilaisuus Tautatieopistossa myohemmin asianomaisille !ahem
min ilmoitettavana aikana toukokuussa. llmoittau"tumiset rautatieopi. toon 
15. 4. 61 mennessii. Seuraava tutldntotilaisuus on joulukuussa 1961. (Ropj 
81/218, 23. 3. 61.) 

Kielitutkinnot rautatieopistossa 

VR Kiiskylehdessii 8/59.1, julkaistujen rautatiehallituksen 17. 2. 59 an
tamien mii.iirii.ysten mul<aiset kielitutkinnot, tii.lla kertaa eclelleenldn englan
nin, venajii.n, saksan ja ranskan kielissii., jarjestetaan rautatieopistossa myo· 
hemmin asianomai ille liihemmin ilmoitettavana aikana toukokuussa. Ilmoit
tautumi et liihetetii.an rautatieopiston johtajalle huhtikuun 15 paiviian 1961 
mennessii.. Tii.yclelli. en nimen, virka-aseman ja virantoimituspaikan li aksi 
on tiilloin mainittava, minkii. astcisen tutkinnon (viitattujen maii.riiysten 
§§ 3-6) ja missa kielessii. ilmoittnutuja aikoo suorittaa. Kielitaito tutki
taan vain sen asteista arvosanaa varten, mitii ilmoittautuminen edellyttiiii 
sekii ainoastaan yhdes ii. kiele . a kerrallaan. 

Seuraava tutkintotilai uus on joulukuussa 1961. (Ropj 82/219, 23. 3. 
1961.) 

Helsinki 1961. Valtioneuvoston kirjapaino 
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KASKYLEHTI N:o 14 
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Vllttaus Kiskylehdessl )ulkalst uun mUrlykseen mel'kltUn: 
Kl 1/61. 2 ( = lehden numel'o, vuosl, asian numel'o). Jakelua 
koskevat muutosllmoitukset on tehtivl painatus jaostoon. 

To I m I t us: Rautatlehailltus, lehti palvelu, 

S is a 11 y s: 1. Valtionrautateiden kassoja koskevat ylciset maii.raykset. - 2. 
'I.'ilitvssaiinto. - 3. Palkkausa etuksen muuttaminen . - 4. Valtionrautateiden ur· 
heih;toimikunnan kokoonpano vv. 1961-1962.- 5. Laakiirinpalkkion suuruus palve· 
luk. een tai tyohon pyrkiviille annettavasta lliakarintodistuksesta. - 6. Avustuksen 
myontaminen rautatielliisille lomanviettoa varten ke 3r ja syyskautena v. 1961. -
7. Kesiivirkatakkien tilaaminen. - 8. VR:n kotipihakilpailu v. 1961. - 9. Liiken· 
nepaikkojen kuntoisuuskilpailu v. 1962. - 10. Muutoksia julkaisuun Liikennepaik· 
kojen valimatkat. - 11. Laivaliikenue satamis a. - 12. Valtionrautateiden ja Oy 
Pohjolan Liikenne Ab:n tavaralinjoille osoitettujen llihetysten kuljetettavaksi otta· 
minen. - 13. Muutos Valtionrautateiden Autoliikenneohjesiiiintoon. - 14. Paino· 
tuotteideu hinnat. - 15. Ylimaii.riiiset vapaaliput. - 16. Pohjoismainen tavara · 
tariffi. - 17. Kadonneita matkalippuja, henkilokortteja ym. - 18. VR:n palve· 
lukseen sopimattomia. - 19. Avoimia virkoja ja toimia. 

Valtionrautateiden kassoja koskevat yleiset 
maaraykset 

Rautatiehallituksen 28. 8. 1937 vahvistamien, valtionrautateiden 1 
kassoja koskevien yleisten maiiriiysten (lorn. n; 0 2636) 17 §; n 
2 kobta muutetaan niiin kuuluvaksi: 

2) Niihin ka.ssa- ja tilih"irjoihin, jotka on arkistoitava py yvai
sesti, on viennit tehtiiva mustoella. Miiiiraajan sailytettiiviin kassa
ja tilikirjoihin saadaan viennit tehda, ellei muualla ole toisin miili
ratty, musteen .asemesta myos kuivamusteella (kuulakarkikyniilHi.), 
kopiokyniillii tai kiiyttiimiillii Ui.pikirjoitusmenetelmaii. Virheellista 
merkintiiii ei saa korjata raaputtamalla, vaan se on yliviivattaYa 
. iten, ·ettii merkintii jiiii luettavaksi, ja oikea merkintii tebtiivii 
virheelli en viennin yliipuolelle. Kirjojen lehdet on numeroitava 
juoksevaan numerojiirjestyk een ja kirjojen kan ilehteen merkit
tiivii lehtien luku. (Rh/ to n:o 883, 28. 3. 61.) Kl 14/ 61. 1. 

Tilityssaanto 

Rautatiehallitus on muuttanut V altionrautateiden Tility aiin- 2 
non (lorn n: o 2637) 53 §: n 4 kohdan 6 kappaleen kuulumaan eu
raavasti: 

Kassakirjan viennit on tehtiiva musteella tai kuivamustekyniillii 
(kuulakiirkikynii.Jla) . Virheellista merkintaa ei saa poistaa raaput-

36H1/6l/ 5- 7. 4. 1961. 
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tamalla, vaan on se yliviivattava sitcn, etta merkintii jaii luetta
vaksi. Oikea merkintii on tehtavii virheviennin ylapuolelle. (Rh n: o 
890, 28. 3. 61.) Kl 14/ 61. 2. 

Palkkausasetuksen muuttaminen 
Valtion viran tai toimen haltijain palkkauksesta 19 pa1vana 

tammikuuta 1943 annetun asetuksen 1 ja 2 §, sellaisena kuin 1 § 
on 24 piiiviinii huhtikuuta 1959, 10 piiiviinii elokuuta 1959, 1 piii
viinii huhtikuuta 1960 ja 18 piiiviinii marraskuuta 1960 a.nnetuissa 
asetuksissa (190/59, 339/59, 173/ 60 ja 433/ 60 ) ja 2 § 18 piiiviinii 
marraskuuta 1960 annetussa asetuksessa ( 433/ 60), on ensiksi mai
nitun asetuksen muuttamisesta 24 piiivanii maaliskuuta 1961 anne
tulia asetuksella muutettu, 1 § valtionrautateitii koskevilta osiltaan, 
niiin kuuluviksi: 

1 §. 
Peruspalkkaiset virat ja toimet kuuluvat palkkausluokkiin seu

raavasti : 

18 Pa.aluokka 

V altionrautatiet 

Rautatiehallitus 

Hallinto-o asto 

Rautatieopiston johtaja . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 31 
Ratainsinoori 1 1. yp. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 34 
Koneinsinoori 1 1. yp. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 34 
Koneinsinoori 1 1. ap. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 32 
Koneinsinoori 2 1. yp. . ...... . 0 •••• • ••• • •••• 0 • 30 
Liikennetarkastaja 2 1. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26 
Konttoripiiiillikko . ....... 0 0 • • • • • • • • • • • • • • • • • • 27 
Tyontutkija ........ 0 •• ••••• • 0 •• • •• 

0

• • • • • • • • • • 24 
Osastosihteeri yp. . 0 • • • • • • • ! . . . : : . . . : . . . . . . . . . 28 

I 
~ ---------- ~ ---------

Kirjuri 2 1. yp. . ............. . . 0 ••• • • 0 •• 0 • • • • 19 
Tutkimusavustaja ........ . ....... 0 • 0 •••• 0 • • • • 16 
Apulaiskanslisti . .. .. ....... . ...... 0 • • • • • • • • • • 13 
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Talousosasto 

Tervey olojen tarkkaaja . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19 
Katsastaja . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15 
Apulaiskanslisti . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13 

Rau tatierak enn usosa s to 

Apulaiskanslisti . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13 
Konttoriapulainen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11 

Linjahallinto 

Apulaiskamreeri .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24 
J aksonkas anhoitaja . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24 
Apulaiskassanhoitaja . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21 
Konttoripaalli.kko . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23 

Rakennu mestari 4 L ap. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17 
Telrnikko yp. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22 
Tyonjohtaja . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22 

2 §. 

Sopimuspalkkaisia ovat: 

oikeusministerion lainsaadiintoo aston osastopaiil:likon, 
valtiovarainministerion kansantalousosaston osastopaallikon, 
valtiokonttorin paiijohtajan ja johtajan, 
pankkiylitarkastajan, lainoppineen pankkitarkastajan ja pankki-

tarkastaj an, 
tie- ja vesirakennushallituksen paajohtajan ja ylijohtajan, 
asutushallituksen paajohtajan, 
rakennushallituksen paajohtajan ja suunnitteluosaston, raken

nusosaston ja kaavoituso aston johtajana toimivan rakennusneu
voksen, 

kauppa- ja :teollisuusministerion kauppaosaston, teolli uusosaston 
ja merenkulkuosaston osastopiiiillikon, 

3 
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geologisen tutkimuslaitoksen ylijohtajan, 
sosiaaliministerion vakuutusosaston osastopaallikon, 
rautatiehallituksen paajohtajan, ylijohtajan, rataosaston, kon~-

osaston, varasto-osaston, tariffiosaston ja rautatierakennusosaston 
johtajan seka .rataosaston yli-in.sinoorin ja jarjestelytoimiston apu
laisjohtajan, 

valtion hankintakeskuksen johtajan, 
metsahallituksen paajohtajan, ylijohtajan, liikeosaston paallikon, 

hankintatoiminnan johtajan ja apulaisjohtajan seka metsiinmyynti
toiminnan johtajan ja apulaisjohtajan virat ja toimet. 

Tiitii asetusta sovelletaan 1 paivasta tammikuuta 1961 lukien 

(Asetuskokoelma n:o 167/ 61. - Toj n:o To 232, 30. 3. 1961. -
Vert. MK II siv. 1.12-19 sekii Kl 18/ 59.1, 15/ 60.2 ja 50/ 60.4.) 
Kl 14/61. 3. 

Valtionrautateiden urheilutoimikunnan 
kokoonpano vv. 1961-1962 

Rautatiehallitus on nimennyt valtionrautateiden urhehlutoimi
kunnan puheenjohtajaksi vt. johtajan Viljo Miettisen ja tehtyjen 
esitysten perusteella rautatiehallituksen ja cri jarjestojen ·edusta
jina valtionrautateiden urheilutoimikunnan jaseniksi vuosiksi 1961 
-1962 seuraavat henkilot: 

Rautatiehallitus ............ . 
Rautateiden Urheilun Tukisiia-

tio ....... . . ......... . .. . 

Suomen Rautatielaisten Liitto 
Rautatievirkamiesliitto 
Suomen Veturimiesten Liitto . 

sosiaalipaallikko Yrjo Ollilainen 

toimistopaallikko Reino J. Auvi
nen 
tyonjohtaja Erkki Pas.tinen 
yleis.sihteeri Niilo Norilo 
veturinkuljettaja Hugo Ahonen 

Samalla rautatiehallitu.s on nimennyt urheilutoimikuntaan VR 
Urheilun eri piirien edustajina: 

Helsinki . . . . . . . . . . . . . . . . . . . tyonjohtaja A Pitkanen, P asilan 
konepaja 

Etelii-Suomi . . . . . . . . . . . . . . . . kirjanpitiija A V Mattila, Hyvin
kaan varasto 



Varsinais-Suomi 

Hame-Satalrunta 

Pohjanmaa . . . . . .. .. . . ..... . 

Pohjois-Suomi . . . .. . . .. .... . 
Savo-Kainuu .. . .. . . .. ..... . 
Keski-Suomi .... . . . . . ...... . 

Kaakkois-Suomi 

Pohjois-Karjala 
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insinoori V avonen, Turun kone
paja 

apulaisasemapaallikko .Arno Syrja, 
Tamp ere 

jiirjestelymestari Uuno Tuominen, 
Seinajoki 

junamies Matti HamaJainen, Kemi 
kirjuri H 0 Parkkinen, Kuopio 
kirjuri Tauno Parkkinen, Pieksa-

maki 
autonkulj. esimies Viljo Paukku

nen, Kouvola 
vaihdemies Martti Nikkonen, Joen

suu 

(Rh/ to n:o H 345, 28.3.1961.) Kl 14/ 61. 4. 

Laakli.rinpalkkion suuruus palvelukseen tai tyohon 
pyrkivalle annetta vast a laakiirintodistuksesta 

4 

Rautatiehallituksen kirjelmii.iin n: o H 322, 21. 3. 1961 (Kl 5 
13/61. 3.), viitaten ilmoitetaan: 

I) eWi lii.ii.kii.rintarkastusohjesaii.nnon 2 §: ssii. tarkoitetun, val
tionrautateiden palvelukseen tai tyohon pyrkivalle henkilolle 
lomakkeille n: ot 3323 ja 3324 kirjoit-ettavan todistuksen anta
misesta on rautatielaiikiiri 15. 3. 1961 lukien toistaiseksi oi~eutettu 
perimiiii.n tutkitulta enintii.iin 1 340 markan suuruisen palkkion ja 

II) etta laii.kiirintarkastusohjesiiiinnon 3 §: ssii. tarkoitetun, 
valtionrautateiden palveluksessa tai tyossii. jo olevalle henkilolle 
lomakkeelle n:o 3310 kirjoitettavan todistuksen antamisesta on 
tallais·en palkkion suuruus 620 markkaa. 

Yllii. mainittua asiaa koskeva terveydenhuoltojaoston kirjelmii. 
n:o 74, 22.1.1960 (Kl 4/ 60. 2.) , on katsottava kumotuksi. 

(Tt II n:o 291, 28. 3.1960.) Kl14/ 61. 5. 

Avustuksen myontaminen rautatielii.isille loman
viettoa varten kesii.- ja syyskautena v. 1961. 

Rautatiehallituksen myonnettya maararahan rautatiehenkilokun- 6 
nan lomanviettoavustuksia varten on talousosaston sosiaalijaosto 
sopinut Lomaliitto ry: n, Virkamiesliitto ry: n, Rautatielaisten Lepo
kotiyhdistys ry:n, VR Konduktooriyhdistys ry:n, Suomen Veturi-

2 3681/61/5- 7. 4. 1961. 
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miesten Liitto ry: n, Finlands Svenska Lokomotivmannaforcning 
r£: n, VR Viran- ja toimenhaltijat ry: n, VR Virkanaisten Oma 
Koti Yhdistys ry:n ja Rautateiden Urheilun Tuki-saation kanssa 
siita, etta rautatielaisille ja heidan perheensa jiisenille varataan 
tilaisuu viettaa loma-ajastaan enintaan 14 vuorokautta sanottujen 
yhteisojen lomanviettopaikoissa. 

Lomaliitto ry :n hallitsemia kyseessii olevia lomanviettopaikkoja ovat: 

,Suur-Saimaan" lomakyUi. Taipalsaaren pitajlissii, 35 km Lap
peenrannasta, 

,Punkaharjun" lomakylii, 1 km Punkaharjtm pysililta, 
,Liinsirannan" lomakoti, Pyharannan pitiijassa, Uudenkaupun

gin ja Rauman keskivalilla, 
,Kiirkisaaren" lomakoti, Mussalossa, 5 km Kotkasta, 
,Kivijiirven" lorna- ja retkeilykeslrus Taavetin a,semalta 4 lrm 

Lappeenrantaan johtavan piiiitien varrella Kivijarven ran
nalla; telttailua varten varattu 20 ha; majoitusta myos 
rakennuksissa; osatiiysihoitoakin saatavissa. 

ViTkarniesliitto ry :n hallitsemia lomapaikkoja ovat: 

,Saimaanrannan" lomakyla Taipalsaaren pitajlissii, n. 25 km 
Lappeenrannasta ja 

,Saariseliin retkeilykeskus" Inarin kunnassa, SaariseUin tunturi
alucen liinsiosassa, n. 263 km Rovanicmelta. 

RautatieliiisjiirjestOjen lomanviettopaikkoja ovat: 

Rautatielaisten Lepokotiyhdistys ry: n lepokoti ,Kanervala" 
Sa.rkisalossa, n. 30 km Pernion asemalta, 

VR Kondtlktooriyhdistys ry: n lepokoti ,Rantalinna" Ruoko
lahdcn pitajiissii, n. 14 km paassii Imatran asemalta, 

Suomen Veturimiesten Liitto ry: n lepokoti ,Pyysalo" n. 3 km 
paiissii Sayniijarven laiturivaihteelta, 

Finlands Svenska Lokomotivmannaforening r£: n lepokoti ,Sol
garden" Hangossa nk. KylpyUin puistossa, 

VR Virkanaisten Oma Koti Yhdistys ry: n lepokoti ,Paularinne" 
Leppiikosken aseman liihellii, 

Rautateiden Urheilun Tuki-saation retkeilykeskukset Vuokatissa 
ja Pelkosenniemen Pyhajarvella (Pyhiittmturi) seka 

VR Viran- ja toimenhaltijat ry:n lomanviettopaikka ,Lepo
kallio" Kiirkoliin pitiijlissii n. 8 km Lappilan asemalta. 
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Lomanviettopaikkoja valittaessa kehoitetaan ensisijaisesti htw- 6 
rnioimaan rautatieUiisyhteisojen omistamat lomanviettopaikat. 

Virkamiesliitto ry:n taholta Hihdennetaan, etta ,Saimaanran
nan" lomakyla on avoinna kaikille rautatieliiisille niin virka- kuin 
tyosuhtees a oleville. 

RautatieHii iii ja heidan perheensa jasenia varten sovitut kesa
kauden lomanviettovuorot ovat seuraavina aikoina: 

1. vuoro 5. 6.-18. 6. 4. vuoro 17. 7.-30. 7. 
2. 

" 
19. 6.- 2. 7. 5. 

" 
31. 7.-13. 8. 

3. 
" 

3. 7.-16. 7. 6. 
" 

14. 8.-27. 

Syyskaudella ei ole varsinaisia lomanviettovuoroja, vaan anojat 
ilmoittavat sosiaalijaostolle sen ajan, joksi he toivovat lomapaik
kansa jarjestyvan. 

Eri lomanviettopaikat ovat avoin.na seuraavasti: 

,Suur-Saimaa", ,Punkaharju", ,Lan ·iranta", ,Kar
kisaari", ,Kivijarvi", ,Saimaan.ran.ta" ja ,Pyy-
salo' ............... . .. . ............... ... . 

,Ran.talin.n.a" . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
,Kan.ervala" . .......... ......... ........ .. . .. . 
,Saari elan retkeilykeskus" . .. .... ....... ...... . 
,Solgarden." ................................. . 
,Paularinne" . . ...... . .. . ... ................. . 
,Lepokallio" ... . ............................. . 
,VR:n Retkeilykeskukset" Vuokatissa ja Pyha-

tunturilla ................................. . 

1. 6.-31. 8. 
1. 6.-10. 9. 
1. 6.-15. 9. 
1. 6.-30. 9. 

24. 6.-20. 8. 
15. 2.-31. 10. 
15. 5.-15. 9. 

kautta vuoden 

Kuluvana vuonna jarjestettaneen rautatieUi.isille myos Vuokatin 
seka Pyhatunturin retkeilykeskuksi sa urheilu- ym. •kursseja loman
vietto- tai muissa tarkoitu.ksissa. Kurssiajoista ilmoitetaan VR: n 
Urheilutoimikunnan tai sosiaalijaoston taholta erikseen. Tassa vai
heessa tiedotetaan, ettii tennik en peruskurssi jarjestetaan Pohjan
maan Urheiluopistossa 15-22. 6. ja ruskamatka Pyhatunturille 
9-15.9. 

Tiiy ihoitomaksut, joihin sisiiltyy majoitus, ruoka, saunavuoro 
ken·an. viiko a ja eraissa tapauksissa maksuton osallistuminen 
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yhteisiin retkiin, vierailuihin ja ohjelmallisiin tilaisuuksiin, 
taan seuraavasti: 

Lomaliiton lomanviettopaikat: Aikuiiet 

,,Suur-Saimaa'', ,Punkaharju", 
,,Lansiranta", ,Karkisaari", 
,Kivijarvi" 

1 hengen huone ... . . ... . . .. 1000 
2 

" " 
. . ... .... . . . 850 

3 )) " 
.. . ... .. .... 790 

4-5 
" " 

..... . . . . ... 700 
tel ttamaj oi tus • • • • •• •• 0 • • • 0. 600 
yhteismajoitus . . ... . . . . . ... 600 
lap set ••• •• 0 0 • • 0. 0 •••••• •• • 

Virkamiesliiton lomapaikat : 
,Saimaanranta" 

1 hengen huone . . .. . .. . . .. . 900 
2-5 

" )) ............ 800 
lap set •• 0 ••• • •••• 0 ••••• • ••• 

,S aariselan retkeily keskus" 
2 hengen huone .. . .... .. . .. 

1 
1450 4 " " . . . . . . . . . . . . 1250 

6 . )) . . )) . . . . . . . . . . . . 1200 
~.~tei~maJOitus . . . . . . . . . . . . . . 

1150 Jasemlle 20 %: n alennus . . .. 
yksinomaan majoitus . . . . . . . . 310-600 

, , (yht.maj.) 270 
erillisia aterioita saatavissa. 

RautatieUi.isjarjestojen loman
viettopaikat: 

RantatieUi.isten Lepokotiyhdistys 
ry:n ,Kanerva.la" 

1-3 hengen huoneissa ... .. . . .. 640-790 
lapset aile 1 v. 25 % hinnoista 
(vahintaiin 200 mk) 
lapset aile 9 v. 50 % hinnoista. 

VR Konduktooriyhdistys ry: n 
,Rantalinna" ..... . . .. ... . . 
ei rautatieHiiset . .......... . 

650 
800 

IAI.pset 
aile aile 

12 v 8 v 

450 

450 

430 330 
500 380 

alle 
6 v 

350 

350 

peri-

a lie 
3 v 

250 
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Aikuiset La.pset 
alle alle aUe alle 
l:l v 8 v 6 v 3 v 

Suomen Veturimiesten Liitto ry :n 
,Pyysalo" . . . . . . . . . . . . . . . . . 700 
jasenet . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 650 
ei rautatieHi.iset . . . . . . . . . . . . 800 
lapset . .. . ... . .. .... ...... . 500 350 

Finlands Svenska Lokomotivman-
naforening rf: n ,Solg~rden" 700 400 300 
jasenet . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 600 300 200 
ei rautatielaiset . . . . . . . . . . . . 1000 600 400 

VR Virkanaisten Oma Koti yhdis-
tys ry: n ,Paularinne" . . . . . . 700 450 350 
jiisenet . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 600 400 300 
ei rautatielaiset . . . . . . . . . . . . 800 500 400 

Rautateiden Urheilun Tuki-saatio 
VR retkeilykeskus, V uokatti . . 650 
yksinomaan majoitus . . . . . . . . 150 

, , (yht.maj. ) 75 
erillisia aterioita . . . . . . . . . . . . 70-160 
ei rautatielaiset (sovittava 
erikseen) . . . . . . . . . . . . . . . . . . 800-1000 

VR retkeilykeskus, Pyhatunturi 
yksinomaan majoitus . . . . . . . . 100 
erillisia aterioita G. Mallande-
rin majalla . . . . . . . . . . . . . . . . 250 

VR Viran- ja toimenhaltijat ry: n 
,Lepokallio" . . . . . . . . . . . . . . . 700 400 300 

Ko. Vuokatin ja Pyhatunturin seka Saari eUin retkeilykeskuk
sissa on hyvat keittomahdollisuudet keitto- ja ruokailuvalineineen. 

Liinavaatteiden suhteen on huoma:t:tava, etta ,Solg~rdenissa" 
peritaan lakanakerrasta 100 markkaa ja Vuokatin retkeilykeskuk
sessa 200 markkaa kayttokerralta. Pyhatunturin retkeilykeskuksessa 
lomailtaessa on kunkin kayteWiva omia lakanoitaan. 

Rautateiden palveluksessa tai tyossa oleville lomanviettoavus
tusten saajille myonnetaan avustusta enintaan 650 markkaa vuoro
kaudelta, joten a v us t u k sen sa a j an on maksettava taysi
hoidostaan edella mainittujen lomanviettopaikkojen periman paiva
maksun ja 650 markan valinen mahdollinen erotus. Puolisolta ja 
lapsilta kannetaan kyseisen lomanviettopaikan perima edellamai
nittu taysihoitomaksu. llmoitetut hinnat ovat osittain keskihintoja. 

6 
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Helpottaakseen henkili:ikunnan mahdollisuuksia viettaa lomaansa 
edelHi mainituissa lomanviettopaikoissa on rautatiehallitus paiiWinyt 
jakaa maararahan sallimissa rajoi a kuluvana vuonna lomanvietto
avustuksia seuraavien perusteiden muka:an: 

1. rautatielaisille, joilla on elatettiivanaan kaksi tai useampia 
alaikaisia lapsia, 100 % avustu taysihoitokustannuksista, -enintaan 
kuitenkin 650 markan paivamaksun mukaan 14 vuorokaudelta, 

2. rautatielaisille, joilla on elatettavanaan yksi alaikainen lapsi, 
vastaavasti 75% avustus taysihoitokustannuksi.sta, 

3. naimisissa oleville rautatielaisille, joilla ei ole eliitettavaniiiin 
alaikaisia lapsia, vastaavasti 25 % avustus taysihoitolrustannuksi.sta, 

4. mikali molemmat aviopuolisot ovat rautateiden palveluksessa 
ja heilla on kaksi tai useampia cilaikiiisii.i lapsia elatettavaniian, saa 
heille myi:innettavien avustusten yhtei<>miiarii nousta vastaava ti 
enintaan 125 %: iin yhden aikuisen tiiysihoitokustannuksista, 

5. mikiili molemmat avioptwlisot ovat 1·autateiden palveluksessa 
ja heilla on eliitettavanaiin yksi alaikainen lapsi, saa heille myi:in
nettavien avustusten yhteismaara nousta vastaavasti enintaan 
100 %: iin edellisessa kohdassa mainituista taysihoitokustannuksista, 

6. harkinnan mukaan vastaavasti enintiian 25 % avustus taysi
hoitokustannuksista perheettomille mutatielaisille. 

VR:n Urheilutoimikunnan tai sosiaalijaoston jarjestamilae kurs
seille, opintopaiville tai retkeilyille yms. osallistuville lomanviet
tii.jille voidaan myos myontaa avustuksia edella selostetun mukai
sesti, kuitenkin enintaan niin paJjon ln1~n avustuksia maksettaisiin 
vietettaessa lomaa varsinaisissa lomanviettopaikoissa. 

Mahdollisuus piiasta lomanviettoavustuksista osalliseksi on kai
killa ruiilla valtionrautateiden palveluksessa olevilla viran- ja toi
menhaltijoilla seka tyontckijoilla, joilla ei ole maaseudulla omaa 
lomanviettopaikkaa. Avustusta myonnetiian vain mutatieliiiselle 
itselleen, mutta ei hiinen per·heensa jasenille. Rautatiehallitus suo
rittaa avustuksen uoraan lomakodille tai sita vastaavalle, eika siis 
avustul{sen saajalle. SosiaaJijaosto ei tilaa paikkoja sellaisille, joille 
avustustakaan ei voida antaa, ellei paikan varausta nimenomaan 
pyydeta. Tasta syysta anojan tulee tayttaa anomuslomakkeen kohta 
19, jos han toivoo paikan varaamista lomakodista, vaJikkei hanen 
avustusanomukseensa ole suostuttukaan, jotta han saisi it elleen ja 
perheenjiisenilleen ryhmaalennusedun, jolloin taysihoitomaksut ovat 
samat kuin luettelossa mainitut. 

Lomanviettoavustusta ja lomanviettopaikan varaamista koskevat 
anomukset, jotka laaditaan taman VR Kiiskylehden !i!itteena olevaa 
tai vastaavan kaavan mukaista lomaketta kayttaen, on lahetettava 
rautatiehallituksen sosiaalijaostolle viimeistiiiin huhtikuun 15 piii-
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vaan 1961 mennessii. Myohemmin saapuneet anomukset pyri:tiian 6 
mahdollisuuksien mukaan ottamaan huomioon. Mikali anojaa ci 
voida sijoittaa siihen lomanviettopaikkaan, johon han pyrkii, koete-
taan lianelle jarjestaa tilaisuus viettaa lomansa jossalrin muussa 
mainitsemassaan pari.kassa. Koska kaikissa lornanviettopaikoissa on 
suurin tungos heinakuun aikana, olisi toivottavaa, ~tta mahdolli
simman monet koettaisivat jarjestaa lomansa kesa- tai elokuun 
aikana, jolloin olisi suuremmat mahdollisuudet saada paikat vara
tuik.si. 

Mikali lomanviettopaikan tilannut rautatielainen tai hanen per
heensa jasen on estynyt saapumasta varattuun lomapaikkaan, on 
hanen ilmoitettava siita sosiaalijaostoon viimeistaan 10 paivaa ennen 
sanotun oleskelun alkamista. EHei peruutusta ole tehty edellii sano
tun mukaisesti, on hakija velvollinen maksamaan 5 vuorokauden 
tiiysihoitomaksun jokaisen varatun paikan osalta. Tiista on asian
omaisen henkilon anomuksen yhteydessii annettava sitoumus rauta
tiehallituksen sosiaalij aostolle. 

(Tt III .n:o 40/192, 28. 3. 1961.) Kl 14/61. 6. 

Kesavi:rikatakkien tilaaminen 

Rautatiehallituksen sosiaalijaosto ja Valtlion Pukutehdas, Hii- 7 
meenlinna, ovat tehneet sopimuksen, jonka mukaan edella mainittu 
pulrutehdas on sitoutunut valmistamaan kuluvan vuoden kesiikuun 
loppuun mennessii (villateryleenista valmistettavat talrit kuitenkin 
viiviistysvarauksin) rautatielii.isille kesiivirkatakkeja. Naita valmis
tetaan neljan eri tyypin numerokokoina kolmesta eri kangaslaa
dusta, nimittain alpal{asta (laatu Mohair 69286), naisten tyi:itakki
kankaasta (laatu 7845, Yhdistyneet Villatehtaat) ja v.bllateryleenista 
(laatu 22968/40, Hameen Verka), jotka lraikki ovat variltaan sini-
siii. Suuruustaulukon mittojen mukaan tehtyna tulevat alpakasta 
valmistetut takit maksamaan 1 800 mk, tyotakkikankaasta valmiste-
tut 2 300 mk ja villateryleenista tehdyt takit 2 900 mk kappaleelta. 
Yleisesta virkamerkista veloitetaan lisamaksua 75 mk. Koska alpak-
kaa ja villateryleeniii on saatavissa vain rajoitettu miiarii (villatery
lecnia saa kuitenkin lisiia kolmen kuukauden toimitusajalla), pyy
detiian tilaukseen merkitsemiiiin toinen vaihtoehto. Takit toimite-
taan tilaajille postiennakkona tai jalkivaatimuksella. 

Tilaajien on tarkoin perehdyttava jaljempanii olevaan ke iivirka
takkien suuruustaulukkoon sekii sen jiiljessli oleviin mittojentarkis
tusohjeisiin. Loydettyiiiin taulukosta sopivan tyyppinumeron itsel
~ccn merkitsee tilaaja tdlauslomakkeeseen esim. 48 r tai 54 T. 



7 
14 

Typpi 

Hoikka 
=0 

Normaali 
=N 

Tanakka 
=T 

Vatsakas 
=B 

-12-

K esiivirkatakkien suu1·uustaulukko: 
Suuruus· 
mer kinta 

1 

46 0 
48 0 
50 0 
52 0 
54 0 
56 0 

46 N 
48 N 
50 N 
52 N 
54 N 
56 N 
58 

48 T 
50 T 
52 T 
54 T 
56 T 

48 B 
50 B 
52 B 
54 B 
56 B 
58 B 
60 B 

Rinnan 
ympii.rys 

Vyotiiron Lantion 
ympii.rys ympii.rys 

2 

92 
96 

3 4 

76 94 
80 98 

100 
104 
108 
112 

4 102 
88 106 
92 110 
96 114 

92 80 
96 84 

100 88 
104 92 
108 96 
112 100 
116 104 

96 92 
100 96 
104 100 
108 104 
112 · 108 

96 98 
100 102 
1M 106 
JOS 110 
112 114 
116 118 
120 122 

98 
102 
106 
110 
114 
118 
122 

104 
108 
11~ 
116 
J20 

106 
lJO 
114 
118 
122 
126 
130 

Takin 
pituus 

5 

75 
77 
78 
80 
81 
82 

73 
74.5 
76 
77.5 
78.5 
79.5 
0.5 

74.5 
76 
77.5 
78.5 
79.5 

74.5 
76 
77.5 
78.5 
79.5 
80.5 
81 

Hihan 
pituus 

6 

65 
66 
67 
68 
69 
69.5 

63 
64 
65 
66 
67 
67.5 
68.5 

64 
65 
66 
67 
G7.5 

G4 
65 
66 
67 
67.5 
68 
68.5 

Harti11.n 
leveys 

7 

41 
42 
43 
44 
45 
45.5 

41 
42 
43 
44 
45 
45.5 
46 

42 
43 
44 
45 
45.5 

42 
43 
44 
45 
45.5 
46 
46.5 

Mittojen suhtecn on huomattava, eWi rinnan ja vyotaron ym
pary mitat tarkoittavat paidan paalta otettuja vartalomittoja ja 
lantion mitta housujen paalta otettua mitta.a. Rinnan mittaa otet
taessa on mittanauhan oltava ehdottomasti rinnan korkeimmalla 
kohdalla ja vaakasuoras a vartaloon nahden. Vyotaron mitta on 
vatsakkaiden otettava vatsan korkeimmalta kohdalta. Lantion mitta 
otetaan kohdalta, jossa mitta tulee suurimmal~si. Mittanauha ei 
saa olla kireallii, mutta ei loysakaan mittaa otettaessa. 

Talrin ja hihojen pituutta kuin myos ha1'tiain lev·eyttii osoitta
vat mitat saa taas parhaiten mittaamalla omasta sopivasta takista 
vastaavat kohdat. Talrin pituus tarkoittaa selan pituutta kaulus-
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aumasta helmaan ja hartiain leveys selan leveytta hihojen taka- 7 
saumojen kohdalta mitattuna. Hihojen mahdollista pidentamista 
ajatellen tullaan takkeihin varaamaan riitHivii kii.anne. 

VertaamaJla edelUi. esitetyn mukaisesti omia ja oman takin mit
toja taulukon vastaaviin mittoihin selviiiii sarakkeesta 1 sopivim
man takin suuruusmerkinta, joka on merkitHi.va tilauslipun ao. 
kohtaan. 

Mikali tilaajien joukossa on sellaisia, joiden mitat edellyttiiviit 
suurempaa takkia kuin mita taulukon mukaan on mahdollista, on 
heidan merkittava kaikki mitat el'illiselle lapulle. 

Tilaukset on laadittava taman VR Kaskylehden liitteena ole
valle tilauslomakkeelle ja lahetettava esinliehen viilityksellii ehdot
tomasti viime1&tiian kuluvan vuoden huhtikuun 25 piiivaan men
neS&1. rautatiehallituksen sosiaalijaostoon. (Tt III 60/ 201, 4. 4. 61.) 
Kl 14/ 61. 7. 

VR : n kotipihakilpailu v . 1961 

Valtionrautateiden asuntoalueiden ja rautatielaisten omakoti- 8 
tonttien kaunistamiseksi ja niiden kunnossapidon tehostanliseksi 
on rautatiehallitus paattanyt toimeenpanna jarjestyksessa neljan-
nen pihanhoitokilpailun, jonka saiinnot ja osanotto-ohjeet ilmenevat 
seuraavasta: 

1. Kilpailu tapahtuu kahdessa sarjassa : a) rautateiden 1-2 
pcrheen vuokra-asunnoissa ja b) omakotitaloissa asuvien rautatie
liiisten kesken. Kilpailun ulkopuolelle jaiivat kaikki muut seka li
siiksi ne rautatieliiiset, jotka edellisissii kilpailuissa ovat paiisseet I 
palkintoluokkaan, mitkii tulevat kilpailemaan VR pihanhoidon mes
tarin arvosta rautateiden 100-vuotisjuhlavuotena 1962. 

2. Niiden, jotka haluavat osallistua kotipihakilpailuun, on Hihe
tettiiva o anottoilmoituksensa rautatiehallituksen sosiaalijaostoon vii
meistiian 10. 6. 1961. Ilmoituksessa on mainittava osanottajan nimi, 
virka, toimi tai ammatti, virantoimituspaikka ja kotiosoite sekii 
kilpailupihan etaisyys liikennepaikalta. 

3. Kilpailuaika on 15. 6.-15. 9. 1961. 
4. Kilpailulautakuntaan kuuluvat rautatiehallituksen nimeiiminii 

ylipuutarhuri K. J. Jokela, arkkitehti Anna-Greta Castl·en seka 
tarkkaaja U. Lappi. 

5. Kilpailu ratkaistaan kilpailulautakunnan niiiden siiantojen 3. 
kohda sa mainittuna aikana suorittamien tarkastusten ja sen esit
tiiman yksityiskohtaisen pistelaskujarjestelmiin perusteella. 
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8 Arvostelussa kiinnitetiian huomiota seuraaviin seikkoihin: 

9 

10 

a) VR:n 1-2 perheen vuokra-asunnot: 

1. Jarjestys, siisteys ja puhtaus. 
2. Istutukset ja viljelykset. 
3. Aitaus, tiet ja kaytavat. 
4. Oleskelupaikat. 
5. Harrastus pihan hoitoon. 
6. Yleisvaikutus. 

b) Omakotiasunnot: 

Samoin kuin a) -kohdassa paitsi, etta aitauksiin, teihin ja kay
taviin seka rakennuksiin kiinnitetaan enemman huomiota. 

6. Kilpailussa jaetaan palkintoja 60 000 markan arvosta seka 
100 000 markan arvosta taimistotuotteita valtionrautateiden keskus
taimistosta. Lisaksi jaetaan kilpailussa kunno tautuneille rautatie
Hiisille lmnniakirjoja. 

(Tt III n:o 121/195, 29. 3. 61.) Kl 14/61. 8. 

Liikennepaikkojen kuntoisuuskilpailu v. 1962 

Rautatiehallituksen paatoksen N:o 847/2178, 21.3.1961 mu
kaan tullaan v. 1962 rautatielaitoksen 100-vuotisjuhlavuoden joh
do ta jarjestamaan liikennepaikkojen kuntoisuuskilpailu liikeune
paikkojen ja niiden ympiiristojen kaunistamiseksi ja hoidon te
hostamiseksi. Taman johdosta kehoitetaan liikennepaikkoja etu
kateen ja jatkuvasti huolehtimaan kunnostansa yleison viihtyi
syyden hyvaksi. 

('r t III n:o 121/196, 29.3.61.) Kl14/61. 9. 

Muutoksia julkaisuun Liikennepaikkojen valimatkat 

Kemijarven aseman alaisena km : lla 1 069 + 218 m avataan 
2&. 5. 61 lukien liikenteelle Keihasvaara-niminen seisake seu raavin 
merkinnoin : 

se Ireihasvaara 73 __ Kemijarvi 13. H 
J outsijarvi 13. 
Kls 65. Lla 202. 
0 1 316. 

Luk. 28. 5. 61. (Lkoj 
n:o Lt 671, 29. 3. 
61.) Kl 14/61. 10. 

Seisakkeella pysii.htyvista junista ilmoittaa kuljetustoimisto. 
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Kannonkosken pysakin alaisena km:lla 507 + 350 m avataan 1 Q 
28. 5. 61 lukien liikenteelle Kinanen-niminen seisake seuraavin 
merkinnoin: 

se Kina.nen 32 Kannonkosk:i 19. H 
Keitelepohja 11. 
Hpk 80. :Jy 130. 
Yw 135. !1m 179. 
llpk 208. 
Pm 210. 

Luk. 28. 5. 61. (Lkoj 
n:o Lt 61, 29. 3. 
61.) Kl 14/61. 10. 

eisakkeella pysahtyvista junista ilmoittaa kuljetustoimisto. 

Kaltimon aseman alaisena km: lla 651 + 770 m avataan 28. 5. 
61 lukien liikenteelle Kuusoja-niminen seisake seuraavin mer
kinnoin: 

se Kuusoja. 351 
J Kaltimo 8. 

1

-- Kontiolahti 12. 

I 
;Jns 28. Vkt 217. 
Kon 241. 

H Luk 28. 5. 61. (Lkoj 
n :o Lt 645, 29. 3. 
61.) Kl 14/61. 10. 

Seisakkeella pysahtyvista junista ilmoittaa kuljetustoimisto. 

Pihtiputaan aseman alaisena km: lla 526 + 930 m avataan 
28. 5. 61 lukien liikenteelle Loytana-niminen seisake seuraavin 
merkinnoin: 
se Loytana 

Seisakkeella 

32 -- Pihtipudas 14. 
Keitelepohja 7. 
Hpj 62. ;r y 148. 
Yw 117. Ilm 161. 
Hpk 226. 
Pm 228. 

H I Luk. 28. 5. 61. (Lkoj 
n : o Lt 458, 29. 3. 
61.) Kl 14/61. 10. 

pysahtyvista junista ilmoittaa kuljetustoimisto. 

Kaltimon aseman alaisena km:lla 664 + 130 m avataan 28. 5. 
61 lukien liikenteelle Muuraisniemi-niminen sei ake seuraavin 
merkinnoin: 

se Muurais
niemi 

1351-- Kaltimo 4. 

I 
Uimaharju 10. 

I 
J ns 40. Vkt 205. 
Kon 229. 

H 

Seisakkeella pysahtyvista junista ilmoittaa 

Luk. 28. 5. 61. (Lkoj 
n:o Lt 641, 29. 3. 
61.) Kl 14/ 61. 10. 

kulj etustoimisto. 

Hiekkalahden pysakin alaisena km: lla 812 + 000 m avataan 
28. 5. 61 lukien liikenteelle Nuolikoski-niminen seisake seuraavin 
merkinnoin: 

se I Nuolikoski 

I 
Seisakkeella 

44 IIiekkalahti 4. H 
Puukari 7. 
Vkt 57. :Jns 188. 
Kou 81. 

pysahtyvista junista ilmoittaa 

Luk. 28. 5. 61. (Lkoj 
n:o Lt 722, 29. 3. 
61.) Kl 14/ 61. 10. 

kuljetustoimisto. 
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Nurmeksen aseman alaisena km:llii 773 + 650 m avataan 
28. 5. 61 lukien liikenteelle Pyssy-niminen seisake seuraavin mer
kinnoin: 

ee P yssy 44 NuTmes 10. 
Viekki 20 .. 
Vkt 95 . .Jns 150. 
Kon 119. 

H Luk. 28. 5. 61. (Lkoj 
n:o Lt 642, 29. 3. 
61.) Kl 14/61. 10. 

Seisakkeella pysahtyviit tarpeen vaatiessa (S) 
n:o 863, 865, 867, 871, 864, 866, 868 ja 876. 

Laivaliikenne satamissa 

kiskoautojunat 

Laivaliikenne Oulun satamissa (Toppila, Eteliisatama, 1\falmi
satama) on alkanut 22. 3. 61. 

Valtionrautateiden ja Oy Pohjolan Liikenne Ab : n 
tavaralinjoille osoitettujen la.hetysten 
kuljet ettavaksi ot taminen 

Valtionrautateiden Autoliikenne-siiannon (Liikennemaaraysten 
7 § 3 kohta sivu 14) mukaan tavaralinjoille otetaan kuljetetta
vaksi vain tavaraa, joka soveltuu autokuljetukseen, jota paitsi eri
koisjarjestelyjii vaativista kuljetuksista on sovittava autokuljetuk
sen jiirjestiiviin liikennepaikan kanssa. Samassa siiannossa (Tariffi
miiiiraysten 14 § sivu 52) miiiiriitaan lisiiksi, etta autokuljetus
maksu tavarasta, joka siita liihtevan hajun tai vuotavan nesteen 
tai tavaran piiiillyksen takia on kuljetettava erilliiiin muusta tava
rasta sen silti vaatimatta eri autoa, lasketaan liihetyksen kuorma
tilasta vaatiman pinta-alan mukaan, ja etta ta\·aran tai piilillyksen 
takia kokonaan eri autossa kuljetettavasta taytta autokuormaa pie
nemmiista liihetyksestii kannetaan tilausliikennetariffin mukainen 
maksu. 

Klm tavarilinjaliikennetta hoitavilla yhdysasemilla ilmenee jat
lruvasti edelHi mainittujen maaraysten laiminlyontitapauksia, joista 
tosin saatetaan selvitii pelkillii rahdin oikaisuilla, mutta joiden seu
raamuksien selvittelystii voi myos koitua rautateille huomattavia 
ylimaiiriiisiii kustannuksia, huomautetaan, etta otettaessa tavara
linjoille osoit.ettuja lahetyksiii lruljetettavaksi on kaikissa hiemankin 
epiitietoisissa tapauksissa otettava yhteys yhdysasemalle ja siten 
varmistauduttava rahditusmenettelystii samoinkuin mahdollisuuk
sista lahetyksen perille toimittamiseen. Tallaista varmistautumista 
edellyttiiviin liihetyksiin katsotaan kuuluvan muun muassa eliiviit 
eliiimet, yli 6 m pitkiit esinect, yksikkopainoltaan yli 500 kg esi
neet ja yleisesti kaikki sellaiset liihetykset, jotka tavarasta liihtevan 
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hajun tai siita valuvan nesteen taikka paallyksen takia on LS: n I 12 
liitteen maaraysten mukaisesti kuljetettava erillaan muista tava
roista (Vrt. myos TS: n 41 § 4 lm: n luetteloa erillistavaroista). 
(Kut n:o 693, 29. 3. 61.) Kl 14/ 61. 12. 

Muutos Valtionrautateiden Autoliikenneohjesaantoon 

Valtionrautateiden linja-autolinjoille sovellettavaa linjaliikenne- 13 
taksaa on osittain korotettu ja muutettu 1. 4. 1961 lukien. Ta-
man takia on Valtionrautateiden Autoliikenne-ohjesaannon sivut 
21-24 painettu uudestaan. Korjauslehtien perusjakelu suorite-
taan painatusjao ton toimesta. (Kut 719, 29. 3. 61.) Kl 14/61. 13. 

Painotuotteiden hinnat 

Kansainviilisistii rahtikirjalomakkeista (lomakkeet 4604 ja 14 
4605) rautatielle kannettavat maksut ovat edelleenkin 40 mark-
kaa, kuten Kl 24 a/60 on mainittu, joten TS :n siv. 65 on tehtavii 
tatii koskeva korjaus. (Tfo S 312, 27. 3. 61.) Kl 14/61. 14. 

Ylimaiiraiset vapaaliput 

Rautatien Teknillisten Yhdistysten Liitto r.y:n Helsingissii 15 
8. 4. 1961 pidettaville rautatieteknillisille opintopaiville matkusta-
ville valtionrautateiden palveluksessa oleville, vapaalippuihin oi
keutetuille mainitun liiton jasenille on myonnetty ylimaiiriiiset 
vapaaliput kunkin kotiasemalta Helsinkiin ja tak11,isin. (Tfo n:o 
107, 28. 3. 61.) Kl 14/61. 15. 

Pohjoismainen tavaratariffi 

Pohjoismaisen tavaratariffin 41 sivun C) kohdan 2 moment- 16 
tiin tehdiian seuraava korjaus: 

Ruotsin rautateilla 

1. Suomeen lii.hetettavista 1,60 SKr 100 kilolta 
lahetyksen todelliselta painolta (bruttopainolta), 
kuitenkin vahintaan 10,00 SKr lahetykselta. 

2. Suomesta lahetettli.vista 2,40 SKr 100 kilolta 
Hi.hetyksen todelliselta painolt& (bruttopainolta), 
kuitenkin vii.hintli.iin 11,00 SKr liihetykseltii.. 

Muutos tulee voimaan huhtikuun 1 p: sta 1961 lukien. 

(Tft V n:o 95, 25. 3. 61.) Kl 14/61. 16. 
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K adonneit a matkalippuja , henkiliikortteja ym. 

Helsingin aseman vaununsiiivoojalle Saima Gustava Tervoselle kirjoi· 
tettu henldliikortti n: o 51940 on kadonnut ja kuoletetaan. (1. l jp 385/840, 
24. 3. 1961.) 

Pasilan konepajan tyolaiselle Pekka Paajaselle 23. 3. 61 kirjoitettu tilap. 
vapaalippu n:o 508688 rnatkalle Helsinki-Kotka on kadonnut ja kuolete· 
taan. (Knp Psl 28. 3. 61.) 

Rauman asemalla palvelevalle alokkaalle Lasse Samuli Saariselle vuonna 
1957 annettu henkilokortti n: o 63027 on kadonnut ja kuoletetaan. ( 4. ljp 
n:o 426/ 20, 2 . 3. 61.) 

VR: n palvelukseen sopimattomia 

Turun aseman alokas Mauno Oskari Simola, synt. 24. 5. 1941 Uudessa
kaupungissa, on sopimattomana rautatien palvelukseen erotettu 24. 3. 1961. 
(3 . lj n :o H . 182, 27.3.61.) 

Av oimia virkoja ja toimia 

Kaksi esityksen perusteclla taytettavaa 2 l. mtava·rtijan tointa, toistaiseksi 
· 12. ratajaksossa : toinen km 626-638 (.Jukajiirvi) ja toiuen km 661-669 

(Kaltimo). Rataosaston johtajalle osoitetut hakemukset on toimitettava ao 
ratajakson piiii.llikolle viimeistiiiin 20. 4. 1961. 

Kaksi y.p. 1 l. mkennusmcstarin vi1·1caa, joista toinen tolstalseksi 6. rata
jak ·ossa (jaksontoimisto, Sciniijokl) ja toinen toista iseksi 7. ratajaksossa 
(jaksontoimisto, Oulu) seka ylcsi y .p. 4 l. mkcnnusmcstarin virka, toistaiseksi 
6. ratajaksossa (Selnajoki). Rataosaston johtajalle osoitetut hakem ukset on 
toirnitettava rautatlehallituksen kirjaajalle viimeistiian 20. 4. 1961 ennen kello 
12 (postitse ennen virka-ajan piiiittymista) . 

Kaksi 2 /. mtavartijan tointa, toistaiseksi 10. ratajakso sa: toinen km 706 
-714 + Hyrynkankaan raiteet (Hyryn almi) ja toincn km 732,5--742 (Pesio· 
kylii) . Rataosaston johtajalle osoitetut hakemukset on toimitettava ao rata
jakson piiiillikolle viimeistiiiiu 20. 4. 1961. 

Yks-i y.p. 2 l. ki1·jurin vi1·ka toistaiscksi keskushallinnou liikenueosastolla. 
Rautatiehallitul{sen piiiijohtajalle osoitetut hakemukset on toimitettava rauta
tiehallitukson kirjaajalle viimeistiiiiu 28. 4. 1961 ennen kello 12 (postitse enn<>n 
virka-ajan piiiittymi tii.) . 
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Liite Kl 14/61. 7. 

I r t i 1 e i k a t t a v a ja taytettii.vii. mie
luimmin koneella tai tekstaten ja lii.he
tettii.va tassii. Kii.skylchdessa olevan oh
jeen mukaisesti sosiaalijaostoon 25. 4. 
1061 mennessii. 

Kesavirkata,kin tilaus 

Tilaajan tiiydellinen nimi: 

Virka tai toimi : .......... .. .................... .. ........... . .... ... . . . 

Virantoimituspaikka : 

Postiosoite: 

Takin tyyppi ja numero: 

Liihetys toimitetaan *) a) postiennakolla b) jii.lkivaatimuksella. 

Takki tilataan *) 

a) yleisellii. virkamerkillii varustettnna, b) ilman yleistii virkamerkkiii, c) alpa-

kasta, d) tyotakkikankaasta, e) villateryleenistii. Ellei valitsemaui kangas-

laatu riitii, tilaan takin, joka on valrnistettu "*) 

Tilaajan allekirjoitus. 

*) Tarpeeton yliviivattava. 
**) Mainittava kankaan laatu. 
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Liite Kl 14161. 6. 

Ti:iytettiiva mielwunnmin Tconeella tai 
telcstaten ja toimitettava 1·h:n sosiaaU
jaostoon 15. 4. 1961 mennessa 

Lomanviettoavustusanomus 

1. Anojan tii.ydellinen nimi ................................... . ........ . 

2. Syntymii.ai.ka 

3. Toimipaikka 

4. Virka, toimi tai a=atti .. .................................... .. . .. . 

5. Ollut VR:n palveluksessa alk. ........ . ...... . .. yht .. ...... . .. vuotht. 

6. Perhesuhteet: naimisissa, leski, pcrheetOn 1) ......... . . . ............... . 

7. Perheen pii.ii.asiallinen huoltaja 

Puolison nimi ...................................................... . 

9. 
" 

syn tymaaika . . . ............................... .. .... . ..... . 

10. Lasten nimet ja iat ..... .. . . . . ........... ... ...................... . 

11. Haluttu loman viettopaikka ( erikoistoivomukset huoneisiin nahden merkit
tii.va selvasti hintoineen) : 

12. Ellei edellii. mainittuun paikkaan voida jarjestaii., haluaako muualle ja 

minne seka hinta ... ... . .......... .. ............................ . .. . 

13. Toivottu lomanviettoaika 1, 2, 3, 4, 5, 61) vuoro. 

14. Myonnetty vuosiloma I I 1961 valisek i ajaksi. 

15. Ottaako vain10nsa mukaan 

16. 
" 

lap ensa mukaan ja kenet heistii. . .. ... . ................ . ... . 

17. Onko aikaisemmin nauttinut lomanviettoavustusta valtionrautateiltii. ja 

mina vuosina ............ . . . .... . ......................... . ... .. ... . 

l) Tarpeeton y lipyyhitii.ii.n. 



14 -22 -

1 . Onko aviopuoliso nauttinut aikaisemmin lomanviettoavustusta valtionrauta· 

teiltii ja mina vuosina .......... .. ................................. . 

19. Halutaanko paikan varaus, vaikka avustusta ei voitaisikaan myontii.ii ... . 

20. Onko jfusenenii. jossakin sellaisessa yhdistyksessa, joka omille jiisenil· 

leen myontiia alennusta tiiysihoitohinnoista (nimet mainittava) 

21. Omistaako kesiimajan, ·mokin tai ·huvilan 

22. Mwta anomuksen perusteluiksi anncttavia tietoja lyhyesti 

Mikali allekirjoittaneelle tai perheeni jiisenille varataan lomanviettopaikka, 
sitoudun mahdollisen esteen sattuessa ilmoittamaan asiasta rautatiehallituksen 
sosiaalijaostolle viimeistiiiin kymmenen (10) piiiviia ennen tilatun oleskeluajan 
alkamista tai muussa tapauksessa maksamaan viiden (5) vuorokauden tiiysi· 
hoitomaksun jokaisen varatun paikan osalta. 

. . . . piiivii.nii ...... . ... kuuta 1961. 

anojan allekirjoitus 

tarkka postiosoite 

Edellii ilmoitetut tiedot tod istan oikeik i: 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . piiivii.nii ... . ...... kuuta 1961 

esimiehen allekirjoitus ja virkaleima 
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KASKYLEHT I N:o 15 
1 9 6 1 

Viittaus Kiiskylehdessii julkaistuun miia raykseen merkitaan: 
Kl 1(61. 2 ( = lehden numero, vuos i, as ian numero). Jakelua 
koskevat muutos il moitu kset on tehtava pa inatus jaostoon. 

To I m i t us : Rautat iehalli t us, lehtipalvelu. 

Sis a 11 y s : 1. \R Kiisky1ehti 12 a/ 61. - 2. VR Kiiskylehden 1960 hake
mi to. - 3. Miiiiriiy kokoelman I osan perusjakelu. - 4. Muutoksia julkai uuu 
Liikennepaikkojen vii1imatkat. - 5. Ulkomailta saapuneen tullatun tai tullaamat
toman tavaran kuljetuspakkauksen kunnon tarka tus. - 6. fatkalippujeu tarka~
taminen. - 7. Eliiinv aunujen vaihtaminen. - 8. Asiakastilasto. - 9. Matkalippu· 
alennuksia. - 10. Kadonneita matkalippuja, henldlokortteja ym. - 11. Avoimia 
virkoja ja toimia. - 12. Talkoo-pesii.pallokurssi Vuokatissa. - 13. Lomamietto
avus tuksia haettavana. - 1-!. Avu tusten myonHiminen rautatieliii ille lomanviet
toa varten kesii- ja syy kautena Y . 1961. 

VR Kaskylehti 12 a/ 61 

Erillisena on julkaistu VR Kaskylehti 12 a/ 61, joka sisaltaa 1 
VR : n renga matkat 1961, VR-M:atkailuliput 1961 ja Hopealinjan 
erikoisliput 1961. 

VR Kaskylehden 1960 hak emisto 

Erillisena on julkaistu otsikossa mainittu hakemisto . 2 
L i s a y s: Hakemiston alus a olevasta a-painosten luettelosta 

oli jiianyt pois 16 a, joka pyydetaan siihen lisaamaan. Tama 
Kl 16 aj 60 ·isaltaa tavaraluokituksen ja se on kylla mainittuna 
ao. kohdassa akkosellisessa luettelossa. 

Maarayskokoelman I osan perusjakelu 

M:iiiiriiyskokoelman I osa ta on ilmestynyt kolmas uudistettu 3 
painos ja sen perusjakelu on suoritettu painatusjaostosta. Jul-
kaisu on ja.ettu keskushallinnon toimistoihin j a. jaostoihin sek:i 
linjahallinnossa jaksoihin, konepa.joihln, asemille, pysakeille, ala.
varikoille, siihkopiireihin, rakennusmestareille, terveydenhuolto
keskuksiin, puuta.varakirjanpitajille, kyllii.styslaitoksiin ja. rauta
tierakennuksille. Tilausten valvomiseksi on lisatilaukset tehtiiva 
keskushallinnosta yleisen toimi ton ja linjahallinnosta jakson- tai 
konepajan piiiillikon kautta. (Yt. 42, 10. 4. 61. ) Kl 15/ 61. 3. 

3867/61/ 5 - 13. 4. 1961. 
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Muutoksia julkaisuun Liikennepaikkojen valimatkat 

HyvinkiUin- Karkkilan rautatien Hun alan, Vaskijiirven, Lin
nanrn1i.en ja Kytajan pysakkien liikennoimistapamerkinta T sa
rakkeessa 7 muutetaan 2 . 5. 61 lukien merkinnak i Tt. (Lkoj 
n: o Lt 968, 29. 3. 61.) Kl 15/ 61. 4. 

Herralan pysakin alaisen MakeUin raiteen kohdalle lisiitaan 
sarakkeeseen 8 merkinta: Vaunukuormaliihetykset T. Luk. 17. 4. 
61. (Lkoj 11: o Lt 940, 5. 4. 61.) Kl 15/ 61. 4. 

Kontiomaen aseman alaisen Laajakankaan (Harmanmiien) 
m·akuopan raiteen kohdalla sarakkeessa 6 oleva merkinta Kon 5. 

muutetaa11 1. 6. 61 lukie11 merkinnaksi Ko11 1. 'arakkeeseen 
lisataan merkinta: Vaunukuormalahetykset T. Luk. 1. 6. 61. (Lkoj 
n: o Lt 951, 7. 4. 61.) Kl 15/61. 4. 

Messukylan aseman alaisen Tampellan raiteen kohdalla sarak
keessa 8 oleva mer kinta: Tampereen Pellava- ja Rautateollisuus 
Oy: ta varte11, muutetaan merkinnaksi: Oy Tam pella Ab: ta 
varten. 

Tamperee11 aseman ala;isen Pellavatehtaan raiteen kohdalla 
sarakkeessa 2 oleva merkinta: Pellavatehtaan raide, muutetaan 
merkinnaksi: Tampellan raide, ja aTakkeessa 8 oleva merki11ta: 
Tampereen Pellava- ja Rautateollisuus Oy: ta varten, merkin
naksi: Oy Tampella Ab: ta varten. Luk. 17. 4. 61. (Lkoj 11: o Lt 
996, 10. 4. 61.) Kl 15/61. 4. 

Kuopiossa olevaa Posaran raidetta ko kevat merkinnnat, jotka 
tahan asti ovat olleet Kuopion sataman kohdalla, siirretaan muu
tettuina Kuopion asema.n kohdalle (Neulamaen raiteen jalkeen) 
ja ovat seuraavat: 

Kuopio 
Po-Sa-Ra 

Oy:n raide 
Kuo 3. Tt Pohjois·Savon Rau· 

takauppa Oy:ta ja 
Tavara-Aitta Oy:tii 
varten 

Kuopion satama ·sa olevia syrjiiraiteita k osk evat vanhat merkinnat 
poistetaan. Uudet merkinniit kokonaisuude- aan ovat seumavat: 

Hankkijan Kuo 1. Tt Keslwsosuusliike 
raide Hankkijaa varten 

Kaupungin Kuo 1. Tt Carl son Oy:tii ja 
raide kaupungin A-varas-

tosuojia varten 

Outokummun Kuo 1. Tt Kuopion kaupunkia 
tie varten 



Ran in in 
raide 

Ran tanide 

Rantasivu 

SMK :n raide 

Tullitie 

Uimatie 

Varastoraide 

I 
Yleinen pur

kamisraide 
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1 Kuo 1. 

Kuo 1. 

Kuo 1. 

Kuo 1. 

Kuo 1. 

Kuo 1. 

Kuo 1. 

I Kuo 1. 

15 

Tt Gust. Ranin Q y : ta 
ja SOK:ta varten 

Tt Kuopion kaupunkia 
varten 

Tt Kuopion kaupunkia 
varten 

Tt Suomen Maanvilje
lijain Kauppa Oy:tii. 
varten 

Tt 

Tt SOK :ta, K esko 
Oy:ta, OTK :ta ja 
K uopion kaupunkia 
varten 

Tt Kesko Oy :tii., 
OTK :ta j a SOK:ta 
varten 

Tt 

Suosaares ·a olevien raiteiden merkinnat jaavat ennalleen. Luk. 
17. 4. 61. (Lkoj n :o Lt 715, 7. 4. 61.) Kl 15/61. 4. 

Kannonkosken pysakin alaisena km :lla 492 + 695 m avataan 
28. 5. 1961 lukien liikenteelle Luomajarvi-niminen seisake seuraa
rin merkinnoin: 

se Luomajarvi 32, __ Kannonkoski 4. H 
Keitelepohja 26. 
Hpj 95. Jy 115. 
Yw 150. Ilm 194. 
Hpk 193. P m 

195. 

Luk. 28.5. 61. (Lkoj 
n:o Lt 458, 5. 4. 61. ) 
Kl 15/61. 4. 

Seisakkeella pysahtyvisUi. juni ta ilmoittaa kuljetustoimisto. 

Ulkomailta saapuneen tullatun tai tullaamattoman 
tavaran kuljetuspakkauksen kunnon tarkastus 

4 

On attunut tapauk ia, ettei rautatien puole ta ole tarkastettu 5 
ulkomailta aapunutta ja rautateitse edelleen Uihetettavaa tullattua 
tai tullaamatonta kappaletavaraa, jonka pakkauks sa on ollut ha
vaittavissa ulkoisia Yaurioita. jotka ovat attlmeet muun rautatie
lmljetuksen tai merikuljetuk en aikana. Ko ka tavaran vahingoit-
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tuminen on todettu vasta maarapaika a, on rautatie joutunut 
maksamaan korvauksia tavaran Yahingoittnmisi ta, jotka ovat aiheu
tun et jo ennen maahan tuloa. 

Taman vuoksi on "VIl!Staanotettaessa mainitunlai ta tavaraa kulje
tettavaksi rautatien taholta tarkastettava tavaran pakkauksen lmnto. 
Jo Uilloin hanitaan pakkauksessa vahin"'oittumisen merkkeja, on 
niisUi amoin kuin muista havainnoista tehtava merkinta rahti
kirjaan. lVIerkinna11 011 asianomaisen valnistcttava nimikirjoituksel
laan. Li aksi on rautatien puolesta kiinnitettava thllaisessa tapauk
·~sa asianmukaiscsti taytetty vahinkoilmoitu lipuke (lorn. 3744) it e 
e meesee11. 

Vrt. myos julkaisun ,Ttulita"Vara ja tulliasioimistot" (lom. 2695) 
93 pykalan 3 kohta ja saman julkai un ttuliasioimistojen ohje
aannon 15 kohta. 

J..Jiikennepaikkojen pahllikot ovat velYolliset huolehtimaan, etta 
edelli:i olevia ohjeita noudatetaa11 sek~i rautatie- eWi autoliike11teessli. 

(Lkoj 11: o Lt 1069, 10. 4. 1961.) Kl 15/ 61. 5. 

Matkalippujen tarkastaminen 

Matkalippujen tarkastukse sa on viime aikoina tapahtunut 
paljon virheellisyyksia. iinpa on matkalipuksi h~yYaksytty cril
linen euruelipun tarkastuslippu, meno- ja paluumatkaan oikeut
taYia alennuslippuja 011 otettu matkustajilta pois jo me11omatkalla 
s ka matkalippujen lavistamisesta annettnja maarayk ia ei ole nou
datcttu. Taman johdosta kehoitetaan kondulrtooreja, lipuntarkas
tajia ja rahastajia tarkoin ja huolellisesti noudattamaan annettuja 
maarayksia, etta vastaisuudessa ei tallaista enaa paasisi tapah
tumaan. 

Edellaesitettyyn viitaten kehoitetaan liikennejaksojen paallikoita 
linjavirkamiesten avulla tehostamaan junatarka tusten uorittamista 
ja tarkastusten yhteydessa antamaan neuvoja ja opastusta matka
lippujen tarkastajille. 

Kts. A.J.S. 23-26 §§, MK V 29. 6. II., Kl n: o 46/ 60.13. (Lkoj 
11:0 J.;t 863, 10.4.1961. ) Kl 15/61. 6. 

Eliiinvaunujen vaihtaminen 

Jalleen on esitetty valituksia elainvaunujen huolimattomasta 
kasittelysta vaihtotoiden yhteydessa. Tasta on ollut seurauksena 
elainten ja niiden hoitajien joutuminen alttiiksi loukkaantumisille, 
joskin vakavammilta vahingoilta on talla eraa valtytty. 
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Liikennepaikkojen piHillikoita kehoitetaan valvomaan, etta elain- 7 
vaunujen vaihtamisessa noudatetaan tehostettua varovaisuutta. Eri-
tyise ti huomautetaan, etta lnm elainvaunuja joudutaa:n Yaihtamaan 
heittami.illa tai la kumakea kayttaen, on tarkoin varmistuttava siita, 
etta kaytetHivaksi tulevat jarrut ovat kunnossa. On muistetta>a, 
etta Junaturvallisuussiiiinnon 105 §: n 12 d kohdan mukaan ei eliiin
vaunuja aa pysayttaa jarrukenkaa kayttaen. 

Vaihtokonduktoorien on ennen eliiinvaunujen vaihtoon ryhty
misHi ilmoitettava myos veturinkuljettajalle vaihdossa mukana ole
vista eliiinvaunuista, etta tamii puolestaan voi noudattaa tarpeel
lista varovai uutta. 

(Lkoj n: o Lt 668, 10. 4. 1961.) Kl 15/ 61. 7. 

Asiakastilasto 

Ko ka on e itetty vaitteita, etteivat asiaka tilasto ta aatavat 8 
ticdot ole luotettavia, vaan etta asiakastila toon ei olisi viety kaikkia 
siihen kuuluvia lahetyksia koskevia tietoja, huomautetaan, etta 
asiakastilasto on tehtava mahdollisimman huolellise ti. Tiihan tilas-
toon, joka kaksin kappalein laaditaan lomakkeelle 3841, on vietiiva 
paivittain esiintymisjarjestykse a jakelutariffin mukaan rahditetut 
lahetyk:: et. Kun jakelutariffi nykyisin kaikis a sopimuksissa pe
rustuu sellaiseen rahditustapaan, etta kappaletavaraluokan A hin
noitusluvusta vahennetaan maarattyja lukuja, on siis a iaka tilas-
toon merkittava kaikki sellaiset lahetykset, jotka on rahtisopimusten 
perusteella rahditettu vahentamalla A-luokan hinnoitu luvusta jokin 
luku. Nain ollen tulee lomakkeelle merkittavaksi asiakkaan kuor
maamien asema-, kahden aseman asema- ja aluevaunujen lisaksi 
myos sellaiset yhden vastaanottajan lahetykset, jotka on rahditettu 
rahti opimuksen mukaan mainittua A-luokan hinnoitu lukuvahen
nysta kayttaen. Lomakkeen toinen osa on kuukauden lopussa Hihe
tettava tariffitoimiJ>toon toisen osan jaadessa liikennepaikalla siiily
tettavii:ksi. Mikali jota:kin sopimusta ei ,kuukauden kuluessa ole lain-
kaan kaytetty, on siiti:i:kin tehtava tariffitoimistoon ilmoitus. Lomak-
1\eille 3841 merkittyjii t ietoja ei tarvitse asemilla yhteenla.skea, vaan 
uoritetaan tarvittavien yhteenvetojen laatiminen tariffitoimistossa. 
(Tio S 335, 10. 4. 61.) Kl 15/61. 8. 

Matkalippualennuksia 

Helsinki (lyhinta tieta): 9.-13. 5. 1961; Opaskoirayhdistys-Ledar- 9 
hundforeningen r .y; Opastuskokeisiin ja vuosikokoukseen matkus
tavat sokeat ja heidan saa.ttajat; 25 %. Ostetut matkaliput oikeut
tavat matlmstamaan vain ylla mai:nittujen paivien valisena aikana. 



9 

10 

11 

12 

15 - 6 -

Alennus ei ko ke lastenlipulla matkustavia. Tilaisuudet ovat 11. 5. · 
1961. 

(Tfo n:o ' 269, 15. 3.1961.) Kl 15/61. 9. 

Helsinki (lyhinta tieta): 24. 5.-13. 6. 1961; Amerikan Kaupallinen 
Jaosto; Amerika11 Messut; messuille matkustavat; 25%. Ostetut 
matkaliput oikeuttavat matkustamaan vain ylla mainittujen piii
vien valisena aikana. Alennus ei koske lapsenlipu lla matkustavia. 
Messut ovat aYoinna 26. 5.-11. 6. 1961. 

(Tfo n:o S 289, 22.4.1961.) Kl15/61. 9. 

K adonneita matkalippuja, henkilokortteja ym. 

5. konejaksossa (Sk) veturinlii.mmittaji:i Arvo Rajamaelle 24. 1. 61 kir
joitettu tilap. vapaalippu n: o 537826 matkallo Seinajoki-Kauliranta on ka
donnut ja kuoletetaan. (5. knjp n: o 217, 4. 4. 61.) 

6. konejaksossa Kemissa palvelevalle ylim. tallimiehelle Unto Naatsaarell 
25. 10. 55 kirjuitettu henkilokortti n: o 43563 on kadonnut ja kuoletetaan. (6. 
knj n: o 230/275,4. 4. 61.) 

Vierumiien aseman asemamiehen Veijo Kanervan pojalle Kari Kunto Ka
nervalle anotulla asemalla kirjoitettu tilapiiinen vapaalippu n: o 559110 ajaksi 
7. 1.-6. 4. 1961 matkalle Vierumiiki-Tol'llio (v. Ke-Klh-Au-Ly-Lpa) on kadon
nut ja kuoletetaan. (2. ljp n : o 726/1509, 5. 4. 61.) 

Avoimia virkoja ja toimia 

Varastom estarin toimi varasto-osastossa, asemapaikkana toistaisek i Turun 
varasto. Yarasto-o a ton johtajalle osoitetut anomukset asianmukaisine liittei
neen toimtettava varastotoimistoon viimeistiian 27. 4. 1961 ennen klo 12 
(postitse ennen virka-ajan piiattymista) . 

Yksi apulaiskam?·eerin ja yksi jaksonkassanhoitajan virka, toistaiseksi 2. 
talousjakson toimistossa. Rautatiehallitukselle osoitetut hakemukset on toimi
tetta va rautatiehallituksen kirjaajalle viimeistaan 6. 5. 1961 ennen klo 12.00 
(postitse ennen >irka-ajan paattymistii.). 

Kirjanpitiiji.in vi?·ka, toistaiseksi 1. talousjakson toimistossa. Paajohtajalle 
o oitetut hakemuk et on toimitettava rautatiehallituksen kirjaajalle viimeistaau 
6. 5. 1961 enuen klo 12.00 (postitse ennen virka-ajan piii:ittymistii.). 

Talkoo-pesapallokurssi Vuokatissa 

VR:n retkeiJ.,-keskukse a Vuokatissa jii.rjestetiiii.n 26.-29.4. 1961 viili enii. 
aikaua talkooperiaatteella pesiipallokurssi, jossa kurssilaisilla on vapaa ylliipito 
piiivittiiisti:i talkootyotii vastaan. 

Ohjauksesta huolehtivat Pesiipalloliiton kouluttaja ja VRU: n pesapallo
jaosto. Kurs i on tarkoitettu ohjaustyostii. kiinnostuneille pesli.palloilijoille ja 
ki:isittiia sen ohjelma tekniikkaa, taktiikkaa ja peli aantoja. 

llmoittautumiset tehdiii:in VRU : n piirien kautta os.: VR: n Urheilutoimi
kunta 20. 4. 61 mennessii, minkii jiilkeen VRU: n pesiipallojaosto valitsee kurssi
lai et. 
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Loman viettoa vustuksia haetta van a 

Rautaiielii.isten Lomaliitto r .y. on varannut I'autatieJaisten ja rautatie- 13 
laisperheenii.itien haettavaksi 7 000 markan suuruisia Jomamiettoa~ustuksia Ka
nervalan, Rantalinnan, Pyysalon, Paularinteen ja olglirdenin lepokodeissa 
sekii. Vuokatin ja Pyhii.tunturin Retkeilykeskuksi sa ensi kesa- ja elokuun 
aikana, mitkii. avustukset oikeuttavat 10 vrk:n vapaaseen ole keluun. Perus-
tellut hakemukset, joista tulee selvitii. mm. tii.ydellinen nimi, >irka tai am-
matti, ikii., palvelu aika ja -paikka, perhesuhteet sekii. kaikki muut asiaan 
vaikutta.vat seikat, kuten pitkii.aikainen sairaus, tapaturman uhrik i joutuminen 
tms., on 10. 5. 61 mennessa lii.hetettii.vii. os. : Rauta tielii.isten Lomaliitto, Hel-
inki, Rautatiehallitus (huone 477). Rakemuksessa on mail1ittava myos se 

lomanviettopaikka, jonne hakija pyrkii, ja haluttu ajankohta. 

Avustusten myontli.minen rautatielaisille lomanviettoa 
varten kesii.- ja syyskautena v. 1961 

E iintulleesta syy tii. ilmoitetaan k or j auks en a (\·ert. Kl 14/61.6) 14 
ot:<akekohda sa mainittuun a. iaan, etta lomanviettoavu tusten hakuaikaa on 
piclennetty huhtikuun 22 paivii.ii.n saakka, miokii. jii.lkeenkin jatetyt hakemuk,et 
pyritii.iin mahdolli uuksien mukaan ottamaan huomioon. ('l't III n:o 40/208, 
10. 4. 61.) 
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KASKYLEHTI N:o 16 
1 9 6 1 

Vllttaus Kaskylehdessl )ulkalstuun miiraykseen merkltaan: 
Kl 1/61. 2 (= lehden numero, vuosl, asian numero). Jakelua 
koskevat muutosilmoltukset on tehtivi palnatus)aostoon. 

To I m I t us: Rautatlehallltus, lehtlpalvelu. 

Sis a 11 y s : 1. Tyoaikalain oveltamismiiaraysten 2 § :n tulkinta. - 2. Lii
kennetyontekijiiin, vaunun iivoojien ja siivoojien palkat tyo opimussuhtcessa. - 3. 
Jaostojen lyhennykset. - 4. Rakennusmestarien piiivystys. - 5. Li~iiys Tavara
nimisto-julkaisuun n :o 2670. - 6. Terasromujen myynti. - 7 . . Tunaliikeone 30. -1. 
1961. - 8. Muutoksia julkaisuun Liikennepaikkojen viilimatkat. - 9 . .:.ruutoksia 
Oy Pohjolan Liikenne Ab:n Rovaniemi-Kittila-8irkka tavaralinjan liikennoimi
sessii. - 10. Tariffisiiannon muutos. - 11. Kan ainvalinen tavaraliikenne. - 12. 
Suomen ja SNT-Liiton rautatieyhdysliikenne. - 13. "Ylimaaraiset vapaaliput. - U. 
VR-Matkailuliput. - 15. Kadonneita matkalippuja, henkilokortteja ym. - 16. Avo:ir 
mia virkoja ja toimia. 

Tyoaikalain sovelta.mismaaraysten 2 §: n tulkinta 

Suomen Veturimiesten Liitto r. y . on pyytanyt Valtionrauta- 1 
teiden Tyoaikalautakunnalta lausuntoa tyoaikalain soveltami mai:i-
ray ten tarkoituksesta silloin kun kolmiviikkois a tyoja.k ossa tyos
kenteleva henkilo sairastaa osan tyoja.k oa. Taman pyynnon joh
dosta lautakunta on antanut rautatiehallitukselle lan lmnon, jossa 
se muun mua ·a esittaa seuraavaa: 

Tyoaikalautakunna.n miel ·tii tyoaikalain eraiJen i:Uinnosten 
soveltamismaaraysten 2 § :n 4 kohdan viimei en lan een sanonta 
tyontek.ijalle kuuluvista vapaapii.ivi ·ta tarkoittaa lii.hinna sellaisia 
vapaapaivi.a, jotka vahvistotun tyovnorotaulukon mukaan kuulnvat 
tyontekijalle. Taman mukai esti ja yhdenmukai en kirjaamistavan 
aikaan aamiseksi niissa tapauksiRSa, joissa tyontekija ei ole ollut 
ty.. a koko tyojaksoa, olisi lautakunnan mielesta meneteltava 'ten, 
ettei niille kalenterivuorokausille joina tyontekija on vahvistetun 
tyovuorotaulukon perusteella ty0stii vapaa, ja jotka vii.littoma~ti 
seuraavat ita kalenterivuorokautta, jona tyo keskeytyi tai paattyi, 
merkita oveltami miiariiysten 2 §: n 3 kohdan mukaista ke kimaii.
rai ta tuntimaarali ( 6 t . 43 min.). 

Vahvistettujen tyovnorojen ulkopuolella tyo kenteleviin ns. 
heittomiehiin nahden tyoaikalautakunta on kuitenkin pitii.nyt koh
tuullisena, etta edella mainitnissa keskeytyS- ja paattymi tapank
sis a olisi elostetnnlainen merkinta ensimmaiselle taydellise~ ti va
paalle kalenterivuorokaudelle jatettava tekematta, jos tyontekija 
ei ole lrulumassa olevan kalenteriviikon aikana aanut tyoaikalain 

4138/61-- 20.4. 1961. 
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mukaista viikkolepoaan. Niissa tapauksissa, JOlSsa viikkolepo on 
jak:aantunut kahden kalenteriviikon osalle, olisi tyoaikalautak:unnan 
mielesta viikkolepo katsottava sen kalenteriviikon nikkolevoksi, 
minka aikana paaosa viikkolevosta on kaytetty. 

Rautatiehallitu on hyvaksynyt selostetun tulkinnan, kuitenkin 
yhdenmuk.aisesti vuosiloma-asetuksen sovellutuk.sessa noudatetlm 
menettelyn kanssa iten, atta jo tyon kes.keytymispaivaa euraava 
vuorotauluvapaa on tyojak:son ensimmainen paiva, merkitaan jo 
senkin kohdalle tyoaikalain 2 § :n 3 kohdan muk.ainen keskimaa
rainen tuntimaara. (Rh/hlo n:o H . 381, 11. 4. 61.) Kl 16/ 61. 1. 

Liikennetyontekijain, vaununsiivoojien ja 
siivoojien palkat t yosopimussuhteessa 

Tammikuun 17 piiivana 1961 allekirjoitetun rautatiehallituksen 
ja Suomen Rautatielaisten Liiton r . y. valisen tyoehtosopimuksen 
liikenneosaston tyontekijoita koskevan liitteen 5 §: n 1. kohdan 
poytii.kirjamerkinniin perusteella vahvistetaan liikenneosaston nor
maalityopaivia suorittavien liikennetyontekijain, vaununsiivoojien 
ja siivoojien kuukau.sipalkat aikatyossa 1. 1. 1961 lukien seuraavan 
su uruisiksi : 

Liikennetyontekijat 
Miehet alle lf2 v. 

" 
yli % v. 

Naiset alle lh \' . 

" 
yli Vz Y. 

Vaununsiivoojat 
IIelsingi · ·a .... . 
Muualla ..... .. . 

Siivoojat 
NiiW.i liikennepai
koilla, joilla ylim. 
siivoojat ovat 1 pl. 

Muilla liikenne-
paikoilla .... .. . 

I 
mk. 

36170 
37 665 

33 365 
34 730 

34 730 
33 365 

33 365 

32 065 

P aikkakuntaluokka 
II III IV 

mk mk mk 

35110 34 060 33 000 
36 540 35 435 34 325 

32405 31455 30 500 
33 720 32 725 31725 

32405 31455 30 500 

32 405 31455 30 500 

31160 30 255 29 350 

Kuten edella viitatu ·sa poytiikirjamerkinniissii on sovittu, vuo
rotyo- seka rilta- j a yotyolisia koskevia tyoehtosopimuksien ja sen 
4. liitteen palkkamiiariiyksia ei taman kirjeen mukaan palkkattui-
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hin tyontekijoihin soYeileta, yaan heille suoritetaan saman suu.ruista 2 
yorahaa ja samoin edellytyksin kuin vastaaville virkasuhteessa ty6s
k~nteleville henkiloille. Asian laadusta johtuu myos, etta erittain 
raskaan ja eriWiin likai en tyon lisan maksaminen ei voi niiiden 
pal.kkojen usaksi tulla kysymykseen. 

Tyoehtosopimuksen 6. liitteen erikoispal.kkamaarayksia ei voida 
soveltaa taman kirjeen mukaan palkattuihin tyontekijoihin, ellei 
myos siina mainittuja ohjepalkkoja sovelleta. 

Rautatiehallituksen kirjelma n: o H. 564/2937, 14. 6. 1960 kumo
taan. (Rh n:o H. 385/ 2453, 11. 4. 61.) Kl16/61. 2. 

Jaostojen lyhennykset 

Muutoksena VR Kli kylehdessii n: o 2/ 55 julkaistuihin rauta- 3 
tiehalutuksen jaostojen nimilyhennyksiin on tariffitoim.iston jaos-
tojen rnimilyhennykset vahvistettu seuraavik i: 

Yleinen jaosto ............................... . 
Kotimainen henkiloliikennejaosto ...... . ....... . 
Kotimainen tavarahikennejaosto .... . .......... . 
Kansainvalinen henkiloliikennejaosto ........... . 
Kansainviilinen tavara.liikennejaosto ........... . 
Takaisinmaksujaosto ......................... . 
Mainosjao to ................................ . 

(Hloj 69, 11. 4. 61. ) Kl 16/ 61. 3. 

Tft I 
Tft II 
Tft Ill 
Tft IV 
Tft V 
Tft VI 
Tft VII 

Rakennusmestarien piiivystys 

Kaskylehdessa n:o 12 a/ 60 ilmoitettu rakennusmestareiden pa1- 4 
vystyspiirijako muutetaan 4. ratajakson osalta toukokuun 1 pai-
viistli 1961 lukien euraavaksi: 

Lempiiiila-Tampere I ja II 
Kangasala-Ori vesi-Korkeakoski-Jiimsa 
Lielahti-Siuro--Vammala 
Peipohja-Nakkila-Pori-Kiukainen-Rauma. 

(N:o Rt 1293/ 1889, 17. 4. 61.) Kl 16/61. 4. 

Lisays Tavaranimisto-julka.isuun n: o 2670 

Kaskylehdessa n:o 11/ 61.6 on annettu ohjeet kaasuoljyn jakelu- 5 
laitteiden korjauksissa tarvittavien varaosien ja tarveaineiden va
rastoinnista. Naiden ja myos muiden oljyjen jakelulaitteiden vas-
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taavi~n tarvikkeiden kirjaamista varten lisataan tavaranimiston 
n:o 2670 sivulle 176 all.lamari.nittu tili: 

Tili n:o 'favaran nimi Yksikko I 
Tavaran 

1- ryhma 

2406 I Oljynjakelutarvikkeita I kpl ' I T 

(N:o V. 53/267, 17.4.61.) Kl16/61. 5. 

Terasromujen myynti 
I. T e r a s- j a v a l u t e r a s r o m u j e n m y y n t i 

R o m u t u s 0 y : 11 e. 

I II 

I li 

Rautatiehallituksen ja Romutus Oy: n, Helsinki, ke ken on tehty 
sopimus yhteensii noin 3 000 tonnin suurni en valtionrautateillii 
kertyvan teriis- ja valute1~iisromuedin my}"misesta mainitulle osake
yhtiolle. Toimitusaika piiiittyy sopimuksen tultua taytetyksi. 

Romujen toimittamisen suhteen on noudatettava seuraavia 
ohjeita: 

A. My y n n i n k o h d e 

Myytava era jaoitellaan laatunsa pnole ta seuraaviin ryhmiin: 

- jousiterasromna . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . n. 150 tonnia 
- hylattyja vaununpyoria renkaineen ja hylattyja 

pyorakertoja (1 akseli + 2 pyoriia) ... . ..... . 
- valuteriisromua .. ......... ~ . . ............. . 
- takorautaromua, pienikokoista, paksuus Yah. 3 

mm ja suurin koko n. 400 X 400 X 1000 mm 
- takorautaromua, keskikokoista, paksuus Yah. 3 

mm ja suurin ko'ko n. 400 X 400 X 3 000 mm. 
- takorautaromua, suurikokoista ............. . 
- sorvilasturomua (ei valurautaista) . . ....... . 

peltiromua, vanhaa, paksuus alle 3 mm (ei gal-

n. 
n. 

11. 

n. 
n. 
n. 

n. 

300 
" 20 
" 

400 
" 

400 
" 1000 
" 650 
" 

80 vanoitua ja ruostumatonta) ........ . . . .... . . 
------------------~--" 

yhteensa n. 3 000 tonnia 

Eri luokkien paljousmiiariit ovat sitoumuksetta. 

Huom. Uusi peltiromu, paksuus alle 3 mm, ei sisally tahan sopi
muk:seen, vaan on sen laheWimisesta kysyttiiva Helsingin varastosta, 
}Juh. 154. 
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B. L uo vu t u 

Valtionrautateillii kertyvat edelHi mainittm laatuluokittehm mu
kaiset teraksen ja valuteraksen jalinnokset seka romut luovutetaan 
taman sopimuksen perusteella. 

Sopimuksen edellyttamat tavarat on mahdollisuuksien mukaan 
lajiteltava ja kuorma.tta,-a rautatievaunuihin niin, eWi kunkin laa
tuluokan mukaisen tavaran kokonaismaaran erikseen toteaminen 
yhta hyvin lahetys- kuin Hstaanottoasemallakin on mahdollista. 

Huom. Kiskonpatkat seka raide- ja vaihdetarvikeromut eivat 
sisiilly tiihan sopirnukseen, joten niita ei saa lahettiiii taman sopi
rnuksen perusteella. Mainittujen romujen myynnista on tehty eril
linen myyntisopimus, josta tarkemmin jaljempanii kohdassa II. 

Samalla huomautetaan, etta mutatiehallituksen ja Oy Romu
ra~da Ab:n kesken solmittu sopimus piiattyi 5. 4. 1961, eika sen 
sopimuksen (Kl 25/ 60.3) perusteella saa romttja eniia luovuttaa. 

C. L ah et ys 

Sopimuksen edellyttamat tavarat UihetetiUin rahtitavarana osta
jan maaraamille vastaanottajille jaljempana mainittujen ohjeiden 
mukaisesti. 

Rahtikirjassa on ehdottomasti kaytettavii taman Kaskylehden 
laatuluokittelun mukaisia lajinimikkeitii. 

Rahtikirjan samkkeeseen ,Lahettiijan merkinnat ja liitteet" ki?·
joitetaan: Sopim1ts N:o V. 61190/ 6 Romutus Oy. VaunttktW1''1'1ta
ltwkka 10 ~'lman vajaaktwnnamaksua. 

Umpinaisia, sylinterin tai putken muotoisia esineita, jotka voivat 
aiheuttaa rajahdyksia sulatu uuniin jouduttuaan, ei ole lupa la
hettaa ennen kuin ne on aukaistu tai puhkaistu ja niiden mahdolli
esti sisaltamat nesteet tai muut vieraat ainekset on poistettu. 

Vajaitten vatmuknormien laheWimista on mahdollisuuksien mu
kaan ...-altettava, joten silloin, kun yhdelta luovutuspaikalta ei voida 
lahettaa uunnilleen taytta vaunukuormaa, on vaunuun kuormat
tava useammalta sen kulkusuunnalla olevalta luovutuspaikalta te
raksen ja Yaluterak en jaannok ·ia ja romua, kunnes vaunu saadaan 
o apuilleen tayteen. 

6 
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Lahetysosoitteet: 

J ousiterasromu: 

Hylatyt pyorat renkaineen seka 
hylatyt pyorakerrat: ..... . 

Val uterasromu: 

Takorautaromu, pienikokoinen: 

Takorautaromu, keskikokoinen: 

Takorautaromu, suurikokoinen: 

Vanha peltiromu: 

Sorvilasturomu: 

Romutu Oy. Tikhcwila, Soralmoppa 

-.,-
-,,-
- ,, -
- ,, -
-,,-

1. 5. 1961 alkacn 
-,,-

Oy Rommauta Ab, Uu i-VartsiHi, 
ulattimon raide 

Mikali romun luokittelmtn ja Uihetysosoitt isiin niihden ilmenee 
cpiitietoisuutta, on niistii sovittava 1. t•arastojakson k.cmssa, puh. 
H elsingin varasto 154. 

E. R a h d i n m a k s am i n e n 

V astaanottaja maksaa mhdin miiiiriiasemalla. ~Iikali vastaan
ottaja syysta tai toisesta kieWiytyy maksama ta rahtia, va taa sen 
suorittamisesta ostaja. 

Rahti lasketaan aina liihetyksen stwnwdesta n'ippumatta todel
lisen painon ja vaunukuormaluokan 10 11ntkaan ilnwn vajaaktwnna
rnaksua. 

F. La he t y s ten i 1m o itt amine n He lsi n gin 
varastoon 

Jokai esta lahetyksesta on rahtikirjajaljenno ja punnituslappu, 
mista kay ilmi kaikki asianmukaiset tiedot, toimitettava heti liihe
tyksen tapahduttua laskutttsta vm·ten H elsingin varastoon. 

II. R a i d e- j a v a i h d e t a r v i k e r o m u n m y y n t i 
Hakaniemen Romulle 

Rautatiehallituksen ja Hakaniemen Romu, IIel inki, ke ken on 
tehty sopimus yhteensa n. 3 000 tonnin 'um·ui en valtionrautateilla 
kertyvan raide- ja vaihdetarvj~eromueran myymisesta mainitulle 
osakeyhtiolle. Toimitus paattyy sopimuk en tultua taytetyksi. 
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A l\!Iyynnin kohde 
Myytavii era jaoitellaan laatun, a puolesta senraaviin ryhmiin: 
Rataki konaluslevy, -sidekisko-, naula- ja idepulttiromu. 
Rataki kon patkiit, sum·in pituus 600 rum. 
( aadaan kuormata samaan vaunuun ylla mainitun aluslevy· yms romun 

ka nssa) 

Ratakiskon piitkiit, pituus 601-2499 mm. 
Ratakiskot, viiarat ja vialliset pituu 601 mm: ta aina tiiysi

mittaisiin saakka. 
(Tii.han ryhmlilin kuuluvat kaikki niin vialliset kiskot, jotka eivlit kuntonsa 

puolesta kelpaa rakennustarkoituksiin kannatinpalkeik i tai kayttoraudaksi mui
hin tarkoituk iin, kuten aitapylviiiksi ym., ja niin vii.lirlit kiskot, joi.sta ei kat
kaisemaUakaan saada vi.ihint. t.5 m:n mittaista suoraa osaa. Jos viii.i1·issii. ki.s
koi.ssa on vi.ihint. e.5 m:n mittainen suora osa, on se katkaistava pois ennen 
ku:in mainittu kisko lii.heteti.ii.in romuksi tiimi.in sopimuksen mukaisesti.) 

Vaarat ja Yialliset kiskot aadaan kuormata 601-2499 mm: n 
mittaisten kiskonpatkien kans a samaan vaunuun. 

V aihdetarvikeromu. 
(Vaihdetarvikeromu on kuormattava erikseen, eika sitli saa . otkea rata

kiskoromun kanssa amaan vaunuun) 

Huom.! Erikoisesti tiihdennetaan, ettei mi , aiin tapauksessa saa 
tahan sopimuk een Uih.ettaa parempikuntoista romurautakiskoa, kuin 
mitii sopimus edellyttaa. 

B. Lu ovu tus 
Koska ostajan on vaikea saada useita vaunuja kerralla puretuksi 

ja liihety osoitteetkin vaihtelevat, pyydeUiiin tavaran toim.ittajia 
opimaan ennen kyseisen romun 1.--uormaami rta ·vR Helsingin varas

ton kanssa, puh. 154, milloin ja milia o. oitteilla romun saa lahetHia. 

C. L ii he t y s 
Rahtiki1·jan samkkeeseen ,Li:ihetti:ijiin merkinniit ja liitteeet" 

kirjoitetaan : Sopimus n:o V. 60940/6, Hakaniemen Romu, Vaww
kuormaluokka 10, ilman vajaakuo1·mamaksua. 

D. L ii he t y ten i I m o itt amine n H e lsi n g i n 
varastoon 

Jokaisesta lahetyksesta on ral1tikirjajaljennos ja punnitu lappu, 
mista kay ilmi kaikki asianmukaiset tiedot , toimitetta-va heti liihe
tyksen tapahduttua laskutusta varten He! in!?in Yarastoon. 

ot,eUuvin osin no1tdatetaan ti:imi:in sopimuksen -rnukaisten ro
mujen suhteen niitii ohjeita, mitii kohdassa I on Romtdus Oy:n 
sopirnuksen s~thteen annettu. 

6 
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Ill. R a t a a n k e 1 p a a m at t o m i e n, v a hi n t. 4 m : n 
mittaistcn ratakiskojen myynti 

Rautatiehallitu on tehnyt myos kuluvan vuoden aikana erillisHi 
·opimuksia kayttoraudak ·1. kelpaavien eri vahvuisten, rataan kelpaa
mattomien, vabint. 4 m:n mittaisten ratakiskojen myymise tl:i. 
Kaiden kiskojen liihetyk ista ilmoittaa VR Hel ·ingin varasto kusta
kin vaunukuormasta erikseen liihettiijiille. 

IV. Sop i m u k · e n m u k a is ten rom u j en 
viihittiiismyynti 

Niiiden sopimusten mukaisten romulaatujen vahittaism;y7 nti val
tionrautateiden henkilokunnan omiin yksityistarpeisiin jatkuu voi
massa olevan myyntihinnaston mukai in hinnoin esteettoma ti sa
moin perustein lruin tahankin saakka. 

Myytaessa ylla mainittuja romuja muille kuin ta a Kaskyleh
dessii mainituille sopimu lmmppaneille, noudatetaan niiden myyn
nissa erikseen vahvistettua hinna toa ja suurehkoja eria myytaessii 
rautatiehallituksen ja ostajan kesken sovittua hinnoittelua. (Vo n: o 
v. 61190/ 6/ 3, 17. 4. 61.) Kl 16/ 61. 6. 

Junaliikenne 30.4. 1961 
Vaarinka ity ten valttamisek i ilmoitetaan, etta liik-enne hoide

taan 30. 4. 61 kuten perattiiisista pyhapiiivista ensimmaisenii ja 
1. 5. 61 kuten pediWiisisUi pyhiipiiivistii viimeisenii. (Kut n: o 813, 
15. 4. 61.) Kl 16/ 61. 7. 

Muutoksia julkaisuun Liikennepaikkojen va.limatkat 
Porvoon aseman alai ena km: llii 62 + 978 m a vataan 28. 5. 61 

luk:ien liikenteelle Porvoon keskusta - Borga centrum-niminen 
seisake seuraa viin merk:innoin: 

se Porvoon kes- 2 
kusta -
Borg a 
centrum 

Borg a 
centrum, ks. 
Porvoon 
keskusta 

Porvoo 
Ke 33. 
Psl 59. Hy 63. 
Ri 75. 
Klh kautta Kr 
143. 
Lo kautta Kr 
162. 

H TariffiviiJimatka on 
sama kuin Porvoon 
ja Porvoosta. Luk. 
28. 5. 61. (Lkoj n: o 
Lt 700 13.4.61.) 
Kl 16/ 61. . 

eisakkeelle aapuvista ja sieltii Hi.htevistii junista ilmoittaa 
kuljetustoimi to. 
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Kernijiirven aseman alaisena km: llii 1 060 + 760 m avataan 8 
2 . 5. 61 lukien liikenteelle Sipovaara-niminen ,·eisake euraavin 
merkinnoin: 

se Sipovaara 73 __ Kemijiirvi 4. H 
Joutsijarvi 22. 
Kls 74. Lla. 193. 
Ol 307. 

Luk. 28. 5. 61. 
(Lkoj n :o Lt 895, 
13. 4. 61.) Kl 16/ 
61. 8. 

Sei akkeella pysahtyvistii junista ilmoittaa kuljetustoimi to. 

PesiokyUin pysakin alaisena km:llii 745 + 510 m avataan 2 . 5. 
61 lukien liikenteelle Syrjiivaara-niminen seisake seuraavin mer
kinnoin: 

se ISyrjavaara 54 __ Pesiokyla 13. Hl\1 
Taiva.lvaara 66. 
Kon 87. 

Luk. 2 . 5. 61. 
(Lkoj n:o Lt 1075, 
13. 4. 61. ) K1 16/ 
61. 8. 

Seisakkeella pysiihtyvista juni ta ilmoittaa kuljetustoimi. to. 

J outsijarven aseman a<laisena km: lla 1 085 + 830 m ayataan 
28. 5. 61 lukien liikenteelle Vuosamo-niminen sei ake seuraaYin mer
kinnoin: 

se Vuosamo 184 __ Joutsijiirvi 4. H 

I 
Salla 35. 
Kls 48. Lla 219. 
Ol 333. 

Luk. 28. 5. 61. 
(Lkoj n: o Lt 451, 
13. 4. 61.) Kl 16/ 
61. . 

Seisakkeella pysiihtyvista junista ilmoittaa kuljetustoimisto. 

Kaskisten aseman alaisen Ulkosatama-nimisen raiteen koh
dalle sarakkeeseen 8 lisiitiiiin merkinUi: Raiteelle o oitetuista Hi.he
tyksista ei kanneta satama-aluemaksua. Luk. 24. 4. 61. (Lkoj n: o 
Lt 847, 13. 4. 61.) Kl 16/61. 8. 

0 i k a is u j a: Kl 14/61. 10: n Kinanen-s€isakkeen sarakkeen 
6 merkinniin Hpk 80 pitiiii olla Hpj 8D. Kl 15/ 61. 4:n ensimmiii
sessii kappalees a mainitun Linnanmaen nimen pitiia olla Linna
maen. 

Muutoksia Oy Pohjolan Liikenne Ab : n Rovaniemi
Kittilli.-Sirkka ta varalinjan liikennoimisessa 

Oy Pohjolan Liikenne Ab on ilmoittannt supi tavansa Rova- 9 
niemi-Kittilii-Sirkka taYaralinjan ajovuoroja siten, etta tatii lin-
jaa liikennoidiiiin 1. 5. 1961 lukien vain tiistaisin ja perjantaisin ja 
ainoa taan Kittiliiiin asti. Niimii muutok et korjataan RoYaniemi-
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Kittilii-Sirkka tavaralinjan aikatauluihin, jotka on julkaistu yh
dysliikenne..c;;o:pimukseen liittyviissii Oy Pohjolan Liikenne Ab: n ta
varalinjaluettelo sa ja Valtionrautateiden Autoliikenne--saannossa 
(sivuilla 95-96 ). Vi.i.meksi mainitusta julkaisusta poistetaan li
. iiksi tavaralinjojen aakkosellisesta paikkakuntaluettelosta sivulta 
-±3 Sirkkaa koskevat merkinniit. (Kut n:o 782, 10. 4. 1961. ) Kl 
16/ 61. 9. 

Tariffisaannon muut os 

Rautatiehallitus on 1. 5. 61 lukien piiiiWinyt muuttaa tariffi
saiinnon 58 §: n 11m: n kohdan 8 euraavan sisiiltoiseksi: 

8. riissii tapauksissa, jolloin r·autatien palveluksessa oleva hen
kilo lahettiijan ja rautatien kesken tehdyn sopimuksen perusteella 
valvoo liihettiijiin suorittamaa kuormausta tai suorittaa liikenteen 
hoitoon liittyvaa, mainitunlaiseen sopimukseen perustuvaa muuta 
erikoi. tehtiivaii, kannetaan siitii korvausta 350 markkaa alkavalta 
tunnilta, kuitenlcin enintaan 60 000 markkaa kuukaudelta. (Rh/ tfo 
1033 11. 4. 61.) Kl 16/ 61. 10. 

Kansainvii.linen ta varaliikenne 

Kansainvii.lisen tavarayhdysliikenteen liihetysten vahingoittumis
ja puuttumisasioiden hoito siirtyy toukokuun 1 paivastii. 1961 lu
kien liikennetoim.i.ston tiedustelujaostolle. Aikaisemmat ohjeet poytii.
kkjojen liihettiimisesHi tariffitoimisto III: lle (Kl 40/ 60. 6) peruu
tetaan sanotu ta paiviistii. lukien. 

(Tft V n:o 124, 14. 4.1961.) Kl 16/ 61. 11. 

Suomen ja SNT -Liiton rautatieyhdysliikenne 

1 2 J ulkaisut 
Tariffi, tariffin Toimitusohjeet ja Rautatiera.ja opimus (lorn. 

n:o 4784, -±781 ja 47 2) tullaa.n painattamaan uudelleen. Uutta 
painosta ei todenniikoisesti saada jakeluun toukokuun 1 p: aan 1961 
mennes a, misHi paiviistii lukien tulevat voimaan seuraavat muu
tokset sanottuihin julkaisuilrin: 

Tariffi: 

1. 11 artiklan 1 §: n viimeisen kappaleen sanojen ,SNT-Liiton 
rautateiclen isliisen tariffin mukaan 10 % alennuksin" tilalle mer
kitaiin sanat ,SMGS :n Yhteniiisen kauttakuljetustariffin (ETT) 
mukaan". 
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20 11 artiklan 5 :ssa oleva maksu 19 ruplaa muutetaan 4,27 12 
ruplaksio 

3o 16 artiklan 1 §: n kolme viimeista kappaletta kumotaano 
40 16 artiklan 2 § : n toisessa kappaleessa oleva luku 400 muute

taan luvuksi 9000 
50 16 artiklan 4 §: n sanojen ,S 'T-Liiton rautateiden i aisen ta

riffin mukaisesti 10 % alennuk in" tilalle merkitaan anat ,S::\IGS: n 
Yhtenaisen kauttakuljetustariffin (ETT) mukaan"o 

60 27 artiklan 1 § :ssa muutetaan luku 10 luvuk.'>i 2,25° 
70 Liittee a n: o 3 lisiitaiin 1 §: n ensimmai. een ja toi een kap

paleeseen sanan ,Vaasan" jiilkeen sana ,Hangon'' ja kumotaan 
9 § : n Yiimeinen kappaleo 

Toimitu ohjeet: 

lo 7 §:n 4 kohdan kolmannen kappaleen laue .,Jo taYaran 
0 0 0 0 • • 0 0 suoritettavaksi" kmnotaan ja toisen kappaleen loppuun 
lisataan lau e ,Jos tavaran lahetHija on suorittanut kuljetusmaksut 
kauttakulkumaan rautatien osalta, lankcaa tama maksu tavaran 
lal1ettajan suoritettavaksi". 

20 7 §: n 9 kohta kumotaan; 10, 11 ja 12 kohta muutetaan 9, 
10 ja 11 kohdaksio 

3. 7 § :n 11 kohta (uusi 10 kohta) muutetaan seuraavaan sana
muotoon: ,Kuljetettaessa tavaroita Suomesta kauttakuljetuksina 
maihin, joiden rautatiet kuuluvat Kansainvaliseen yhdysliikenne
sopimukseen tavaran kuljetuksesta rautateitse (SMGS ) , tai piiin
va.staisecn suuntaan, kuljetusmaksut lasketaan ja kannetaan 
SMGS: n Yhtenaisen kauttakuljetustariffin (ETT) mukaan, huo
mioonottaen mita on sanottu Tariffin liitteen n: o 6 pykali a 7 ja 8. 

Rautatierajasopimus: 

55 a §: n viimeisessa kappaleessa maksu 19 ruplaa muutetaan 
4,27 ruplaksi. 

Kappaletavara- ja vaunukuormaliihetykset 

Vaunukuormalahetyksena pidetiiiin yhdella rahtikirjalla lahetet
tavaa tavaralahetysta, jonka kuljetukseen tarvitaan eri Yaunuo 

Kappaletavaralahetyksena pideHian yhdella rahtikirjalla lahetet
Hivaa tavaralahetysta, jonka paino ei ylita 5 000 kiloa eika tilavuu 
yhta kolmasosaa vaunun tilavuudesta. Jattaessaan tavaran kulje
tettavaksi kappaletavarana on lahettajan merkittava sana ,kappale
tavaraa·' rahtikirjan 0 arakkeeseen ,Tavaran nimitys ''o 
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Liihety' ti:i, joka katsotaan vatmukuormaHihetyksek i, ei rahditeta 
kappaletavaraluokkien vaan vaunukuormaluokkien mukaan mah
dollisine vajapainomaksuineen. Selvennystii vaativj a tapauksissa 
merkitiiiin rahtikirjaan miten uuren tilan liihetys on vaunus a 
vaatinut, esim. ,vaunu tiiy.nna' , ,yli lh vaunun tilavuudesta" tms. 

Kiiskylehdessii 44/ 60. 9 ollut miiiiriiy peruutetaan. 

Useiden vaunukuormaliihetysten kum·maaminen swnaan vaunuun 

Rautatiehallitus on suosttmut siihen, etta S T-Liiton rautateillii 
kuormataan samaan suurikantoi een vaunuun Suomeen liilietettiiviii 
terii levyjii useita, amalle miiiiriiasemalle, ei kuitenkaan raja-ase
malle, eri vastaanottajille osoitettuja vaunukuormalahetyksiii. 

Tiillaisi a tapauksi a ei kanneta maksua puskinlaitteiden a en
tamis ta SKT-Liiton vaunuihin. 

Pa1)eriliih et y kset I mniin 

J otta 4-ak elisten vaunujen kantavuus tulisi tehokkaammin kiiy
tetyksi liiheteWiessii paperia Suomesta Iraniin ei kuljetusmaksua, 
jos vaunuun kuormataa:n 30 tonnia tai enemmiin, SNT-Liiton rauta
teiden osuudelta lasketa SMGS: n ETT: n vaan tammikuun 1 piii
viinii 1961 voimaan tulleen SNT-Liiton rautateiden sisiiisen tariffin 
mukaan. Jo sanottu . maksu suoritetaan Suomessa, on se kerrot
tava kertoimella 2,25 ja niiin saadusta tulosta viihennettiivii 10% 
transitoalennus. 

K uljetusnwksujen suorittaminen 

Toukoknun 1 p: tii 1961 voimaantulevat muutokset Tarif~iin ja 
Toimitusohjeisiin edellyttiiviit, ettei Suomessa oleva tavaran vas
taanottaja tai liihettiijii saa suorittaa maksuja SNT-Liiton rauta
teiden osuudelta. Poikkeuksellisesti saa kuitenkin toistaiseksi Suo
messa ole>a tavaran liihettiijii suorittaa myoskin SNT-Liiton rauta
teiden osuudelta maksun liihetyksistii SNT-Liittoon tai SNT-Liiton 
kautta kolmansiin ma:ihin (ei kuitenkaan muiden transitomaiden 
rautateiden osuudelta). Suomen kautta transitoHihetyksinii SKT
Liitosta kolmansiin maihin tai piiinvastaiseen suuntaan kuljetetta
Tien tavaToiden edelleen liihetyksiii Suomen rautateiden satama
a emilla hoita>a peditoori saa suorittaa S T-Liiton rautateiden 
kuljetu maksut sekii SNT-Liittoon, etta S T-Liitosta lruljetettavien 
liihetysten o alta. Suomen ja SNT-Liiton rautateiclen ke ken on 
tehty seuraaYa tat a ko keva sopimus: 
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,Poikkeukselli esti, suomalaisen Hihettajan tai Suomen rautatei- 12 
den satama-asemilla edelleen Hihetyksia suorittavan . ·peritoorin niin 
halutessa, sallitaan SNT-Liiton rautateiden kuljetusmaksun suorit
taminen, soveltaen naiden rautateiden tammikuun 1 paivasta 1961 
lukien voimaantullutta sisaista tariffia kerrottuna kertoimella 2,25. 

Tallaisessa tapau'ksessa Ui.hetysaseman on kannettava liihettajiilHi. 
tai speditoorilta SNT-Liiton rautateiden kuljetusmaksujen suorit
tamisesta vakuus, jonka maarii. lasketaan Suomen ja Neuvostoliiton 
suoran rautatieyhdysliikenteen 1\fatkustajain, matkatavaran, kiito
tavaran ja tavarain kuljetustariffin Toimitusobjeiden 11 §: n 9 koh
dan mukaisesti. 

Rahtikirjan sarakkeeseen ,Maksut kauttakuljetu.kse. ta Suomen 
rautateillii suoritetaan" on tehtava merkinta ,Franko koko kuljetus
matkalta". 

Lisaksi lahetysasema laatii yhden ylimaarai en kappaleen matka
kirjaa, joka seuraa tavaraa SNT-Liiton rautateiden Yastaanotta
valle raja-asemalle. 

Viimeksi mainittu asema laskee kuljetusmaksun SXT-Liiton 
rautateiden osuudelta seka merkitsee sen rahtikirjaan ja matka
kirjan kuhunkin kappaleeseen sarakkee een ,LiihetHija maksanut". 

Matkakirjan ylimaarainen kappale palautetaan Suomen rauta
teiden raja-asemaJ1e, joka lahettii.ii sen liihetysasema1le tavaran Hi
hettajan kanssa tchtiiviia lopullista tilitysta vartcn. 

Suome a olevan liihettajiin suoritettava SNT-Liiton rautateiden 
kuljetusmaksujen yhteismaara merkitaan luo;-utu ·luettelon kubun
lrin kappaleeseen ,Huomautus" sarakkeeseen sanoilla ,KannettaYa 
lahettajalta . . . . . . . . . . rpl". 

Edella mainitui a tapauksis a, palautettaessa vaunuja kuoiwat
tuina SNT-Liiton rautateille, maksu puskinlaitteiden podamisesta 
kannetaan tavaran Uihettii.jalta." 

(Tft V n:o 122, 14. 4. 61.) Kl 16/ 61. 12. 

Ylimaiiraiset vapaaliput 

Suomen Rautatielii.isten Liitto (SRL) r.y:n sahkoasenta.jien osas- 13 
ton n: o 73 Kiljavalla 23. 4. 61 jarjestamaan neuvottelutilaisuuteen 
osallistuville valtionrautatciden palveluksessa oleville va.paalippui-
hin oikeutetuille ahkoasentajille on myonnetty ylimaaraiset vapaa-
liput kotiasemalta Kiljavalle ja takaisin. (Tfo n: o 116, 15. 4. 61.) 
Kl 16/ 61. 13. 
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14 VR-Mrutkailuliput 1961 

15 

16 

VR Kaskylehteen 12 a/61 ( h·u 15) tehdaan seuraavat kor
jauk.set: 

Oli: Vuok enniska-Koli, 
, Vajavesi-Nasijarvi, 

pitiia olla: Vuonislahti-Koli 
, , Vanajavesi-Nasijarvi 

(Tfo n: o 1\{ 80, 15. 4. 61.) Kl 16/61. 14. 

Kadonneit a matkalippuja, henkilokortteja ym. 

Konemies Olavi Eklundille kirjoitettu tyoHiisaikavapaalippu n:o 243945, 
matkalle Jokela-Kirkkonummi, 1.-30. 4. 61 viiliseksi ajaksi sekii. ajolupa 
n : o 13, kiisittii.en moottoriresiinan, kuorma-auton ja raiteentukemiskoneen, 
ovat kadonneet ja kuoletetaan. ( 1. rtj n: o 488, 10. 4. 61.) 

Hyvinkii.ii.n konepajan toimistoapulaiselle Kaarlo Immoselle kirjoitettu 
asuntolippu n: o 050837 matkalle Hyvinkaa-Riihimii.ki on kadonnut ja kuo
letetaan. (Hy knp n :o T/718, 13.4.61.) 

Lappeeurannan aseman konduktoorille Leo Ojalalle 2 . 10. 54 anncttu 
henkilokortti n:o 71733 on kadonnut ja kuoletetaan. (7 . ljp n:o H. 247/ 1256, 
15. 4. 61. ) 

Avoimia virkoja ja toimia 

.Apulaiskanslistin to1mti rautatiehallituksen tarkastustoimisto sa tii.ytetaii.n 
esityksen perusteella. Tariffiosaston johtajalle osoitetut hakemukset on jiitet
tava tarkastustoimiston kansliaan viimeistii.iin 2. 5. 1961. 

Yksi a.p. 9 l. mlcennusmestarin virlca valtioru-autateilla, toistaiseksi 10. 
ratajaksossa (Murtomaki). Rataosaston johtajalle osoitetut kirjalliset hakemuk
set on toimitettava rautati hallituksen kirjaajalle viimeistaiin 4. 5. 1961 ennen 
kello 12 (postitse ennen virka-ajan piiattymista) . 

Kalcsi esityksen perusteella taytettii.viiii. 1 l. ratavm·tijan tointa, joista toi
nen toistai eksi 2. ratajaksossa: km 153-158 (Mankala) ja toiuen toistaiseksi 
8. ratajaksossa: tyoratavartija (Kemijii.:rvi) seka lcaksi e l. 1·atavartijan toim.ta, 
JOista toiuen toistaiseksi 10. ratajaksossa: km 723,5--732,5 (Pesiokyla) ja toi
nen toistaiseksi 12. ratajaksossa: km 508--516 (Ristinpohja). Rataosastou 
johtajalle osoitetut hakemukset on toimitettava ao. ratajakson pii.iillikolle vii
meistaan 4. 5. 1961. 

Yl1mtiiiirii·im.en tyonjohtajan toimi (20 pl.) valtioru-autateiden varasto-osas
tos.sa, asemapaikkana toi taiseksi Mikkelin kyllastyslailos. Toimen haltijalta, 
joka toimii kylliistyslaitoksen esimiehenii, vaaditaan koneenhoitajan pii.tevyys 
(as. 244/ 50) . Esimichelle on varattu 2 huoneen ja keittion kiisittavii. asunto. 
Varasto-osaston johtajalle osoitetut hakemukset on toimitettava rautatiehalli
tuksen puutavaratoimiston piiii.llikolle viimeistii.iin 4. 5. 1961 ennen klo 12 (pos
titse eunen virka-ajan pii.ii.ttymistii.). 
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Yksi y.p. 18 l. kirjuriln virka rautatiehallituksen tariffitoimistossa ja yksi 16 
y.p. 18 l. kirju'l"in virka rautatiehallituksen tarkastustoimistossa. Rautatiellalli · 
tuksen paajohtajalle osoitetut hakemukset on jatettavii rautatiehallituksen kir
jaajan toimistoon viimeistiiiin 13. 5. 1961 ennen kello 12 tai on hakemusten 
postitse liihetettaessii. saavuttava sanotulle toimistolle viimeistiiiin mainittuna 
miiiiriipiiiviiii. ennen virka-ajan piilittymistii.. 



Helsinki 1961. Valtioneuvoston kirjapaino 
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KASKYLEHTI N:o 16a 
1 9 6 1 

Viittaus Kaskylehdessa julkalstuun maaraykseen merkltaan: 
Kl 1/ 61. 2 ( = lehden numero, vuosl, asian numero). Jakelua 
koskevat muutosilmoitukset on tehtava painatusjaostoon. 

T o i m It u s: Rautatiehalli tus, lehtipalvelu. 

Virkamiespalkkausten tarkistus 

Asetuskokoelmassa on julkaistu: 

L ak i 

valtion viran tai toimen haltijain palkkauksesta annetun lain 
muuttam.isesta. 

Anuettu Helsingissii 29 paivanii maaliskuuta 1961. 

Eduskunnan paatoksen mukaisesti muutetaan valtion viran tai toimen 
haltijain palkkauksesta 22 piiiviina joulukuuta 1942 annetun lain 3 § :n 
1 momentti ja 6 §: n 1 momentti, sellaisina kuin ne ovat 9 piiiviinii kesii
kuuta 1960 annetussa laissa (276/ 60), nain kuuluviksi: 

3 §. 
Viran tai toimen vastuullisuuden ja tyomaiiriin seka siihen vaadit

tavan taidon ja kyvyn mukaan miiiiditiian peruspalkkaiset virat ja toimet 
asetuksella tulo- ja menoarvion rajoissa palkkausluoklciin, joissa perus
palkan ja ikiilisien miiiirii vuodessa on: 

Pa l kkaus-
l nokka 

1 . .. .. .. . . . 
2 . . . .. . .. . . 
3 .. .. . .... . 
4 . ...... . . . 

Peru6palkka 
mk 

279 900 
291 000 
302 400 

5 . . .. . . ... . 
314 100 
326100 
33 700 6 ... ...... . 

7 
8 
9 

10 
11 
12 . . . . ..... . 
13 
14 
15 
16 

352 200 
366 000 
380 70U 
396 000 
411900 
42 400 
445 800 
463 500 
482 100 
501 600 

4175/Gl/5- 22. 4. 1961. 

Ensimmillnen 
mk 

11100 
11400 
11 700 
12 000 
12 600 
13 500 
13 800 
14 700 
15 300 
15 900 
lf) 500 
17 400 
17 700 
1 600 
19 500 
19 800 

Tolnen 
mk 

11400 
11700 
12 000 
12 600 
13 500 
13 00 
14 700 
15 300 
15 900 
16 500 
17 400 
17 700 
1 600 
19 500 
19 00 
21000 

Ikalisat 
Kolmas 

mk 

11 700 
12 000 
1~ 600 
13 500 
13 00 
14 700 
15 300 
15 900 
16 500 
17 400 
17 700 
1 600 
19 500 
19 800 
21000 
22 ' 00 

Neljils 
mk 

12 000 
12 600 
13 500 
13 800 
14 700 
15 300 
15 900 
16 500 
17 400 
17 700 
18 600 
19 500 
19 800 
21000 
22 800 
24 000 

Vildes 
mk 

.12 600 
13 500 
13 800 
14 700 
15 300 
J5 900 
16 500 
17 400 
17 700 
18 600 
19 500 
19 800 
21000 
22 800 
24 000 
25 200 
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lk ii.lls il t 
Pal kka us- Peruspalkka EnslmmiUnen Tolnen Kolmas Yeljii.s Vtides 

luokk a mk mk mk mk mk mk 
17 •••• '. 0 • •• 521400 21000 22 800 24000 25 200 27 600 
18 .......... 542 400 22 800 24 000 25 200 27 600 32 400 
19 .... . ..... 565 200 24 000 25 200 27 600 il2 400 33 600 
20 .. . ... . .. . 5 9 200 25 200 27 600 32 400 33 600 36 000 
21 ••••••• 0 • • 614 400 27 600 32 400 33 600 36 000 37 200 
22 ........... 642 000 32 400 33 600 36 000 37 200 ilR 400 
23 .......... 674 400 33 600 36 000 37 200 38 400 38 400 
24 ..... . . . .. 708 000 3G 000 37 200 38 400 38 400 42 000 
25 •••• • •• 0 • • 744 000 37 200 38 400 38 400 42 000 42 000 
26 . ..... .. .. 781200 38 400 38 400 42 000 42 000 4 000 
27 ..... .. . .. 819 600 3 400 42 000 42000 48 000 52 800 
28 .. ... . . .. . 858 000 42 000 42 000 48 000 52 800 58 800 
29 .... . . .... 900 000 42 000 48 000 52 00 58 800 64 800 
30 . . ........ 942 000 48 000 52 800 58 800 64 800 69 600 
31 .... . .. .. . 990 000 52 800 58 800 64 800 69 600 7S 000 
32 ..... .... . 1 042 800 58 800 64800 69 600 78 000 85 200 
33 ...... .... 1101 600 64 800 69 600 78 000 85 200 94800 
34 .......... 1166 400 69 600 78 000 5 200 94800 105 600 
35 .......... 1236 000 78 000 85 200 94 00 105 600 111 600 
36 .......... 1314 000 85 200 94800 105 600 111 600 11 800 
37 ........ . . 1399 200 94 800 105 600 111600 118 800 121 200 
38 . . . . ... . .. 1494 000 105 600 111600 118 800 121200 122 400 
3!J ... . .. . . . 1 599 600 111600 118 800 121 200 122 400 123 600 
40 ... .. ...... 1 711 200 118 800 121200 122 400 123 600 126 000 
41 •••••••• 0 . 1830 000 121200 122 400 123 600 126 000 127 200 
42 .. ...... .. 1 951 200 122 400 123 600 126 000 127 200 12S 400 
43 .......... 2 073 600 123 600 126 000 J27 200 128 400 130 00 

------------ -----------
6 §. 

Sopimuspalkkaiset virat ja toimet maarataan tulo- ja menoarvion 
rajoissa eri sopimuspalkkaluoldci.in, jois:a vuotuinen sopimuspalkka on 
seuraava: 
Soplmuspalkka

luokka 
1 ................ . 
2 . ... ..... ....... . 
3 ...... . ......... . 
-! ..•.•............ 
5 . . . .. .. .. 0 • •• •• •• 

(i 
7 
8 
9 

10 

Sopimuspalkka 
mk 

983 400 
1 028 400 
1079 400 
1134 900 
1196 700 
1 264 500 
1336 800 
1417 00 
1506 000 
1 603 800 

Sopim uspaikka-
luokka 

11 ...... . ... . 
12 . .. . .. ... .... .. .. 
13 ...... . .......... 
14 . .......... .. .... 
15 •••••• 0 0 •• ••••••• 

16 .. . ... . . . ... . .... 
17 ................. 
18 .. . . ............. 
19 ... . ............. 
20 . . . . . . . . . . . . . . . . . 

Tata lakia sovelletaan 1 paivasta tammikuuta 1961 lukien. 
(Asetuskokoelma n: o 180/ 61) 

Sopimuspalkka 
mk 

1 712100 
1 826 700 
1 948 500 
2 072 700 
2 198 100 
2 324100 
2 451 !:100 
2 579 700 
2 709 000 
2 840100 
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Asetus 

valtion viran tai toimen haltijain palkkauksesta annetun asetuksen 
muuttamisesta. 

Annettu Helsingissii. 29 paivanli maaliskuuta 1961. 

Valtiovarainministerion toimialaan kuuluvia asioita kasittelemaan 
maaratyn ministerin esittelysta muutetaan valtion viran tai toimen 
haltijain palkkauksesta 19 paivana tammikuuta 1943 annetun asetuksen 
12 §: n 2 momentti, sellaisena kuin se on 9 piiivana kesalmuta 1960 
annetm;sa asetuksessa (280/60), nain kuuluvaksi: 

12 §. 

Kallinpaikanlisan maar a vuodessa on: 
Kalleusryhmassa 

Palkkaus- I n Ill IV 
Iuokka mk mk mk mk 

1 0 •••••••• • •••••••••••••••• 7 920 15 40 ~il 760 
2 • • 0 • •• •••••••••••••••••••• 8 460 16 GO ~5 260 
3 • ••• • ••••• • • 0 • • • • • • •• •••• - 88 0 17 820 :}1) 700 
4 ....... . ........ . ... . ..... 9 360 18 840 2 140 
5 • • ••• • •••• 0 •• ••• •••••••••• 9 960 19 740 29 640 
!) • ••••• • •••••••• • ••• • •• • •• 0 10 440 20 760 31080 
7 0 ••••••••••••••••••••••••• 10 60 21720 32 580 
8 •••• • ••• •• ••••• • •••• 0 • • ••• 11460 22 860 34 380 
9 ........ . .................. 12 000 23 940 36 060 

10 0 ••••• I, • ••••••••••••• • •••• 12 720 25 320 38 040 
11 .. . .. . ... . ........ . ....... 13 320 26 5 0 40 080 
12 .. . ... ... ....... . ......... 13 920 27 900 41820 
13 ••• 0 ••• • ••••• • • • 0 •• • •••• 0. 14 640 29 2 0 43 860 
14 . . . ............ . ... . ..... . 15 360 30 540 45 900 
15 .......... . ............... 15 900 31 60 47 820 
]f) 

•••• • • • •• • •••••••• 0 ••• •• •• 16 560 33 1 0 49 680 
17 • • ••• 0 • • ••••••••••• oo ••••• 17 2 0 34 500 51 7 0 
1 0 • • • •••••••••••••• •• •••• • • 18 000 35 700 .)3 700 
19 •••• • •• 0 • ••• • • • 0 •••••••••• 18 600 37 200 55 800 
20 • •••••• ••• • 0 •••••• • •• 0 •••• 19 500 39 000 58 200 
21 . . .... . ... . ............... 20100 40 500 no 90o 
22 0 • ••••••••• • ••••••• 0 •••• 0. 21000 42 300 63 300 
23 •••• •• ••••• 0 ••••••••••••• • 21900 43 800 H6 000 
24 ••••••••••• • • • 0 0 0 0 • • ••• ••• 22 800 45 600 68 700 
25 • ••••••••• • •••••• 00 ••• • ••• 23 700 47 700 71 40() 
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Palkkaus
luokka 
26 .... ........... ... ...... . . 
27 ..... . .. . ...... . . . ... .. .. . 
28 
29 
30 ................ . . ... .. .. . 
31 .. . .... . ..•..... .... ...... 
32 
33 
34 ....... . ......... . ... . . . . . 
35 
36 .................. . ... . .. . 
37 .. ..... . . ... .. . .. . . .. .. .. . 
38 ...... .. ..... . .... ...... . . 
39 .. . ...... ..... ...... ... .. . 
40 ..... . .... . .. .... . ....... . 
41 ........ ... ...... .. .. . ... . 
42 
43 i lman ikii.lisiLii ...... .... . . 

yhdelHi ikii.lisalla . ...... . 
kahdella. 
kolmella 
neljii.lla 
viiflellii 

Jl 

" 
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I 
mk 

Kalleusryhmassa 
II ill 
mk mk 

24 900 49 500 
25 800 51 600 
26 700 53 700 
27 900 55 500 
28 800 57 600 
29 700 59 400 
30600 61500 
31800 63300 
32 700 
33 600 
34 800 
35 700 
36 600 
37 500 
38 400 
39 600 

40 500 
41400 
42 300 
42 900 

43 200 

43 500 
43 500 

65 400 
67 200 

69 300 
71100 
73 200 

75 300 

77100 
79 200 

81000 
83100 
84 GOO 
8:3 00 
86 100 

6 700 
87 000 

IV 
mk 

74400 
77 400 

0 400 
3 400 
6 400 

89 400 
92100 
95100 
98100 

100 800 
103 800 
106 800 
109 800 
112 500 
115 500 
118 500 
121500 
124 500 
126 900 
12 700 
129 300 

130 200 
130 500 

Tata asetusta sovelletaan 1 paivasta tammikuuta 1961 lukien. 

(ketuskokoelma n: o 181/61. ) 

Valtiovarainministerion paatos 

valtion viran tai toimen haltijain palkkauksen suorittamisessa kaytet
tavien palkkaustaulukoiden vahvistamisesta. 

Aunettu Helsingissii. 29 pii.ivii.nii. maaliskuuta 1961 

Valtion viran tai toimen haltijain palkkauksesta 19 paivana tammi
kuuta 1943 annetun asetuksen (36/43) 19 § :n ja valtion ylimaaraisista 
toimenhaltijoista ja tilapaisista toimihenkiloisti.i. 8 paivana joulukuuta 
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1949 annetun asetuksen (755/49) 24 § :n nojalla valtiovarainministerio 
on vahvistanut taman paatoksen llitteena olevat taulukot kaytettaviksi 
valtion viran tai toimen haltijain ja ylimaaraisten toimenhaltijain palk
kauksen suorittamisessa seuraavasti: 

- peruspalkat, joista on saadetty valtion viran tai toimen haltijain 
palkkauksesta anne tun lain 3 §: n 1 momentissa, sellaisena kuin se on 
29 pliivana maaliskuuta 1961 annetussa laissa (180/ 61 ), suoritetaan 
taulukon N : o 1 mukaisesti ; 

- sopimuspalkat, joista on slilidetty valtion viran tai toirnen halti
jain palkkauksesta mmetun lain 6 §: n 1 momentissa, sellaisena kuin 
se on 29 pliivanli maaliskuuta 1961 annetussa laissa (180/61 ), suor ite
taan taulukon N: o 2 mukaisesti; 

- vuosipalkkiot, joista on saadetty valtion ylimaaraisista toimen
haltijoista ja tilapaisistli toimihenkiloista annetun asetuksen 4 §: ssa, 
sellaisena kuin se on 14 pliivana kesakuuta 1958 am1etussa asetuksessa 
(269/58), suoritetaan t aulukon N:o 1 mukaisesti; 

- ikalisat, joista on siiadetty valtion viran tai toimen haltijain 
palkkauksesta anne tun lain 3 § : n 1 momentissa, sellaisena kuin se on 
29 paivana maaliskuuta 1961 a.nnetussa laissa (180/ 61 ) , seka valtion 
ylimaarii.isista toimenhaltijoista ja tilapaisista toimihenkiloista annetun 
asetuksen 4 §: ssa, sellaisena kuin se on 14 paivana keslikuuta 1958 
annetussa asetuksessa (269/58), suoritetaan taulukon N :o 3 mukaisesti ; 

- kalliinpaikanlisat, joista on saadetty valtion viran tai toimen hal
tijain palkkauksesta annetun asetuksen 12 §: n 2 momentissa, sellai
sena kuin se on 29 paivana maaliskuuta 1961 annetussa asetuksessa 
(181/ 61), seka valtion ylimaiiriiisista toimenhaltijoista ja tilapaisista 
toimihenkiloista 8 piiivana joulukuuta. 1949 annetun asetuksen (755/ 
49 ) 6 § : ssii, suoritetaan taulukon N: o 5 mukaisesti. 

Taman piiiitoksen liitteeseen otettu yhdistelmiitaulukko osoittaa 
peruspalkan ja kalliinpaikanlisan yhteismiiaran kussakin palkkausluo
kassa eri ka lleusryhmiin kuuluvilla paikkakunnilla. 

Tatii piiatosta sovelletaan 1 paivasta tammikuuta 1961 lukien. 

(Asetuskokoelma n : o 182/61.) 
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Taulukko N :o 1. 

Peruspalkat ja vuosipalkkiot (Laki 180/ 61) . 

Palkkaus-
Peruspalkka tal vuosipalkkio 

PalkkaUB-
Peruspalkka tal vuoslpalkkio 

luokka vuodessa kuukaudesaa Juokka vuodessa kuukaudesaa 
mk mk mk mk 

2 s 1 2 s 
. . . . . . . . . . 279 900 23 325 23 .. . . ...... 674 400 56 200 

2 . . . . . . .. . . . 291 000 24 250 24 - .. . ... ... 70 000 59 000 
3 0 •• • •• • • •• 302 400 25 200 25 . . . . .. . . .. 744 000 62 000 
4 314100 26 175 26 . ·- .. .... . 7 1 200 65100 
5 . . . . . . . . . . 326 100 27 175 27 . .. . .. . . .. 819 600 6 300 
6 . . . .. ..... 338 700 2 225 28 . . . . . . . . . . <58 000 71 500 
7 . . . . . . . . . . 352 200 29 350 29 . ......... 900 000 75 000 

..... . ... 366 000 30 500 30 . ...... . .. 942 000 7 500 
9 . . . . . . . . . . 3 0 700 31725 31 . -.. . ..... 990 000 2 500 

10 . . . . .. . .. 396 000 33 000 32 . . . . ..... . ] 042 00 86 900 
11 .. . . .. . . . . 411 900 34325 33 . ... . . .. .. ] 101 600 91 800 
B . . . . . . . . . . 428 400 35 700 34 . ........ . 1 166 400 97 200 
13 . . . . . . . . . . 445 800 37150 35 ......... . 1 23() 000 103 00(1 
H •• • 0 • • •• •• 463 500 3 625 36 . ... . ..... 1314 000 109 500 
li'i . . . . . . . . . . 4 2 100 4-0 175 37 .. . . .. . ... 1 399 200 1113600 
16 . . . . . .... . 501600 41 800 38 . . .... . . . . 1 494 000 B+ 500 
1 i o o o o o o o foo o o 521400 43 450 39 .. . ... .. .. 1 599 600 133 300 
18 ... .. . . . 542 400 45 200 40 . ......... 1 711 200 142 600 
HI . ... . ... .. 565 200 47100 41 . . . . . . .... 1830 000 152 500 
~0 . .. . . . .. 5 9 200 49 100 42 . ..... .. . . 1 951 200 162 600 
:n . . .... . . . . 614 400 51 200 43 . .. ...... . . . 2 073 noo 172 800 
')') ... ..... . . 642 000 53 500 

Taulukko N :o 2. 

Sopimuspalkat (Laki 180/ 61 ). 

~oplmus· Sopimuspalkka Soplm us- Sopimu.~palkka 
palkka vuodessa kuukaudesaa palkka vuodessa k:uukaudessa 
luokka mk mk Iuokka mk mk 

1 2 3 1 2 3 
1 . .. . .... . . 983 400 81 950 11 . . .... .. . 1 712 100 1!2 675 
2 .. . . .. . .. . 1 02 400 85 700 12 . .. . . . . . .. 1 26 700 152 225 
3 . . .. .. . ... 1 079 400 89 950 13 . ... . . . .. . 1 948 500 162 375 
-! .... .. . . . . l 134 900 94 575 14 . ....... .. 2 072 700 172 725 
5 . . . . ...... 1 196 700 99 725 15 . . .... . . .. 2 19 100 ] H75 
6 . . . . . ..... 1 2(14 500 105 375 16 . . . . . ..... 2 324100 193 675 
7 . . . . . . . . . . 1 336 800 111 4-00 17 . . .... . . . . 2 -!51 900 204 325 
8 . . . . . . . . . . 1417 800 118 150 18 . . .... . . . . 2 579 700 21-1975 
f) .. . . . . . . .. 1 506 000 125 500 19 . ... . . . ... 2 709 000 225 750 

10 . . . . . . . . . . 1 603 800 133 650 20 . .. . . .. . . . 2 40 100 236 675 
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Taulukko N: o 3. 

Ikii.lisat (Laki 180/61) . 

Ikallsat vuodess& Iklillsit lruukaudessa 
Palk- enslm-

toinen kolmas neljas 
vUdes enslm-

tolnen kolmas nellis vii dee kaus- mainen mk malnen 
luokka mk mk mk mk 

6 mk mk mk mk mk 

1 2 s 4 5 7 8 9 10 11 

1 11100 11400 11700 12 000 12 600 925 950 975 1000 1 ·050 
2 11400 11700 12 000 12 600 13 500 950 975 1000 1 050 1125 
3 11700 12 000 12 600 13 500 13 800 975 1 000 1050 1125 1150 
-! 12 000 12 600 13 500 13 800 14 700 1000 1050 1125 1150 1225 
5 12 600 13 500 13 800 14 700 15 300 1050 1125 1150 1225 1 275 
I) 13 500 13 00 14 700 15 300 15 900 1125 1150 1225 1 275 1325 
7 13 800 14 700 15 300 15 900 16 500 1150 1225 1275 1325 1375 

14 700 15 300 15 900 16 500 17 400 1225 1275 1325 1375 1450 
9 15 300 15 900 16 500 17 400 17 700 1275 1325 1375 1450 1475 

lU 15 900 16 500 17 400 17 700 18 600 1325 1375 1450 1475 1 550 
11 16 500 17 400 17 700 18 600 19 500 1375 1450 1475 1550 1625 
12 17 400 17 700 18 600 19 500 19 00 1450 1475 1550 1625 1650 
13 17 700 1 600 19 500 19 800 21000 1475 1550 1625 1650 1750 
14 1 600 19 500 19 800 21000 22 00 1550 1625 1650 1750 1900 
15 19 500 19 800 21000 22 800 24 000 1625 1650 1750 1900 2 000 
16 19 800 21000 22 800 24 000 25 200 1650 1750 1900 2 000 2100 
17 21000 22 00 24000 25 200 27 600 1 750 1900 2 000 2100 2 300 
18 22 00 24 000 25 200 27 600 32400 1900 2 000 2100 2 300 2 700 
Hl 24 000 25 200 27 600 32 400 33 600 2 000 2100 2 300 2 700 2 800 
20 25 200 27 600 32 400 33 600 36 000 2100 2 300 2 700 2 800 3 000 
21 27 600 32 400 33 600 36 000 37 200 2 300 2 700 2 00 3 000 3100 
22 32 400 33 600 36 000 37 200 38 400 2 700 2 800 3 000 3 100 3 200 
23 33 GOO 36 000 37 200 38 400 38 400 2 800 3 000 3100 3 200 3 200 
24 36 000 37 200 38400 3 400 42 000 3 000 3 100 3 200 3 200 3 500 
25 37 200 3 400 38 400 42 000 42 000 3 100 3 200 3 200 3 500 3 500 
26 :iR -!00 :{ 400 42 000 42 000 4 000 3 200 3 200 3 500 3 500 4 000 
27 38 400 -!2 000 42 000 48 000 52 800 3 200 3 500 3 500 4 000 4 400 
28 42 000 42 000 4 000 52 00 58 800 3 500 3 500 4 000 4400 4 900 
29 42 000 -! 000 52 800 58 800 64 800 3 500 4000 4 400 4900 5 400 
30 48 000 52 800 58 800 64 00 69 ()00 4 000 4400 4 900 5 400 5 800 
31 52 800 5 800 64 00 69 600 7 000 4400 4900 5 400 5 800 6 500 
3~ 58 800 64 00 69 600 78 0()0 85 200 4 900 5 400 5 00 6 500 7 100 
33 G4 00 69 GOO 78 000 5 200 94 800 5 400 5 00 6 500 7100 7 900 
34 fi9 600 78 000 85 200 94 00 105 ()00 5 00 6 500 7 100 7 900 lL 00 
35 78 000 5 200 94 00 105 HOO 111 600 (i 500 7 100 7 900 8 800 9 300 
36 85 200 94 800 105 600 111 600 118 800 7100 7 900 8 800 9 300 9 900 
37 94 800 105 600 111 600 11 800 121 200 7 900 00 9 300 9 900 10100 
3 105 600 111600 118 800 121 200 122 400 8 00 9 300 9 900 10100 10 200 
39 111600 118 800 121 200 122 400 123 GOO 9 300 9 900 10100 10 200 JO 300 
40 1J8 00 121 200 122 400 123 600 126 000 9 900 10 100 10 200 10 300 10 500 
41 121 200 122 400 123 600 126 000 127 200 10100 10 200 10 300 10 500 10 600 
42 122 400 123 600 126 000 127 200 128 400 10 200 10 300 10 500 10 600 10 700 
43 12~ flOO l2fi 000 127 200 12 400 130 800 10 300 10 500 10 600 10 700 10 900 
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Palkkaus
Juokka 

1 

1 

:3 
-! 
5 
(j 

7 
8 
9 

10 
11 
12 
13 
14 
15 
1(j 

17 
18 
19 
20 
::n 
22 
2:3 
24 
25 
26 
27 
28 
29 
i\0 
:n 
32 
33 
~~4 
35 
31i 
:37 
38 
:J9 
-!0 
-!1 
42 
43 
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Taulukko N: o 4. 

Kahden ja useamman ikii.lisan yhteismaara kuukaudessa 

(Laki 180/ 61). 

Kaksl 
tkalisaa 

yhteensa 
mk 

2 

1875 
1925 
1975 
2 050 
2175 
2 275 
2 375 
2 500 
2 600 
2 700 
2 825 
2 925 
3 025 
3175 
3 275 
3 400 
3 650 
3 900 
4100 
4400 
5 000 
5 500 
5 BOO 
6100 
6 300 
6 400 
6 700 
7 000 
7 500 
8 400 
9 300 

10 300 
11200 
12 300 
13 600 
15 000 
16 700 
18100 
19 200 
20 000 
20 300 
20 500 
20 800 

Kolme 
ikal!SiUi 
yhteensa 

mk 
3 

2 850 
2 925 
3 025 
3175 
3 325 
3 500 
3 650 
3 825 
3 975 
4150 
4 300 
4 475 
±650 
4 825 
5 025 
5 300 
5 650 
6 000 
6 400 
7 100 
7 800 
8 500 
8 900 
9 300 
9 500 
9 900 

10 200 
11000 
11900 
13 300 
14 700 
16100 
17 700 
19 400 
21500 
23 800 
26 000 
28 000 
29 300 
30 200 
30 600 
31 000 
31400 

Nelia 
ikiilisaa 

yhteensa 
mk 

4 

3 850 
3 975 
± 150 
4 325 
4550 
4 775 
4 975 
5 200 
5 425 
5 625 
5 50 
6100 
6 300 
6 575 
6 925 
7 300 
7 750 
8 300 
9100 
9 900 

10 800 
11600 
12100 
12 500 
13 000 
13 400 
14 200 
15 400 
16 800 
1 700 
20 500 
22 600 
24 800 
27 300 
30 300 
33100 
35 900 
38100 
39 500 
40 500 
41100 
41 600 
42100 

Viisi 
ikalisaa 

yhteensa 
mk 
5 

4 900 
5100 
5 300 
5 550 
5 825 
6100 
6 350 
6 650 
6 900 
7175 
7 475 
7 750 

050 
8 475 
8 925 
9 400 

10 050 
11000 
11 900 
12 900 
13 900 
14 800 
15 300 
16 000 
16 500 
17 400 
18 600 
20 300 
22 200 
24 500 
27 000 
29 700 
32 700 
36 100 
39 600 
43 000 
16 000 
48 300 
·19 800 
:n ooo 
51700 
52 300 
53 000 
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Taulukko N :o 5. 
Kalliinpaikanlisat (Asetus 181/ 61) . 

(Ks. kayttoohjetta taman liitteen lopussa.) 
Kalliinpalkanllsa vuodessa Kallilnpalkanllsa kunkandessa 

Palkkaus- II m IV II m IV 
lnokka kallens· kalleus - k&.lleus- kalleus- kaUeus· kallens-

ryhmassa ryhmassa ryhm&ss& ryhmaasA ryhmassa ryhmassa 
mk mk mk mk mk mk 

1 2 3 4 5 6 7 
1 .... . .... ... .. .. 7 920 15 840 23 760 660 1320 1 980 
2 ...... . .. .. .. .. . 460 16 860 25 260 705 1405 :nos 
3 •• 0 ••••••• • ••••• 880 17 820 26 700 740 1485 2 225 
4 ••• • •• 0 •• • •••••• 9 360 18 840 28140 780 1570 2 345 
5 ... .. . ......... . 9 960 19 740 29 640 830 1645 2 470 
I) 

••••••• • 0 •••• ••• 10 440 20 760 31080 870 1 730 :! 590 
7 ...... .. . .. .... . 10 860 21720 32 580 905 1810 2 715 
8 .. . ... . . ... . . . . . 11460 22 860 34 380 955 1905 2 865 
9 . ............... 12 000 23 940 36 060 1000 1995 3 005 

10 . ...... . . ....... 12 720 25 320 3 040 1060 2110 3 170 
ll . ........ . .. .... 13 320 26 580 40 080 1110 2 215 3 340 
12 .. .. . . . . .... .... 13 920 27 900 41 20 1 160 2 325 3 485 
13 . ...... ......... 14 640 29 280 43 860 1220 2 440 ~ 655 
14 ............... . 15 360 30 540 45 900 1280 2 545 3 825 
15 . ............... 15 900 31860 47 820 1325 2 655 3 985 
16 . . ... . ... ....... 16 560 331 0 49 680 1380 2 765 4 140 
17 . . . . . . . . . ....... 17 2 0 34 500 51 7 0 1440 2 875 4 31fi 
18 .. . . ......... . . . l!lOOO 35 700 53 700 1500 2 975 4 475 
19 . . .. ... . . . . ..... 1 600 37 200 55 00 1550 3100 4-650 
20 .. ......... . .... 19 500 39 000 58 ~00 1 625 3 250 4 850 
21 .. . . .. ... . ...... 20100 4-0 500 fiO 900 1 675 3 375 !'i 075 
22 •• •••• •• •• 0 •• • • • 21000 42 300 63 300 1750 3525 5 275 
23 . .... . ...... .... 21900 43 800 66 000 1825 3 650 5 500 
24 .... . ...... . . . . . 22 800 45 600 68 700 1900 3 800 5 725 
25 .. .. . ... . ....... 23 700 47 700 11400 1975 3 975 ;) 950 
26 ••• 0 • • ••• •• ••• • • 24 900 49 500 74400 2 075 4125 f) 200 
27 . . .. ..... . . . .. .. 25 800 51600 77 400 2150 4300 6 450 
28 ... .. ... . .. . .... :!fi 700 53 700 0 400 2 225 4 475 6 700 
:!H . . . . . ... ........ 27 900 55 500 ' 3 400 2 325 4 ()25 (j 950 
30 ... . . . . .. .. .. . . . 2 00 57 600 86 400 2400 4 00 7 200 
31 ... . .. .. .. . .. . .. 2!J 700 59 400 9 400 2 475 4 950 7 450 
32 . . .. .. . . .. ,.. . .... 30 600 61500 92 100 2 550 5125 7 675 
33 . .. ... ...... . .. . 31 00 63 300 95100 2 650 5 275 7 925 
34 .... ...... ... .. . 32 700 65 400 9 100 2 725 5 450 ~ 175 
35 o o o o o a o ••• • o o o o o 33 600 67 200 100 800 2 800 5 600 400 
:)6 . . . . .. .. . . . . . . . . 34 800 f)9 300 103 . 00 2 900 5 775 .~ 650 
37 .. . ..... . .. . . . .. 35 700 71100 106 00 2 975 5 925 900 
38 .. . . .. . ... . .. . . . 36 600 73 200 109 800 3 050 6100 9 150 
39 .. .... . . . ' '" .. .. . 37 500 75 300 112 500 3125 6 275 9 375 
40 • •• 0 •• •• • •• • • • •• 38 400 77100 115 500 3 200 6425 9 625 
41 . . .. .. . ..... .... 39 600 79 200 118 500 3 300 6 600 9 875 
42 . .. . ............ 40 500 1000 121 500 3 375 6 750 10 125 
43 ilman ikiiJisiia .. 41400 83100 124 500 3 450 6 925 10 375 

y hdella ikalisiillii 42 300 84 600 126 900 3 525 7 050 10 575 
kahdella 

" 
42 900 85 800 128 700 3 575 7150 10 725 

kolmella 
" 

43 200 86100 129 300 3 600 7175 10 775 
aeljiillii. 

" 
43 500 86 700 130 200 3 625 7 225 10 50 

viidell ii 
" 

43 500 87 000 130 500 3 625 7 250 10 875 
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YHDISTELMATAULUKKO 

peruspalkan ja kalliinpaikanlisan yhteismaarasta (Laki 180/61 ja 
asetus 181/61). 

(Ks. kiiyttoohjetta tiimiin liitteen lopussa.) 

Palkkana
luokka 

l 
1 . . ...... . ... . .... . . . . . 
•> 

3 . . ... ... ..... . ...... .. 
-! 
5 ... .. ... .... . . . ...... . 
(i .. . .. . . . ... . ......... . 

7 
R .. . . ... ... . . .. . .. ... . . 
H .. ........... . ... . . .. . 

10 
11 
12 
1:} .... .. . ...... . . ..... . . 
14 
15 . . . .. . . . . .. . . . ...... . . 
lti 
17 
18 
19 
20 
2 1 .... .. . . . . .. . ..... . .. . 
22 
23 
24 . .. . . ... . . ........... . 
25 
~() ....... .. . . ..... . .. . . 
27 
~8 

• • •• ••• • 0 • • •• • • · lo •• 0 •• 

2fJ ...• • •• • .. .. . . . .. .. . .. 
3() 
31 
32 
33 
3-t 
35 
3() 

37 . .. .... .. .. ... . . . . .. . . 
38 
39 
4() 

41 
-1,2 
43 il man ikalisaii . ...... . 

yhdella ikalisalla 
kahdella , 
kolmella ,, 
neljalla 
viidellii " ,. 

I kalleusryh
mil.ssa (halvln, 
ei knlliinpai-

kanllsaa) 
mk 

2 
23 325 
24 250 
25 200 
26175 
27175 
2 ' 225 
29 350 
30 500 
31 7~5 
33 000 
34325 
35 700 
37150 
38 625 
40175 
41 00 
43 450 
45 200 
47100 
49100 
51 200 
5:3 500 
56 200 
59 000 
62 000 
65100 
6 300 
71500 
75 000 
7 500 
82 500 
86 900 
91 00 
97 200 

103 000 
109 500 
116 600 
124 500 
133 300 
142 600 
152 500 
162 600 
172 800 
183 100 
193 600 
204 200 
214 900 
225 800 

Palkkaua kuukaudessa 

II kaUeus
r yllini!Ba3 

mk 
3 

23 985 
24 955 
25 940 
26 955 
28 005 
29 095 
30 255 
31455 
32 725 
34 060 
35 435 
36 60 
3 370 
39 905 
41 500 
43180 
44 890 
46 700 
4 650 
50 725 
52 875 
55 250 
5 025 
60 900 
63 975 
67 175 
70 450 
73 725 
77 325 

0 900 
84 975 
89 450 
94450 
99 925 

105 800 
112 400 
119 575 
127 550 
136 425 
145 00 
155 00 
165 975 
176 250 
186 625 
197 175 
207 800 
218 525 
229 425 

m kalleus
ryhmii.ssa 

mk 
4 

24 645 
25 655 
26 6 5 
27 745 
2 20 
29 955 
31160 
32405 
33 720 
35110 
36 540 
3 025 
39 590 
41170 
42 830 
44 565 
46 325 
4 175 
50 200 
52 350 
54575 
57 025 
59 50 
62 800 
65 975 
69 225 
72 600 
75 975 
79 625 

3 300 
87 450 
92 025 
97 075 

102 650 
108 600 
115 275 
122 525 
130 600 
139 575 
149 025 
159 100 
169 350 
179 725 
190 150 
200 750 
211375 
222125 
233 050 

IV kaUeus
ryhmiissa 
(kalleln l 

mk 
5 

25 305 
26 355 
27 425 
28 520 
29 645 
30 15 
32 065 
33 365 
34 730 
36 170 
37 665 
39185 
40 05 
42 450 
14160 
45 940 
47 765 
49 675 
51750 
53 950 
56 275 
5 775 
61 700 
li4 725 
67 950 
71300 
74 750 
78 200 
81950 
85 700 
89 950 
94 575 
99 725 

105 375 
111400 
11 150 
12;) 500 
133 650 
142 675 
152 225 
162 375 
172 725 
183175 
193 675 
204 325 
214 975 
225 750 
236 675 
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TAU L UK K 0 J EN KAY T T o 0 H J E IT A. 

Taulukko N : o 5. 
Milloin virkamiehellii ei ole ikiilisiiii, otetaan kalliinpaikanli an mii.arii taulu 

kosta N:o 5 sitii. palkkanslnokkaa, johon hanen virkansa tai toimensa knuluu, 
osoittavalta riviltii asianomai en kallensryhmlin kohdalta. Jos hiinellii on yksi, 
kaksi, kolme, neljii tai viiRi ikalisiia, otetaan kalliinpaikanlisiin maiirii sita palk
kansluokkaa, johon hanen virkansa tai toimen a kunluu, o oittavaa tanlukon rivia 
vastaavasti yhta, kahta, kolmea, neljiiii tai viittii. riviii alempana olevalta riviltii. 

Esim. 15 palkkau luokkaan kuuluvalle virkamiehelle, jonka toimipaikka 0n IV 
kallensryhmii!>sii, mak etta van kalliinpaikanlisii.n miiiira otetaan tanlukon N :o 5 
sarakkeesta 7 seuraava. ti: 

mk 
jos hauellii. ei ole ikali. aa, 15 palkkau lnokkaa osoittavalta ri

vilta, jo a kalliinpaikanlisii on 

" 

" 

)I 

" 

" 

3 9 5 
on y ksi ikii.lisii, en iksi mainittua 

yhtii riviii. alemmalta eli .... 16 palkkauslnokkaa osoittavalta ri-
viltii, jossa kalliinpaikanlisa on 4 140 

., kaksi ikali aa, en iksi main it-
tna kahta riviii a! em malta eli 17 palkkanslnokkaa osoittavalLa ri-

viltii, jos a kalliinpaikanli ii. on 4o315 

.. kolme ikiilisaii, ensik i mainit -
tua kolmea ri viii alemrnalta eli 18 palkkausluokkaa osoittavalta ri-

viltii, jossa kalliinpaikanlisii. on 4 475 
.. neljii ikiilisiiii, ensiksi mainit -

tua ueljiiii riviii alemmalta eli 19 ·palkkansluokkaa osoittavalta ri-
vilta, joss a kalli in p aikanlisa on -1 650 

.. vii i ikali aa, ensiksi main it · 
tna viittii riviii. alemmalta eli 20 palkkau luokkaa osoittavalta ri-

vilta, jossa kalliiupaikanlisii. on 4 850 

Yhdistelmataulukko. 

'l'aulnkosta saatlaau virkamiehen palkkans kuukandessa (peru palkka tai Yuosi
palkkio mahdollisine ikii.- ja kalliinpail;:aulisineen) kussakin pall;:kau luoka sa eri 
kalleusryhmiin kuuluvilla paikkakunnilla. 

Milloin virkamiehella ei ole iltii.lisiia, saadaan palkkauksen mii.ii.rii yhdistelm.a
tanlukosta sita palkkan ·luokkaa, johon hli.nen virkan a tai toimen a kunlun, osoit
tavalta riviltii. a ianomaisen kalleusryhman kohdalta. Jos hii.nellii on yksi, kaksi, 
kolme, neljii tai viisi ikiilisiia, otetaau palkkauksen mii.ii.rii. ita pall;:kausluok:ttaa, 
johon hiinen virkansa tai toimen ·a Jmuluu, osoittavaa taulukon rivili. vastaava ti 
yhtii, kahta, kolmea, neljiili. tai viittii. riviii alempaua olevalta rivilta. 
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Esim. 15 palkkausluokkaan kuuluvau virkamiehen, jonkn toimipaikka on IV 
kalleusryhmiissii, palkkauksen mii.iirii saadaan yhflistelmiitaululwn sarakkeesta 5 
seu raa vasti: 

jos h:i.nellli ei ole ildilisiiii, . . . . . . . . . . . . . . . . 15 pnlkkausluokkaa osoittavalta 

,. 

., 

,. 

,. 

on yksi il;iilisii, eusiksi maiuittua 
yhtii riviii alemmalta eli .... 

, kaksi ikiilisiili, en.~iksi mainit· 
tua kahta riviii alemmalta eli 

, kolme ikiilisiiii, en:-;ik. i mainit· 

rivilta, jossa palkkaus on . . 4.4- HlO 

16 palkkausluokkaa osoittavalta 
riviltii, jossa palkkaus on . . 45 940 

li palkkau:duokkaa o oittavalta 
rivi ltii, jos~a palkkaus ou . . -ii 765 

tua kolmea rivia alemmalta eli 1 palkkausluokkaa osoittavalta 

,. neljii ikali iia, ensiksi mainit· 
tua neljii.u riviii alemmalt.a eli 

, viioli ikulisiHi, ensiksi mainit
tua. viitta rivia alemmalta eli 

rivilta, jossa palkkaus on . . .tn lin 

19 palkkausluokkaa osoittavalta 
rivilta, jo ~a pa.lkl<aus on . . 51 750 

20 palkl,ausluokkna o~oittavalta 
riviltii, jossn palkkaus on .. 5:{ !'150 

Valtiovarainministerio on yleiskirjeellaan n : o 1560/ 5. 4. 1961 an Lanut 
mm virkamiespalkkausten suorittamisesta ja kirjaamisesta vuonna l.961 

seuraavat ohjeet: 

I. Palkkaustaulukot. 

:\faaliskuun 29 paivanii 196J on annettu laki valtion viran tai toimen 
haltijain palkkauksesta annetun lain muuttamisesta (180/61) ja asetu 
valtion viran tai toimen haltijain palkkauksesta annetun asetuksen muut
tamisesta (1 1/ 61). Taman johdosta valtiovarainministcrio on samana 
paivana antanut paatok en valtion viran tai toimen haltijain palkkausten 
suorittamisessa lriiytettiivien palkkaustaulukoiden vahvistamisesta (J '2/ 
61). Paatoksen liitteena ovat Yirkamiesten palkkausta1.uukot, joita sovelle
taan 1 paivasta tarnmikuuta 1961 lukien. Asetuskokoelman ylipainosta, 
joka sisiiltaa mainittm paatoksen liitteineen, on saatavana valtiovarain
ministeriosta. 

II. Virkamiespalkkausten suorittaminen. 

Hyvaksycssiiiin edellii I kohdassa mainitun lain edush."llnta on samalla 
hyviiksynyt hallituksen esi tyksen peru tel uihin isaltyneen ilmoituksen, 
jossa hallitus edellytti, eWi myos muut kuin sanotussa laissa mainitut 
palkkaukset saadaan maksaa vastaavasti korotettuina. Taman johdosta 
suoritetaan virkamie palkkauksct 1 piiivasUi trumnikuuta 1961 lukien seu
raavien ohjeiden mukaisesti. 
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A. Siiiinnonmukaisina aikoina maksettavai virkarnicspalkkaukset. 

1. Edella I kohdassa mainittujcn, valtiovarainministerion vahvista-
micn palkkaustatliukoiden mukai csti suoritetaan: 

- peruspalkat; 
- sopimuspalkat; 
- vuosipalkkiot; 
- ikiilisa.t; ja 
- kalliinpaikanli at. 

2. Scuraavat palkkiot, nimittain 

- tilapaisten toimihenh'iloiden palkkiot; 
- palkkiot oman kchityksensa vuoksi valtion palveluksessa olevillc 

harjoittelijoille, joita ei ole miiaratty ylimaaraiscen toimeen ja jotka 
eivat ole tyo- tai oppisopimussuhtee ·a valtioon ja joilla tehtava ei ole 
sivutoimena; sekii 

suoritetaan sen suurui ina, kuin miksi ne voimassa olevien saannosten 
mukaisesti ja muutoin cntisia perusteita noudattaen maariiytyviit niista 
palkkauksista, jotka on lueteltu edella I kohdassa mainituissa palkkaus
taulukoissa. 

3. Ylimaaraisten virastotyontekijain palkkioiden suorittamisesta miiii
ratiiiin crikseen. 

4. Nama ohjeet eivat koske sivutoimipalkkioita eika muita kuin edellii 
1-3 kohdissa mainittuja "'irirkamiespaJ.kkauksia. 

B. Takatduvasti maksettavat virkamiespakkausten korotukset. 

Virkamiespalkkau&ten korotuksia sovelletaan takautuvasti 1 piiiva tii 
tammikuuta 1961 lukien. 

Takautuva korotus suoritctaan: 

1) Takautuvien korotusten maksami en alkaessa viraston tai laitoksen 
palveluksessa oleville 

- viran tai toimen tahi ylimaaraisen toimen haltijoille; 
- vakinaista "'irirkaa tai tointa tahi ylimaaraista tointa virkaatoi.mit-

tavana tai "'iriransijaisena hoitaville henkiloille; 
- tilapiii ille toimihenkiloille; 
- harjoittelijoille, joita tarkoitetaan edelUi A-2 kohdassa; 
- tuntiopettajille; 
- sattmnaisille apulaisille; sekii 
- vuo ilomasijai.sille. 
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2) Ennen takautuvicn korotw ten maksamista viraston tai laitoksen 
palvcluksesta eronneme 

- viran tai toimen tahi ylimaiiraiscn toimen haltijoille; 
- niille vakinaista virkaa tai tointa tahi vlimaiiriiistii tointa virkaa-

toimittavana tai viransijaisena hoitaneille henlci'loille, joiden palkkau 
viran hoiclon ajalta on uoritettu miiari:ityn palkkausluokan mukaisesti; 
seka 

- tuntiopettajille. 
3) iille ennen takautuvien korotusten maJksamista viraston tai lai-

toksen pail.veluksesta eronneille 
- tilapaisille toimihenkiloille; 
- edella A-2 kohdassa tarkoitetu:ille harjoittelijoille; 
- satunnaisille apulaisille; ekii 
- vuosilomasijaisille, 

jotka ennen 1 piiivi.ia kesalrnuta 1961 kirjallisesti ilmoittavat po tio oit
teensa virastolle tai laitokselle takautuYan korotuksen maksamista varten. 

III. Verojen ennakkopidatys. 

Takautuva ti suoritettavista palkoi ta toimitettavassa ennakkopidlityk
sessa la.<:kctaan pidatys siten, eWi kultakin kysymykseen tulevalta kuu
kaudclta pidatetaan korotettua palkkaa vastaavan pidatyksen ja aikanaan 
toimitetun pidiityksen erotus. Yksinkertaisimmin tapahtuu pidatyksen 
suuruuden laskeminen siten, etta korotettua koko palkkaa vastaavasta 
pidiityksesta vii.hennetiian viimeisessii varsinaisessa palkanmaksussa tehty 
pidatys ja erotus kerrotaan niiden kuukausien luvulla, joilta palkanlisaa 
takautuvasti maksetaan. 

IV. Palkkausten kirjaaminen. 

3. Mi.ii.iTiittyyn tyohon tai tehtiivi.iiin osoitetut rniii.iTiirahat. 

Naista maiirarahoista suoritettavat ylimaiidiisten toimenhaltijai.n 
vuosipalkkiot, ika- ja kalliinpaikanlisiit seka ti.lapaisten toimihenkiloiden 
palkkiot kirjataan kokonai uudessaan, siis myoskin takautuvia korotuksia 
vastaavalta osaltaan, pubeena olevalle momcntille. 
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4. 18 Pl: n miii.iriirahoistrt rnaksettavat rirkamiespalkkaukset. 

Tiissii paiiluokassa olevilta momenteilta maksettavien vakinais:1cn ja 
ylimiiiiriiisten toimenhaltijain palkkauks t seka tilapaisten toimihenki
loiden ja harjoittelijoiden palkkiot kirjataan seka takautuvalta osaltaan 
etta iilinnonmukaisina pallmnmaksuaikoina maksettavien palkkausten 
o alta kokonai uude~ aan sille momentille, jolta muu palkkaus meno
arvion mukaan maksetaan ja jollc seuraavassa lisiimenoarvioesityksessa 
merkitaan tarvittava lisiiys. 

(Rh/to n: o H 3 9, ] 8. 4. 1961. - Vert. MK II siv. 1.4-6, 1.22 ja 
1.32-37) 
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KASKYLEHTI N:o 17 
1 9 6 1 

Vilttaus Kaskylehdessa julkaistuun maaraykseen merkitaan: 
Kl 1/61. 2 ( = lehden numero, vuosi, asian numero). Jakelua 
koskevat muutosilmoitukset on tehtava painatusjaostoon. 

To i mit us: Rautatiehallitus, lehtipalvelu. 

Sis a 11 y s: 1. VR Kiiskylehti 16 a/61. - 2. Pienoisrontgenkuvausten peruutus. 
- 3. Tervey sisarien ja sairaanhoitajien kotikiiynneistii aiheutuvien matkakulujen 
korvaaminen. - 4. Lisiiys tavarauimistoon n:o 2670/Mok. - 5. Muutoksia julkai-
uun Liikennepaikkojen viilimatkat. - 6. Matkustajien palveleminen hiiirioiden 

sattuessa junaliikenteessii. - 7. Kuormanulottuman ylittiivien neuvostoliittolaisten 
Vgk-viljankuljetusvaunujen liittiiminen juniin. - 8. Kadonneita matkalippuja, hen
kilokortteja ym. - 9. Avoimia virkoja ja toimia. - 10. Hitsausharjoittelijoita 
otetaan. - 11. La ten kesiileirejii Vuokatissa. - 12. Suomalais-saksalainen poika
leiri Vuokatissa. - 13. VR:n keviitsuunnistuskilpailut. 

VR Kaskylehti 16 a/61 

Erillisena on julkaistu VR Kaskylehti 16 a/61, joka sisaltaa 1 
virkamiespalkkausten tarkistuksen. 

Pienoisrontgenkuvausten peruutus 

Esiintulleesta syysta peruutetaan Kl 13/61.5. kohdassa ilmoi- 2 
tetut pienoisrontgenkuvaukset, jotka oli tarkoitus toimittaa 4.-
12. 5. 61 valisena aikana Kantalan, Hauldvuoren, Mikkelin, Ota-
van, Hietasen, Mynttilan, Mantyharjun, SeUinpaan, Vuohijarven, 
Kirjokiven, Hillosensalmen, Voikosken, Kinnin ja Varpaisten lii
kennepaikoilla. (Tt II n: o 240, 22. 4. 61.) Kl 17/61. 2. 

Terveyssisarien ja sairaanhoitajien kotikaynneista 
aiheutuvien matkakulujen korvaaminen 

Valtionrautateiden terveydenhuoltokeskuksissa palvehwat ter- 3 
veyssisaret ja sairaanhoitajat, jotka joutuvat erinaisissa tapauksissa 
suorittamaan rautatiehenkilokunnan luokse asianomaisten omasta 
pyynnostii sairaskotikaynteja, ovat rautatiehallituksen kirjelman 
n : o H 366/ 2392, 5. 4. 1961, mukaan oikeutettuja perimaan thllai-
sista kotikaynneista aiheutuvat todelliset ja tarpeelliset matkakulut 
suoraan potilaalta itseltaan. Perityista matkakuluista on terveys
sisarien ja sairaanhoitajien annettava potilaalle hyvaksyttava 
maksutosite, lrnten esim. vuokra- tai linja-autonlrnljettajalta saatu 
kuitti tms. 

4430/61- 27.4. 1961. 
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Mikali edella tarkoitettu sairaskotikiiynti on tapahtunut tyosopi
mussuhteessa olevan potilaan luokse ja sairaustapaus on liiiikiirin 
kiisityksen mukaan ollut niin vaikea, etta potilaan tila on vaatinut 
kotikiiynnin suorittamista, voi tyontekija saada em. matkakulut 
valtionrautateiden varoista takaisin (vrt. valtion tyossa olevien 
tyontelri jain terveyden- ja sairaanhoidon ohjesiiiinnon 4 §). Anomus 
tiillaisten sairaanhoitokulujen korvaamisesta on lomaketta n : o 3307 
kiiyttiien tehtava terveydenhuoltojaostolle. Mita ed lla on sanottu 
koskee 1. 5. 1961 tai sen jalkeen tapahtuvia sairaskotikayntejii. (Tt 
II n:o 312, 15. 4. 61.) Kl 17/61. 3. 

Lisays ta varanimistoon n: o 2670 /Mok. 

Moottorikalustoa koskevan tavaranimiston n: o 2670/Mok., si-
' aile 14 lisiitiiiin allamainitut tilit: 

- 3906 Mok. Muuntajia 
- 3907 Mok. Muuntajan osia 

(N: o V. 53/288, 22. 4. 61.) Kl 17/ 61. 4. 

kpl 
kpl 

T 
T 

Muutoksia julkaisuun Liikennepaikkojen valimatkat 

Loviisan aseman alaisena km: lla 197 + 180 m avataan 28. 5. 
1961 lukien liikenteelle Haddom-niminen seisake seuraavin mer
kinnoin: 

se Haddom I 3 Loviisa 5. 

I 
-- Lapinjarvi 12. 

Wl 11. Lh 67. 
Ri 126. Kw 129. 

H Luk. 2 . 5. 61. (Lkoj 
n:o Lt 73, 22. 4. 61.) 
Kl 17/61. 5. 

Orimattilan pysakin alaisina avataan 28. 5. 1961 lukien liiken
teelle km:lla 142 + 000 m Kuusikko, km:llii 160 + 450 m Riilli
oja, km: llii 153 +180m Vehkamaa ja km:llii 148 +160m Villi 
nimiset seisakkeet seuraavin mer1.-innoin: 

se Kuusikko 12 Orimattila 8. H Luk. 28. 5. 61. (Lkoj 
Lahti 12. n:o Lt 73, 22. 4. 61.) 
Lh 12. Wl 66. Kl 17/61. 5. 
Ri 71. Kw 74. 

se Riihioja 12 Orimattila 10. H Luk. 28. 5. 61. (Lkoj 
Lapinjarvi 25. n :o Lt 73, 22. 4. 61.) 
WI 48. Lh 30. Kl 17/ 61. 5. 
Ri 89. Kw 92. 

se IT ehkamaa 12 Orimattila 3. H Luk. 28. 5. 61. (Lkoj 
Lapinjii.rvi 32. n:o Lt 73, 22. 4. 61. ) 
Lh 23. Wl 55. Kl 17/61. 5. 
Ri 82. Kw 85. 
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Orimattila 2. 
Lahti 18. 
Lh 18. Wl. 60. 
Ri 77. Kw 80. 

H 
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Luk. 2 . 5. 61. (Lkoj 
n:o Lt 73, 22. 4. 61.) 
Kl 17/ 61. 5. 

Lapinjiirven pysakin alai ena km: llii 181 + 350 m avataan 
28. 5. 61 lukien liikenteelle Pajamaki- 'medjebacken niminen sei
sake seuraavin merkinnoin: 

se Pajamaki
Smedje
back en 

Smedje
b acken k s. 
P a.jamaki 

31 __ Lapinjarvi 4. H 
Orimattila 31. 
Wl 27. Lh 51. 
Ri 110. Kw 113. 

Luk. 28. 5. 61. (Lkoj 
n:o Lt 73, 22. 4. 61. ) 
Kl 17/61. 5. 

'eisakkeilla py ahtyvista junista ilmoittaa kuljetustoimi to. 

Lapinjarven pysakin alainen Eskilom-niminen seisake siirre
tiUin 28. 5. 61 lukien km : lle 182 + 840 m, jolloin sei aketta kos
keYat merkinnat ovat seuraavat: 

se Eskilom 3i __ J Lapinjarvi 3. 

I 
Orimattila 32. 

I 
WI 25. Lh 53. 
Ri 112. Kw 115. 

H Luk. 28.5. 61. (Lkoj 
n:o Lt 73, 22. 4. 61.) 
Kl 17/ 61. 5. 

Lovii an aseman alainen Kuo-aom-niminen ei ake iirr taan 
2 . 5. 61 lukien km: lle 198 + 120 m, jolloin seisaketta koskevat 
merkinnat ovat seuraaYat: 

se Kuggom 3J Loviisa 4. 
-- Lapinjarvi 13. 

Wl 10. Lh 6 . 
Ri 12i. Kw 130. 

H Luk. 28. 5. 61. (Lkoj 
n:o Lt 73, 22. 4. 61.) 
Kl 17/ 61. 5. 

Li ve tuoreen as man alai ena km:lla 409 + 080 m avataan 
2 . 5. 61 lukien liikenteelle Kulmala-niminen seisake seuraavin 
mcrkinnoin: 

se Kulmala. 23 Lievestuore 7. H 
Hankasalmi 9. 
Jy 32. Pm 48. 
Hpk 110. Ilm 

222. 
Hpj 242. Yw 297 . 

Luk. 2 . 5. 61. (Lkoj 
n :o Lt 115 , 22. 4. 
61.) Kl 17/ 61. 5. 

.. 'ei akkeella py ahtyvistii juni. ta ilmoittaa kuljetnstoimisto. 

5 
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Kaltimon aseman alaisena km: lla 658 + 820 m avataan 2 . 5. 
61 lukien liikenteelle Louhioja-n.iminen seisake seuraavin mer
kinnoin: 

se Louhioja. 35 Kaltimo 1. I H 
-- Kontiolahti 19. 

Jns 35. Vkt 210. 
Kon 234. , 

Luk. 28. 5. 61. (Lkoj 
n :o Lt 1108, 22. 4. 
31.) Kl 17/61. 5. 

Seisakkeella pysiihtyvista junista ilmoittaa kuljetustoimisto. 

allan aseman alaisena km: lla 1130 + 058 m avataan 28. 5. 61 
lukien liikenteelle Pahtoaapa-niminen seisake seuraavin mer
kinnoin: 

I se I Pahtoaapa 

1
841 I Salla . I -- Kls 5. Lla 262. 

01 376. 

H I Luk. 28. 5. 61. (Lkoj 
n:o Lt 1053, 22. 4. 
61.) Kl 17/61. 5. 

Seisakkeella pysahtyvista junista ilmoittaa kuljetustoimisto. 

Kangaslammin pysakin alainen Rauhamaen seisakevaihde muu
tetaan 28. 5. 1961 lukien sa;man pysakin alaiseksi laiturivaihteeksi 
seuraavin merkinnoin: 

lv Rauhamli.ki Rmii. 24 __ Kangaslampi 4. HT 
Varkaus 14. R 
Hko 32. Vnj 87. 
Pm 63. Jus 120. 

Matkustajien palveleminen hairioiden 
sattuessa junaliikenteessa 

Hpk 221. Ilm 237. 
Kon 346. Kw 247. 
01 512. Ri 368. Sk 
339. Tl 375. Yw 391. 
Luk. 28. 5. 61. (Lkoj 
n:o Lt 1048, 22. 4. 
61.) Kl 17/61. 5. 

Matkustavan yleison taholta on esitetty valituksia sen johdosta, 
etteivat rautatievirkailijat ole jtmaliikenteen syysta tai toisesta 
hairiintyessii huolehtineet tarpeellisten tietojen antamisesta yleisolle 
tai muuten ryhtyneet kyllin tehokkaisiin toimenpiteisiin hcidan 
palvelemisekseen. 

Kun kuitenkin junanlahettajien, konduktoorien ym. yleison 
palveluun osallistuvien on hairiotapauksissa koetettava saada mat
kustajille koituva haitta mahdollisimman vahaiseksi, on asemien 
kovaaanislaitteilla seka matkustajavaunuissa toimitettavilla kuu
lutttamisilla matkustajille annettava t ietoja hairion syystii, odotus
ajan pituudest.a, junayhteyksien muuttumisesta ja kaikista muis
takin seikoista, joilla matkustajille kat otaan olevan merkitysta. 
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Linjalla sattuvissa junavauriotapauksi sa on kaikin ta>oin py- 6 
ritUiva helpottamaan matkustajien siirtyrnista vauriopaikan ohi. 
Mikali iirtymismatka muodostuu pitkaksi tai muuten hankalaksi, 
Yoidaan siirtymisili helpottaa csim. kayttamalla h:rviiksi autokulje-
tnsta. 

K. OTRO 23 §, MK V kirj. 4 siv. 3. (Lkoj n:o Lt 1178, 19. 4. 
1961.) Kl 17/61. 6. 

Kuormanulottuman ylittavien neuvostoliittolaisten 
Vgk-viljankuljetusvaunujen liittaminen juniin 

euvostoliitosta on kulu>an vuoden aikana silloin talloin aapu- 1 
nut raja-asemille eri liikennepaikoille osoitcttuina sellaisia uusi
mallisia neuvostoliittolaisia neliakselisia katettuja viljankuljetusvau-
nuja (Vgk-), jotka yHinurkistaan jonkin verran ylittiivat kuorman
'.1lottmnat I ja II. Vaunujen suurin korkeus on 4 510 rom, leveys 
3 960 mm:n korkeudella 3 006 mm ja suurin leveys, joka ulottuu 
3 600 mm: n korkeudelle, 3 220 mm. Ylanurkistaan pyoristetyn 
katto-osan lcveys 3 960 mm: n korkeudella on 2 840 rom. 

Nama vaunut, vaikka ne sanotulta osin ylittavatkin kuorman
ulottumat, saadaan ratatoimiston antaman lausunnon mukaan mit
tojensa puolesta rajoituksetta liittaa kaikilla kuormanulottuman I 
omaavilla rataosilla kulkeviin juniin. Samoin myos seuraavilla, 
kuormanulottuman II omaavilla rataosilla: 

Helsingin satamarata 
Pinjainen-Fiskari 

Sitavastoin, milloin ko. vmmuja joudutaan lmljettamaan muilla 
lmormanulottuman II omaavilla rataosilla, naihin kuljctuksiin on 
kutakin kertaa varten erikseen hankittava lupa rautatiehallituksen 
k ulj etustoimistosta. 

V aikkah"'in S TL: n rautatieviranomaisten taholta on ilmoitettu, 
etta mainittujen vaunujen lahettaminen Suomeen nyttemmin on 
kiclletty, annctaan edella olevat ohj ct silta varalta tiedoksi, etta 
jo · naita vaunuja kiellosta huolimatta saapuu Suomeen, niita ei 
jouduta kuormassa palauttamaan takaisin. Raja-asemien on niiista 
vaunuista tehtaYa merkinta junien vaunuluetteloon. (Kut n: o 648, 
22. 4. 1961.) Kl 17/ 61. 7. 

Kadonneita matkalippuja, henkilokortteja ym. 

Pa ilan konepajalla pal velevalle konepajatyo1iiiselle Hilda Hiimiiliiiselle 8 
kirjoitettu asuntolippu n: o 70137 matkalle Pasila-Pnistola seka tilapainen 
vapaalippu n:o 508721 25. 3. 61 matkalle Helsinki-Simpele ovat kadonneet ja 
kuoletetaan. (Knp Psi 18. 4. 61.) 
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Kansancdusta,ja V. Tmuselle vuodeksi 1961 kirjoitettu kansanedustajan
lippu n: o 1 2 on kadonnut ja kuoletetaan. (Trt n: o 1 5, 20. 4. 61.) 

Pa ilan konepajan tyoliiiselle Lasse Ralmelalle kirjoitettu asuntolippu n: o 
070757 matkalle Rol inki-Kapyla 011 kadonnut ja kuoletetaan. (Knp Psl 
21. 4. 61.) 

Sekatyontekija Terttu Malilalle kirjoitettu tilapliinen vapn.alippu n : o 
423229, matkalle RelsinJci-Tornio, 6. 4.-5. 7. 1961 vii.liseksi ajaksi, 011 kadon
nut ja kuoletetaa11. (1. rtj n: o 572, 22. 4. 61.) 

A voimia virkoja ja. toimia 

'uolahden-Raapajiirvcn rautatierakennuksella kolme tilapiiisc?~ kondulc
toorin tointa. Rakemukset on liihotettava 4. 5. 61 me11nessii rautatierakennuksen 
rakennuspaii.llikolle, osoito: A.anekoski as. Niihin on liitettavii asianomaisen 
paii.llyston suo tumu siita, etta hakija saa siirtyii hakemaansa. toimeen heti 
kutsun saatuaan. Toimeen otettavalta vaaditaan sama piitevyys kuin valmiilla 
radoilla. Asianomainen luovuttaa silta ajalta, jonka han toimii rautatioraken
nuksella, kaikki varsinai een toimoensa kuuluvat palkkaedut, mutta maksetaan 
hiinolle rautatierakennuksen varoista hoitamaansa tointa vastaava kokonais
palkka, miltin sisii.ltyy mahdollista ikalisiiii. vastaava lisiipalkkio. Edelleen ovat 
toimcnhaltijat oikeutettuja mii.ariiysten mukaisiin etuihin, kuten pukuavu tuk
seen, vi.rantoimitus- ja rautatierakennukscn vaunurahoihin. 

Apulaiskanslistin toimi rautatichallituksen tilastotoimistossa tiiytetlian esi
tyksen perusteella. Tariffiosaston johtajalle osoitetut hakemukset on jatettava 
tilastotoimiston konttoripiiii.llikolle viimeistaan 8. 5. 1961. 

Yksi 2 l. rakcnnus?nestarin vi1·ka valtionrauta teillii, toistai eksi keskus
halliunon rataosastolla (erikoisalana turvalaitteet). Rataosaston johtajalle osoi
tetut hakemukset on toimitettava rautatiehallituksen kirjaajalle viimeistiiiin 
10. 5. 1961 ennen kello 12 (postitse ennen virka-ajan paattymifltii). 

Yksi esityksen perusteella tiiytettava 1 ~. mtavartijan toi?ni, toistaiseksi 
. ratajaksossa: km 986-995 (Kulus) ja yksi 2 ~- ratavartijan toimi, toistai

taisoksi 8. ratajaksossa: km 913-921 (Peura). Rataosaston johtajalle osoite
tut hakemuksot on toimitettava ao ratajakson piiiillikolle viimei taiin 10. 5. 1961. 

Yksi jaksonkassanhoitajan viffka, toi taisek i 1. talousjakson toimisto sa. 
Rautatiehallitukselle osoitetut hakemukset ou toimitettava rautatiehallitukseu 
kirjaajalle viimeistii.iin 19. 5. 1961 ennen klo 12.00 (postitse ennen virka-ajan 
paattymista). 

Peipohjan, Suonenjoen ja A.anekosken asemien ko~nwnnen luokan ase?na
piiiillikon vin·at. Rautatiehallitukselle osoitetut hakemukset on toimitettava rauta
tiehallituksen kirjaajalle vlimeistii.iin 19. 5. 1961 ennen kello 12 (postitse ennen 
virka-ajan piiattymistii). Nimitetyt asemapii.iillikot ovat velvolliset vastaan
ottamaan mainituille asemille asemapiiiillikon hoitoon mahdollisesti vastedes 
miiiirattavan postitoimipaikan hoitajan toimen. 

Hitsausharjoittelijoita otetaan 

Valtionrautateiden Pasilau konepajalle otetaan touko- ja elokuus a alka
ville kursseille hitsausharjoittelijoita. Koulutus kestiiii. puoli vuotta ja sijoite
taan harjoittelijat tiimiin jii.lkeen hitsaustehtaviin ko. konepajallo. 

Piiasyvaatimukset ovat: uomen kansalaisuus, ikii 20-24 vuotta ja kan a
koulun tiiydellinen oppimaarii tai ita vastaavat tiedot. 

Anomukseen on liitettavii papintodistus tai ote siviilirekisterista ja oikeaksi 
todistettu jaljenno kansakoulutodi tuktlesta tai vastaavasta. Anomuksessa on 
myos maiuittava hakijan kotikunta ja postiosoite. 
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.Anomus llitteineen on Hihetettii.vii. 6. 5. 61 mennessii. osoitteella: Valtion
rautateiden konepaja Pasila, Aleksis Kivenkatu 17, Helsinki. 

Myohe=in kutsutaan sopiviksi katsotut konepajan konttoriin ja osa 
nii.istii. psykoteknillisiin kokeisiin. 

Matkoja varten ei allllet.a vapaalippuja, ruokaa eikii. asuntoa. 
Ilarjoitteluajalta maksetaan harjoittelijan palkka. Vapaata asuntoa tai 

muita etuja ei ole. 

Konepajatoimisto. 

10 

Lasten keslileireja Vuokatissa 

Rautatiehallituksen sosiaalijaoston toimesta jii.rje tetiilin rautatielii.isten 11 
10-15 vuoden ikii.isille lapsille virkistysleirejii. VR:n Vuokatin retkeilykes
kuksessa 

pojat 
tytot 

2.-12. 6.1961 
12.-22. 6. 1961 

Leirimaksu, johon sisiiltyy tii.ysi yllii.pito ja ohjaus Vuokatissa, on koko 
ajalta 3 000 mk. 

llrnoittautumiset leirille on tehtii.vii. kirjallisesti 15. 5. 1961 mennessii. osoit
teella: sosiaalijaosto, rautatiehallitus, Helsinki. 

Tarke=at leiria koskevat ohjeet lii.hetetiiiin ilmoittautnmisajan piilityttyii. 
leirille hyvii.ksytyille. 

Suomalais-saksalainen poikaleiri Vuokatissa 

Lii.nsi-Saksan kanssa suoritettavan nuorisovaihdon puitteissa toimeenpan- 12 
naan VR:n Vuokatin retkeilymajalla saksalaispoikien leiri 4.-11. 8. 1961. Mai
nitulle lei rille otetaan myos suomalaisia 15-17 v :n ildii iii. poikia osanotta-
jiksi. KustaJlllukset ovat leiripii.iviili kohden 500 mk. 

llrnoittautumiset on tehtii.vii. kirjallisesti ennen 15. 6. 61 osoitteella: VR:n 
Urheilutoimikunta, rautatiehallitus, Helsinki. Yksityiskohtaisia tietoja leiristii. 
a=etaan pyydettii.essii. puh. Hki 10371/ 547. Mainitulle leirille otetaan jonkin 
verran saksankieltii. taitava henkilo, jolle a=etaan leiri:tikana vapaa yllii.pito 
ohjaustyotii. vastaan. 

VR: n kevii.tsuunnistuskilpailut 

VR:n keviitsuunnistuskilpailut pidetii.iin Tampereella kesii.kuun 1 p:nii. 13 
1961. 

Sarjat M I, M III, M 20, M 35, M 43 ja M 50. 
Osanottomaksut kaikissa sarjoissa 150 mk. Kartta on suomalainen topo

graafikartta 1:30000. Matkat sii.ii.ntojen mii.ii.riiiimii.t alarajat. Kokoontuminen 
kello 10.45 Tampereen asemalla, josta kuljetus kilpailukeskukseen noin 20 l;m, 
miltii. matkalta peritii.ii.n maksu. 

Ilmoittautnmiset 15. 6 klo 18.00 mennessii. osoitteella: vet.kulj. K. 0. Ku
uelius, 4. knj '£ampere. 

Jii.lki-ilmoittautuneilta 2-kertainen osanottomaksu. 

VBU:n Tampereen aluetoim.,"kwnta. 
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KASKYLEHTI N:o 17a 
1 9 6 1 

Viittaus Kaskylehdessa julkaistuun maaraykseen merki~n : 
Kl 1/ 61 . 2 ( = lehden numero, vuos i, as ian numero). Jakelua 
koskevat muutos ilmoitukset on tehtava painatusjaostoon. 

T o I m i t u s: Rautatiehall i tus, lehtipalvelu. 

Tyoaikalain alaisten virkamiesten tyoajan lyhentaminen 

Valtiovarainministcrio on lahcttan:vt 9 pah·ana helmikuuta 1961 val
tioneuvoston kanslia lle ja kaikille ministerioille seka niic:leu alaisille 
vira ·t oille ja laitoksi llc scuraavan sisaltoiscn ot ikkoa.<;iaa koskcYan kir j ccn 

J : 0 610. 

,Valtioneuvosto on ta1ili~iu valtio"an1inmini •teri<in esittelysta paatta
nyt antaa niidcn virkamie ten tyoajan lyhentiimisesta, joihin soYelleta.an 
tyoaikalakia, scuraavat mlHirayk ·et : 

I . Soveltamisala 

1. Taman paatoksen mukaisia maarayk Hi sovelletaan niihin valtion 
virkamiehiin, joiden 1yoaika ma nraytyy tyoaikalain soveltami ta julkis
ten yhteisojcn vira.n tai toimen haltijoihin annetun asctuksen (938/ 46) 
,ja tyoaikalain sovclt amist'Rta tyonjohtaja-asemaHSa oleviin vi l'lmmichiin 
anncturl asetuksen (90/ 55) mukaan. 

2. Edellii mainittuja t:voaikalakia ja a ctuksia soYelletaan edellc<'l1 
nyt kysymyksessa olcviin Yirkamichiin muutoin paitsi. si.ina suhtcessa. lruin 
he tulcvat t a.man paiiWkscn nmkaan cdulli~wmpaan ascmaan lmin tyoaika
laki saiitiHi. .'1 annc11avat mi_i~ira~·ksct koslH'\'at siis \'ain tyiiajan l,dlCII
lamistii ja :;en aiheuttamia muutoksia. 

3. ::\Iik~ili kiiytiinni.issa olcYa tyoaika joissakin tapaulu;i:;sa, huomioon 
ott acn esim. y1imaaraiset vapaa-ajat, jo vastaa tii · ·a paatiiksl'ssii tarkoi
tt-Unja lyhcnnettyja tyiiaikoja tai on jo niita lyhycmpi, ci tyi}ajan nyt 
kysymykscssa olcvaa lyhcntii.mista cnaa toimiteta. 

1filloin siiannollinen tyoaika tyoaikalain nojalla annetun erityiseu 
luvan pcmsteella on jarjestctty lain 5 ja 6 §: n sii.1-nnoksista poikkeavasti, 
noudatetaan nai.· ·a tapanksisAA tiillaisecn erityislupaa.n sisalt ~·yia miHi
rayk'>ia . 

.U~ l/ (11 /5 - 29. 4.1961 . 
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II. Tyoaika 

1. SaaimOllinen tyoaika lyhcm1etai.in siten, etta Yiikottaine-n tyoaika 
Jyhcucc -17 tunnista -15 tuntiin tai kolmiviikkoinen tyoa:ika J.±l tunnista 
185 tunt.iin. 

EdelUi tarkoitettu tyiiajan l:vhenHiminen Yoidaan myos toteuttaa ji:il
jrmpanii III -l. b)-d) -kohdissa ma:inituin taYoin sit en etta kcsk:imaa
J'iiincn ty(iaika maarat tyna, eninti.iiin hlit nkin vuod cn aikana muodostuu 
..J.5 tunniksi viikossa tai 135 tunniksi kolmiYiikko:isjakso a. 

2. Milloin ki.i.vHinnossa ovat tyonwroluettelot, on ne pyritti.iva laati
maan ::;itC'n, rtta saannollinen t.yoaika mahdolli imman tal'kasti -vastaa 
-!;) tai 185 t~'otuntia. 

III. Menettelytapa tyoaikaa lyhennettaessa 

1. Tyiiajru1 lyhentiiminen on tot utcttaYa viraston tai lait.oks n toi
mi 1111an kan nalta tal"lwituks0n mnkaisim min ja sit en, 0tla siiHi aihcutuu 
mahdollisimman Yiihiin lisam0noja. 

2. Henkilokmwan lisaamincn on suunniteltcl\·a ja toteut tta,·a Yain 
tyiiajan lyh ntami e ·ti:i. aiheutuYa tarve huomioon otta n. 

3. Tyoajan lyh rntamista ci ole suorit cttam sit <'n, rtta. t~-oaikaa muo
<1ollisesti lyhcnnetaiin, mutta lyhcnnysta Yastaava tuntunaara kaytan
nossii ·uoritetaan jatkun ti lisatyona. 

4. T:voajan lyhcntami ta toteutettacssa voidaan kayttaa uraaYia 
m<'nettelytapoja: 

a) Tyoajan lyhentiiminen lauantaisin koko yuo len aikana. 
b) Sfiannonmukainen pai vitti'iincn ja viikottain0n tai kol mi;-iikkoinen 

tyiiaika ii.ilyy yl ernsa cnnallaan, mutta l)' lwnta tni11 n tot utetaan 
antamalla ylimaaraistii vapaa-ailma ·iten, 0tta keskimai:idiin ·n tyo
aika tul ee kuitcnkin taman paiitokscn mukai ·ta lyhennett~-a tyo
aikaa vastaayaksi. ,Jo.· y limaaraisUi Yapaa-aikaa. poikkeustapauk
sis.~a ei ole voitu t.,-iivuol'Oiut'ttcloon nwrkitii, on ·en ant.amisesta 
asianomaisell<' i I moitl'l ta \'a Yi im cistii~i n en Hen P<lcllisen tyiinwron 
pi:i ~i .Llym ist a. 

<: ) T~-iiajan l~'lwnt ~i Ill inen tutent da·m ,·uodenaikojpn vai h t <'luita hy
Yiiksikiiytlacn sil en, etta t.voaika on talYrkautena tai muutoin mai:i
ri.ittyna aikana vnode ··a t~-iiaikalain enimmaismiiaraa noudattava, 
nmtta kesa.kautena tai muutoin miHir-iittyna aikana vuodessa 
l~7hycmpi sitcn, etta k skimiii:irilinen vnotuinen tyoaika tulee 
taman piiatciks n mukai ta I~-henn tt~·ii t.yoaikaa. Ya ·taaYak i. 

d ) Ed lla mainittnjcn ji:irjc ·t0lmicn )'hdisli.imincn tai mnu tapa. 
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IV. Tyoajan ylittaminen ja sen korvaaminen 

1. Ylityotuntien eninuniiismiial'ii on tyoajan lyhenHimisestii riippu
matta cdellrrn ty0aikalain saiinn(isten mukainen. Nain ollrn civat tyoajan 
lyhentlimir;cstii mahdollisesti johtuvat lisatyotnnnit Yaikuta la.inmnkaistl.'n 
ylityotuutirn enimrnaismaaJ·iin, jotka lasketaan cdellcen 47 tai 141 ty<i
t.unnin pcrusteella. 

2. 'l'iliii paiitostii ·ovellcttac ::>a li ·iit,viiksi katsotaan sc tyo, joka yliWiii 
45 tai 135 tunnin tyoajan, mutta ri ylitii n<>taaYia 47 tai 141 tyotuntia. 
Mikiili tyoajan lyhenta.minC'n on jiirjrstetty cdrlHi III. 4. c) -kohdassa 
mainituin taYoin, on lisatyotii e tro, joka lmlloinkin tchdaan saannolli
sen tyoajan lisiik'li 47 tai 1-H tuntiin asti. 

3. Edella tarkoitctuilta lisiityotunneilta suoritctaan Jisatyokoryauk-
ena kuukausipalkan pcrusteella lar;k('ttu korottam aton tuntipalkka. ~Iii

loin tyotunnit ylittiivat tyoaikalain mukaiscn siiannolliscn tyon enim
maismiHiriin, suoriietaan nailtii ylit~rotunncilta tyoaikalain mulmincn 
ylityi')korvaus. 

4. Li ·ii- ja ylityokol'Vanksrn maJr ·am!srn pcrn. t0cna ol ,-a tunti
palkka lasketaan •kay1iinnossii o]cYan menctielyn mukais('sti mmrtoin 
paitsi, ettii jakajana · kaytctlHin kunkaudl'n osa1ta lnkua 195 ja Yuorlcn 
osalta lukua 2 3-±0. 

5. l\1illoin tyii ri ole jai kunut koko ajanjaksoa ja yl it~·iikonausi a 
laskettacssa oli ·i ovcllcttava t~·oaikalain 17 § :n 2 momcntin sisiiltamaa, 
tiillaista tapausta koskcvaa crityissaanni5sUi, ldiytetiiiin, clici tyoajan 
lyhcnUimista totcuteta antamalla myohcmmin ylimaaraista vapaa-aikaa., 
lisiityokonauk ·en la ·kemisen pcrnstecna 45 tai 135 tunnin mukaan las
kettua saannollista tyoaikaa, Ynorokautta koMi. 

6. ,Jos tyoajan lyhentamisen johclosta tul e,·aa .vlimaaraista vapaa.
aikaa ci ole voitn antaa sen johdosta, 0tta vi.rkasuhde paattyy, suoritl'taan 
asianomniselle kysymyksessa olevaa tyonikaa va, taava Jisatyokorvaus 
rabassa. 

V . Voimaantulo 

1. T.voajan 1~-h(•ntam isrn ajmtkohdasta paattaii asia nomainrn Yirasto 
tai lai1os ka~i':vaan Rita l'lllll'n 1yiia.j<m J~-llC'ntamisrn toteuttamistaYa.<>ta 
JH'llYo11rlnoikcuslain mnkais(•t nrnYot1elut sen kan ·sa nC'm·ott luoikpudcn 
omaavicn virkamicsjal'jc ·tiijrn kanssa. 

2. Tyoajan l,vhentiiminen totcutetaan valittomiisti sen jalk('en kun 
siihen on kaytii.nnolliset edellytykset, rllei jaljempiina 3-kohdasta mnuta 
johdu. 

3. ~fikiili uuden henkilokmman ottaminen, Yira:ton tai laitokscn toi
minnan ha iriytymati.iu jatku nm tai l'i i pptwaisuus m niden vil'a.<>tojen tai 
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laitosten toiminnasta taikka mnnt p~itcvat sy~Tt niin vaativat, voidaan 
tyoajan l~·lu~ntamiscn totcuttaminen siil'taa, kuitenkin niin, etta e toi
mcenpannaan viimeisUian h0inakuun 1 paivaau 1961 mennessa. 

TarkPlmnai maaraykset tiiman piiatokscn sovcltamis -ta anta.a iarvit
tacssa ' 'a.ltiovaraimnini 1crio. 

'1\imi:in valtiovarainmini teriO valtionetwoston piiiitoksen mukais ti 
kunnioiHaen ilmoittaa valioncuvoston kan •lialk ja kaikille ministerioille 
tiedok'>i ja noudaiettavaksi seldi niiclcn alaistrn '-irastojen ja laitostcn 
tictoon saatettavaksi ja noudatettavaksi." 

l~dt>ll~i olevan johdosta on rautatiehallitus, ldiyLyii.:~n asian johdosta 
Jtem·ott.clnoikcu ·lain mukai et ncnvottelut sen karu>sa ncuvottcluoikeuden 
omaa.,'icJt rauta.triden henh."ilolmnt a,jii rjestiin kan ·sa, paiittanyt, etta val-
1 iovarainmini terilin kirjcessa tarkoitcitn tyoajan lyhentiimincn totcutc-
1 aan vall ioma n1 a.tci!Hi ~8 paivani:i 1 oukokuuta 1961 alka,·an t,vojakson 
alusta 1 ukien. 

SamaHa 1·autatichallitu on paatti:inyt, etta t;diajan l.dwntamincn 
tot entetaan valtiomautateilla tyoaikalain 6 § : n alaiscn henkil<ikunnan 
o alta siten, etta taman henkili:i'kunnan i:iannollinen t~'oaika, joka del
leon voimas a olevien, 2. 11. 1954 vahvi t E'ttujen tyoaikalain raiden saan
nosten soveltamismaaraysten mukaan on enintaiin 141 tuntia tyojak on 
aikana, toteuttami ajan'kohdan. jiilkeen tulee olemaan keskirnaarin 135 
tnntia t~'ojaksossa ja on vuorotauJut laa<littaYa iten, etta tyojakson tyo
aika mahdollisimman tat·kkaan va taa 135 tuntia t~rojaksossa. 

Li ·iityotki. on ·c tyii, joka ylittaii tyojaJ{ ossa 135 tum1in tyoajan, 
mutta ci ylita Hl tyotuntia. 

Sovcltamism~iaraysten 14 . : · a mainittuj('n kot·vaustcn olwlla tilataan 
m~'os li a.tyokorvau tyojaksottain ja eritellaan alamomenteille nimityk
srlla , li ·atyokol'\'ans''. Koska mycis lisatyosta ja sen korYaamisesta on 
picle11i1,·i1 t,viiaikalain 20 §:ssii m~i.iiratty~i luetlt•loa on myos lisatyii llll'l'-

1\ittihii t~·iiaikako1'1tiiu (n'r\. ' O\' Pllamism~iiiriiy~->1e n 16 §) . 
'l'.''oaikatarkkailussa l· k<>taan keskimiUiri:iiseksi tyoa,jaksi tyojaksou 

jokaist a ,-uorokantta kohti 6 tm1tia 26 mimmltia (6,-1-3 tnutia) (vert. 
sovC'ltamismi:iaraysten 2 §: n 3 mome ntti ) -- (Rh/ h1o 11: 0 II.20, ] , . -!-. 
Hl6l. ) Kl 17 a/61. 

Helsinki 1961. Valtioneuvoston kirjapaino 
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KASKYLEHTI N:o 18 
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Vllttaus Kbkylehdessl Julkalstuun mHri.ykseen merkltaln: 
Kl 1/61. l (= lehden numero. vuosl. asian numero). jakelua 
koskevat muutosllmoltukset on tehtlvl palnatus)aostOon. 

To I mIt us: Rautatlehallltus. lehtlpalvelu. 

S isallys: 1. VR Kaskylehti 17 a/61.- 2. Valtionrautatei<Jen juhlajulkaisun 
tilaaminen. - 3. VR Lomakortin tii.yttiiminen. - 4. Palkkausasetuksen muutta
minen. - 5. Ylimii.ii.raisistii. virastotoiRtii. annetun a~etuksen muuttaminen. - 6. 
Muutoksia julkaisuun Liikennepaikkojen vii.limatkat. - 7. Ratapihojen liikennoi
missaii.nnot. - 8. otilaskuljetustodistukset. - 9. Vapaalippusii.ii.nnon muutoksia. -
10. Pohjoi mainen matkustajayhdysliikenne Turun-Norrtii.ljen kautta. - 11. Pai
kantilauskuitin kii.ytto. - 12. Ylimiiii.riiiset vapaaliput. - 13. Avoimia virkoja ja 
toimia. 

VR Kaskylehti 17 a/ 61 
Erillisena on julkaistu VR Kiiskylehti 17 a/61, joka sisiiltaa 1 

tyoaikalain alaisten virkamie ten tyoajan lyhentfurrllsen. 

Valtionrautateiden juhlajulkaisun tilaaminen 
Tehtyjen tiedustelujen johdosta ilmoitetaan, etta valtionrauta- 2 

teiden 100-vuotisju.lkaisua ,Valtionrautatiet 1937-1962" saadaan 
tilata vieHi toukokuun ajan. M:ainitusta asiasta on selostus VR 
Kii.skylehdes a n: o 13/61.1. Teoksen hinta on sidottuna n. 3 000 
markkaa ja puolinahkakanti ena korupainoksena noin 1 000 markkaa 
suurempi. 

Teos saadaan tilata Ka kylehden n: o 13 mukana seuranneella 
tilillepanokortilla tai tilaajan tiiyttamii.lHi kortilla maksamalla posti
siirtotilille n: o 2245 viihintiian 500 markkaa. Loppuosa julkaisun 
hinnasta peritaan ·viidessa erassa. (N: o Hloj 57, 28. 4. 1961.) Kl 
18/61. 2. 

VR Lomakortin tayttaminen 
H uomautetaan, etta VR Lomakortissa (lomake n: o 1135) on 3 

myos huomautuksia sarake tayteWiva ja etta siihen on nimenomaan 
aina sairasloman ollessa kysymyksessa merkittiiva sairasloman aihe 
( diagnoosi suomeksi). (Yt n: o Yt 78, 26. 4. 1961.) Kl 18/61. 3. 

Palkkausasetuksen muuttaminen 
Valtion viran tai toimen haltijain palkkauksesta 19 piiivana 4 

tammikuuta 1943 annetun asetuksen 4 §: n 4 momentti, sellaisena 

4673/61- 4. 5. 1961. 



4 

5 

18 -2-

lmin se on 18 pa1vana huhti'kuuta 1958 annetussa asetuksessa 
(162/58), on ensinmainitun asetuksen muuttamisesta 14 paivana 
huhtikuuta 1961 annetulla asetuksella muutettu nain lmuluvaksi: 

4 §. 

Apulaislaakarille suoritetaan palkkaus yhta palkkausluolclraa kor
keampana, milloin hanella on laaketieteen ja kirurgian tohtorin 
arvo tai han on ollut apulaisUiakarin viran tai toimen vakinaisena 
haltijana taikka ylimaaraisen toimen haltijana yhteensa vahinUian 
kaksi vuotta. 

Tata asetusta sovelletaan 1 paivasta huhtikuuta 1961 lukien. 
(Asetuskokoelma n: o 202/ 61. - Toj n: o To 324, 29. 4. 1961. -

Vert. MK II siv. 1.19 ja Kl 19/ 58.3) Kl 18/61. 4. 

Ylimaara.isista virastotoista annetun 
asetuksen muuttaminen 

Ylimiiiiraisista virastotoista 29 paivana heinakuuta 1949 annetun 
asetuksen 6 §, sellaisena kuin se on 20 paivana kesah.'Uuta 1960 
annetussa asetuksessa (318/ 60), on ensinmainitun asetuksen muut
tamisesta 14 paivana huhtikuuta 1961 annetulla asetuksella muu
teitu nain kuuluvaksi: 

6 §. 
Ylimaaraisiin virastotOihin sijoitetulle maksetaan palkkiota, 

jonka suuruus tyon laadun seka tyontekijain patevyyden perus
teella kuukautta kohti on: 

1. palkkaluokassa . . . . . . . . . . . . . . . . . 24 050 mk 
2. 
3. 
4. 
5. 
6. 
7. 
8. 
9. 

10. 
11. 
12. 
13. 

" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 

25100 " 
26 250 " 
27 775 " 
29 475 " 
31150 " 
32 900 " 
34 725 " 
37 050 " 
39 575 " 
43 150 " 
44 975 " 
47 825 " 
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J os ylimaaraisena virastotyona tulee suoritettavaksi laadultaan 5 
vaativaa tyota tai ylimaaraiseen virastotyohon otettu omaa erityisen 
patevyyden, on kulkulaitosten ja yleisten toiden ministeriolla oikeus 
korottaa palkkion maiira enintiian 54 825 markkaan. 

Matkakulujen korvausta suoritetaan ylimaaraisiin virastotoihin 
sijoitetulle virkamatkojen matkustusluokista ja paivarahasta 15 pai
viina joulukuuta 1960 annettm valtioneuvoston paatoksen kolmannen 
m:::,tkustusluokan mukaisesti. 

Ylimaaraisissa virastotoissa toimivan henkilon palkkaukse ta ras
kauden ja synnytyksen seka sairauden nojalla tapahtuneen tyosuh
teen keskeytyksen ajalta saa:noin kuin vuosilomasta on voimassa 
mita valtion tilapaisen toimihenkilon oikeudesta naihin etuihin on 
erikseen saadetty. 

Virastolla on poikkeuksellise ti kuitenkin oikeus myontaa palve
luksessaan olevalle y.limaaraiselle virastotyontekijalle asianomaisen 
ian, hlinen suoritettavanaan olevan tyon laadun tai muun patevan 
syyn nojalla vuosilomaa siten kuin valtion ylimaaraisten toimen 
haltijain VUOSilomista <ln erikseen saadetty. 

Tata asetusta sovelletaan 1 paivasta huhtikuuta 1961 lukien. 
Taman asetuksen mukaista palkkiota saadaan 1 paivana huhtilruuta 
1961 tyoskentelevalle ylimaaraiselle virastotyontekijalle suorittaa 
taannehtivasti silta ajalta, jona asianomainen on lruluvana -vuonna 
toiminut ylimaaraisissa virastotoissii. 

(Asetuskokoelma n: o 205/ 61. - Toj n: o To 325, 29. 4. 1961. -
Vert. MK II siv. 1.57 kohta 11, 1.92 kohta 8, 1.114 kohta 19 ja 
2.197 kohta 8 seka Kl 27/ 60.5) Kl 1 / 61. 5. 

Muutoksia julkaisuun Liikennepaikkojen valimatkat 

Hangon aseman alaisen Hangon Vari Oy: n raiteen 'kohdalla 6 
sarakke a 8 olevat merkinnat poistetaan. Uudet merkinnat ovat 
seuraavat: 

8. 
Hang on Vii.ri Oy: ta 
varten. T lahtevii.a 
kappaletavaraa var· 
ten asema· ja alue· 
vaunujen rajoissa. 
Luk. 8. 5. 61. (Lkoj 
n:o Lt 1196, 28. 4. 
61.) Kl 18/61. 6. 
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U udenkau p ungin aseman alaisena km : lla 267 + 650 m a vataan 
23. 5. 61 lukien liikenteelle Hepokari-niminen seisake seuraavin 
merkinnoin: 

se IHepokari 10 __ Uusikaupunki 3. Hlm 
Rai 60. 
Tku 68. Kr 181. 
Tl 196. 

Ks. myos Uusikau
punki. Luk. 23. 5. 
61. (Lkoj n: o Lt 
1199, 28. 4. 61.) Kl 
18/61. 6. 

Seisakkeelle saapuvista ja sielta lahtevista junista ilmoittaa kul
jetustoimisto. 

Karjaan aseman alainen Meltolan seisakevaihde muutetaan . 5. 
61 ·lukien saman aseman alaiseksi seisakkeeksi seuraavin merkin
noin: 

se Meltola
Mjolbolsta 

1

1 

Mela \ 11 __ 1 Karjaa 8. 

I I I 
~~s~~o L~· 27. 
Hy 91. Ri 103. 

H Luk. 8. 5. 61. (Lkoj 
n: o Lt 1151, 28. 4. 
61.) Kl 18/61. 6. 

Pyha ·almen aseman alaisen Pyhlikummun vaihteen liikennoimis
tapamerkinta Tt sarakkeessa 7 muutetaan merkinnaksi T ja sarak
keeseen 8 lisataan merkinta: Outokumpu Oy: ta va.rten. Luk. 8. 5. 
61. (Lkoj n: o Lt 701, 27. 4. 61.) Kl 18/61. 6. 

Ratapiho jen liikennoimissaannot 

Tiivieskan ratapiha.n liikennoimissaannon lisalchti 1 on i'lme -
tynyt painosta ja perusjakelu suoritettu. (Lkoj n: o Lt 726, 2 . 4. 
61.) Kl 18/ 61. 7. 

Sotilaskuljetustodistukset 

Puolustusministerio on 13. 2. 1961 ja 28. 2. 1961 muuttanut 12. 1. 
1960 antamiaan soveltamisohjeita ja maarayksia oikeudesta sotilas
kuljetukseen ja sotilasku'ljetustodistuksista. 

Naiden ohjeiden ja maaraysten perusteella on Paaesikunta vah
vistanut uusitun oppaan Sotilaskuljetnstodistukset (SKT) lriiytan
toon otettavaksi. 

SKT jaetaan sotilastoimiston toimesta mm. suurempien varus
kunta-asemien asemapaa1likoilie rahdittajain tietoon saatettavaksi, 
minka lisaksi MK V 41. II kohta sisaltaa oppaan rautateita koske
va,t ohjeet ja maaraykset. (St n:o 388/7 a, 29. 4. 61.) Kl 18/61. 8. 
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Vapaalippusaannon muutoksia 

Asetuskokoe1massa on julkaistu seuraava 

Ase t u s 

valtionrautateiden vapaalippusaannon sisii.ltavan asetuksen 
muuttamisesta. 

Annettu Helsingissii. 21 piiivii.nii. huhtikuuta 1961. 

Kulkulaitosten ja ylei ten toiden ministerion toimialaan kuu1uvia 
asioita kasitte1emaan maaratyn ministerin e ittelysta muutetaan 22 
paivana joulukuuta 1949 annetun, valtionrautateiden vapaalippu
aannon sisaltavan asetuksen (816/ 49) 3 § ja 8 §: n B kohta nM.n 

kuuluviksi: 

V altionmutateiden henkilokuntaan kuulurnattomien 
erikoisvapaaliput. 

3 §. 
Erikoisvapaalippuina voidaan antaa kerta- tai aikavapaa1ippuja 

seuraaville valtionrautatcidcn henki1okuntaan kuulumattomille: · 

1) koti- ja ulkomaan rautateiden eka muiden kulkulaito teu 
henkilokunnalle vastavuoroisuutta noudattaen; 

2) henkiloille, joita rautatie1aitoksen puo1esta kayteUian tai 
knullaan a v us t a j i n a, as i ant u n t i j o in a ja t o d is t a
j i n a tuomioi tuimis a, pakkoluna tustoimituksi sa yms.; 

3) niille p o s t i- ja l e n n a tin l a i t o k s e n h e n k i l o
k u 11 t a an k u u 1 u ville, jotka ku1jettavat postia matku taja
tai konduktoorivaunussa; 

4) 11iille t u 11 i l a ito k s e 11 he 11 k i 1 o k u 11 t a a 11 k u u 1 u
v i 11 e, joiden tulee seurata junaa tullitavaran vartioimista varte11 
tai valvDa rautateitse kuljetettavan tullaamattoman tavaran siirto
kuormausta paikalla, jossa ei ole tullikama1"1a; 

5) tasavaJlla11 president i 11 k u t sui hi n matkustaville 
henkiloille annetaan vapaalippu pre ide11tin kans1ia11 a11tamaa todis
tusta vastaan kotipaikkaku1111an ja Helsi11gin viililla; seka 

6) muille henkiloille, joille vapaalipu11 antaminen voidaan katsoa 
tarkoitukse11mukaiseksi. 

9 
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8 §. 

B. Muut: 
Kulkulaitosten ja ylcisten toiden ministerion yleisen osaston 

virkamiehet saaYat tilapaisia Vapaalippuja saman maaran kuin vas
taavat valtionrautateiden vil,kamiehet. 

Tama asetus tulcc voimaan 1 paivana touko'kuuta 1961. 
(Kulk n:o 942-720-61. 3629 26. 4. 61, rh/ tfo 705.) Kl 18/ 61. 9. 

Pohjoismainen matkustajayhdysliikenne 
Turun- Norrtaljen kautta 

1 0 Oy Si•ljavarustamo jatkaa viime kesana aloitettua liikennointia 
laivalinjal'la Turku-Norrta1je pa:ivittaisin vuoroin 28. 5. 1961 al
kaen. Uusi autolautta- ja matkustaja-alus m/s Skandia lahtee kesa
aikana Turun satamasta ldo 10.40 ja Norrtaljest'a klo 22.00. Hel
singista on sopiva junayhtey Turun satamaan klo 7.25 (MP 29) ja 
painvastaisessa smmna a voidaan kayttaa tavanmukaista Tukhol
masta saapuvan ·laivan junayhteytta (P 32). Syyskuun alusta ta
pahtuu aikataulussa muutoksia laiYavuorojen harventuessa ja muut
tu a piiivaliikenteeksi myas Nor.rtli:ljesta Turkuun. 

Pohjoismaiden rautatiehallitustcn ja varustamon vii!lilla. on 
sovittu yhdy liikenteen hoitamisesta tasta lahin CIV: n (Kansain
valinen sopimus matkustajaliikenteesta) mli.ariiysten perustatla eka 
sen ulottamisesta ka i:Wi:maiin myos Norjan ja Tanskan. Yhteinen 
Kansainvalinen Tari££i (TCV) tullaan taydentamaan vastaavasti. 
Merkkia 'I' ei siten tarvitse enlili. yliviivata lipuista, paitsi jalem
pana mainitussa erikoistapauksessa. 

Lippujen myynnin ja kayton suhteen annetaan seuraavat oh
jeet: 

1) Matkalippuina k'a.ytetaan pohjoismaisen yhdysliikenteen lip
pul·omak1mita tai myoskin TIC-tariffin mukaisia kuponkilippuja. 

2) Laivalinjan osalta sisallytetaan lipun hintaan yhteis'luokan 
lipunhinta. Lippuihin on merkittava sanat ,Kansi- Da0k". Taka
sivuHe voidaan merkiU.i kaytetty laivavuoro sanoin ,La,ivavuoro ... 
- BA.tlagenheten". 

3) Hyttipaillckoja voidaan tilata ja maksu kantaa laivakupon
geilla tai kansainv3:lisella taytelipu'lla. Lisamaksut hyttipaikasta 
va:ihtel.evat yo- ja paivaliikenteen seka hytti:en sijainnin mukaan 
(yoliikenne 1 900-1 500: - ja 1 000: -; paiv'aliikenne 750: - ja 
500 : -). Paikkatilauksia ottavat vastaan Helsingissa Suomen Hoy-
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rylaiva Oy, Turussa Hoyrylaiva Osakeyhtio Bore ja Norrtliljessa 1 Q 
Finland Hirjan AB (puh. 12900 Box 122 Telex 1252). 

4) Normaalin rautatietariffin mukaan hinnoitetut yhdy Hiken
neliput k~lpaavat lisamaksutta myos Pohjolan Liikenteen linja
auto a Relsingin ja Turun sataman valilla. 

5) Taistaiseksi sailytetaan mahdoUisuus myyda Helsingin ja 
Tukholman vali iii matkoja varten yhdysliikennelippu erikoishin
taan (meno 2800:-, menopaluu 4650: -). Tallainen lippu kel
paa Helsingin ja TUl'un sataman viili'lla vain Pohjolan Liikenteen 
linja-autossa. Merkki T on tiista syysta yliviivattava. 

6) Yhdysliikennelippujen vaihtoehtoista kelpoi uutta joko suo
raa.n Turusta Tukh<ilmaan tai Norrtiiljen kautta ei ole vielii voitu 
jarjestaa. Oy Siljavarustamo hyviiksyy kuitenkin Turun-Tukhol
man linjaille kirjoitetut liput myos laivamat:kalla Turku-Norrtalje. 
Rautatiematkalle Norrtalje-Tukholma matkustajan on talloin lu
nastetbava eri matkailippu. Matkarcitille Turku-Norrtalje-Tuk
holma kirjoitettua lippua voidaan kayttaa laivalinjal'la Turku
Tukholma uorittamalla li amaksuna 600 mk (tai 9 Rkr). 

7) Kirjatun matkatavaran kuljetusta ei vieUi ole jiirjestetty 
taman laivalinjan kautta. Matkaliput oikeuttavat kuitenkin kirjaa
maan matkatavaraa Turun-Tukholman suoran laivalinjan kautta 
tavallisin maksuin. · 

Tassa yhdysliikenteessii myydyt matkaliput tilitetiiiin pohjois
maisten yhdysliikennelippujen tilissii, erikseen erittelemiitta. (Tfo 
n: o 124, 21. 4. 61.) Kl 18/61. 10. 

Paikantilauskuitin kaytto 

Uudenmallisessa paikantilauslomakkee a (2410 ja 2410 kk) on 11 
neljii osaa: varattu, trurkistus, jiiljennos ja kanta. 

Lippuna ja mak ukuittina kelpaa ainoastaan varattu-osa. Tama 
osa on liitettiivii tiliin todisteeksi peruutuksesta tai takaisimnak
susta. 

Kuitiksi peruutusmaksusta annetaan matkustajalle varattu-osasta 
alaliuska. Kun tilaus mitatoidaan, liitetaan kaikki 4 osaa kirjaan. 
(Trt n: o 191, 28. 4. 61.) Kl 18/61. 11. 

Ylimaaraiset vapaaliput 

VR: n U1•heilutoimikunnan toin1esta Tampereella 18. 6. 1961 jar- 12 
jestettiiviin VR: n kevatsuunnistamiskilpailuihin osallistuville val
tionrautateiden palvelukses a oleville vapaalippuihin oikeutetuille 
kilpailijoille ja toimihenkiloille on myonnetty ylimaiiraiset vapaa-
liput kotiasemalta Tampereelle ja takaisin. (Tfo n:o 127, 27. 4. 61.) 
K1 18/61. 12. 
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13 Avoimia virkoja ja toimia. 

Seitsemiiln jlilrjestelymestarin vilrkaa, joista toistaiseksi yksi Turun, yksi 
Toijalan, yl{si Kokkolan, yksi Kemin, yksi Kouvolan, yksi Vainikkalan ja yksi 
Joensuun asemalla; kaksikymmenti:iseitsemii:n, Tcondulctoorih1 virlcaa, joista tois· 
taiseksi viisi Helsingin, yksi Loviisan, yksi Karjaan, kaksi Seinii.joen, yksi 
Ylivieskan, yksi Kokkolan, yksi Haapajii.rven, kaksi Kemin, kaksi Mikkelin, 
neljii. Kotkan, kaksi Joensuun, kolme Iisalmen ja yksi Kuopion a-semalla sekii. 
yksi Hillon satamassa; ja yhdelcsi;intoista Tcuormausmestarin virlcaa,, joista 
toistaiseksi kolme Helsingin, yksi Porvoon, yksi Heinolan, yksi Ta=isaaren, 
yksi Karjaan, yksi Vaasan, kaksi Seiniijoen, kolme Oulun, kolme Kuopion, yksi 
Pieksii.maen ja kaksi Jyvliskyliin ascmalla. Liikenneosaston johtajalle osoitetut 
hakemukset on toimitettava rautatiehallituksen kirjaajalle viimeistaan 17. 5. 
1961 ennen kello 12 (postitse ennen virka-ajan pii.ii.ttymistii). 

Tilapi:iise11 toimistopi;ii;illikon tointi rautatiehallituksen varasto-osastossa tay
tetiiii.n esityksen perusteella. Pii.tevyysehtoina vaaditaan, ettii toimeen otetta
valla on joko yliopistossa, teknillisessii korkeakoulussa tai kauppakorkeakou· 
lussa suoritettu loppututkinto ja etta hiin omaa kirjanpitotaidon. Lisiiksi kat
sotaan eduksi suullinen ja kirjallinen taito kansainviilisessii. kaupassa yleensii 
kiiytetyissii kielissii. Rautatiehallituksen pii.ii.johtajalle osoitetut anomukset 
asianmukaisine liitteineen on toimitettava rautatiehallituksen kirjaajalle vii
meistii.ii.n 18. 5. 1961 ennen kello 12 (postime ennen virka-ajan pii.ii.ttymistii). 

Varastomestarin toimi varasto-osastossa, asemapaikkana toistaiseksi Hy
viukaiin varasto. Varasto-osaston johtajalle osoitetut anomukset asianmukai
sine liitteineen toimitettava varastotoimistoon viimeistaiin 18. 5. 1961 ennen 
kello 12 (postitse ennen virka-ajan paii.ttymistii). 

Kaksi y. p. 4 l. ralce11nusmestarin vilrkaa valtionrautateilla, joista toinen 
toistaiseksi 2. ratajaksossa (Riihimiiki) ja toinen toistaiseksi 10. ratajaksossa 
(jaksontoimisto, Kuopio). Rataosaston johtajalle osoitetut hakemukset on toi
mitettava rautatiehallituksen kirjaajalle viimeistiiii.n 18. 5. 1961 ennen kello 12 
(postitse ennen virka-ajan pii.ii.ttymistii). 

Toisessa liikennejaksossa on haettavana seuraavat esityksen perusteella 
tii.ytettiiviit toimet: asetinlaitemiehe11toimia: yksi Lahden asemalla; 1 l. vaih
demiehentoimia: neljii. Riihimiien, kolme Lahden ja yksi Hyvinkii.ii.n asemalla; 
asemamiehcntoimia: yksi Hyvinkiiiin, yk i Lohjan, yksi Riihimiien, yksi Hii.
m~nlinnan, kaksi Karjaan ja kolme Lahden asemalla; jun.amieh~nttoimia: 
yksi Heinolan asemalla. Liikenneosaston johtajalle osoitetut hakemukset on 
jatettavii. asianomaisten liikennepaikkojen pii.ii.llikoille viimeistliii.n toukokuun 
24 piiivanii 1961 . 

.A. p. apulaisasemapi;ii;illilcon vilrka Oulun asemalla. Rautatiehallitukselle 
osoitetut hakemukset on toimitettava rautatiehallituksen kirjaajalle viimeistii.ii.n 
29. 5. 1961 ennen kello 12 (postitse ennen virka-ajan pii.ii.ttymistii). 

Y. p. 1 l. tarkkaajan vilrka rautatiehallituksen varasto-osastossa. Rautatie
hallitukselle osoitetut hakemukset on toimitettava rautatiehallituksen kirjaa
jalle viimeistiiii.n 1. 6. 1961 ennen kello 12 (postitse ennen virka-ajan pii.ii.tty
mistii.). 

Ylcsi a. p. S l. kilrjurin vilrka, toistaiseksi 7. ratajakson toimistossa (Oulu). 
Rautatiehallituksen piiajohtajalle osoitetut hakemukset on toimitettava rauta
tiehallituksen kirjaajalle viimeistaan 3. 6. 1961 ennen kello 12 (postitse ennen 
virka-ajan pii.ii.ttymistii). 

Helainki 1961. Valtioneuvoston ld:rjapaino 
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Viittaus Kaskylehdessa julkaistuun maaraykseen mer kitaan: 
Kl 1/61. 2 (= lehden numero, vuosi, asian numero). Jakelua 
koskevat muutosilmoitukset o n tehtava painatusjaostoo n. 

To i mit us: Rautatiehallitus, lehtipalvelu. 

Naulojen hankinta 

Rautatiehallitus on solminut "OK Vaajakoskcn tchtaitten kan . a 
sopimuk en N: o Hat 50 47 M, 26. -l. 1961 sanottujcn tebtaiden valmis
tamien rilai ten naulojen toimittamise ta ....-altiomautatcille yhden VllO

den aikana alkaen 1. 5. 1961. 
Taman sopimuksen mukaan aavat nauloja tilata kulutustarpeensa 

mukaan uol'aan jaljempanii mainitui ·t a SOK: n myyntikonttorei ta tahi 
sen jii enliikkeista. rautatiehallituk ·en hankintatoimiston ja val'astojak
sojen pii.hllikoiden lisaksi myos ratajaksojen paalliki:it ja rautatieraken
nusten paii.llikot . • Jokai esta noudettava ta naulaera tii. on annettava luo
vuttajaliikkeclle asianmukai e ti laadittu paii.llikon hyvaksyma tilaus. 
NiilUi paikkakunnilla, missa Yaltionrautateiden paavara to on, tnlee 
naulatilaukset toimittaa entiseen tapaan Hille. Sellaisilla paikkakunnilla 
taa , joissa on eka SOK: n myyntikonttori vara toineen etta myos sen 
jase11liike, on naulat tilattaYa myyntikonttorista cildi jasenliikkeesta, ja 
jollci naulojen tarvitsemispaikkakunnalla ole jompaakumpaa luettelossa 
mainittua liiketta, on naulat tilattava piihara tosta - cllC'i asia ta ole 
toi in paavaraston kanssa sovittu. 

Jo jo akin sopimuksen edellyttama a liikk e a ei ole tilaajan ha
luamia nauloja tahi jos muuten . yntyy epa elvyytta sopimuk ·en kaytan
nolli ·es a soveltamise sa, niin on yyta aina neuvotella a ianomaisen 
varastojak on paallikon kans a. 

Asianomaisten hankintaliikkeiden tulee laatia naulaluovutuk istaan 
jokaiselle Ya taanottajalle C'l'i la ku kaksin kappalcin ja liittaa en oheen 
tilauk en toinen kappale sekii, el lei 11outajan kuittau ta ole otcttu . iihen. 
erillinen va taanottokuitti. La ·kut on toimitettava rautat iehallituk en 
hankintatoimi toon o . Hel inki, rautatiehallitu. ·. 

Muiden, paitsi edella mainittujen, rautateiden kulutu o astojen t ulee 
tilata naulatarpeensa toistaiseksi entiseen tapaan a. ianomaise ta lahim
ma ta paavarastosta. 

Hankinta opimuksesta on toimitettu monis1ckappale Hissa mainituill e 
asianomaisillc paiillikoille. 

4746/ol-- 8.5.1961 
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NaulatilaukR<'t on toimit0ttava alla mainittuihin paavara~toihin tahi 
hankintaliikkeisiin: 

1. 1·atajakson alueella: 

Helsinki ........ . 
Pasila .......... . 
Tikkurila ...... . . 
Kerava ......... . 
Kauklahti . ..... . 
Kirkkonummi ... . 
Porvoo . . . . . . . . . . 

:2. ratajakson al~teella: 

Riihimaki ....... . 

Hameenlinna .... . 
Iittala ......... . 
Oitti .. ..... . ... . 
.] arvela 0 0 0 • 0 0 0 0 0 0 

Uusikyla ....... . 
Kausala ...... . . . 
Lahti ....... ... . 
Heinola ......... . 
Hyvinkaa .. ... . . . 
[;ohja .......... . 
Karjaa ......... . 
Hanko ......... . 

3. 1"atajakson alueella: 

Turku ......... . 
];ieto ........... . 
Kyri:i ........... . 
Loimaa ......... . 

Humppila ...... . 
Urjala ......... . 
Toijala ......... . 
Pohjankmu .... . . 
8alo ... . . .. . .. .. . 

Liihin ostopaikka: 

VR He1singin val'asto 

" " " Andelslaget Varuboden, Tikkurilan myymala 
Osuuskauppa Ahomaa, Kerava 
Kyrkslatts Handdslag, Kauklahden m~'ymaHi 

, , , Kirkkonummi 
Prllinge Handelslag, Porvoo 

0 . ·uuskauppa Kara, Riihimaki, Osuuskauppa 
P01tti, Riihimaki, Tervakosken Osuu kauppa, 
Riihimaki, Vahikkalan Osuuskauppa, Riihi
maki 

Etela.-Hameen Osuusliike, Hameenlinna 
" , Iittala. 

Osuusliike Vakava, Oitti 
Kosken R.I. 0 ·uu liike, Jarvela 
Osuuskauppa Oma-Pohja, Uusikyla 

, , Kausala 
Lahden Seuclun Keskuskunta, Lahti 
Heinolan Osuuskauppa, Heinola 
VR Hyvinkaan varasto 
];ohjan Seudun Osuusliike, I.;ohja 
Andel ·boden, Karjaa 
Hangi:i Handelslag, Hanko 

VR Turun varasto 
Tunm osuuskauppa, Licdon myymala 
Osuusliike Maapohja, Kyro 
Saviseudun Osuuskauppa, I.;oimaa, Alastaron 

Osuu kauppa Loimaa 
Saviseudun Osuuskauppa, Humppila 
Punkalaitumen Osuuskauppa, Frjala 
Toijalan Seudun Osuuskanppa, Toijala 
Pojo Handelslag, Pohjankmu 
Salon S<'ndnn Osuu. kauppa, Salo 



Paimio .. ..... .. . 
Raisio .......... . 
Uusikaupunki ... . 

1. rcdajakson ulucella: 

Tampcre ........ . 

Kangasala .. ... . . 
Ori vesi ......... . 
Jamsa .......... . 
Korkcakoski ..... . 
Lielahti ......... . 
Siuro .......... . 
Vammala ....... . 
Peipohja ....... . 
Ki uka.inen . . .... . 
Nakkila ........ . 
Pori ........... . 

Lempaala ....... . 
Rauma ......... . 

5. rata.iakson alucella : 

Haapamaki ..... . 
Vilppula ....... . 
l\1yllymaki . . . . . . . 
AJavus ......... . 
Sydanmaa ...... . 
Noormarkku .... . 
Kankaanpaii .... . 
Parkano ........ . 
Virrat ......... . 
Keuruu ........ . 
Kintaus ........ . 
,J yvi:iskyla ....... . 

Xanekoski .. .... . 
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Osuuskauppa Aitta, Paimio 
Naantalin Osuuskauppa, Raisio 
Keskuskuuta Kalanti, Uusikaupnnki 
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SOK: n konttori, Tampere (Ui.ysin laatikoin), 
Keskuskunta Tuotanto, Tarnperc (pienis a 
erissa) 

Kangasala.n Osuuskauppa, Kanga.sala 
Keskuskunta. Kotipohja, OriYc i 
0 uuskauppa Seppo, Jamsa 
Kcskuskunta Kotipohja, Korkeako ·ki 
Keskuskunta Tuotanto, Lielahden myymala 
Iokian Osuuskauppa, Sinro 

Osuu ·kauppa Sastamala, Vammala 
Lallinmaan Osuuskauppa, Pcipohja 
Kiukaisten 0 uu kauppa, Kiukaincn 
Nakkilan Osuuskauppa, Nakkila 
SOK:n konttori, Pori (taysin laatikoin) 
Satakunnan Osuuskauppa, Pori, Osuuskauppa 

Kalliopohja, Pori ( pienissa erissa) 
Keskuskunta Tuotanto, Lempaala 
Rauman Osuuskauppa, Rauma 

T [aapamaen Osnuskauppa, Haapamaki 
Kcskuskunta Pohjois-llame, Vilppula 
0 . uuskauppa Kyntaja, I:vllymacn my~·ndila 

, , Alavus 
PCl·iiseinajoen Osuuskauppa, Sydanmaa 
Satakunnan Osuuskauppa, Noormarkku 
Kankaanpaan Osuuskauppa, Kankaanpaa 
Parkanon Osuu kauppa, Parkano 
Virtain Keskuskunta, Vin·at 
Keuruun Osuuskauppa, Keuruu 
0 uusliike Keskimaa, Kintaus 

OK: n konttori, .TyYaskyla ( ta.Ysi n laat ikoin), 
0 ·uusliikc Keskimaa, Jyyaskyla (pienissa 
crissa) 

Osuusliikc Ala-Keitcle, Xanekoski 
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6. 1'atctjalcson alueella: 

Scinajoki ....... . 
Orismala ....... . 
Terva.joki ..... .. . 
Vaasa .......... . 

Lapua . . ...... . . . 
Kauhava ... . ... . 
Jepua ... . . .. ... . 
Pannainen ...... . 
Kokkola ........ . 

Kannus ....... . . 
Eskola ......... . 
Ilmajoki .... . ... . 
Kurikka ........ . 
Kristiinankaupunki 
Kaskinen .. .... . . 

7. ratajakson alueella: 

Oulu . .. . ....... . 
Raahe . . .. .. . ... . 
Tuomioja ...... . . 
Oulainen .... ... . 
YliYie ka ....... . 
Nivala . ........ . 
Haapajti.rvi ..... . 
Pyha almi . ..... . 
Kiuruvesi ....... . 
Runni ..... ..... . 
Pikkarala ....... . 
Sotka .......... . 

Vaala 

Met eli 

8. ratajakson alueella: 

Tornio ... .. . ... . 
Yhtomio ... . .. . . 
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Seina,joen Osuuskauppa, Seinajoki 
Isonkyron Osuu kauppa, Orismala 
Vahaky1·on 0 ·tmskauppa, Terva.joki 
SOK: n lwnttori, Vaasa ( taysin laatikoiu ), 

Andclslag Korsholm, Vaasa. (pienissa orissa) 
Lapuan Osuuskauppa, Lapua 
Kauhavan Osuuskauppa, Kauhava 
Andel ringen, J epua 
Purmo Andelshandel, Piinnainen 
SOK: n konttori, Kokkola (taysin laatikoin), 

Keski-Pohjanmaan Osuuskauppa, Kokkola 
(picnissa erissa) 

Keski-Pohjanmaan Osuuskauppa, Kannus 

' Eskola 
Ilmajoen Osuu kauppa, Ilmajoki 
Kurikan Osuuskauppa, Kurikka 
I.Jappfja.rds Andclshandel, Kristiiuankm1punki 
Naq)e · Handel lag, Kaskinen 

VR Oul un varasto 
Osuusliike Raahenseutu, Raahe 
Paavolan Osuuskauppa, Tuomiojan myymala 
Oulaisten Osuuskauppa, Oulainen 
Y1ivieskan Osuuskauppa, Ylivieska 
Nivalan Osuuskauppa, Nivala 
Osuuskauppa Suomens lldi, HaapajarYi 
Pyhasalmen Osuusliike, Pyhasalmi 
Osuusliike Elo, Kiuruvesi 
li almcn Osuuskauppa, Runni 
Osuusliike Arina, Ouln, Pikkarlan myymala 
Osuu kauppa Jokikunta, tajarvi, Ojalan 

myymalii 
Osuuskauppa .T okiknnta, Utajiirvi, Vaal an 

myymiila 
Osuusliike Maakunta, Pa1tamon myymala 

Lansi-Pohjan Osuusliik , Tomio 
, , Ylitornion myymiila 



Ilaukipuda ... .. . 
Simo . . ........ . . 
Kemi ........... . 
KoskenkyHi, . . ... . 
Koivu . .. . .... . . . 
Muurola .. .... .. . 
Rovaniemi ...... . 

Kemijarvi ...... . 
Salla ........... . 

9. ratajakson alueella: 

Kouvola ........ . 
Koria .......... . 
Kaipiainen ...... . 
Simola . .. .. . ... . 
Lappeenranta ... . 

Imatra ......... . 
Imatrankoski 
Rautjarvi ....... . 
Inkeroinen . . . ... . 
Kotka .... ...... . 

Hamina ........ . 
Selanpaa ....... . 

10. ratajakson alueella: 

Kuopio .... .... . . 
Suonenjoki ..... . 
Salminen ... .... . 
Siilinjarvi . ..... . 
Lapinlahti ...... . 
Iisalmi ......... . 
Sukeva ..... . ... . 
M urtomaki . . .... . 
Kajaani .... .... . 
Kontiomaki .... . . 
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Haukiputaan Osuuskauppa, Haukipudas 
Kuivaniemen 0 uuskauppa, Simo 
Osuu liike Keminseutu, Kemi 

, , Koskenkyla 
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Tervolan Osuu kauppa, Koivun myymala 
Rovaniemen Osuuskauppa, Muurolan myymaUi 
SOK: n konttori, Rovaniemi (taysin laatikoin), 

Rovaniemen Osuuskauppa, Rovaniemi (pie
ni a erissa) 

Koilli ·kuntain Osuuskauppa, Kemijarvi 

" " 
Sallan myymala 

Kouvolan Ympariston Osuuskauppa, Kouvola 
Elimaen Osuuskauppa, Koria 
Kaipiai ten Osuuskauppa, Kaipiainen 
Osuusliike Yhtyma, Simola 
SOK: n toimisto, Lappeenranta (taysin laati

koin), Osuusliike Yhtyma, Lappeenranta (pie
nissa erissa) 

Ruokolahden Osuuskauppa, Vuoksenniska 
Jaasken Osuuskauppa, Imatra 
Rautjarven Osuuskauppa, Rautjarvi 
Kymenrannan Osuuskauppa, Inkeroinen 
SOK:n konttori, Kotka (taysin laatikoin ), 

0 uusliike Liitto, Kotka (pienissa erissa ) 
Osuuskauppa Ympyra, Hamina 
Kouvolan Ympariston Osuuskauppa, Selij,npaa 

VR• Kuopion vara to 
Suonenjoen Osuu kauppa, Suonenjoki 

, , Salmisen myymaJa 
Kuopion Osuusliike, Siilinjiirvi 

, , Lapinlahti 
Ilsalmen Osuuskauppa, Iisalmi 

, , Sukeva 
Osuusliike Maakunta, Murtomaan myymala· 

" " 
Kajaani 

" " 
Kontiomaen myymalii 
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Hyl'yn~almi 
Vuokatti ....... . 
vaakio ......... . 
Xmmansaari .... . 

11. ratajakson altwella: 

Savonlinna ..... . 

Vall;jakoski ...... . 

Hankasalmi ..... . 
Huutokoski ..... . 
Kerisalo ........ . 
Varkaus ........ . 
Parikkala ....... . 
Punkasalmi ..... . 
~Dintyharju .... . 
Otava .......... . 
:VIikkeli ......... . 

Haukivuori 
Pieksamaki 

12. ratajnkson al·ueella: 

,Joensuu . ....... . 

Hammaslahti .... . 
Kangaslampi .. .. . 
Juojarvi ...... . . . 
Viinijarvi ...... . 
Tohmajarvi ..... . 
Nurmcs ......... . 
Puukari .. . ..... . 
Lieksa ......... . 
Uimaharju ...... . 
Kaltimo ........ . 
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Osuusliikc Maakunta, Hyrynsalmi 
, , Vuokatin byymalii 

Taivalkosken Osuuskauppa, Taiyalkoski 

" " 
i\mmansaari 

SOK: n konttori, Savonlinna ( tiiysin laatikoin), 
Osuuskauppa Keski-Saimaa, Savonlinna 

SOK:n Vaajakosken tehtaat, Vaajakoski (taysin 
laatikoin), Osuusliike Vaajala, Vaajakoski 
(pienissa erissa) 

Osuuskauppa Hankapohja, IIankasalmi 
Joroisten Osuuskauppa, Huutokoski 

, , Kerisalo 
Talous-Osunskauppa, Varkaus 
Parikkalan Osuuskauppa, Parikkala 
:Maaseudun Osuuskauppa, Punkasalmi 
Mantyharjun Osuuskauppa, Mantyharju 
Etela-Savon Osuuskauppa, Otava 
SOK: n konttori, Mikkeli (taysin laatikoin), 

Osuuskauppa Suur-Savo, Mikkeli (pienissa 
erissa) 

Haukivuoren Osuuskauppa, Haukivuori 
Pieksamaen Osuuskauppa, Pieksamaki 

SOK: n konttori, ,J oensnu ( taysill La a tikoin), 
Pohjois-Karjalan osuusliikc, Joensun (pieniss~i 
crissa) 

Osnnsliike Kauppa-Sampo, HammasJahti 
Talous-Osuuskauppa, Kangaslampi 
Pohjois-Karjalan Osuusliike, Juojarvi 

, , Viinijarvi 
Osuusliike Yhteishyva, Tohmajarvi 
Jukolan Osuuskauppa, Nurmes 

, , Puukari 
PieJisjanen Osuusliike, Lieksa 
Pohjois-Karjalan Osuusliike, Uimaha l',j n 

" " 
Kaltimo 

(V. 318/ 30±, 3. 5. 61.) Kl 18 a/61. 
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KASKYLEHTI N:o 19 
1 9 6 1 

Vllttaus Kaskylehdessi Julkalstuun mUriykseen merkitiin: 
Kl 1/61. 2 ( = lehden numero, vuost, asian numero). Jakelua 
koskevat muutostlmoltukset on tehtivl patnatusjaostoon. 

To I mIt us: Rautatlehallltus, lehtlpalvelu. 

Sis a 11 y s: 1. YR :n omakotitalojeu uurlet tyyppipiirustukset. - 2. Muutok
sia 'l'avaraniruisto-julkaisuun n :o 26i0. - 3. Muutoksia julkaisuun Liikennepaik· 
kojen viilimatkat. - 4 . Vaunuvaa'at. - 5 . . Jakelulinjan Kaj-Nrm rnuuttamiuen. 
- 6. Henkilojunaliikenteen korvaaruinen linja-autovuoroin Lahclen-\' esijiiiTeu 
ratao alla. - 7. Muutos tariffi iiiiutoon. - 8. Rautatieliiisten 1:·hmamatkat ulko
maille. - 9. EHi.kkeellii olevien vapaaliput. - 10. Matkalippualennuk ia. - 11. 
Kadonneita matkalippuja, henkilokortteja ~-m . - 12. Avoimia virkoja ja toimia. -
13. Liikenneoppilaita otetaan. - 14. Maastojuoksukilpailut. 

VR : n omakotitalojen uudet tyyppipiirustukset 

VR: n omakotitalotyyppivalikoimaa on laaje1mettu kolmella kah- 1 
den perheen ja kahdella yhden perheen omakotitalo- sekii kahdella 
kesiimajaty:vpilHi. Nama uudet tyypit on tarkemmin c itelty ,rauta
tieliiistcn omakotitalopiirustusten valintavihko ·sa n: o 3", jos a on 
e. itetty myo ke kimiiaraiset rahoitussuunnitelmat ja kannatta,·ai
suusla ·kelmat en immaisina nwsina seka anncttu .\"leisia valinta
ohjeita mm. mainitsemalla erilaisia valintaan vaikuttaYia nakokoh-
tia ym, . Uusi valintavihko on perusjakclussa toimitettu ke. kus
hallinnon toimistoille ja linjahallinnon jaksoihin, rakennus- ja tyo
paallikoille, VR: n tuotantolaitoksillc, rakennus- ja opa.c;tinmesta
reille, varikoille, puutanrakirjanpitajille, siihkotarka ·tajille ja uu
rimmille liikennepaikoill , joita kaikkia kehoitetaan sijoittamaan 
Yalintavihko sellaiseen paikkaan ( esim. ilmoitustaululle tm . ) , missa 
sc on parhaiten henkilokunnan niihtaYi ·sa. Vihkoa, rakennuspiims-
tuk ia, tyoselityk iii ja tarveaincluettcloita seka o ·a- ja erikoi pii
ru!-:tuksia tyo elityksincen on ·aatavis a maksutta rautatiehallituk-
scn sosiaalijao to ta. Tilausohjeet ja -jiirj e ty on ilmoitettu valinta
vihkossa ivulla n:o 1. Kuten aikai ·emmatk-in piirustukset on na
miikin tarkoitettu vain rautatielaisten kiiyttoon, joten niiden luo
vuttaminen ulkopuolisille on ehdottomasti kielletty. (Tt III n: o 
0.106/ ' '· 61/250, 8. 5. 61.) Kl 19/ 61. 1 

4842/61 - 12. 5. 1961. 
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Muutoksia Tavaranimisto-julkaisuun n: o 2670 

'l'avaranimistoon kirjelmii:lHi. n: o V. 145/2253, 14. 11. 56 lisat
tyjen lmljetussailioiden tavararyhmaa koskeva merkinta muute
taan KK: sta T: ksi, joten ko. tavaranimikkeiden merkintojen 
tulee olla seuraavat : 

Tili X:o Tavaran nimi Yksikko Tavaran 
ryhma 

687 I KuljetussailioiHi, suuria kpl 
688 Kuljetussailioita, pienia kpl 

T 
T 

(N: o V. 53/314, 8. 5. 61.) Kl 19/61. 2. 

Muutoksia julkaisuun Liikennepaikkojen valimatkat 

Masalan pysakin alainen Jorvaksen seisakevaihde muutetaan 
28. 5. 61 lukien saman pysakin a'laiseksi laiturivaihteeksi seuraa
vin merkinnoin: 

lv Jorvas 1 Jrs 

I 
2 Masala 2. Him 

KirJ,konummi 6. T 
Psl 29. Kr 55. 
Ri 97. 

Hpk 327. Ilm 576. 
Jns 585. Kon 685. 
Kw 218. 01. 779. 
Pm 402. Sk 445. 
Tl 173. Yw 657. 
Luk. 28. 5. 61. (Lkoj 

n:o Lt 1145, 4. 5. 
61.) Kl 19/61. 3. 

, iuron a eman alaisena km:lla 218 + 538 m avataan 28. 5. 61 
lukien liikenteelle Leu'kaluut-ni·minen seisake seuraavin merkin
noin: 

se Leukaluut 

1

11 Siuro 6. 
-- Karkku 12. 

I 
Tpe 32. Pej 65. 
'fl 72. Pri 103. 
Hpk 146. 

H I Luk. 28. 5. 61. (Lk~j 
n:o Lt 1037, 4. o. 
61.) Kl 19/61. 3. 

I 
Seisakkeella pysahtyvista junista ilmoittaa kuljetustoimisto. 

Vaasan aseman alaiset Vaskiluodossa sijaitsevat Aseman uusi 
raide, Etela.piirin raiteet, Mrukasiinitiet, Pikkupiirin raiteet, Poh
joispiirin lmrvi, Pohjoispiirin raiteet, Propsitien raiteet, Rajatie, 
i:'\ahan raiteet, 8ammon patka, Oljyraiteet ja Uuden laitnrin raide 
poistetaan merkintoineen julkaisusta 15. 5. 1961 lukien. (Lkoj n: o 
Lt 106-!, 4. 5. 61.) Kl 19/61. 3. 
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Vaunuvaa'at 

Liek an aseman vaunuvaaka on purettu. 'ita ko kevat mer- 4 
kinnat poistetaan Aakkosellisesta luettelosta seka Aikataulukirjan 
A-osasta. (Lkoj n: o Lt 1046, 6. 5. 61.) Kl 19/ 61. 4:. 

Jakelulinjan K aj- Nrm muuttaminen 

Tulenn kesiikuun 1 paiva tii lukien lopetetaan toi.-taiseksi 5 
liikenteen vabaisyyden takia jakelulinja Kaj-Wlm-Kaj. ~eu
·ijaan ajetaan edelleen jakelulinjana vali Nrm-\nm-Nrm. Kap
paletavaran kuljetuk esta rataosalla Kaj-Wlm annetaan ohj~t 
kappaletaYaran kuljetn ohjei sa. (Kut n: o ~110, -±. 5. 61. ) Kl 
19/ 61. 5. 

Henld.lojunaliikenteen korvaaminen linja-autovuoroin 
Lahden-Vesijarven r at aosalla 

Rautatiehallituksen tekeman paatoksen mukaan pmjehdnskau- 6 
den aikana tapahtuva henkilojunaliikenne Lal1den-Vesijanen rata
osalla ·uoritetaan 8. 6. 1961 lukien linja-auton1oroin. Liikenteen 
hoitaminen on annettu Lahden Liikenne Oy-nimisen toiminimen 
tebtiivi:i:ksi, jonka kanssa on tehty sem·aava yhdysliikennesopimu ·: 

Rautatieballituksen ja Lahden Liikennc O~r :n, jonka kotipaik
kana on Lahti ja jota tassii sopimuksessa kutsutaan autoliiken
noitsijak i, kesken on tehty seuraavan sisaltoinen yhdysliikenne
sopimus, jonka perusteella Lahden-Vesijarven rataosan matklls
taja- ja matkatavaraliikenne hoidetaan . 6. 1961 alkaen linja
autoilla. 

1. Linja-autoilla tapahtuva matkustajien ja matkataYaran lml
jettaminen hoidetaan yhdysliikentees a jtmien kan sa .-iten, etta 
autot (tai auto, riippuen matku tajien maarasta ) lahtevat joka 
paiva Labden rautatieasemalta Vesijarven satama-a emalle klo 10.50 
junien n: ot 3, 12 ja 15 saavuttua ja vastaava ti Ve ·ijarnlti:i Lab
den asemalle klo 19.15 J yvaskylan-Vesijiinen laivan saavuttua. 
Ttihiin yhdy liikentee een sisallytetiiiin kaikki matku. tajat, joilla on 
rautatiematkaan Lahti-Vesijarvi tai paim·astoiu oikeuttaYa matka
lippu, samoinh·-uin sellaiset matkatavaralahetykset, jotka on otettu 
kuljetettavaksi edemimainituilla matkalipuilla. Yhdy liikenneasema 
on Lahti. 

Yhd~7 liikentees a ei oteta kuljetettavaksi: 

a) esineita, jotka ilmeisesti eivat kokonsa tai laatun. ·a puolesta 
ovi linja-autolla kuljetettaviksi; 

b) rajahdysaineita eikii pano tettuja ampuma-aseita; 



6 

7 

19 -4-

<:) tulenarkoja a ineita, joita ci ole tay in tulcnvaal'attomaksi 
pakattu; 

d) sarkyvia tai puutteelli ·esti pakatui sa astioissa kuljetettavia 
ne ·temaisia aineita; eika 

e) pahanhajuisia, myrkylli ·iii tai syovyttavia ain ita. 
'J :;\fatku taja jolla ei ole linja-automatkaa varten kelpaavaa 

mutat iden matkalippua ( m~·os vapaaliput kelpaaYat), ei sisiilly 
Himan yhdy ·liikenne opimuksen puitteisiin. Kuljetu mak ·u kannc
taan Hilloin autossa autoliikennoitsijan toime ta kulloinkin voima a 
ol tJvaa linja-autotal<saa sov ltaen, langcten nama mak. ut autoliikcn
noit ·ijalle. 

3. ---------------- - --
-!. Kummankin sopimuspuolen hen'kilokunta on velvollinen anta

maan tietoja ja ncuvoja toisilleen yhdysliikennettii ko kevissa 
a ·1o1 ·a. Lisaksi autoliikennoitsijii itoutuu noudattamaan a nan
omaist en rantatieviranomai. ten toime ta mahdolli ·e ti annetta via 
1 i!-'aliikcnnoimi - ja lrulj tm;jiirj stelyja ko kevia ohjeita ja maarayk
sia, mildili ne eivat ole voimassa OlcYicn Jakicn ja Saanno ·ten YaS
taisia. 

fi. \11clysliikenteessa kuljctcttavasta matkatavarasta Valtionrau
tati t on Ya tuus a a ianomi tajalle myo autokuljetuksen aikana 
aiheutuneesta vahingosta. Autoliikennoitsijii kuitenkin sitoutuu kor
,·aamaan Valtionrautateille . en, minldi Valtionrautatict on joutunut 
mak amaan vahingosta, joka on aiheutunut autokulj etuk en aikana. 
Tama aika la ketaan siita hetke ta jolloin tavara annctaan auto
linjal le kuljet ttaYaksi siihen saakka, jolloin ·e luoYuteta.an joko 
tavaran ,-astaanottajalle taikka edcllecn kuljettamista varten Val
tionrautateille. 

6. Tat a sopimn ta ko ·kcYa rautatiehallinnon ja autoliikennoitsi
jan ke kein en kirjf'C'nvaihto toimitetaan mak utta rautatien Yirka
postis a. 

7. Tama sopimu , jo 'ta on laadittu kaksi amansanaista kappa
let1.a, yksi kummallekin sopimuspnolelle, on mol emmin puolisin kol
men (3) kuukauden irti anomi ·ajoin voimassa . 6. 1961 lul~:ien lm
luvan pmj <>hduskauden ajan, eli niin kauan kuin Jyvas~'liin
V esij a rven val in en matkustaj alai Yaliikcnnc kestaa. 

(Tfo n:o M 138, 21. 4. 61. ) Kl 19/ 6]. 6. 

Muutos t ariffisaantoon 

Tal'iffisalinnon 2:3 § : n 2 li ·a maarayksessa mainittuja sanoma
]Phtimiesalennukseen oikeuttavia lomakkeita jaetaan ] . 6. 1961 
alkaen myo Pitajanlehtien Liiton valityk ·ella. (Tfo :-l 420, 5. 5. 
61.) Kl 19/61. 7. 
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RautatieHiisten ryhmamatkat ulk:omaille 

Eraiclcn nlkornaidcn rautateid.en taholta on huornautettu siiti:i, 8 
etta rautatieliiiset ovat yapaalipuilla ja 50 9(- : n alrnnuslipuilla 
ust>in matkustanret niin uuris a r;dunis 'a, etta iiHi on ollut haittaa 
maksullisen hrnkiloliik ntt>rn hoid.olle. 'l'i:iman takia on e itctty 
Yaatimus, cttei samassa juuas: a matku -taYien saman rnaan rauta
tida.istcn lukumaaL·a saa nousta yli ~0 ht>nkilon. Kiln ikaan on 
ilmoit ttu, cttei erikoisyaunuja tm jarje ·tel,vja ,·oida rant atieUiis
ryhmicn osalta suorittaa . 

. J ott a e itetyt toivornukset Yoitaisiin toteuttaa ja a iaa mt-idiin 
rautatcitternme toirncsta vah-oa, on r;\·hmamatkoja jarjt>sta,·icn 
tasta alkacn toimitcttava taril'fitoimi toon lmllekin yksityiselle osan
ortajalle Jaaditun crilliscn vapaalippuanomuksen lisaksi myos koko 
1·.vhmaa ko ·kcva selo tu , josta kay sel ville. mit en matka aiotaan 
toteuttaa ja ketka osalli tuvat ryhmiimatkaan. Yli :20 henkilon scu
rueet on jaettava <>nintiii:in 20 henkilon ryhmiin ja matka sunnni
teltava ·iten, etta kukin rybmii ma.tku taa ri junassa. (Tfo n:o 136, 
5. 5. 61.) Kl Hlj 61. 

EUikkeella olevien vapaaliput 

Elakkeellii olcvien Yapaalippuja kirjoitettat-. ·sa on virka-arroks i g 
me1·kittava asianomaisella viras aan viimek ·i ollnt virka-arvo . • 'iiin 
oJI n ei lippunn aa rn<:'rkita C'sim. ,cntinen asemam ic.s .. . ", Yaan 
ainoas1aan ,asemamie .. : ·. (Tfo n:o 131, 5. 5. 61. ) Kl 19/ 61. !'l. 

Matkalippualennuksia 

Helsinki (lyhinta tieta): 2.-6. 6. J 961 : :-;nomen :-;okeain Liitto - 1 0 
De Blind as Forbund i F'inland 1·.y; Yuosikokou. · ; vnosikokouksecn 
m:1tkl1staYa1 ·okcat ja hcidlin aattajan. a; ~5 %. O:tetut matka-
liput oikeuttavat matku tamaan vain ylUi mainittujen paiden 
, ·~ilisena aikana. Alennu. ei koske la tenlipuilla matkustavia. 
Yuo ikokou: on 4. 6.1961. (Tfo n:o S 394, 26 . .f. 61. ) KJ 19/ 61. 10. 
Lappeenranta (lyhinta tieUi): 2.-6. 6. 1961; .Jatkosoclan 10. DiYi
!"iooua; maanpuolu ·tusjuhlat; juhliin osallistuvat ; :25 c. Alennus 
('i koske last nlipuilla. matkustaYia. Ostetut matkalipnt oikeut-
t<.wat matku tamaan vain ylHi mainittujen paivien valisena aikana . 
. Juhlat ovat -!. 6.1961. (Tfo n:o 8 395, 26. 4. 1961. ) Kl Ul/ 61 . 10. 
Oulu (lyhinta tieta): 7.-20. 6. 1961; Tyoteho 'eu1·a; Pohjoi . . :-;uo-
men TyOtehonayttely; nayttelyyn matkustaYat; 50 %. A len nus t>i 
koske lastenlipuilla matkustavia. 0 tetut. ma1kaliput oikeuttavat 
matkustamaan vain ylla mainittuj n paivien valisen~i ai'kana. 
N'ayttely on avoinna 9.-1 . 6.1961. (Rh/ tfo n:o 505, 21. 2. 61. ) 
Kl 19/61. 10. 
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Oulu (lyhinta tieta): 13.-20. 6. 1961; Paaesikunta; Omai ten 
piiiviit; omaisten paiville matkustavat; 25 %. Alennus ei ko ke 
lastenlipuilla matku tavia. Ostetut matkaliput oikeuttavat mat
knstamaan vain ylla mainittujen paivien valisenii aikana. Omai -
ten paiYiit oYat 17.-1 .6.1961. (Tfo n:o ,' 396, 26.4.1961.) Kl 
19/61. 10. 
Kuopio (lyhinta tieHi): 2 . 6.--4-. 7. 1961; Kuopion ..\faanviljelys
seura; Pohjois- 'avon Maatalou na.yttely; niiyttelyyn matkustavat; 
2::i %. Alennu · ei koske lastenlipuilla matku tavia. Ostetut matka
liput oikeuttavat matkn tamaan vain yllii mainittujen paiYien 
valisena aikana. 1'\iiyttely on avoinna 30. 6.-2. 7.1961. (Tfo n:o 
f.\ 143, 3. 2. 1961. ) Kl 19/61. 10. 
Hameenlinna ja Parola (lyhinUi tietii): 30. 6.-4. 7. 1961; Paaesi
kunta; Omaisten paivat; omaisten paiville matkustavat · 25 %. 
Alennu. ei ko ke lastenlipuilla matkustavia. 0 tetut matkaliput 
oikeuttavat matkn>itamaan vain ylla mainittuj n paivien valisenii 
aikana. Omai 'ten paivia vietetaan 2. 7. 61. (Tfo n:o : :397, 26. 4. 
Hl61.) Kl 19/61. 10. 

Kadonneita matkalippuja, henkilokortteja ym. 

Konepajatyontl'kija Ilmari Kolsille 29. 4. 1961 kirjoitcttu kcsiikausivapaa
lippu n:o 27774 on kadonnut ja kuoletctaan . (Kpp Kuo n:o 125, 3. 5. 61.) 

Putikon pysiil,illa Put. halkotyomiehelle Hugo IIeikkisclle 24. 4. 61 mat
kalle Putikko-Ii almi-Putikko kirjoitettu iilap. vapaalippu n:o 4 3198 on 
kadonuut ja kuoletetaan. (9 . ljp n:o 1035, 5. 5. 61.) 

Moottorireslinaukuljettaja Vaino Syrjiilallc 22. 4. 1961 kirjoit ttu tilap. 
vapaalippu n:o 376351 matkallo Siuro-Hel inki on kadonnut ja kuolctctaan . 
(4. rtjp n:o 65/423, 6.5.61.) 

Avoimia virkoja ja toimia 

Linjaltallinnon y p. e ltwlcan kirj<u1·in, virnru lJBISUUS (n. 4 kk ) rautatie· 
hallituksen taloustoimiston . osiaalijaosto sa. Viransijai ek i miiarattii.va joutuu 
hoitamaan erilaisia h<'nki.en osiaalitoiminnan alaan kuuluvia tchtiiYili. Talous
osttstou jol,tajallE' o,oitetut hakemuk et on toimitettava osiaalijao too11 viimei -
Hiau 20. 5. 1961. 

Esitykseu pc1·u. tP('l!a taytettlh·ii le l. ratava1·tijan toimti, toistai ek i 4. rata· 
jak o~sa: km 245-2.33 (Talviainen). Ratao•a ton johtajalle o oitetut hakc
nlllksct on jatetHh-a 4. ratajakson paallikollo viimci taiiu 24. 5. 1961. 

Liikenneoppilaita otetaan 

Lokakuw1 l paivibtii 1961 lukicu ototaan valtionrautateillc uusia liikenne
oppilaita. IIalukkaita pyrkijoita kt>hoitetaan viimei taiin maanantaiua, ensi 
Iwsiikuun 12 piiiYlina jollekin asemapaallikolle tai liikennejak ou piilillikollc 
j littii.miiiin rauta tichall i tuksen l iikenneosaston j ohtajalle osoitetut hakcm uksensa, 
joitisa mainitaan pyrkijau po tio oite scka millii. asemalla tai pysiikilla han 
mieluimmin haluai -i harjoittelWlSa aloittaa. IIakemusta tulee seUI·ata selvitys 
siita, etta asianomnincn liikE'nneoppilaaksi pyrkijii. 
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1) on puhda maineincn ja kiiytokseltaau nuhtecton sekii. tiiyttiinyt 18, 13 

mutta ei 25 vuotta; jos pyrkija on tiiyttiinyt 25 vuotta, ratkaisee liikenne
o~aston johtaja, voidaanko hiinct h.-uitenkin ottaa liikcnneoppilaaksi; 

2) on terve, vailla haitallisia ruumiinvikoja ja taipumusta keuhkotautiin 
seka oman nonnaa1in viiriaistin ja normaalin nii.ko-, kuulo- ja puheky>yn, 
joista hakemuksiin tulee liittiiii. jonkun rautatil'liiii.kii.rin antama alkuperii.inPn 
to<listus; 

3) on suorittanut viihintiiiin keskikouluu tai viisi luokkaa Jyseota wi >as
taavaa lukusuunnitelmaa noudattavaa yhteiskoulua (jiiljenniis viimeisestii. koulu
totli tuksl'sta tai ylioppilastutkintotodistuk esta); ,eka 

4) taitaa lainmukaisesti myos toista kotimai!lta kielt:i (jiiljennos tutkija
lautakunnan jiisrnen tai asianomai en apujiisenen antama~ta todistuksPSta, Pttii 
ruotsinliieli rn koulusivistyk en saanut on osoittanut hyvii.ii suullista ja. kirjallistn 
taitoa suomenkielessii. sekii. suomenkielisen koulusivistyksen aanut vastaavasti 
tyydyttiiviiii. suulli ta ja kirjallista taitoa ruotsinkieles~ii). 

Etusija tulla.an antamaan ylioppilastutkinnon suorittaneille. 
Jo. pyrkija on alaikiiinen, tulee hlinen e ittliii vanhempiensa tai holhoo

jansa antama kirjallinen suostumus ja jos koulunkiiynnin tai opintojeu piiiitty
misestli. on kulunut enemmii.n kuin vuosi, on hiinen anuettava selvity tiirnlin 
jalkisesta toimiunastaan. ::\fyos asevelvollisuussuhde on elvitettavii. 

Hakemukseen on edelleen liitettii.vli pyrkijiin mahdolli et muut kieli- ja 
toimintatodistuk et, uo itukset ekii. selvitys (mieluimmin poliisiviranomaisen 
todi tu ) siitii, (•ttii. pyrkijii. on eliimiintavoiltaan ~aannOllinen ja luotettava. 

Pyrkijii.t tai osa heistii. tullaan kutsumaan ennen lopullista valintaa p yko
teknillisiin kokeisiiu Helsinkiin. Kaikille valituille maksetaan palkkaa hcti pal
velukseenastumispii.iviistii. alkaen. 

Tarkempia tictoja ja ohjeita antavat liikennejaksojen toimi toi a henkilii
asiainhoitajat ja asemilla asemapiiii.llikot. 

AsemapiiiUlikoitii. kehoitetaan edellii olevan, myi.i$kin piiivalehdissii jul
kaistavan kuulutuksen mukaisesti heille jlitetyt hakupapPrit liihettii.mlili.n mall
dollisinr lausuntoineen kesiikuun 15 paiviilin mennes ii. liikennejaksojPn piiiilli
koille, jotka puole.staan liil1ettiivii.t ne omine lausuntoineen ja supistelminern, 
joihin pyrkijiil tulee merkitii. siina jii.rjestyk e. sa, missa heidiit lausuntojPn 
mukaan olisi hyviiksyttiivii, kesiikuun 20 piiiviilin mennes::>ii liikcnn!'toimistoon. 
(Lt H. 505, 5. 5. 61.). 

Maasto juoksukilpailut 

Maa tojouksukilpailut jarjestetii.ii.n Hyvinkiiiilla YR: n Tiyvinkii.iiu kon•'- 14 
pajan maastossa 15. 5. 1961 k1o 18.30. Kuljetus kilpailupaikallr on jiirjestrtty 
a emalta. Kilpaillaan s!'uraavilla matkoilla ja sarjoi$sa: 

Yleinen 4 km ja 8 km, ikamiehet (yli 35 v), yli ikiimiehet (yli 45 ,-) ja 
JlUOrE't (20 Y) 4 km: n matkalla. 

Jlmoitlautuminen tapahtuu kilpailupaikalla. 

VRU:n Elclii-Sttomen piiri 
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KASKYLEHTI N :o 20 
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Viittaus Kaskylehdessa julkaistuun maaraykseen merkitaan: 
Kl 1/61. 2 (= lehden numero, vuosi, asian numero). Jakelua 
koskevat muutosilmoitukset on tehtava painatusjaostoon. 

To I mIt us: Rautatiehallitus, lehtipalvelu. 

Sis a 11 y s: 1. VR Kaskylehti 18 a/ 61. - 2. Hallintoasetuksen muutos. - 3. 
Rakennusmestarien paivystys. - 4. Naulojen hankinta. - 5. Muutos valtionrauta
teiden autoliikenteen tariffimaarayksiin. - 6. Muutoksia julkaisuun Liikennepaik
kojen valimatkat. - 7. Lennatinliikenne. - 8. Laivaliikenne satamis a. - 9. Ruu
misvaunujen kuljetus. - 10. Hk-vaunujen pylvaat. - 11. VR:n puhelinluettelo. -
12. Tulojen yhdistelmlit.- 13. Matkalippualennuksia. - 14. Vaununpeitteen etsintii.. 
- 15. Kadonneita matkalippuja, henkilokortteja ym. - 16. Avoimia virkoja ja 
toimia. - 17. Rautatieopiston kurssiohjelma syyslukukaudella 1961. - 18. Tennik
sen peruskurssi. 

VR Kaskylehti 18 a/61 

Erillisena on julkaistu VR Kaskylehti 18 a/61, joka koskee 1 
naulojen hankintaa. 

Hallintoasetuksen muutos 

Toukokuun 3 paivana 1961 annetulla asetuksella (228/61) on 2 
valtionrautatciden hallinnosta an11etun asetukse11 51 §: 11 1 mome11tti 
kumottu seka 15 §: 11 1 mome11tti, 49 §: 11 8 ja 10 mome11tti, 50 §: n 
2 momentti, 56 ja 57 § seka 58 §: n 2 mome11tti muutettu seu
raavasti: 

II Luku. 

Rautatiehallituksen kokoonpano. 

15 §. 
Keslmshallintoo11 voidaan 12 § :ssa mainittuje11 viran haltijain 

lisaksi asettaa seuraavia viran tai toimen haltijoita: 

yli-insi11oori, asianvalvoja, ylikamreeri, yliUiakari, geologi-insi-
11oori, paamatemaatikko, ylitarkkaaja, rautatieopiston johtaja, psyko
teknillisen laboratorian hoitaja, sosiaalipaallikko, kassanhoitaja, 
paakirjanpitaja, kirjaaja, varasto11hoitaja, ylipuutarhuri ja yli
vahtimestari; seka 

tulo- ja me11oarviossa mainittu maara seuraavia viran tai toimen 
haltijoita, joita tarpeen mukaan voi olla eri palkkaluokkaisia: 

5005/ 61/5- 18. 5. 1961. 
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apulaisjohtajia, apulaisosastopaallikoita, apulaisasianvalvojia, 
konttoripaallikoita, kamreercja, ensi ja toisen luokan ratainsinoo
reja, ensi ja toisen luokan konein inooreja, ensi ja toisen luokan 
arkkitehteja, kemisti-insinooreja, ensi ja toisen luokan liikennetar
kastajia, apulaisinsinooreja, psykologeja, osastosihteereja, apulais
kamreereja, aktuaareja, toimitsijoita, rautatieopettajia, tyontutki
joita, a.pulaiskassanhoitajia, ensi ja toisen luokan tarkkaajia, kans
listeja, kirjanpitajia, ensi ja toiscn luokan kirjureita, teknikkoja, 
sahkotarkastajia, ensi ja toisen luokan rakennusmestareita, tyon
johtajia, va8katarkastajia, katsa tajia, terveysolojen tarkkaajia, 
tutkimusavustajia, piirtiijia, apulaiskan listeja, konttoriapulaisia, 
konekirjoittajia, puhelunvaliWijia, vahtimestareita, talonmiehiii, 
vahtimiehiii ja yovartijoita. 

VIII Luku. 
Kelpois~tusehdot, vir·kojen ja toimien tiiyttiiminen sekii virkaeron 

myontiiminen. 

49 §. 

Rautatieopiston johtajalla sekii hallinto-.osaston ja koneosaston 
keskushallinnon konttoripiiiillikolUi tulee olla yliopistossa tai tek
nillisessii korkeakoulussa taikka kauppakorkeakoulussa suoritettu 
loppututkinto. Rautatieopiston johtajalla tulee lisiiksi olla riittiivii 
tietopuolincn ja kaytannollinen perchtyneisyys opettajantoimeen, 
hallinto-osaston konttoripaallikollii perehtyneisyys rationalisointi
tehtaviin ja koneosaston konttoripaiillikollii kirjanpitotaito. 

Piiiimatemaatikolta, etta han on suorittanut filosofian kandi
daatin tai luonnontieteen kandidaatin tutkinnon korkeimmin arvo
lausein matematiikassa taikka teknillisen korkeakoulnn teknillisen 
fysiikan tai siihkoteknillisen o aston diplomi-insinooritutkinnon kor
keimmin arvolausein matematiikassa. 

50 §. 

Varastonpaallikolta ja varastonhoitajalta vaaditaan, etta he ovat 
·uorittaneet keskikoulun ja teknillisen opiston oppimiiiiriin tai yli
oppilastutkinnon sekii apulai varastonpaallikolta, etta hanella on 
joko sanottu patevyys tai etta han on suorittanut keskikoulun ja 
telrnillisen koulun oppimiiaran, minka lisaksi heilUi tulee olla tar
peellinen tavaraintuntemus ja kirjanpitotaito. 
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56 §. 2 
Rautatiehallitus nimittaa kolmenkymmenen paiVan hakua.jan 

kuluttua rautatieopiston johtajan, hallinto-osaston ja koneosaston 
keskushallinnon konttoripalillikon, psykologin, osastosihteerin, paa
kirjanpitajan, apulaiskamreerin, kassanhoitajan, tarkkaajan, toimit
sijan, jaksonkassanhoitajan, kirjaajan, a:ktuaarin, kolmannen ja nel
jannen luokan asemapaallikon, apulaisasemapaallikon, asemakassan
hoitajan, varastonpaallikon, ensi ja toisen luokan varikonpaallikon, 
varastonhoitajan ja apulaisvar~tonpiHillikon. 

57 §. 
Paajohtaja nimittaa kolmenkymmenen pa1van halmajan kulut

tua apulaisinsinoorin, apulaiskassanhoitajan, konttoripaii.llikon, 
jonka virka ei ole keskushallinnossa, tyontutkijan, rautatieopetta
jan, kirjanpitajan, kanslistin, ensi ja toisen luokan kirjurin, sahko
tarkastajan, varikone imiehen, asemamestarin, terveysolojen tark
kaajan, tutkimusavustajan ja ylipuutarhurin. 

58 §. 
Muut rautatiehallinnon viran tai toimen haltijat nimittaa vir

kaan tai toimeen se johtaja, jonka osastoon virka tai toimi kuuluu. 
Johtajan taytettiivista viroista ja toimista on ensi, toisen, kol

mannen ja neljannen luokan rakennusmestarin, ensi ja toisen luo
kan opastinmestarin, veturimestarin, teknikon, koneteknikon, ensi ja 
toisen luokan vaunumestarin, veturinkuljettajan, konemestarin, ali
konemestarin, tyonjohtajan, alityonjohtajan, jii.rjestelymestarin, 
konduktoorin, kuormausmestarin, kaasumestarin ja rataesimiehen 
virat seka piirtajlin ja katsastajan toim et julistettava haettaviksi 
neljantoi ta paivan hakuajan kulucssa. 

(Rh/ hlo n:o 967, 13. 5. 61.) Kl 20/ 61. 2. 

Rakenusmestarien pliivystys 

Kaskylehdessa n : o 12 a/ 60 ilmoitettu rakennusmestareiden 3 
paivystyspiirijako muutetaan 3. ratajakson osalta toukokuun 2 
paiYii.sta 1961 lukien seuraavaksi : 

Pohjankuru-Sal o- Paimio 
Turku-Raisio- Uusikaupunki 
Lieto-Kyro-Loimaa- Humppila 
Urjala-Torjala 

( r :o Rt 1521/ 2379, 12. 5. 61 ) . Kl 20/ 61. 3. 
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Naulojen hankinta 

Korjauksena Kl 18 a/ 61 olevaan naulojen hankintaa koskevaan 
kirjoitukseen ilmoitetaan seuraavat 10. ratajakson alueen Hihimmat 
ostopaikat : 

Murtomaki 
Vuokatti 
Ammansaari 

Osuusliike Maakunta, Murtomaen myymala 
, , Vuokatin myymala 

" " 
limrnansaari 

(N :o V. 318/ 333, 13. 5. 61.) Kl 20/ 61. 4. 

Muut os valtionrautateiden autoliikenteen 
tariffim.aii.rii.yksiin 

Rautatiehallitus on paaWinyt, etta ,Valtionrautatciden Auto
liikenne"-siiannon II osan 4 luvun 8 § :ssii julkaistun linjaliikenne
tariffin 8 kappale muutetaan 15. 5. 1961 lukien seuraavan sisal
toiseksi. 

Erillistavaraliihetyksia lukuunottamatta lasketaan yhdistetys a 
juna- ja autokuljetuksessa kuljetusmaksu myos autokuljetuksen 
osalta saman tariffipainon perusteella kuin junarahtikin. Kuitenkin 
kookkaan tavaran paino korotetaan autokuljetuksen osalta aina ku
ten Tavaranluokitustaulukossa on maaratty, ottamatta huomioon 
Tariffisaannon 44 §: n 2 lisamaarayksessa mainittuja 4 000 ja 8 000 
kilon painorajoja. Erillistavaran kuljetusmaksu lasketaan autoku).je
tuksen osalta jaljempana 8 luvun 14: ssa annettuja rahditusmiiii
rayksia soveltaan (ks. myos 14 sivulta 7 §:n 3 kohta). 

Valtionrautateiden Autoliikenne-siianto korjataan ottamalla muu
toksista sisaltavista sivuista uusi painos, jonka perusjakelu suorite
taan painatusjaoston toimesta. 

(rh/ lko n:o 1331, 9. 5.1961.) Kl 20/ 61. 5. 

Muutoksia julkaisuun Liikennepaikkojen valimatkat 

Lohiluoman ja Kainaston pysakit alennetaan 1. 6. J 961 lukien: 
J.Johiluoma Kurikan aseman ja Kainasto Kauhajoen aseman alai
siksi laiturivaihteiksi seuraavin merkinnoin: 

lv Lohiluoma Luo 31 Kurikka 11. Hlm 
Kauhajoki 9. TR 
P .~ 42. Sk 45. 

Hpk 163. Ilm 411. 
Jns 504. Kon 520. 
Kw 505. 01. 379. 
Pm 321. Ri 393. '1'1 
317. Yw 257. Luk. 
1. 6. 61. (Rh/lko n : o 
1332, 9. 5. 61.) K1 
20/ 61. 6. 
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11v Kainasto Kto 30 __ Kauhajoki 10. 
Teuva 15. 
Pr 23. Sk 64. 

20 
Him Hpk 182. Tim 430. 
TR .Jns 523. Kou 539. 

Kw 524. Ol 398. 
Pm 340. Ri 412. Tl 
336. Yw 276. Luk. 

I 1. 6. 61. (Rh/lko u:o 
1332, 9. 5. 61.) Kl 

1 20;61. 6. 

Lohiluoman ja Kainaston py iikkien alentamisen johdosta 
muutetaan allamainittujen liikennepaikkojen 6 arakkeen merkin
niit 1. 6. 61 lukien seuraaviksi: 

I se I Hakuni 
6. 

Kurikka 8. 

I I 
Kauhajoki 12. 
'k 42. Pr 45. 

I 

se HarjankyHi. Kauhajoki 6. 
Kurikka 14. 
Pr 39. Sk 48. 

se Hirsiahde Teuva 6. 
Kauhajoki 19. 
Pr H. k 73. 

se 
vh Ka.kkuri Kurikka 7. 

Kauhajoki 13. 
k 41. Pr 46. 

se Kohlu Kauhajoki 4. 
Kurikka 16. 
Pr 37. Sk 50. 

se Lahoo Kauhajoki 10. 
Kurikka 10. 
Pr 43. Sk 44. 

se Louvonmaki Kurikka 3. 
Kauhajoki 17. 
Sk 37. Pr 50. 

1 

se I Luomankylli. Kauhajoki 5. 
Teuva 20. 
Pr 28. 'k 59. 

lv Mieto Kurikka 5. 

I Kauhajoki 15. 
1 Sk 39. Pr 48. 

I se vh Survoneva Kauhajoki 7. 
Teuva 1 . 
Pr 26. Sk 61. 

6 
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6. 
Kauhajoki 2. 
Kurikka 18. 
Pr 35. Sk 52. 

Teuva 9. 
Knuhajoki 16. 
Pr 17. Sk 70. 

Luk. 1. 6. 61. (Lkoj n: o Lt 1205, 9. 5. 61.) Kl 20/61. 6. 

Suolahden aseman alaisena km:lHi 409 + 840 m avataan 28. 5. 
61 lukien liikenteelle Peuranmaki-niminen seisake seuraavin mer
kinuoin: 

se Peuranmaki Pe 32 Suolahti 8. H 
Laukaa 9. 
Jy 32. Hpj 179. 
Hpk 110. Pm 112. 
Yw 234. Tim 278. 

Luk. 28. 5. 61. (Lkoj 
n:o Lt 1284, 13. 5. 
61.) Kl 20/ 61. 6. 

Seisakkeella pysahtyvista junista ilmoittaa kuljetustoimisto. 

Joutsijiirven aseman alaisena km:lla 1097 + 000 m avataan 
28. 5. 61 lukien liikenteelle Rantaharju-niminen seisake seuraavin 
mer kinnoin: 

se Rantaharju 1

1 

73'

1 

__ Joutsijarvi 15. 
Balla 24. 
Kls 37. Lla 230. 
01 344. 

H 

eisakkeella pysahtyvat tarpeen vaatiessa (S) 
657, 665, 666 ja 670. 

Lennatinliikenne 

Luk. 28. 5. 61. (Lkoj 
n:o Lt 914, 8. 5. 61.) 
Kl 20/ 61. 6. 

junat n: o 657 A, 

Lohiluoman pysakilla lakkautetaan yleinen sahkosanomavaihto 
1. 6. 61 lukien, jolloin pysakki alennetaan laiturivaihteeksi. (Lkoj 
n:o Lt 1323, 9. 5. 61.) Kl 20/61. 7. 

otkamon linjatoimistos a lakkautetaan yleinen sahkosanoma
vaihto 1. 6. 61 lukien. (Lkoj n:o Lt 1231, 10. 5. 61.) Kl 20/61. 7. 

LaivaliikennG ;;atamissa 
Laivaliikenne Vesijarven satamassa on alkanut ja virkamies 

on satamatoimiston hoitajana maanantaista, kuluvan toukokuun 
15 paivasta alkaen toistaiseksi. 

Tassa yhteydessa on katsottu aiheelliseksi toistaa Kl 20/60.4 
huomautus, etta Vesijarvelle osoitetut vaunukuormaHihetykset 
rahditetaan suoraan Vesijarvelle ilman syrjaraidemaksua. (2. ljp 
n:o 940/ 1991 10. 5. 61.) Kl 20/61. 8. 
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Ruumisvaunujen kuljetus 

Sattuneesta syysta huomautetaan, etta ruumisvaunujen kulun g 
jouduttamiseksi ja niiden saamiseksi aikanaan maaraasemalle, on 
vaunuille aina tehtava vaununsaate, johon Uihetysasemalla teh-
daan merkinta kuljetussuunnitelmasta (kaytettavat junat) seka 
milloin vaunun on oltava perilla, joka viimemainittu merkinta on 
myos tehtava rahtikirjaan. Junan vaunuluetteloon on ko. vaunun 
numeron kohdalle kirjoitettava sana ,ruumis". Tehtya kuljetus
suunnitelmaa on mahdollisuuksien mukaan noudatettava. Vert. 
myos Ls. 49 § 2 lm. (Kut n :o 1006, 12. 6. 1961.) Kl 20/ 61. 9. 

Hk-vaunujen pylvaat 

Kuormattaessa puutavaraa Hk-vaunuihin on kuormaajille huo- 1 0 
mautettava ja kuormausaseman toimesta mahdollisuuksien mukaan 
valvottava, etta sivupylvaat yhdistetaan huolellisesti ketjuilla vas
takkaisiin pylvaisiin, silla muutoin kuormaa laukaisemalla puret
taessa, iralliset pylvaat menevat kuorman mukana purkamisaltaa-
seen. Vanhamallisissa pylvaissa on myos ala- ja ylaosan yhdistys-
tappi pantava paikoilleen, silla niissa taas alaosa menee muutoin 
kuorman mukana. 

Sellaisilla liikennepaikoilla, joilla suoritetaan puutavarakuorrnien 
purkaminen veteen sivupylvaat laukaisemalla, on syyta kehoittaa 
myos purkajia tarkkailemaan, etta lahetyspaikoilla on pylvaat kiin
nitetty edella mainitulla tavalla ennenkuin laulmisu suoritetaan. 
(Kut n:o 1007, 12. 5.1961.) Kl 20/ 61. 10. 

VR: n puhelinluettelo 

Rh:n sotilastoimiston puheli1mumerot ja huonenumerot ovat 11 
20. 5. 61 lukien seuraavat: 

351 
625 01/2332 

354 
625801/ 2367 

SOTILASTOIMISTO 

Toimiston paallikko, ye-majuri Sarmanne K h 1037 
as 476051 

SOTILASKULJETUSJAOSTO 

Sotilaskuljetusten suunnittelu ja toimiston 
yleiset asiat 
Krj Kiurunen A h 1035 as 751413 
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Ki1·jaarno 

.Akli Moller .A rva h 1031 

.ASEVELVOLLISUUSASI.AINJ AOSTO 

Krj Laestera P h 1033 

Asevelvollisten kortisto 

.Akli Salminen K nti h 1031 
406/ 17 e, 12. 5. 61. ) Kl 20/ 61. 11. 

Tulojen yhdistelmat 

Liikennepaikoille ilmoitetaan, etta tavaraliikennetulojen yhdis
telman n: o 4125 vanhaa, kokoa 11/2 A 4 olevaa lomaketta saadaan 
tasta Uihtien kayttaa vain tilialustelmana. Tarkastustoimistoon lahe
tettava tili on toukokuusta 1961 alkaen laadittava kokoa .A 3 ole
valle, lokakuussa 1960 tai sen jalkeen painetulle uusitulle lomak
keelle. Niiden liikennepaikkojen, joilla ei viela ole uusittua loma
ketta, on sita viipymattl:i. tilattava. 

Samalla huomautetaan, etta tavara- ja henkili:iliikenteen yhdis
telmissii lorn. 4125 ja 4020 on myos menojen puoli (Tilitys n: o 
3114) ehdottomasti tiiytettiiva. Rahtiluottotilin valityksella annetut 
alennukset ja vahennykset on lueteltava 1om. n:o 4125 takasivulla, 
josta niiden summa iirtyy etusivun ao riville (TLS 56 § II, 3 kapp. 
ja Kl 30/ 60. 4 julkaistun kirjoituksen Rahtiluotto 3 kohdan 3 
kapp. ) . (Trt n:o Y 65/ 213 12. 5. 61. ) Kl 20/ 61. 12. 

Matkalippualennuksia 
13 Lappeenranta (lyhinta tieta): 8.- 13. 6. 1961; Etelakarjalaisten 

Nuorisoseurojen Liitto r .y.; maakuntajuhla; maakuntajuhlaan 
matkustavat; 25 %- Alennus ei koske lastenlipuilla matkustavia. 
Ostetut matkaliput oikeuttavat matkustama.an vain ylla mainit
tujen paivien valisena aikana. (Tfo n :o S 431, 8. 5.1961.) Kl 
20/61. 13. 

14 
Vatmunpeitteen etsint a 

Vaasan tavaratoimistolta on ilmoitettu kadonneeksi 13. 2. 1961 Loukolam
melta saapunut H elsingin aseman vaununpeitto Hki n: o 707. PyydeUiiin etsi
miiiin seka ilmoittamaan loydosta 5. liikennejakson toimistoon. (5. ljp V. 202, 
12. 5. 61.) 
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Kadonneita matkalippuja, henkilokortteja ym. 

Raidemies ulo Aholle kirjoitettu kesiikausivapaalippu n: o 266080, mat- 1 5 
kalle Kera va-Kuovila, on kadonnut ja kuoletetaan. (1. rtj n: o 664, 12. 5. 61.) 

Suolahden-Haapajarven rautatierakennuksen tyontekijrule Paavo Kokki-
selle kirjoitettu tyoJaisaikavapaalippu n: o 245569 valille Kannonkoski-Saari-
jiii-vi on kadonnut ja kuoletetaan. (Suo-Hpj rrs n: o 296/452, 15. 5. 61.) 

Avoimia virkoja ja toimia 

Esityksen perusteella taytettava 2 l. ratavartijan toimi, toistaiseksi 2. ra· 16 
tajak ossa: km 158,2-164 (Karjaa) . Rataosaston johtajalle osoitetut hake-
muk et on jatettava 2. ratajakson paallikolle viimeistiian 1. 6. 1961 

Koneosaston linjahallinnossa kaksi varikonesilmiehen vvrkaa, joista toi tai
sek. i toinen 7. konejaksossa Imatra ja toinen 9. konejaksossa Jyviiskyla. Piiii
johtajalle osoitetut hakemukset on toimitettava rautatiehallituksen kirjaajalle 
viimeistaan 15. 6. 1961 ennen kello 12 (postitse lahetettiiessii. ennen virka-ajan 
pii.ii.ttymistii). 

Rautatieopiston kurssiohjelma syyslukukaudella 1961 

Poimintoja: 17 
Ylemmiit liikcnneoppiku1·ssit ja tariffiosaston oppik·wrssit (2 luokkaa): 

alk. 11. 9. kio 10.00 . . . . . . . . . . . . . . . . . piHi.tt. 16. 12. 
jatkuen kevii.tlukukaudella 1962 8. 1. 

Kursseille saapuvilla on oltava mukanaan semaavat ohjesiiiinnot: Jt 
(2660) , Otro (2635), AJS (2661), Asemapiiii.ll. ohjes. (2515), Virantoimitus
ohjesaantO (2501), Tariffi iianto (2643), TilityssaantO (2637), MK V, Tava
raliikenne I ja II. 

J7eturi'llkuljettajaoppikwrssit (2 luoklcaa): 

alk. 14. . klo 11.00 . .... ... .... . . . .. piiii.tt. 2. 12. 
tutkinto alk. 7. 12. . ............ . .... paatt. 20. 12. 
todistusten jako . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21. 12. 

Kul'Sseille saapuvilla tulee olla mukaanaan seuraavat ohjesiiiinnot: Juna
turvallisuussiianto (2660), li alehtineen, Otro (2635), Veturinkuljettajien ja 
-lii.=ittii.jien ohjesii.ii.nto (2533), Veturitallin vahtimiehen ohjesii.iinto (2534), 
Virantoimitusohjesii.ii.ntO (2501), Paineilmajarrun selitys ja kii.yttoohjeet (2705) 
eka Vaunujen lii=itys- ja jii.ii.hdytyslaitteiden selity ohjesiianto (2722J . 

.Alcmmat liikenneoppikwrssit (1 luokka): 

alk. 14. 8. klo 10.00 . . . . . . . . . . . . . . . . . pii.iitt. 2. 12. 
tutkinto alk. 7. 12 ............ . ... . . . pii.att. 19. 12. 
todistu ten jako . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20. 12. 

Kurs Pille aapuvilla on oltava mukanaan seuraavat ohjf' iiii.nnot: Jt 
(2660), Otro (2635), AJS (2661), Virantoimitusohjesii.antO (2501). 

Kielitutkimwt ja kirjanpitotutkinnot ovat joulukuus a. 
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Ryyslukukauclella 1961 jarjcstettlivista vllil·astonhoidon perusktM·sseisra ja 
mrastomestareiden opintopiiivistii tiedotetaan erikseen. 

Vaunumiesoppiku1·sseja ei jarjesteta keviitlukukaudclla 1962. 

Kevatlukukaudella 1962 jarje tettiivista varastonhoidon pent kursscista, 
kone- ja varasto-osastojen oppilcwrsseista, 1·alcennusmestarioppiku1·ssei.sta ja 
ratava1·tijaoppikursseista ilmoitetaan liihemmin myohcmmin. 

Ehtokuul1tstelut pidetiian 4. 9.-9. 9. kaikille muille paitsi keviiiin 1961 
veturinkuljettaja- ja ylemmiissii patevyystutkinnoissa ehtoja saancille, joiden 
suoritusmahdollisuUJ! siirtyy joulukuuhun. Suorituspaiviit ilmoitetaan kullekin 
ehtolaiselle a. o. pii.iillyston viilityksella. 

Erilaisista lim.jahallinnon kwrsseista tiedotetaan a. o. piiiillyston toime ta 
erik seen. 

Seuraavia lcirjelcwrsseja voidaan kayttaa hyviiksi: englannin jatkokurs i, 
veniijiin alkeiskurssi, veniijiin jatkokurssi, Kansanvalistusseuran kirjeopiston ja 
Tyoviien Sivistysliiton kirjeopiston kurssit ruotsin, saksan, ranskan, englunnin 
ja veniijiin kielissii (rautatieopisto maksaa puolet), kirjanpiclon peruskurssi ja 
kirjanpidon jatkokurssi. Ilmoittautumiset rautatieopistoon. 

K ielilcwrsseja jiirjestetiian entiseen tapaan. A. o. piiiillikki:ijen esityksE't 
liihetetiiiin rautatieopiston johtajalle. Rautatieopisto lainaa myos kielilevyjii 
ja gramofooneja kielten opiskelussa pitemmiille ehtineille kertausopintoja var
ten. (Ropj n: o 139/311, 13. 5. 61.) 

Tenniksen peruskurssi 

Pohjanmaan Urheiluopistossa Kuortaneella jarjestetiiiin tenniksen perus
kurssi 15.-22. 6. 1961 viilisenii aikana. 

Kurssi, jonka johtajana toimii urheiluohjaaja V. Rasiinen, on tarkoitettu 
<>tupiiiissii alotteleville sekii viihemrniin pelanneille. Kurssimaksuna peritiiiin 550 
mk vrk:lta. 

Ilmoittautumiset on tehtiiva kirjallisesti 15. 6. 1961 mennessa os.: VR: n 
Urheilutoimih-unta, H elsir.ki, rautatiehallitus. 

VR:n Urheilutai?nilcumta 
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KASKYLEHTI N:o20a 
1 9 6 1 

Vilttaus Kbkylehdessi julkalstuun mUriykseen merkltiin: 
Kl 1/61. 2 (= lehden numero, vuosl, asian numero). Jakelua 
koskevat muutostlmoltukset on tehtivi palnatusjaostoon. 

T o I m I t us: Rautatlehallltus, lehtlpalvelu. 

Oy Pohjolan Liikenne Ab: n ja Viipurin Linja-Auto Oy : n 
kanssa tehty tariffisopimus 

Oy Pohjolan Liikenne Ab:n ja Viipurin Linja-Auto Oy:n kanssa 
tehty tariffi opimus on 1. 6. 1961 lukien uusittu. Muutokset eivat koske 
yleis5ii vaan yksinomaan Yaltionrautateiden ja Yhtioiden valisia suh
teita. Uusi tariffi opimus on sisalloltaan seuraava : 

Rautatiehallituksen, Oy Pohjolan Liikenne Ab :n ja Viipurin Linja
A uto Oy : n, joita kahta viimeksim,ainittua tiissii sopim,uksessa kutsutaan 
Yhtwksi, kesken on tehty seumava 

Tariffisopimus. 
I. Matkaliput ja matkatavara 

1 §. 

Yleistii 

1. Matkalippujen myynnin ja kelpoisuuden, matkatavaramaksujen 
laskemi en seka tilitysten ja osapuolten kesken tapahtuvan maksujen 
jaon perusteella jaetaan Yhtioiden henkilolinjat kahteen ryhmaan, nimit
tliin varsinai iin henikilolinjoihin ja junaliikennetta korvaaviin henJrilo
linjoihin. 

2. Yhdysliikenteessa sovelletaan valtionrautateiden liikenne- ja tariffi
saantojen maarayksia, jollei erikoistapauksissa toi in ovita. 

3. Rautatien tarkastuksia suorittamaan maaratyt rautatieviranomai
set ovat oikeutettuja suorittamaan Yhtioiden autoissa samat tarkastukset 
kuin mita ao. ohjesaannot edellyttavat junissa tehtavaksi. Tarkastuksen 
ehka aiheuttamat huomautukset on annettava Yhtioiden kuljetuspaalli
koille. 

4. Yhdysliikenteessa kuljetettava matkatavara voidaan vakuuttaa Eu
rooppalaisessa Tavara- ja Matkatavaravalmutusyhtiossa kaikilla rautatie
liikennepaikoilla. 

2 § 

V arsinaiset henkilolinjat 

1. Varsinaiset henkilolinjat on lueteltu Yhtioiden toimesta laaditta
vassa linjaluettelos a, joka rautatiehallituksen painatusjaoston valityk
sella jaetaan rautatieliikennepaikoille ja matkatoimistoihin. 

5135/61/5 -- 23. 5. 1961. 



20 a -2-

Niiilla linjoilla myydiUin yhdysliikennelippuina rautatieliikennepai
koilla ja matkatoimistoissa meno-, meno- ja paluu- seka matkailulippuja. 
Yhtioiden autoissa myydaan matkalippuja vain ao. autossa kelpaaviksi, 
joten rautatiematkoja Yarten on ostetta' a eri liput rautatieliikennepai
koilta. 

2. Rautatieliilwnnepaikoilla ja matkatoimi toissa myytavia meno- ja 
meno- ja paluulippuja laadiita a on rautatie- ja automatkoja varten 
kirjoitettava erilliset liput. 1\Icno- ja paluulippuja myytaessa on kum
paa.kin automatkaa -varten kirjoitettava erillinen lippu. 1.\Iatkailulippuja 
laadittaessa on kutakin automatkaa yarten kirjoitettava erillinen lehti, 
johon on merkitUiva myos ko. automatkasta kannettava maksu. Auto
matkojen hinnat on merkittaxii myos lippuvihkon kantcen . 

3. Matkalippujen hirmat lasketaan, jollei erikoistapauksi sa toisin 
maarata, katkotariffin mukaan erikseen kummankin sopimuspuolen 
matkaosunksilta. Rautatiematkojen hinta laskctaan menolippujen osalta 
menolipun, meno- ja paluulippujen osalta meno- ja paluuJipun scka 
matkailulipun osalta matkailulipun tariffin mukaan. Yhtioiden osuus 
lasketaan Yhtioiden maaraaman tariffin mukaan. Nama hinnat on mai
nittu Yhtioiden linjalucttelossa. Jollei autolinjalla olevaa maarapaikkaa 
ole mainittu tassii luettelossa, lasketaan maksu matku tajan ilmoittamalta 
kilometrimaariiltii. Maiirapaikaksi on merkittavii edellinen paikkakunta, 
mikii ko. linjan paikkakuntaluettelossa mainitaan. Nimen periian on tal
loin merkittliva lopullisen maarapaikan etaisyys talta paikkakunnalta. 
Esim. ,Sieppijarvi + 3 km". 

4. J os tiissa liikentecssa seka lahto- eWi maarapaikkana on rautatie
liikennepaikka, kelpaavat kaikenlaiset rautatieliput, lukuunottamatta 
rautatien vapaalippuja, vastaavaan matkaan my08 Yhtioiden autoissa. 
Matkustajan on automatkan piiattyessa luovutettava matkalippunsa auton
lmljettajalle tai rahastajalle. Jollei rautatielippua voida automatkan 
jalkeenkin jatkuvan kelpaavaisuuden takia ottaa autossa matkustajalta 
pois, on matkustajalla olt&.va yhdysaseman laatima todiste (lomake 1025 
kk) linja-automatkaa varten. Todisteeseen on merkiWiva antomatka ja 
paivays seka lipnn numero ja laatn (menolippu, knukausilippu, koulu
laislippu 25% al., koululaislippn 50% al. jne.). Tiima todiste yhdessa 
rautatielipun kanssa kelpaa autossa ja se on automatkan paiittyessa luo
vutettava autonlmljettajalle tai rahastajalle. Jollei matkustaja ole aikai
semmin hankkinut todistetta (lomake 1025 kk), laatii auton rahastaja 
sen. 

5. Yhdysliikenteessii lmljetettavalle matkatavaralle kirjoitetaan taval
linen matka.tavaran kuljetuslcirja, johon maarapaikaksi mel'kitaan yhdys
asema ja sen jalkeen autolinjalla olevan lopullisen maarapaikan nimi. 

Autoliujalle osoitettua matkatavaraa otetaan lcirjattuna lmljetetta
vaksi vuin rantatieliikennepaikoitla. Muualta autolinjan varrelta kuin 
asiaankunluvan liikennoimistavan mukaisilta rautatieliikennopaikoilta ei 
kirjattua matkatavaraa oteta kuljetettavaksi, vaan matknstajan on itsensa 



-3- 20 a 

huolehdittava tavaran kirjaamisesta yhdysasemalla. Kir_jatun matkatava
ran kuljetusmaksu lasketaan katkotariffin mukaan erikseen kummankin 
sopimuspuolen kuljetusosuuksilta. Rautatien osuus lasketaa.n rantateiden 
matkatavaratariffin ja autokuljetuksen osuus Yhtioiden miiliraaman ta
riffin mukaan. Tama tariffi on julkaistu 1 kohdassa mainitussa linja
luettelossa. Jollei autolinja.lla olevaa miilirapaikkaa ole mainittn ko. lin
jan paikkakuntaluettelossa, lasketaan kuljetusmaksu kohdassa 3 mainittua 
ohjetta soveltaen. Kun lahetys- ja miiarapaikka ovat saman autolinjan 
varrella olevia rautatieliikennepaikkoja, voidaan matkatavaralahetys tiil
loinkin kirjata, mutta kuljetusmaksu lasketaan Yhtioiden maaraaman 
tariffin mukaan. 

3 § 

JunaZiikennettii korvaavat henkilolinjat 

1. Junaliikennetta korvaavat henkilolinjat on lueteltu liitteessa 1. 
Nailla linjoilla kelpaavat Yhtioiden autoissa kaikenla.iset vastaavaan 

junamatkaan oikeuttavat rautatieliput (myo rautatien vapaaliput). 
Jollei matkustajalla ole ao. automatkaan oikeuttavaa rautatielippua, 

myydaiin hanelle autossa Yhtioiden miiariilimiin tariffin mukainen auto
lipp.u. Rautatiematkaa varten on talloin ostettava erillinen rautatielippu 
silta rautatieliikennepailkalta, jolla siirtyminen junaan tapahtuu. 

2. Kirjattua matkatavaraa otetaan tassa liikenteessa kuljetettavaksi 
vain rautatieliikennepaikalta rautatieliikennepaikalle ja pitaa tavaran olla 
sellaista, etta se soveltuu linja-autossa kuljetettavaksi. Naihin lruljetuk
siin sovelletaan rautatien yleisia matkatavaran kuljetusmaarayksia. 
Muualta autolinjan varrelta ei siis oteta kirjattua matkatavaraa kulje
tettavaksi, vaan on matkustajn itsensa huolehdittava sen kirjaami esta 
yhdysasemalla. Maksut tallaisesta kuljetuksesta autoknljetuksen osuudelta 
kannetaan Yhtioiden toimesta. 

3. Kiitotavaran ja rautatien tehtaviin kuuluva postinkuljetus on 
rautaticn niin miiaratessa hoidettava l'lltioiden linja-autoilla. 

4 § 

Matkalippujen tarkastus 

1. Matkalippujen tarkastus junissa tapahtun rautatien ja autoissa 
Yhtioiden antamien ohjeiden mukaisestL 

2. Tarkastettaessa sellaisia matkalippuja, jotka kelpaaYat seka junas a 
etta Yhtioiden autoissa, on huomattava seuraavaa: 

Lippuja tarkastaessaan on auton rahastajan lavistettava matlkalippu 
myo silloin, kun autossa maJtkustavalla henkilolla on erillinen automat
kaa varten kirjoitettu todiste. 
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Matkalippua, joka maarattyna aikana oikeuttaa tekemaan rajattoman 
maaran matkoja, ei lavisteta. Kuukausilippu on kuitenkin lavistettava 
. illoin, kun sita kaytetaan ensimmaisen kerran. Tama lavistys tehdaan 
lipun oikeaan ylakulmaa.n. 

Jos matkustaja siirtyy kuljetusneuvosta toiseen muulla kuin lippuun 
merkitylla liikennepaika.lla, rahastajan on kirjoitettava lipun taakse 
autolla kuljettu matka, paivamaara ja oma nimensa. Ks. myos 2 §: n 
4 kohtaa. 

Menolippuun on ensimmainen lavistys tehUiva lipun oikean laidan 
yUipaahan ja seuraavat sen alapuolelle samaan laitaan. J os viimeinen 
matkan osa tehdaan jtmassa, on konduktoorin tehtava lippuun saadetyt 
loppulavistykset. Mcno- ja paluulippuun on ensimmainen lavistys meno
matkalla tehtava lipun vasemman laidan ylapaahan ja seuraavat sen 
alle seka paluumatkalla oikean laidan ylapaahan ja seuraavat sen alle. 
Kummankin matkan paattyessa tehdaan viimeinen lavistys ao. laidan 
alapaahan. 

Matkalippujen, rengaslippujen ja matkatoimistojen myymien kuponki
lippujen lehdet lavistetaan niihin painettujen lavistysosoitusten mukai
sesti. Jollei lipussa ole lavistysosoitusta, lavistetaan lippu samalla tavalla 
kuin menolippu. Sellaiset alennuksin ostetut liput, jotka oikeuttavat myos 
paluumatkaan, lavistetaan samalla tavalla lmin meno- ja paluuliput. 

3. Liitteessa 1 mainituilta junaa korvaavilta autolinjoilta keratyt 
matkaliput ja matkatavaratodistukset on auton rahastajan tarkastustoi
mistoon lahettamista varten luovutetta>a liikennejak on paallikon maa
raamiille liikennepaikalle. 

5 § 

Ttlitys ja maksujen jakaminen sopimuspuolien kesken 

1. Rautatieliikennepaikat ja matkatoimistot tilittavat yhdysliiken
teessa myymansa matkaliput ja kantamansa matkatavaramaksut yhdessa 
rautatien matkalippujen ja matkatavaramaksujen kanssa voimassa olevia 
tilitysmaarayksia noudattaen valtionrautateille. 

Yhtiot maaraavat, miten Yhtioiden autoissa kannetut maksut tilite
tiiiin Yhtioille. 

2. Rautateille tilitettyjen autokuljetusmaksujen suorittaminen Yh
tioille tapahtuu pykiilassii 2 mainittujen varsinaisten henkilolinjojen 
o ·alta YhtiOiden lk:eriiamien matkalippujen, matkatodisteiden (1025 kk) 
ja matkatavaratodistusten perusteella. Kaikki maksut, jotka on laskettu 
autoliikenteen tariffien mukaan, suoritetaan Yhtioille taysimaarai ina. 
Sitavastoin rautatietariffeihin perustuvista em. tositteista suoritetaan 
korvaukset siten, etta tositteet lasketaan uudelleen autoliikenteen vastaa
via menolipun hintoja soveltaen. Kuukausilippujen ja 25 %: n alennuk
sin myytyjen koululai lippujen osalta lasketaa.n kuitenkin vain 75 % ja 
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50 % alcnnuksin myytyjen koululai lippujen osalta vain 50 % autolipun 
hinnasta. Nain la kettujen tulo-osuuksien kokonaismaarasta vahennetaan 
vieUi lopuksi 5 %. iiden lippujen osalta, jotka on myyty matkatoimi -
toissa, ·dihennetaan taman lisaksi matkatoimistoille suoritcttava myynti
palkkio. 

Pykaliissii 3 mainittujen junaliikennetta korvaavien henldlolinjojcn 
osalta suoritetaan Yhtiolle korvausta 45 markkaa kultakin ajokilometrilta 
autoa kohden. Tahan isaltyy myos korvaus kirjatusta matlkatavarasta 
eka mahdollisesta kiitotavaran ja postin kuljetuksesta. 

Ajovuorojen lukumaaran vahvistaa rautatiehallitus. 
Laslmtettav:ien ajokilometrien maarlin vahvistaa liikennejakson paal

likko. Ajokilometrit lasketaan kunkin linjan o alta siten, etta linjan 
maantievalimatka kerrotaan ajovuorojen luvulla. Saman suun1inen kor
vaus suoritetaan myos liikennejakson paallikon maaraamien rautatie
viranomaisten tilaamista ylimliaraisistli ajovuoroista ja lisaautoista. Ta
man lisaksi Yhtiot saavat kokonaan autoliikenteen omista alennuslipuista 
ja rahastuksesta kertyvat tulot. 

Korvausten suoritus Yhtioille tapahtuu rautatiehallituksen tilitoimis
ton valityksellli Yhtioiden puolikuukausittain jlilkikateen laatimien las
kujen perusteella. Laskut on lahetettliva rautatiehallituksen tarkastus
toimistoUe laskujen tarkastu ta ja maksumaarayk en antamista varten. 
Laskuun on liitettava sen laatimisen perusteena olleet matkaliput, todis
teet (1025 kk) ja matkatavaratodistukset. Laskut junaliikenneWi korvaa
vista henkilolinjoista on ao. liikennejakson paiilliki:in hyviiksyttlivli. 

II. Kiito- ja rahtitavara 

6 § 

Yleistii 

1. Kiito- ja rahtitavaran kuljetuksen, rahtien la kemisen sekli tilityk
sen ja osapuolten kesken tapahtuvan maksujen jaon p rusteella jaetaan 
Yhtioiden harjoittama autoyhdysliikenne kolmeen ryhmlian, nimittain 
kotiinlruljetus-, jakelulinja- ja tavaralinjaliikenteeseen. 

2. Yhdysliikenteessli sovelletaan valtionrautateiden liikenne- ja tariffi
saantojen maarliyksia, jollei erikoistapauksissa toisin sovita. 

3. Lahetysten ja kuljetuskirjojen keskinaisessli luovuttamisessa, kir
jaamisessa ja lruljetusmaksujen tiliWimises a menetellaan rautatiehalli
tuksen tariffiosaston johtajan antamien ohjeiden mukaan. 

4. Jolleiviit Yhtiot ole kuormanneet tai purkaneet niiden toimesta 
kuormattavia tai purettavia vaunuja valtionrautateiden liikennesaannossa 
saadetyn ajan kuluessa lisattyna yhdellli vuorokaudeUa, on taman ajan 
yli menevastli viivastymisesta ·kannettava valtionrautateiden tariffisaan
non mukainen vaununvuokra. Mikali sama vaunu seka puretaan etta 
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kuormataan samalla liikennepaikalla Yhtioiden toimesta, myonnetaan 
maaraajan pidennys vain yhden kerran. 

V Mmunvuokra kannetaan seka kappale- etta vaunukuormatavaraa 
sisaltavista vaunuista, jos edella mainittuja maariiaikoja on ylitetty. Jos 
purkamistyot viivastyvat ilmastollisten tekijain tai vaunuruuhkan takia 
tai jos vaunutilanne muuten sallii, on liikennejakson paallikolla oikeus 
tarpeen vaatiessa pidentaa tassa mainittua purkaanismaaraaikaa enintaan 
kahdella vuorokaudella. 

5. Yhdy asemalla tarkoitetaan tassa sopimuksessa sita liikennepaik
kaa, jossa tavara siirretaan toisen sopimuspuolen kuljetusneuvoihin. 

6. Rautatien tarka tuksia suorittamaan maariityt rautatieviranomaiset 
ovat oikeutettuja suorittamaan Yhtioiden kotiinlmljetus-, jakelulinja- ja 
9 §: n 7 kohdan toisessa kappaleessa mainittuja ilmljetuksia suorittavissa 
antoissa seka Yhtioiden autoliikenncpaikoilla; samat tarkastukset lmin 
mita ao. ohjesaannot edellyttaYat rautatiella tehtaviksi. Tarkastuksen 
ehka aiheuttamat huomautukset on annettava Yhtioiden lmljetuspaiilli
koille. 

7. Yhdysliikenteessa lmljetettava tavara voidaan valmuttaa Euroop
palaisessa Tavara- ja Matkatavaravakuutusosakeyhtiossa kaikilla rauta
tieliikennepaikoilla ja muillakin lahety paikoilla, joissa on sanotun 
vakuutusyhtion asiamies. 

7 § 

Kotiinkuljet1tsliikenne 

1. Yhtiolla on taman sopimuksen nojalla Yaltionrautateiden puolesta 
oikeus harjoittaa taydellista nouto- ja kotiinkuljetustoimintaa rautatie
hallituksen erikseen maarittelemilla liikcnnepaikoilla. Nama liikenne
paikat on mainittu julkaisussa V altionrautateiden autoliikenne (lomake 
n:o 2650). 

2. Kotiinlmljetusliikenteessa sovelletaan tavaran ja lruljetuskirjojen 
kasittelyssa seka rahdituksessa samoja maarayksia kuin valtionrautateiden 
hoitamassa vastaavassa liikenteessa. 

Taman sopimuksen ,alaisiksi lahetyk iksi katsotaan vain scllai et lahe
tykset, joiden nouto- tai kotiinkuljetusmaksut isa1tyvat rahtikirjoihin 
merkittyihin maksuihin. Muut nouto- ja kotiinlmljetusmaksut kannetaan 
asiakkailta suoraan Yhtioiden lukuun ja toimesta naiden omia autolmlje
tuskirjoja kayttaen. 

3. 'l'aman sopimuksen alaisista eninUian 3 000 kiloa painavien kap
palctavaralahetysten nouto- ja kotiinlruljetuksista korvataan Yhtioille 100 
markkaa jokaisesta nouto- ja jakopaikasta ( = kayntikerrasta kunkin 
asiakkaan luona) ja lisaksi 650 markkaa tonnilta. Kayntikerraksi ei lueta 
yksinomaan laskutuksen tai maksujen kannon takia asiakkaan luona ta
pahtuvaa kayntia. Vaunulmormista ja yli 3 000 kilon kappaJ.etavaralahe-
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tyksi ta on korvaus 650 markkaa tonnilta. Tonnimak. ut lasketaan tavaran 
todellisen painon mukoon. J os k.uljetuscsineelle on vahvistettu tariffi
paino tai k.ysymyksessa on k.ookas tai erittain kookas ta;-ara, lasketaan 
tonnimaksut niiden osalta kuitenkin tariffipainon mukaan. Kussak.in las
k.ussa pyoristetaiin yhteenlaskettujen painojen summa ylO pain seuraa
vaan tayteen 100 kiloon. 

8 § 

J akelulinjaliikenne 

1. YhtioilUi on taman sopimuksen nojalla valtionrautateiden puolesta 
oik.cus harjoittaa jakelulinjaliikennetia rautatiehallituksen erikseen maa
rittelemilla linjoilla. Tii.ma jak.elulinjaliikenne on jarjestettava siten 
tapahtuvaksi, etta se parhaalla mahdollisella tavalla vastaa paikallisia 
olosuhteita ja tarpeita. Naista kaytannollisistii jarjestelyista Yhtioiden 
on sovittava ao. liikennejakson paallikon kanssa. 

Liikennejakson paiillikko vahvistaa laskutettavien ajokilometrien maa
ran seka maaraa virkamiehen, jolla on oikeus suorittaa lisa- tai ylimaa
raisen auton tilaus. Mikali maaratylla linjalla eri paivina ajetaan eri 
reitteja, on liik.ennejakson paallikon vahvistettaYa k.ullekin reitille la Jm
tettavien ajokilomctrien miiara. 

Yhtioiden hoidossa olevat jakelulinjat on mainittu julkaisussa Val
tionrautateiden autoliikenne (lomake n: o 2650). 

2. Jak.elulinjaliikenteessa sovelletaan tavaran ja kuljetuskirjojen kii
sittelyssa seka rahdituksessa samoja maiirayksia kuin valtionrautateiden 
hoitama sa vastaavassa liikenteessa. 

3. Rautateiden toimesta Yhtioiden tehtavaksi annctut jak.elulinja
kuljetukset on aina hoidettava ensi ijaisina. Mikiili jak.eluautoihin jaa 
tilaa, voivat Yhtiot rautatien e tamatta ottaa kuljettaakseen Hiytekuor
mina paikallisluontoisia Uihetyksia, joita ei katsota rautatien kuljctetta
vaksi tavaraksi. Tiillaiset jak.elulinjaliikenteeseen k.uulumattomat kulje
tukset hoidetaan siis kokonaan Yhtioiden luk.uun ja vastuulla, joten 
rautatiekuljetuskirjoja ei niissa saa kayttaa eikii niita myoskaan kirjata 
kulj etuskirj al uetteloihin. 

4. Jak.elulinjatavaran kuljetukse ta maksetaan Yhtiolle 800 markkaa 
tonnilta ja taman lisak i jokai elta ajokilometrilta lisak.orvausta 45 mark
kaa kilometrilta ajomatkan ollessa enintiian 50 km, 40 markkaa kilomet
riltii ajomatkan ollessa 51-100 k.m ja 35 markkaa kilometrilta ajomatkan 
ollessa yli 100 km. Korvauk.sena lamminvaunutavaran lrnljettamisesta 
kylmana vuodenaikana Uimmityslaitteilla varustetuissa autois a makse
taan Yhtioille loka-maaliskuulta kaikk.ien jakelulinja-autojen osalta mai
nitut kilometrikorvaukset 2 markalla korotettuina. 

Ajomatkalla tarkoitetaan yhden edestakaisen tai sitii vastaavan kiei'to
matkan vahvistettua pituutta. 
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Ajokilometrit lasketaan kullekin linjalle vahvistettujen valimatkojen 
mukaan kayttiien kertoimena ajovuorojen lukua. 

Laskutettava paino saadaan samalla tavalla lmin kotiinkuljetusliiken
teessa. 

5. Jo Yhtiot rautatieviranomaisten eri tilaukse ta suorittavat elavien 
elainten, erillistavaran, lamminvaunutavaran tai rajahdysaineiden kulje
tuksia lisaautoilla, maksetaan niista Y11tioille valtionrautateiden tilaus
liikennetariffin mu.kainen korvaus. 

9 § 

Tavaralinjaliikenne 

1. Rautatieliikennepaikoilta otetaan tavaraa kuljetettavaksi kaikille 
Yhtioiden tavaralinjojen varrella oleville autoliikennepaikoille. Tavara
linjoistaan Yhtioiden on laadittava rautatiehallitu.kselle linjaluettelo, joka 
rautatiehallituksen toimcsta saatetaan rautatieliikennepaikkojen tietoon. 
Tavaran kuljetus rautateitse yhdysasemalle voi tapahtua kiito- tai rahti
tavarana. 

Autolinjan varrelta vastaanottaa lahetykset joko autonkuljettaja tai 
on ne tuotava Yhtioiden autoliikennepaikoille. Rautatiekuljetus voidaan 
suorittaa jolm k.iito- ta.i rahtitavarana. 

2. Yhdysliikenteessa otetaan kuljetettavaksi vain sellaista tavaraa, 
joka soveltuu autoissa kuljetettavaks.i. Epaselvissa tapauksissa Hihetys
aseman on tiedusteltava yhdysliikennea emalta, voidaanko kuljetus suo
rittaa autolla ja tullaanko kuljetus myonteisessa tapauksessa ehka rahd.it
tamaan autokuljetu.ksen osalta tilausliikennetariffin mu.kaan. Tallainen 
tiedustelu on tehtava m.m. elavien eliiinten, erillaan muista tavaroista 
lmljetettavien tavaroiden, hankalasti kasiteltavien koneiden yms. osalta. 

3. Rautatieliikennepaikoilta kuljetettaviksi jatetyille Hihetyksille laa
ditaan kuljetustavasta riippuen joko kiito- tai rahtitavaran rahtikirja, 
jonka ylareunaan on lahetysliikennepaikan toimesta leimattava sana 
,Autolla". Rahtikirjaan on miiaraasemaksi merlrittiivii autoliikennepaikan 
nimi ja sulkumerkkeihin sen jalkeen yhdysaseman nimi. 

Autolinjan varrelta kuljetettavaksi jatettyjen liihetysten kuljetus
kirjana kaytetaan niin ikaan rautatierahtikirjoja. Niihin on lahetyspai.kan 
peraan sulkumerkkeihin kirjoitettava yhdysaseman nimi. J ollei laheW.i.ja 
ole laatinut Hihetykselle rautatierahtikirjaa, on Yhtioiden autonkuljetta
jan tai autoliikennepai.kan hoitajan laadittava lahetykselle kuljetuskirja 
Yhtioiden lomakkeelle. Taman kuljetuskirjan perusteella kirjoitetaan 
yhdysasemalla lahetykselle rautatiekuljetuskirja koko kuljetusmatkalle. 
Autonkuljettajan tai autoliikennepaikan hoitajan on kannettava lahetta
jalta maksu rahtikirjasta ja sen tayttiimisesta. Niin ikaan on lahettajalta 
kannettava maksu osoitelapuista, jolleivat osoitteet ole valtionrautateiden 
liikennesaannon maaraysten mu.kaiset. 



-9- 20s 

4. Yhdysliikenteessa lruljetettavien kiito- ja rahtitavaraUihetystcn kul
jetusmaksut lasketaan katkotariffin mukaan erikseen kummankin sopi
muspuolen kuljetusmatkaosuuksilta. Rautatien osuus lasketaan valtion
rautatciden tariffin ja Yhtioiden osuus Yhtioiden maaraamien tariffien 
(liite 2) mukaan. Toisen sopimuspuolen myonilimat erikoisalennukset 
eivat koske toiscn sopimuspuolen kuljetusosuutta, jollei siita nimenomaan 
erikseen sovita. 

5. 1:ndysliikentee sa lruljetcttavi n lahetysten ral1dit voidaan suorit
taa joko lahetys- tai maarapaikalla, jollei valtionrautateiden liikenne
saannos a toisin maarata. Rautatie- ja autokuljetusmaksu on suoritettava 
samalla paikalla. Jos lahettaja haluaa maarata rahdin mak ettavaksi 
maarapaikalla sellai esta tavarasta, joka otetaan kuljetettavaksi auto
linjan varrelta ja josta rahti valtionrautateiden liikennesiiannon mukaan 
olisi maksettava Uihetyspaikalla, on lahettajalta otettava itoumus mah
dollisten val1inkojen ja k:uljetusmaksun korvaamisesta. Tallaisia taYaroita 
ovat m.m. tuore kala ja liha, tuoreet hedelmat, marjat (puolulwita 
lulruunottamatta), tuoreet vihannekset, elavat kasvit, elavat elaimet yms. 

6. Yhdysliikenteessa k:uljetettaville lahetyksille voidaan asettaa jalki
vaatimus, jos sellaisen asettaminen valtionrautateiden liikennesaannon 
mukaan on mahdollinen. J os jalkivaatimuksen alainen tavara otctaan 
kuljetettavaksi autolinjan varrella olevalta paikalta ja lahetyksen rahti 
halutaan suorittaa Hihtopaikalla, on lahettajaWi rahdin ja taman pykalan 
kohdan 3 toisessa kappaleessa mainittujen mahdolli ten maksujen lisaksi 
kannettava myos jalkivaatimu palkkio. 

7. Tavaralinjaliikenteessa suoritetaan Yhtioille kuuluvat tulo-osuudet 
sen suuruisina ]min mak:sut rahtikirjojen mukaan on kannettu. J os 
tavaralinjan autossa lruljetetaan rautateitse lmljetcttaval{Si jatettya ta
varaa, jonka rahti on laskettu niinkuin tavara lruljetcttaisiin yksinomaan 
junalla, korvataan Yhtioille tallaisesta kuljetuksesta 650 markkaa tonnilta 
ja lisaksi 15 markkaa tonnikilometrilta. Painot tasotetaan samalla tavalla 
kuin kotiinkuljetuskorvauk ia laskettaessa. 

10 § 

Tilitysten ja maksujen selvittiiminen 

1. Yhdysliikennelmljetu maksujen tilit:vs tapahtuu rautatieliikenne
paikoilla samalla tavalla lmin tavallisten rautatiekuljetustenkin tilitys. 

2. Yhtiot ovat velvolliset tilittamaan rautatielle kantamansa rauta
tielle lmuluvat varat viimeistaan kantopaivaa seuraavana arkipi.iivana. 
Liikennejakson paallikko on oikeutettu myontamaan tahiin eninti.ian 
kahdcn arkipaivan pidennyksen, jos paikalliset olosuhteet sita vaativat. 

3. Korvauksen suoritus Yhtiolle tapahtuu rautatiehallituk en tilitoi
miston valityksella Yhtioiden puolikuulcausittain jalkikateen laatimien 
laslmjen perusteella. JakelulinjaliikenneWi koskevat laslmt on ao. liiken
nejakson paallikon hyvaksytta,'a. Kotiinkuljetus- ja tavaralinjaliikem1etta 
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koskevat laskut hyvaksyy ao. asemapaallikko, ellei liikennejakson paal
likko ole pidattanyt hyviiksymisoikeutta itselleen. Laskut on Uihetettava 
rautatiehallituksen tarkastustoimistolle tarkastusta ja maksumaaraysten 
antamista varten. Laskuihin on liitettava niiden laatimisen perusteena 
olleet lruljetuskirjaluettelot. 

III. Irtisanominen 

11§ 
Tama sopimus on molemminpuolisin kuuden kuukauden irtisanomis

ajoin voimassa 1. 6. 1961 lukien. Talla sopimuksella kumotaan rautatie
hallituksen ja Oy Pohjolan Liikenne Ab:n kanssa tehty 1. 8. 1959 voi
maan tullut tariffisopimus. 

* • • 

Rautatiehallittdcsen antamia lisiimiiii1·iiylcsiii. 

1. Yhtiot ovat ilmoittaneet, etta sopimuksen 2 § :ssa mainittuna varsi
naisena henkilolinjojen luettelona on kaytettava julkaisua Suomen Kullrn
neuvot (virkakayttoa varten jaettu Rautateidcn Aikataulu), josta myos 
saadaan autolippujen hinnat. 

2. Sopimuksen 5 §: ssa mainittu lisa- ja ylimaaraisen anton tilaus 
on tehtava kirjallisesti etukateen. Ellei tilausta voida tehda etukateen, 
on ao. virkamiehen, yhtion tehtya ilmoituk en lisaauton kaytosta ja va
kuuttauduttuaan lisaauton tarpeellisuudesta, annettava tilaus jalkikateen. 
Tilaukset voidaan myos laatia laskutuskausittain pideWi.vana luettelona, 
johon merkinnat tilaajan allekirjoituksin on tehtava paivittain. Tilaukset 
tai tilausluettelo on luovutettava yhtiolle liitettaviksi laskutuksiin. 

3. Sopimuksen 8 §: ssa mainittu lisa- ja ylimaaraisen au ton tilaus 
on tehtava kirjallisesti. Tilaukset voidaan myos laatia laskutuskausittain 
pidettavana luettelona, johon merkinnat tilaajan allekirjoituksin on teh
tava paivittain. Tilaulu;et tai tilausluettelo on luovutettava yhtiolle liitet
taviksi laskutuksiin. 

4. Tilityksesta Kl 28 a/ 59 annetut maaraykset ji:Uivat toistaiseksi enti
selleen. (Tfo S 447, 16. 5. 61) Kl 20 a/ 61. 
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Liite 1 

Oy Pohjolan Liikenne Ab: n ja Viipurin Linja-Auto Oy: n junaliiken
netta korvaavat henkilolinjat 1. 6. 1961 lukien 

Turku-Naantali .................. . 
Turku-Pai:rnio . ...... ..... ........ . 
Vuokatti-Sotkamo .. .............. . 
J oensuu-Viinijarvi-Outokumpu ... . 
Karjaa-Riihimaki ................. . 
Taavetti-Luumiilri ................ . 

rautatiehallituksen kuljetustoimiston 
maaraiiman yhden edestakaisen ajo
vuoron osalta koulupaivina 1. 9.-
31. 5. valisena aikana 

Kouvola-Lappeenranta-Imatra as. . . 
rautatiehallituksen kuljetustoimiston 
maaraaman yhden edestakaisen ajo
vuoron osalta 

Kuopio-Iisalmi ................... . 
rautatiehallituksen kuljetustoimiston 
maariiiiman yhden menovuoron osalta 

Laurila-Tornio .......... : ........ . 
ra uta tiehalli tuksen kulj etustoimiston 
maaraiiman yhden menovuoron osalta 

Oy Pohjolan Liikenne Ab 
-,,-
-,,-
-,,-

" Viipurin Linja-Auto Oy 

-,,-

0.' Pohjolan Liikenne Ab 

-,,-
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Liite 2 

Oy Pohjolan Liikenne Ab: n tavaralinjaliikennetariffi 1. 6. 1961 lukien 

Yhdysliikentce a kuljctettavicn kiito- ja rahtitavaralahety ten kulje-
tu m.ak ·ut lasketaan Oy Pohjolan Liikenne Ab: n kuljetusosuudelta 
samalta painolta kuin rautatierahtikin seuraavan tatli u.:kon mtliraan: 

Liihetyksen painon ollessa 

kru 1-300 301-600 601-1500 1501- 3000 yli 3000 

kiloa, on maksu pennia kilolta 

20 115 111 105 101 97 
40 140 135 128 123 11 
60 165 160 153 148 143 
80 190 184 176 170 164 

100 215 209 201 195 1 9 
120 240 233 224 217 210 
140 265 258 249 242 235 
160 290 282 272 264 256 
180 315 307 297 289 281 
200 340 331 320 311 302 
230 370 361 350 341 332 
260 400 390 378 368 35 
290 430 420 40 398 388 
320 460 449 436 425 414 
360 490 479 466 455 444 
400 520 508 494 482 470 
450 560 548 534 522 510 
:oo 600 587 572 559 546 
550 640 627 612 599 586 
600 680 666 650 636 622 
650 720 706 690 676 662 

Taman tariffin mukaiset kuljetusmaksut aadaan 3 000 kg paino
rajaan saakka valmiiksi laskettuina tariffitaulukkojen ,Tavaralinjaliiken
teen maksutaulukoista", joita sovclletaan yhdys1iikennelahety ten auto
kuljetu ·maksun maaraamiscen. Vahimmat maksut on mainittu samassa 
tatliuko:,sa. 

Helsinki 1961. Valtioneuvoston kirjapaino 
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KASKYLEHTI N:o 21 
1 9 6 1 

Vilttaus Kiiskylehdessa Julkalstuun maaraykseen merkltaan: 
Kl 1/61 . 2 ( = lehden numero, vuosl, asian numero). Jakelua 
koskevat muutosil moltukset on tehtava palnatusjaostoon. 

To I mIt u s: Rautatiehall ltus, lehtipalvelu. 

S is a 11 y s: 1. VR Kaskylehti 20 a/61. - 2. Yapnalippu~iiannon muutoksia. -
3. Kuusankosken-Voikan yksityisen rautntien lakkauttaminen. - 4. Ennakko
perintaasetuksen muuttaminen. - 5. Li atyotuntien merkit eminen tyoaikokort
tiin - 6. Lisatyon merkitseminen tyovoimankayttotila. toon. - 7. Mnutoksia 
'ravaranimiston metalliosaan n :o 2670/700-759. - 8. Runkojunien myohastymi
sistii tehtiiviit ilmoitukset. - 9 . 'rarkeimmistii tavarajunista tehtiivat ilmoitukset. 
- 10. Vaunuvaa'at. - 11. Laivaliikenne satamissa. - 12. 'rariffitaulnkot. -
13. Ylimiiiiraiset vapaaliput. - 14. hlatkalippualennuk ia. - 15. Avoimia virkoja 
ja toimia. 

VR Kaskylehti 20 a/61 

Erillisena on julkaistu VR Kaskylehti 20 a/61, joka sishltaa 1 
Oy P ohjolan Liikenne Ab: n ja Viipurin Linja-Auto Oy: n sekii 
rautatiehallituksen kanssa tehdyn tariffisopimuksen. 

Vapaalippusaannon muutoksia 

V altionrautateiden vapaalippusiUi.nnon sisaltavan asetuksen 2 
15 §: n 4 lisamaarayksen d- ja g·kohdat muutetaan euraavan sisal
toisiksi : 

d. Erikoisaikavapaalippuja (3 §) valtionrautateiden henkilo
kuntaan kuulumattomille, joille vapaalipun antaminen voidaan kat
soa tarkoituksenmukaiseksi, paajohtaja, posti- ja lennlitinlaitok en 
virkailijoille, vieraiden rautateiden ja muiden kulkulaitosten vir
kailijoille tariffio aston johtaja ja pyydetyille a iantuntijoille ym. 
asianomaisen osaston johtaja. 

g. Erikoiskertavapaalippuja (3 §) Yaltionrautateiden henkilo
kuntaan ktnuumattomille, joille vapaalipun antaminen voidaan kat
soa tarkoituksenmturaiseksi, paajohtaja, vieraiden koti- ja ulkomaan 
rautateiden ja muiden kulkulaitosten virkailijoille tariffiosaston 
johtaja ja lisaksi avustajille, asiantuntijoille, todi tajille yms. asian
omaisen osaston johtaja seka asianomainen asemapaa'llikko (passitn ·
lippuja) matkaa varten virantoimituspaikalle tai -paikalta rautatie-, 
posti- ja lennatinlaitoksen sekli tulli.laitoksen viran tai toimen halti
joille seldi myos tasavallan presidentin kt1tsuihin (meno- ja paluu
lippuja). Epa elvissa tapauksissa maaraa erikoisvapaalipun anta-

5318/61/5-- 26.5.1961 
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jan ja lipun kirjoituspaikan tariffiosaston johtaja. (Rh n: o 1442, 
19. 5. 61.) Kl 21/61. 2. 

Kuusankosken-Voikan yksityisen r autatien 
lakkauttan1Unen 

Valtioneuvosto on Kymin Osakeyhtion anomuksesta lakkautta
nut mainitun yhtion omistaman Kuusankosken-Voikan yksityi
sen rautatien. (Kulk n: o 3799, 3. 5. 1961; Rh n: o 583, 15. 5. 1961.) 
Kl 21/61. 3. 

Ennakkoperintii.asetuksen muuttan1Unen 
Joulukuun 23 paivana 1959 annetun ennakkoperintiiasetuksen 

( 482/59) 6 § on sanotun asetuksen muu ttamisesta 3 paivana tou
kokuuta 1961 annetulla asetuksella muutettu nain kuuluvaksi: 

6 §. 
Valtion suorittamasta elakkeesta toimitetaan ennakonpidaty 

valtiovarainministerion maiiraaman tau lukon mukaan. Milloin 
mainittua elaketta ei ole katsottava valtionverotuksessa veron
alaiseksi tuloksi, mutta siita on suoritettava kunnallisveroa, ei 
elakkeesta, jonka vuotuismiiiira on enintiilin kuusikymmenta
tuhatta markkaa, ennakonpidiitysta toimiteta, eliikkeen vuotuis
maaran ollessa suurempi kuin kuusikymmentatuhatta markkaa, 
mutta enintaan yhdeksankymmentatuhatta markkaa, pidatetaan 
ennakkona 5 prosenttia, vuotuismaiiran ollessa suurempi kuin 
yhdeksankymmentiituhatta markkaa, mutta enintiiiin satakaksi
kymmentiituhatta markkaa, 10 prosenttia sekii vuotuismiiariin ol
lessa sataakahtakymmentatuhatta markkaa suurempi 15 prosent
tia. (A.setuskokoelma n:o 225/61. - Toj n:o To 365, 16. 5.1961. 
- Vert. Kl 10 a/ 60 siv. 17.) Kl 21/ 61. 4. 

Lisatyi:ituntien merkitsen1Unen tyi:iaikakorttiin 
Tyoaikalain alaisten virkamicsten tyoajan lyhentiimistii koske

van valtioneuvoston piiiitoksen (Kl 17 a/61) mukaisesti korvatta
Yat lisatyotunnit merkitiiiin tyoaikakortille (lorn. 2958) lomak
keen alaosaan ylityotuntisarakkeeseen eri riville kiiyttiimallii 
tunnusnumeroa 3. (Toj n: o To 392, 23. 5. 61. ) Kl 21/ 61. 5. 

Lisatyon merkitseminen tyovoimankayttotilastoon 
Tyoaikalain alaisten virkamiesten tyoajan lyhentiimista koske

van valtioneuvoston piiiitoksen (Kl 17 a/ 61) mukainen lisiityo 
tilastoidaan 28. 5. 1961 alkavasta 3-viikkoiskaudesta lukien siten, 
etta tyovoimankiiyttotilaston kyselylomakkeeseen A. (n: o 388) ) 
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merkitiiiin eri riville sarakkeeseen 17 (ylityon koodi) lisiityota 6 
osoittava tunnus 3 ja sarakkeeseen 18 (ylityotunteja) lisiityotun-
tien lukumiiiirii. Muita ylityon tilastoinnista po. lomakkeessa ja 
sen tiiyttamisohjeissa annettuja miiarayksia sovelletaan myos lisii-
tyon tilastoinnissa. (Tit n : o 289, 18. 5. 61.) Kl 21/61. 6. 

Muutoksia Tavaranim.ist<in metalliosaan 
n:o 2670/700--759 

Tavaranimiston yllii mainittuun osaan tehdaiin seuraavat 'I 
muutokset: 

PJt- ji-----,....-T_a_v_a_r_a_n ______ l si1l6 J RJt I Standardi 
numero nimitys 

Lisataan: 
sivulle 16 

704.10.09 

sivulle 61 

715.11.72 

715.12.32 

715.14.16 
715.14.20 

715.17.10 
715.17.16 
715.17.25 
715.17.45 
715.17.54 

sivulle 64 

715.85.14 
715.85.30 

-------
n:o 8 (1,2/ 2,06 mm) 

sinkitty •) ... ....... 
-------

Ck 45, nuorrutettu 
(paksunnettuna) 
~ 110 mm ........ 
------ -
0 32 mm • • 0 0 •••• 0. 

-------
0 16 rom •• 0 • •••••• 

~ 20 mm ... . .. . . . . 
' -- -----

0 10 mm ••••• 0 •• • 0 

~ 16 mm • 0 •••• • 0 •• 

0 25 mm . ....... .. 
0 45 mm ... . .... .. 
~ 60 mm .... 0 0 • • • • • 

-------
14 mm ....... . .... 

30 mm •• 0 •• 0 0 ••••• 

-------
(N:o V. 53/342, 20. 5. 61.) Kl 21/61. 7. 

kg T 

DIN 17200 
kg T 

kg T 

kg T 
kg T 

kg T 
kg T 
kg T 
kg T 
kg T 

kg T 
kg T 
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Runkojunien myohastymisista tehtavat ilmoitukset 

8 Luettelo aikataulukauden N: o 128 runkojunista, joist a on teh-
Uivii erikseen miHiratyt myohastymi ilmoitukset (Ks. MK V 10.23.): 

Rataosa Junat 

Hki-Sk-RoijTor, ) 43, 45, 45 A, 49, 53, 55, 61, 63, 65, 67, 91, 
Tpe-Pri, Tl-Tku D5, 97, 357, 359, 511, 42, 42 A, 46, 48, 50, 
Sk-Vs, Hpk-Sl 56, 62, 64, 66, 68, 92, 96, 98, 358, 360 

lllri-Kw-Sl 
Kw-Pm-Kon 
Pm-Jn 

IIki-Kr-Tku 

) 

1, 3, 5, 9, (9 A), 11, 13, 15, 17, 71, 75, 79, 
81, 705, 771, 2, 4, 6, 10, 12, 14, 16, 18, 70, 
72, 76, 82, 706, 720, 772 

29, 31, 33, 35, 37, 39, 30, 30 A, 32, 34, 36, 38 

(K ut n: o 1051, 18. 5. 61) Kl 21/61. 8. 

Tarkeimmista tavarajunista tehtlivat ilmoitukset 

9 Luettelo aikataulukauden N: o 128 tavarajunista, joista tehdaan 
Kl 22/ 1960 kohdan 11 muk:ainen myohlistymisilmoitus: 

Rataosa 

Hk:i-Sl-01 
Hpk-Pm 

Tpe- Tku 

IIki-Pm-Kon 
Hki-Kw-Imr 
Psl-Kr-Tku 
Ri-Kr-Tku 
Pm-Jns 
Kw-Kta 

Junat 

) 

59, 1041, 1055, 1057, 1061, 1131, 2407, 4051, 
4053, 4061, 4091, 5061, 40, 1042, 1058, 1062, 
2432, 4052, 4062, 4092, 5062, 5064, (5064 A) 

3405, 3408 

1071, 1073, 1075, 2071, 1072, 1076, 7930 
1077, 2211, 2233, 2224 
1031, 1032 
2035, 2036 
1081, 10 2 
7317 

(Kut n: o 1052, 18. 5. 61) Kl 21/ 61. 9. 

• 
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Vaunuvaa'at 

Haminan aseman alaisessa Hillossa on otettu kayttoon 100 1 O 
tonnin vaunuvaaka, jonka tehollinen pituus on 8.5 m. Sitii kos
kevat merkinnat lisiitaan Aakkoselliseen luetteloon ja Aikataulu
kirjan A-osaan. (Lkoj n: o Lt 1378, 17. 5. 61. ) Kl 21/ 61. 10. 

Laivaliikenne satamissa 

Laivaliikenne Raahen satamassa Lapaluodo a on alkanut 11 
13. 5. 61. 

Tariffitaulukot 

Matkailulipun lisiimruksu on 1. 6. 1961 alkaen sekii aikuisten 12 
etta lasten osalta vaunuluokasta riippumatta 100 markkaa. Tasta 
on tehtava korjaus tariffitaulukkojen siv. 4 olevaan kohtaan 9. 
(Tfo S 450, 17. 5. 61.) Kl 21/61. 12. 

Ylimaaraiset vapaaliput 

V.R. Liikennevirkamiesyhdistys r.y:n toimesta Joensuussa 16. 6. 13 
61 jarjestettaviin suunnistamismestaruuskilpailuihin osallistuville 
valtionrautateiden palveluksessa oleville vapaalippuihin oikeute-
tuille mainitun yhdistyksen jasenille on myonnetty ylimaariiiset 
vapaaliput kotiasemalta Joensuuhun ja ta:kaisin. (T£o n:o 141, 
19. 5. 61.) Kl 21/61. 13. 

Matkalippualennuksia 

Joensuu (lyhinta tieta) : 1.-6. 6. 1961; Sotainvalidien Veljesliitto; 14 
vuosikokous; nwsikokoukseen matkustavat kokousedustajat; 25 %. 
Ostetut matkaliput oikeuttavat matkustamaan vain ylla mainit-
tujen paivien valisena aikana. Vuosikokous pidetlil:in 3.-4. 6. 1961. 
(Tfo n:o S 452, 18.5.1961.) Kl 21/ 61. 14. 

Hameenlinna ja Parola (lyhinta tieta) : 15.- 20. 6. 1961; Sodan
aikainen Panssaridivisioona; Sodanaikaisen Panssaridivisioonan 
maanpuolustusjuhla; juhlaan matkustavat; 25 o/o. Ostetut matka
liput oikeuttavat ma1Jkustamaan vain ylla mainittujen piiivien 
valisena aikana. Juhlatilaisuudet ovat 17.-18. 6. 61. (Tfo n: o 
S 449, 17. 5. 61.) Kl 21/ 61. 14. 
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Avoimia. virkoja ja toimia 

Ylcsi y .p. 4 l. rakennu..s?nestarin virka, toistaiaeksi 10. ratajaksossa (Iisalmi). 
Rataosaston johtajalle osoitctut l1akemukset on toimitettava rautatiehallituksen 
kirjaajalle viimeistli.li.n 8. 6. 1961 ennen kcllo 12 (postitse ennen virka·ajan . 
piilittymista). 

E ityksen perusteella taytettiivii f!J l. ratava1·tijan toimi, toistaiseksi 10. 
ratajaksossa: km 606---614 (Murtomli.ki) . Rataosaston johtajalle osoitetut ha· 
kemukset on toimitettava asianomaiselle ratajakson piilillikolle viimeistiiiin 
8. 6. 1961. 

Ylim. 3 l. lcirjurin toimi valtionrautateiden varasto-osastossa, asemapaik· 
kana toistaiseksi Helsingin varasto, tiiytetiiiin esityksen perusteella. Varasto· 
osaston johtajalle osoitetut hakemukset on toimitettava varastotoimistoon vii
meistiiiin 8. 6. 1961 ennen klo 12 (postitse ennen virka-ajan piiiittymistii). 

Ale=an palkkaluokan osastosihteerin vilrlca rautatiehallituksen rautatie
rakennusosastolla. Kirjalliset rautatiehallitukselle osoitetut hakemukset on toi
mitettava rautatiehallituksen kirjaajalle viimeistiilin kesii.kuun 16 pii.ivanii. 1961 
ennen kello 12 (postitse ennen virka-ajan piilittymistii). 

7. liikennejaksossa on haettavana seuraavat esityksen perusteella tli.ytet
tiiviit toimet: jwnamiehentoimia: viisi Kouvolan, neljii. Imatran, yksi Mikkelin 
ja neljii. Kotkan asemilla sekii kaksi Hillon satamassa; ylcsi f!J l. vaihdemiehen
toimi Imatran asemalla; asemamichentoimia: yksi Kouvolan

1 
kolme Imatran ja 

kolme Kotkan asemilla sekii yksi Hillon satamassa. Liikenneosaston johtajalle 
osoitetut hakemukset on jiitettii.vii. asianomaisen liikennepaikan piiii.llikollc vii
rncistiiiin 16. 6. 1961. 

Valtionrautateillii. on . haettavana y.p. 1 l. ratainsini:iorin virlca, jonka hal
tija toimii toistaiseksi 6. ratajakson piiii.llikkonii.. Hakemukset sijan saamiseksi 
siinii. ehdotuksessa, jonka rautatiehallitus tulee tekemii.ii.n sanotun viran tii.yttii.
miseksi, on toimitettava rautatiehallituksen kirjaajalle viimeistii.ii.n 26. 6. 1961 
ennen kello 12 (postit e ennen virka-ajan piiii.ttymistii). 
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KASKYLEHTI N:o 22 
1 9 6 1 

Vllttaus Klskylehdessl )ullcalstuun mUrlylcseen merkJtlln: 
Kl 1/61. 2 (=- lehden numero, vuosl, asian numero). Jakelua 
koskevat muutosllmoltulcset on tebtlvi palnatus)aostoon. 

To I mIt us: Rautatlehallltus, lehtlpalvelu. 

S i s a 11 y s: 1. Tyoaika t~·ossii, milloin ei nuudateta tyoaikalakia eikii. viras
t ojen tyoaja ta annettua a etu. ta. - 2. \ 7 uo ·imatkarahat. - 3. Virantoimituksesta 
asemapaikan ulkopuolella suoritettava korvau s. - 4. Valtionrautateiden oppikurssi
laisten paivaraha. - 5. Linjaliikentees a toimivien autonkuljettajien .ia autonapu
miesten matkakoT\·au . - 6. Yirantoimitusraha iiiintii. - 7. Virkapukimien tilaa
minen. - 8. Mnutoksia Tavaranimiston metalliosaan n:o 2670/700-759. - 9 . Muu
tok ia julkai nun Liikeunepaikkojen viilimatl{at. - 10. Osoitteella varustettu vie
raalle liikennepaikalle harhaantunut tavara. - 11. Laivaliikenn e atamis, a. - 12. 
Muutos tariffi aiiutoon. - 13. Pohjoismainen tavaratariffi. - 14. VR Matkailu
liput 1961. - 15. Matkalippualennuksia. - 16. Kadonneita matkalippuja, henkilo
kortteja :-m. - 17. Avoimia virkoja ja toimia. - 18. VR :n tenni mestaruuskil
pailut. - 19. Suunnistuksen talkoo-valmennusleiri Vuokatissa. 

Tyoaika tyossa, milloin ei noudateta tyoaikalakia 
eika virastojen tyoajasta annettua asetusta 

Rautatiehallitu on paatHin;rt muuttall. antamiaan maarayksia 1 
(Rh H. 66/ 1950, l\1K I . 67.3 ) tyoajasta aiiunollisessa tyossa, milloin 
ei noudateta t~·oaikalakia eika Yirastojen tyoajasta annettua a ·etnsta 
kesakuun 1 piii vasta 1961 lukien siten, etta siU:innollincn tyoaika 
mainituissa toi. ·a on enintiian 193 tuntia 30 paivii sa. (\'ert. maa-
ray ten 2 §) - (Rh/ hlo n:o H. 37 , 2-1. 5. 1961) Kl 22/ 61. 1. 

Vuosimatkarahat 

Kulkulaito .. ten ja yleisten tOiden ministerio on kirjelmalHian 2 
n: o 316/ 712-61, 4153, 20. 5. 1961, valtioneuYo ton raha-asiainvalio
kunnan tm:tk:okuun 3 paiYana 1961 antaman lausunnon mukaisesti 
vahvistanut valtionrautateiden Yiran tai toimen haltijoille mak et-
tavat vuosimatkarahat tammikmm 1 paivastii 1961 lukien scuraa-
vasti: 

Viran tai toimeu uimike 

Keskushallinto 
Ylipuutarhuri .. . . ....... . . ........ ... ... . 
Matkustava teknikko (koneosaston matka-

neuvoja) . ........................... . 
Vaakatarkastaja .................. . ...... . 

5481/61/5- 1. 6. 1961. 

Yuosimatkaraha mk 
vuode a kuukaudessa 

69 600 

192 000 
133 800 

5 800 

16 000 
11150 
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Viran tai tuimen nimike 

Linjahallinto 
Rataosasto 
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Rakennusmestari, 1 ja 2 l. (opa tinme tarina) 
Opastinasentaja .......... .. ..... .. .. .... . 
Puntarhuri . . . . . . . . . . . . ............ ... . . 

ltoneosasto 

Vl'lurime tari (matkaneuv. ) (Kt/4. koncjak o) 
)) )) (1. ) 
)) )) (4. )) ) 
)) " 

(6. 
" 

) 
,, )) (7. 

" 
) 

Si.ihkotal'kastaja, yp (1. sahkopii1·in 1 iiiillikko ) 
)) ) yp (2. 

" )) ) 
, ap (3. 

" )) ) 
)) ) yp (4. )) )) ) 
)) ) yp (5. )) " 

) 
)) ) yp (6. 

" )) ) 

" 
, ap (7. )) ) 

)) , YP (R )) )) ) 
) yp l9. )) )) ) 
, ap (10. )) )) ) 

)) ,ap (11. )) )) ) 
, ap en 

" )) ) 
Teknikko ( ahkopiirinpaallikon apulainen) 

r arasto-osasto 

1. hoitoalueen puutavaraldl',janpiHija 
2. )) " 3.-!. )) " G. )) 

6. )) )) 

7. )) )) 

8. 
" )) 

0. )) ,, 
10. 

" " 
Polttoainetyi:injohtaja, linja-, o aston johtajan 

harkinnan mukaan eninUian •• 0 • • ••• • •• • 

Vuusimatkaraha mk 
Yuodes a kuukaudessa 

167 400 
117 300 

64 200 

162 000 
126 000 
144 000 
162 000 
11-l-000 

73 t'OO 
73 800 
66 000 
93 000 
73 00 
7 000 
7 000 

4 000 
84000 
84 000 
66 000 
93 000 
66 000 

111 300 
132 000 
192 000 
114 000 
114 000 
156 000 
168 000 
102 000 
132 000 

114600 

13 950 
9 775 
5 350 

13 500 
10 500 
12 000 
13 500 
12 000 
6150 
6150 
5 500 
7 750 
6 150 
6 500 
6 500 
7 000 
7 000 
7 000 
5 500 
7 750 
5 500 

9 27G 
11000 
16 000 

9 500 
!) 500 

13 000 
14000 

8 500 
11000 

9 550 
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Rautatiemkenn usosasto 
Hautatierakennu. o astolla mahdollisesti mak

settavista, vu osimatkarah oibin verratt a
vista. ma.tkarahoista maarataan erikseen 

22 

(Toj n:o To 76, 26. 5.1961. - Vrt MK II siv. 1.115 kohta 25.) 
Kl 22/ 61. 2. 

Virantoimituksesta asemapaikan ulkopuolella 
suoritettava korvaus 

2 

Valtioneuvo. to on 25. 5. 1961 muuttannt virantoimituk esta 3 
a. emapaikan uukopuolella uoritettavaa korvau ta koskevien, valtio
neuvo ton 22. 4. 1948 vahvi tamien maliraysten 2) kohdan, 3) ko11-

dan neljannen kappaleen eka 5), 7) ja 8) koh<lat nain k1mluvik. i: 
2) Korvauksena kultakin matkavuorokaudelta, minka virantoi

mitus asemapaikan nlkopuolella on kestanyt, maksetaan perherlli-
elle matkakustannusten korvaukse ta ja paiYaraha.:ta annetun a" -

tuksen j a siihen liittyvan, virkamatkojen matku tu luoki ta ja pai
varahasta annetun valtioneuvoston paatoksen III matkustu luokan 
mukainen korottamaton paivaraha eka perheettomalle 75 % . ano
tusta paivarabasta. Lapin laani sa seka Hyryn almen, Kuhmon, 
Kuusamon , Pudasjarven, P uolangan, Ristijarven, Sotkamon, Suo
mussalmen ja Taivalkosken kunni · a mak ·etaan korvaukscna kui
tenkin perheelliselle cdelUi mainitun valtioneuvoston paatoksen III 
mat lmstusluokan mukainen korotettu Pohjois-Suomen paiYaraha ja 
perheettomalle 75 % sanotusta paivaraha ta. 

3) ------------- - ------

Paivaraha on kuitenkin mak e1tava taman kohdan ensimmai
ses a kappalee sa mainittuja vahennyksia toimittamatta, jos viran
toimitu · t oisella pakkakunnalla ei kesta pliivi:i ·aikaa pitemmalle, 
joten yopymi. paikkaa ei tarvita. 

5) Korvaukseen oikeuttava aika la k-etaan, jaljempana mainitut 
poikkeukset hnonlioon ottaen, matkan alkami e ta en loppumi ·een 
ja muutoin matkavuorokau ittain siten, etta vahintaan 6 tunnin 
pituinen aika la ketaan edelli:i 2) kohda ·sa mainitun valtioneuYo -
ton paatoksen mu.kai een o apliivarahaan oikeuttaYaksi ja yli 1:2 
tum1in pituinen aika saman pi:iatoksen mukai ·een tayteen pi:iiYi:i.
rabaan oikeuttavaksi . Matkan paattyessa on kuitenkin jo yli 24 tun
nin rnPneva kahden tunnin era laskettava edella mainittuun o~a
plii ~·arahaan oikenttavaksi. 

7) Rak-ennusmestarille, ratavartijalle .ia rautatierakennuksen 
konemestarille suoritetaan paivi:irahaa, kun rakennusme tari on 
rakennusme tario. tmten ·a, ratavartija oman ja viereisen ratanr -
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tijaosunden tahi koneme tari oman rautatierakcnnuk en a ulkopuo
lella . ellaise sa virantoimituksessa, joka kestaa vahintaan 5) koh
dan mukaiscsti lasketut ajat . Asianomaisen osaston johtajan har
kinnan mukaan voidaan heille kuitenkin Yaihtoehtoisesti uorittaa 
korYau · matkustussaannon mnkaan, mutta on siitii virantoimitus
maarayksessa silloin erikseen mainittava. 

8) Edellise a kohdassa mainittuja konauk.sia uoritetaan ra
kennu mestarille, joka toimii naapm·imestarin sijaisena taman vuo
siloman aikana, vain siina tapauksessa, eWi banella ei ole tilai
suutta asua ja ruokailla sijoituspaikkakunnallaan. 

Edellii olevia muutettuja maarayk.sia OYelletaan 1 paivanii tam
mikuuta 1961 ja sitii myohemmin alkaYiin matkavuorokausiin. 
(Kulk n :o 316/ 712-61, 4218, 25. -.1961. - Toj n:o To 76, 27. 5. 
1961. - Vrt MK II . iv. 1.122 kohta 1 ja Kl 25/ 4 .1.) Kl 22/ 61. 3. 

Valtionrautateiden oppikurssilaisten paivaraha 

Kulkulaito ten ja yleisten toi<)en ministerio on kirjelmallaiin n: o 
316/ 712-61, 4154, 20. 5. 1961, valtionem·oston raha-asiainvaliokun
nan toukokuun 3 pl.iJivanii 1961 antaman lausunnon mu.kaisesti vah
vistanut asemapaikl,ansa ulkopuolelle Yaltionrautateiden oppikur -
eille oppilaiksi miiiiratyille u.oritettaYan paivarahan tammikuun 

1 paidistii 1961 lukien euraavasti: 
- perheelliselle, jolla on 17 vuotta nuorcmpia lap ia, 60 mark

kaa paivas a, 
- perheelliselle, jolla ei ole 17 nwtta nuorempia lapsia, 750 

maekkaa paiva sa, ja 
- perheettomalle 575 markkaa paiYa sa. 

}likali virantoimitus vieraalla paikkakum1alla tai kur · it kesUi
Yat enemman kuin 2 lmukautta, alennetaan paiY·araha 2 kuukauden 
kuluttua 10 %: lla, jolloin anottu aika la ketaan a ianomaisen kurs
in alkamispaivasta. (Toj n: o To 76, 26. 5. 1961. - Vrt MK II siv. 

1.130 kohta 3.) Kl 22/ 61. 4. 

Linjaliikenteessa toimivien autonkuljettajien 
ja autonapumiesten matkakorvaus 

Kulkulaito ten ja yleisten toiden mini. terio on kirjelmallaan 
n : o 316/712-61, 4155, 20. 5. 1961, valtioneuvoston raha-asiainvalio
kunnan toukokuun 3 paivana 1961 antaman lau unnon mukaisesti 
oikeuttanut rautatiehallitukscn suorittamaan valtionrautateiden lin-
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jaliikenteessii toimiville, Yaltioon Yirkasuhteessa olc,·ille autonkul- 5 
jettajille ja autonapumiehille kotipaikkakunnan ulkopuolella tyij ~
kentelyn ja oleskelun takia korYausta eli n ' kilometrirahaa tammi-
kuun 1 paiviistii 1961 lukien 3 200 markkaa kuukaudessa niille, 
jotka eiviit joudu yopymiian vicraalla paikkakunnalla, mutta oYat 
Yahint-aan 6 tuntia virantoimituksessa kotipaikkakuntansa ulkopno-
lella, ja 5 350 markkaa kuukaude ·sa vapaan ytipymi en lisiiksi niille, 
jotka ovat pakotetut yopymaiin vicraalla paikkakunnalla. (Toj n: o 
To 76, 26. 5.1961. - Vrt MK II siv. 1.131 kohta 6.) Kl 22/ 61. 5. 

Virantoim.itusrahasiHi.nto 
Valtioneuvosto on 25. 5. 1961 muuttanut 5. 6. 19fl2 vahvistaman-.n 6 

Yaltionrautateiden Yirantoimitusraha iiii.nnon -1-. 6. 9, 10 ja 11 ) : t 
nain kuuluviksi: 

4 § 
Matkarahaa maksetaan 19 markkaa tunnilta 1 §: n 1 kohda"sa 

mainitulle junahenkilokunnalle asemapaikan ulkopuolella tehd~-i:sta 
virantoimitusmatkoista eli linjapalvelukse ta. 

6 § 
Asemapaikalla suoritetu ta virantoimitukscsta maksetaan vetu. 

rin- ja moottorivaununkuljettajalle, raidetraktorin kiiyttajiille ja 
hiinen apulaisenaan toimivalle kytkijiille, vctm·inHimmittajalle, kon
dtlktoorille ja junamiehelle paivystysrahaa 11 markkaa tunnilta. 
Rautatiehallituksen harkinnan mukaan Yoidaan kuitenkin piiivystys
palveluksessa toimivallc kondukti:ii:irille maksaa pii.ivystysrahaa enin
tiiiin 21 markkaa 25 pennia tunnilta ja amain rairletraktorin ldiyt
tiijalle ja hanen apulaisenaan toimivalle kytkijiille seka junamic
helle enintaan J 9 markkaa tunnilta , milloin tytin ·uorittaminen Yaa
tii erikoi ta jarjestelykykya ja milloin tyota on pidettii.Yii kiihkeii.na 
ja rasittaYana. 

9 § 
Vaihdemie -ten esimiehelle, Yaihdemiehelle, asetinlaitemiehell e, 

,·atmumestarille, vaununtarka tajalle ja vaunnnvoitelijalle makst>
taan ratapiharahaa 9 markkaa 75 pennia tunnilta 1 §: n 3 kohdasf..a 
tarkoitctusta ratapihapah'eluksesta niilli:i liikennepaikoilla, joilla 
pii.iy~·styspa]Yeluks sa toimiYa konduh.'ioi.iri ja jnnamies on oikeu 
tettu paivysty rahan enim.miii miiiiri.ian ja tiilloin 3 §:.·sa mainituin 
poikkeuksin silta ajalta, joka kulloinkin luetaan tyiiajaksi. 

10 § 
Veturirahaa mak etaan wturin- ja moottoriYaummkuljettajalle 

seka veturinlammittajalle 2 markkaa 15 pennia veturikilometrilta, 
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mildili virantoimitus on kestanyt niin pitkan ajan, etta se 3 §: n 
mukaan oikeuttaa matka- tai paivystysrahaan. 

11 § 
VeturikHometrit maiiraytyvat kultakin matkalta lahti:i- ja tulo

paikan valisen matkan mukaan, kuitenkin siten, ettii niiWi tyi:itun
neilta jiirjestelyjunissa, jotka matkalla oltaes ·a ylittiivat vastaavan 
aikataulun mulraiset yhteenlasketut kullmajat, veturikilometrit miiii
ratiian samojen perusteiden mukaisesti lmin piiivystyspalvelukse ta. 

Piiivystyspa!Yeluksesta ja muustakin virantoimitu rahaan oi
keut.tava. ta veturipalveluksesta, joka suoritetaan yksinomaan tai 
J>aiiasiallise ti vain maiiriityllii asemalla tai muulla paikallise ti ra
.joitetulla alueella, miiiiriitiian veturikilometri t pai vystysrahaan oi
keuttavan virantoimitusajan mukaan siten, etta yhden tunnin Ia -
ketaan vastaavan kahtalcymmenUi veturikilometriii. 

Tallipiiivystykse tii ei vetUTirahaa makseta, mutta ·aavat talli
-paivystyksessii toimivat kuljettajat ja lamrnittajiit edelHi olevan 
mnkaan lasketun virantoirnitusrahan li aksi 2 675 markan suurui en 
Yaluoeran 3-viikkoiskaudessa virantoimitu. rahaa . 

TiiUi piiati:istii sovelletaan 1 piiiviistii tammikuuta 1961 lukien. 
(Kulk n: o 316/712-61, 4219, 25. 5. 1961. - Toj n: o To 76, 27. 5. 
1961. - Vrt MK II siv. 1.140 kohta 1 ja Kl 33/ 5:2. 1. ) Kl 22/ 61. 6. 

Virkapukimien tilaaminen 
Rautatiehallituk en o iaalijaosto ja Valtion Pukutehclas, Hii

meenlinna, ovat tehneet opimuk en Yil'kapukimien valmistamisesta 
,ja myymisestii rautatieliiisille n10nna 1961. Sopimuk. ·en mukaan 
voidaan tilata virkapukuja, virkapaiillystakkeja, lyhyitii paiillystak
keja (pomppia) sekii irtohousuja. 

Pukimet valmi tetaan yk ili:illisten mittoj en mukaan. Alempana 
mainitui ·1 a kankai ta Yalmi tettujen pukimien hinnat ovat seu
raavat: 

Virkapulru Housut Harne 
Miesten Naisten uorat aapas 

She,•. Klino·. 3981 11200 900 3 00 2 200 

" " 
356 10 600 :250 3 550 2100 

" 
Hyvinkaiin . 1621 9 500 7 00 3150 1 00 

, Turun . . .. 63001 9 200 7 600 :2 950 1700 
Teryl. Hyvinkiiiin . 8120 3150 1725 

" " 
84108 2 00 

Diagon. Kling ... . 3545 12 775 .f 300 
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Paii.llystakki pitkii. Paallystakld lyhyt 

Miesten Naisten 
Dia O'On. Kling. 3545 12 900 11700 9 300 
E .. kimo 

" 
3942 12 000 10 800 8 500 

Kabard. 
" 

3913 9 800 9 500 

Hinnat oYat keskihintoja. Erikoisen uuri ta pukimi ·ta Yeloite
taan todellisen kangaskulutuk en mukaan. Pukimia Yalmistetaan 
myos muista kankaista tilaajan toiYomuksen mukaan, jolloin hinta 
riippuu kankaan laadusta. 

:Mittojen ottaminen, siipipyoralaatta ja sen kiinniWi.minen si al
tyy hintaan. Hihalaatoista perii valmistaja 6, 7 ja virkapuku
ryhm.aan kuuluvilta 175 mk/pari, 9 virkapukuryhma sa 125 mk/ 
pari ja 10 virkapukuryhm.as a 100 mkjpari. kiinnityk ineen. 

Pukimet lahetetaiin suoraan tilaajille joko rautateitse jiilkivaati
muksella tai po titse postiennakolla kuluvan vuoden lokakuun lop
puun mennessa. Mitanottotilaisuuksissa esitetyt toiYomukset toimi
tusaikaan niihden huomioidaan. 

Kaikki virkapukimia koskevat tilaukset tulee tehda ·uoraan 
Valtion Pukutehtaan edustajalle alla olevasta luettelo ta ilmeneYi sa 
mitanottotilaisuuksissa ja -paikoi a. 

Haapajarvi ••.••••• 0. 7/ 7 ldo 10.00-11.00 (postissa) 
Haapamaki . ........ . 26/ 6 

" 
15.00-1 .00 

Hanko ..... .. .... . .... 6/ 7 " 
10.00-12.00 

Heinola •••••• 0 ••• 0 ••• 30/ 6 
" 

15.00-16.00 
Helsinki .............. 6/ 7 " 

13.00-17.00 

" 
. ........... . . 7/ 7 

" 
7.30-12.00 

H:vdnkaa ........ . ... 6/ 7 " 
11.00-14.00 

Iisalmi •••••• • •• • ••• 0 2 / 6 " 
11.00-13.00 

Imatra ••••••••• 0 ••• • 6/ 7 ,, 15.30-17.30 

" 
••• • ••••• 0 ••• • 7/ 7 

" 
11.00-12.00 

.Joen uu ............. . 5/ 7 ., 10.30-13.00 

.Jyvaskyla •• •• •• • •• 0 •• 27/ 6 
" 

16.00-18.00 
Kajaani • 0 ••••••••• • •• 30/ 6 " 

10.00-13.00 
Karjaa. ••••• 0 •• • • • ••• 5/ 7 " 

15.30-1 .30 
Kauhava .... . ... . . . ... 4/7 16.00-17.00 
Kemi • 0 •• •••••• • ••••• 28/ 6 " 

1-!.00-17.00 
Kerava . ........... . . 3/ 7 " 

12.00-14.00 
Kokkola .. .. .......... 6/ 7 " 

9.00-11.00 
Kontiolahti . ........... 5/ 7 " 

17.30-19.00 
Kontiomaki ... . ...... 1/ 7 10.00-12.00 

7 
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Kouvola . . . .. . ....... . 
Kuopio .............. . 
Lahti ............... . 
Lappeenranta ........ . 
Lapua .... . . . .. . . .... . 
LempaaHi ............ . 
Lieksa .. ... . ...... ... . 
Lohja . . .... . . ....... . 
~Iikkeli .............. . 
NiYala . .............. . 
Nurmes . . . .... ....... . 
Oulainen .. . .......... . 
Oulu ...... . ......... . 
Ontolmmpu .......... . 
Pieksamaki . ...... .... . 
Pori .... . .... .. ...... . 
Raahe .. . ............ . 
Rauma .... .. . ....... . 
Riihimaki ............ . 
RoYaniemi ........... . 
Savonlinna ... . ....... . 
Seiniijoki ............ . 
Suolahti ..... . ....... . 
Suonenjoki ........... . 
Tammisaari .......... . 
Tampere ............. . 
Toijala . ............. . 
Tornio ....... . . ...... . 
Turku ............... . 

usikaupunki .. ...... . 
Varkaus ... . ... ... .. . 
Voltti ............... . 
11ivieska ............ . 
Xanekoski ............ . 
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4/ 7 
27/ 6 
29/ 6 

/ 7 
4/7 

28/ 6 
4/7 
/ 7 

1/ 7 
7/ 7 
4/ 7 
7/ 7 

27/ 6 
5/ 7 

29/ 6 
4/ 7 
/ 7 

6/ 7 
5/ 7 

30/ 6 
7/ 7 
3/ 7 

2 / 6 
26/ 6 
7/ 7 

26/ 6 
27/ 6 
29/ 6 
3/ 7 
4/ 7 
5/ 7 
5/ 7 
6/ 7 

28/ 6 

klo 11.00-15.00 
" 10.30-13.00 
" 12.00-14.00 
" 11.00-13.00 
)) 10.30-13.00 
" 11.00-13.00 
)) 16.00-18.00 
" 10.00-11.00 
)) 7.30-11.00 
)) 7.30- 8.30 
)) 10.30-14.00 
" 15.00-16.00 
)) 12.00-17.00 
" 11.00-12.00 
" 16.00-19.00 
)) 13.00-15.00 
" 10.00-13.00 
" 13.00-15.00 
" 11.00-13.00 
" 16.00-18.00 
" 14.00-17.00 
" 16.00-19.00 
)) 12.00-15.00 
" 18.00- 19.00 
)) 10.00-12.00 
)) 12.00-17.00 
" 11.00-14.00 
)) 14.00-16.00 
)) 12.00-14.00 
)) 11.30-13.00 
" 15.00-17.00 
,, 12.00-13.00 
)) 17.00-18.00 

9.30-10.30 

(postissa) 

(po tis a) 
)) 

(postissa) 

(postissa) 

Lisaksi saa Valtion Pukutehtaalla, Hameenlinnassa, kiiyda virka
aikana antamassa mittoja, kenelle se matkan ym. puolesta opii. 
RdelHi luetelluilla asemilla tulee asemapaallikon jarjestaa luettelossa 
mainituiksi ajoiksi lmone mitanottotilaisuutta varten seka ilmoittaa 
iita liihemmin ilmoitustauJulla . Mitanottotilaisuuksia on talUi ker

taa taYallista enemmiin , koska niita on ennakkotilauksista riippu
matta jiirjestetty ellaisille a emilie, joilla Valtion Pukutehtaan 
dustajat kayviit ottama ·sa mittoja postissa ym. laitoksissa. (Tt III 

n: o 60/ 289, 29. 5. 61.) Kl 22/ 61. 7. 
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Muutoksia Tavaranimiston metalliosaan 
n:o 2670/700--759 

TavaranimistOn ylla mainittuun osaan tehdliiin seuraavat mun- 8 
tokset: 

T a v a r a n I Yk- Ryh- S 
1----~--------- sikko I rna. tandardi 

numero nimitys 

Li ataan: 

sivulle 16 

70-1.10.09 

sivulle 61 

n: o 8 (1,2/ 2,06 mm) 
inkitty "") ......... . k()' 

0 T 

Ck 45 nuorrutettu 
(paksunnettuna) DIN 17200 

715.11.72 0 110 nun . . . . . . . . . kg T 

715.12.32 0 32 mm ..... . ... kg T 

715.14.16 
715.14.20 

0 16 mm ........ . 
0 20 mm ........ . 

k()' 
0 

kg 

kg 
kg 
kg 
kg 

715.17.10 
715.17.16 
715.17.25 
715.17.45 
715.17.54 

0 10 mm 
0 16 mm 
0 25 mm 
0 45 mm 
0 60 mm . ....... . kg 

sivulle 64 

715. 5.1! 
715.85.30 

Hmm . . ....... . .. . 
30 mm ..... . . . .... . 

(N: o V. 53/ 342, 20. 5. 61.) Kl 22/ 61. 

k()' 
0 

kg 

T 
T 

T 
T 
T 
T 
T 

T 
T 

Muutoksia julkaisuun Liikennepaikkojen valimatkat 
Raide ·opimuksen irtisanomisen johdosta poi 'tetaan julkaisu ta g 

Kcmin a ·eman alaista Valion raidetta koskeYat merkinniit. (Lkoj 
n:o Lt 552, 24. 5. 1961.) Kl 22/61. 9. 
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Korjanksena Kl 20/ 61. 6 ilmoitetaau, etta Lahoo-niminen sei
:ake on Kurikan alaiuen, mista johtuen 6. sarakkeen merkinnat 
nmnttuYat seuraaviksi: 

se IL a.hoo 

I 

6. 
Kurikka 10. 
Kauhajoki 10. 
Pr 43. Sk 44. 

(Lkoj n:o Lt 1205, 24.5.1961.) Kl22/ 61. 9. 

Osoitteella varustettu vieraalle liikennepaikalle 
harhaantunut tavara 

Lisayksena Tavaran tiedustelusaannon 14 pykaJan 1 kohdan 
maaraykseen ilmoitetaan, etta vieraalle liikennepaikalle harhaan
tuneen osoitteella varu tetun kiireellisen tavaran, kuten matka
tayaran, elavien elainten, laakkeiden, elokuvafilmien, kukkien, 
koneo ien , helposti pilaantuvan tavaran tms Hihetti.imisesta osoite
asemalle on ilmoitettava ennakolta puhelimitse, jotta valtytaan 
aiheettomalta etsintatyolta ja jotta maaraasema voi ilmoittaa 
tavaran saapumisesta vastaanottajalle. Puhelinilmoituksen antajan 
on merkittaxa a ·emalle jaavaan kuljetussaatteen osaan puhelin
ilmoituksen Yastaanotta.jan nimi. (Lt. tie n: o E 395, 26. 5. 61.) 
Kl 22/ 61. 10. 

Laivaliikenne satamissa 

11 LaiYaliikenne Tornion satamas a Roytas a on alkanut 25. 5. 61. 

Muutos tariffisaantoon 

12 Tariffi aannon 20 § : n 10 li amaarays , '1 muutettu seuraavan 
isaltoiseksi: 

10. Taman pykalan 1 a ) kohdassa mainittuja 50 % alennuksin 
myytavHi seuruelippuja ei myyda kelpaaviksi 15. 6.-31. 8. viili
' ena aikana. Taman pykaHin 4 kohclassa tarkoitetui ta mui. ta 
kayttot·ajoituksista ilmoitetaan kulloinkin erikseen. 

(Rh / tfo n: o 1443 24. 5. 61. ) Kl 22/ 61. 12. 

Pohjoismainen t avaratariffi 

13 Esii:ntull eesta syystii huomautetaan, etta jos v au n u r y h m ii-
i a he t y k s e n rahti on tariffisaannon 3 §: n 15 lisamaadiyksen 
mukaan laskettnna pohjoism. tavaratariffin mliliraysten mukaisesti 
laskettua raht ia halYempi, soYelletaan halvempaa rahclitustapaa. 
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Mikali van nun k u or m a 1 u o k k i en 1-5 mnkaan rahdi- 13 
tettavan tavaran kuljetukseen kaytetaan Iahettajan Yaatimuksesta 
avo v au n u a, lasketaan kuljetn maksu Suomen rautateiden osnu-
delta tariffisaiinnon 40 §: n 8 lisamiiarayksen mukaisesti, jos lahetys 
lisiiksi tiiyttaii munt sanotussa lisiimaarayksossa mainitut -ehdot. 

Yksityisen omistama peite palautetaan Tanskan, Ruotsin ja -or
jan rautateilUi rahtivapaasti, Snomen rautateiden osuudelta kanne
taan tariffisiiaunon 43 §: n mukainen mak ·u. Tavaran lahettiijiin on 
sovittava vastaanottajan kanssa siitii, ettii palautettavalle peitteelle 
kirjoit-etaan r a h t i k i r j a pohjoism. tavaratariffin 27 §: n mukai
sin merkinnoin. 

(Tft V n: o 175, 24. 5. 61. ) Kl 22/ 61. 13. 

VR Matkailulipu t 1961 

Kaskylehdessii n: o 12 a/ 61 si vuilla 20-21 ole' a Ae1·on lento- 14 
matkan hinta 1400: - Helsinki-Tampere tai painva toiu muute-
taan 1000 markaksi. 

(Tfo M 0, 29. 5. 1961.) Kl 22/ 61. 1-!. 

Matkalippualennuksia 

Mikkeli (lyhintii tietii): 9.-18. 6. 1961 ; .Jatkosodan aikaisen 2. 15 
Divisioonan Perinnetoimilrunta; 2 Divisioonan eri joukko-osastois a 
palvelleiden aseveljien, lottien, sotilaskotisisarten ja airaanhoitajien 
yhteinen juhla; juhlaan matkustavat; 25 %. Ostetut matkaliput 
oikeuttavat matkustamaan vain ylla mainittujen paivien valisena 
aikana. Jnhla vietetiiiin 11. 6.1961. ('l'fo u:o S 461, 23 . 5.1961. ) 
Kl 22/61. 15. 

K a donneita. matka.lippuja, henkilokor t teja ym. 

Ratatyontekija Erkki Valolle kirjoitettu tyoUiisaikavapaalippu n: o 244193, 16 
matkalle Tolsa-Haaga, 1. 5.-31. 5. 1961 vii.liseksi ajaksi on kadonnut ja pyy
detaan kuolettamaan. (1. rtj n:o 713, 24. 5. 61.) 

Ratavartija K. Patialan tyttarelle Kyllikille 2. 5.-1. 8. 61 valiseksi ajak i 
kirjoitettu tilapainen vapaalippu n: o 601116, matkalle Utti-Helsinki, on ka· 
donnut ja kuoletetaan. (9. rtjp n:o 628/ 487, 27. 5. 61.) 

Avoimia virkoj a. j a toimia 

Ylim. 3 l. kirjw·iln toimi valtionrautateiden varasto·osastossa, asemapaik· 17 
kana toistaiseksi Helsingin varasto, taytetaa.n esityksen perusteella. Varasto
osaston johtajalle osoitetut hakemukset toimitettava varastotoimistoon viimeis· 
tiiiin 8. 6. 1961 ennen klo 12 (postitse ennen virka-ajan paiittymista) . 
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Yl.:si a. p. 1 1. m lcennusmestarim. vi1·ka, toistaiseksi 6. ratajaksossa (. einii
joki), yksi y. p. 3 I. 1·akennusmesta·rin vi1·ka, toistai eksi 10. ratajaksossa (Xm
miinsaari), kaksi y. p. 4 1. rakennusmestarin virkaa, joista toinen toistaiseksi 
3. ratajaksos$a (jaksontoimisto, Turku) ja toinen toi taiseksi 3. ratajakso a 
(Valkeakoski ) . Ratao aston johtajalle osoitetut hakemukset on t'Oimitettava 
rautatiehallit uksen kirjaajalle viimeistiiiin 15. 6. 1961 ennen klo 12 (postit e 
ennen virka-ajan paattymi tii) . 

Esityksen peru teella tiiytettiiviit : yksi 1 l. 1·atava1·tijan toitmi, toi tai eksi 
l. ratajaksos a: km 15-20 (Tikkurila) ja yksi e l. mtavartijan towni, tois
taiseksi 3. ratajak ossa: km 203-207 + Viheriiiisten rata (Til ala). Rataosas· 
ton johtajalle o,oitetut hakemukset on toimitettava asianomai clle ratajakson 
piili.llikolle viimeistiiiin 15. 6. 1961. 

Kolme 3 pl. tyonjohtajan virka.a valtiolll'autateiden koneosastos a, viran
toimitu paikkana toi tai eksi Hyvinkaiin konepaja. Koneosa ton johtajalle osoi· 
tetu t hakemuk t on toimitettava rautatiehallituksen kirjaajalle viimeistiili.n 15. 
6. 1961 ennen klo 1:? (po tit c Hihctettiiessa enncn virka·ajan piii:ittymistii) . 

VR.:n tennismestaruuskilpailut 

KuLumme tiiteu kaikkia VRurheilun piirejii jiisentensii kautta osalli tu
maan valtiourautateiden tennismestaruuskilpailuihin, jotka Urheiluboimikunnan 
Ju,·alla jiirje,tetiiiin Pohjaumaan Urheiluopi to sa Kuortaneella 28.-30. 7. 1961 
euraavi sa sarjoissa : 

1) miesten kaksinpeU, 2) naisten kak ·inpeli, 3) ikamiesten kaksinpeli, 
4) mie ten nelinpeli, 5) naisten nelinpeU, 6) sckanelipeli, 7) miesten B -luokan 
kaksinpeli, ) mie~ten alokassarja ja 9) nai ten aloka sarja. Kilpailutoimikun
nalla on oikeu aikai empien tulosten perusteella sijoittaa pelaajat eri sarjoi
hin. Kilpailumaksut ovat ~arjois. a 1-3 ja 7-9 300 mk hengelti:i sekii sar
jois a 4-6 200 mk hengeltii. Kilpailuissa noudatetaan STL:n siiiintojii. 

Ilmoittautumiset on tehtiivii kilpailujen jobtajalle kirjuri Y. Antilalle o . . : 
Seinajoki, juuaohjaus, heiniikuun 15 piiiviiiin 1961 mennes a. Ottelut ratkais· 
taau kahdella voitetulla etueriillii paitsi sarjoi ca 7, 8 ja 9 jois~a erlit ovat 
lyhyet. 
· · Pohjaumaa11 Urhei luopisto perii ylliipidosta 500 mk vrk :lta. YHm. vapaa

liput tilatta m jak oj n, konepajojeu ja toimistojen piiiillikoiltii. 

VRU:n Seini:ijoen aluetoimiku'TI.ta 

Suunnistuksen talkoo-valmennusleiri Vuokatissa 

VR :n retkeilykeskuk essa Vuokatis a toimeenpannaan 2.-8. 7. 1961 suun
nistajille leiri, jo sa osanottajilla on vapaa yllapi to piiivittiiistii viiden tum1in 
talkootyotii vastaan. Ohjauksesta huolehtii VRU : n suunuistusjaosto. Kirjal
liset ilmoittautumiset on tehtii.va 15. 6. 1961 mennessii o oitteella: VR :n Urhei· 
lutoimikunta, rautatiehallitus, Hld . 

VR :n Urheilutohnikunta 

Helsinki 1961. Valtioneuvoaton klrjapaino 
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KASKYLEHTI N:o 23 
1 9 6 1 

Vllttaus Kiskylehdessl )ulkalstuun mUraykseen merkltaan: 
Kl 1/61. 2 (~ lehden numero, vuosl, asian numero). Jakelua 
koskevat muutosllmoltukset on tehtbl palnatusjaostoon. 

To I mIt us: Rautatlehallltus, lehtlpalvelu. 

Sis a 11 y s : 1. Tyosopimussuhteessa valtioon olevien toimihenkiloiden ja tyon
tekijoiden vuosiloma. - 2. Keskitetyu kotiinkuljetuksen aloittaminen Turussa, 
Turun satamassa, Kupittaalla, Rantlimiiellli, Vaasassa, Vaskiluodossa ja Mustasaa
ressa. - 3. Matkatavara vapaalipuilla. - 4. Tavara-autolinjoille osoitettujen liihe
tysten rahdittaminen. - 5. Kansainviilisen tavarayhdysliikenteen tilit. - 6. Kap
paletavaran rahtien korotus Ruotsin rautateillli. - 7. Kadonneita matkalippuja, 
henkilokortteja ym. - 8. Avoimia virkoja ja toimia. - 9. VR:n yleisurheilu 
mestaruuskilpailut. - 10. Painonnoston talkoo-valmennusleiri Vuokatissa. 

Tyosopimussuhteessa valtioon olevien toimihenkiloiden 
ja tyontekijoiden vuosiloma 

Valtioneuvosto on toukokuun 25 paivana 1961 kulkulaitosten ja 1 
yleisten toiden ministerion esittelysta, asian oltua \almisteleva ti 
valtioneuvoston raha~asiainvaliokunnan kasiteltavana, muuttanut 
toukokuun 13 paivana 1960 tyi:isopimussuhteessa valtioon olevien 
toirnihenkili:iiden ja tyi:intekiji:iiden vuosilomista antamansa p1Uiti:ik-
sen seuraavaksi: 

1) Vuosilomaan oikeuttavaksi ajaksi lasketaan koko e aika, 
jonka toimihenkili:i tai tyontekija on ollut valtion palveluksessa tai 
sotatilan aikana sotapalveluksessa, vaikka hanen tyi:isuhteensa oli i 
valilla katkennutkin, kuitenkin siten, etta aikaisemmin tapahtuneen 
palvelun hyvaksi lukemisen edellytyksena tulee olla ennen loman 
alkamista jatktmut vahintaan kuuden (6) kuukauden keskeytyma
ton tyi:i kentely valtion palveluksessa. Vuosilomaan oikeuttavak i 
ajaksi lasketaan myi:is varusmiehena palveltu aika, mikali tama 
palvelus valitti:imasti liittyy vuosilomaan luettavaan palveluun; 

2) toirnihenkili:ille ja tyontelujalle, jolla ennen vuosiloman alka
mista on valtion palvelusta vahintaan viisitoista (15) vuotta, myon
netaan lomaa 2 y3 tyopaivaa kutakin loman maaraytymisvuoden 
aikana olevaa kalenterikuukautta kohti, jona han on ollut tyossli. 
vahintaan kuusitoista (16) tyi:ipaivaa; 

3) mikali toimihenkili:in tai tyi:intekijan vuosilomasta osa on 
sovittu jarjestettavaksi muuna ktlin vuosilomalain maaraamauii 

5666/ 61/ 5 -- 8. 6. 1961 
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lomakautena, myonnetiUin lorna talta osin pidennettyna puolella, 
ellei ole kysymys tyon kausiluontoisuuden vuok i sai:i.Imollisesti 
muuna lmin lomakautena pidetHh·asta lomasta tai milloin vuo i
loma ei ole toimihenkilosta tai tyontelrijagt;a it cstaan riippm·a ta 
syysta pidetty varsinaisena lomakautena. 

Pidenn~· myonnetaan enintaa.n asianomaisen koko loman puo
lesta maarasta, mahdollisia paivan osia lukuunottamatta. 

Jos loman pituutta laskettaessa lomapaivien luvuksi ei tule koko
naisluku, annetaan paivan osa taytena lomapaivana. 

aamatta jaaneesta loman pidennyksesta ei asianomai ella ole 
oikeutta saada loman korvausta. 

Muis a suhteissa noudatetaan tyontekijain n1o ilomista annetun 
lain maarayksia. 

Tata pa3Jt0sta ovelletaan 2. 5. 1961 allmneen loman jarje tely
kauden alusta lukien. 

ValtionrautateilUi voimassa olevicn tyoehtosopimusten 12 § on 
rautati ehallituksen ja asianomaistcn jarjestojen kesken sovittu muu
tettavaksa cdelli:i olevan valtioneuvoston paatoksen mukaiseksi. 

(Toj n: o To 41:1:, 5. 6. 61. ) Kl 23/ 61. 1. 

Keskitetyn kotiinkuljetuksen aloittaminen Turussa, 
Turun satamassa, Kupittaalla, RantamaelHi., Vaasassa, 
Vaskiluodossa ja Mustasaaressa 

Rautatiehallitu on paattiinyt aloittaa ke ·kitetyn kotiin
kuljetnkseu 1. 7. 1961 lukien Turussa, Turun satamassa, Kupit
taalla , RantamaelHi, Vaasassa , Vaskiluodos a ja Mustasaaressa. 
~1ainittujen liikennepaikkojen subteen maarataan tiilloin nouda
tettaYaksi ke kitetysta kotiinkuljetustoiminnasta annettuja ,,Val
tionrautateiden Autoliikenne" maaray ten I osan (Liikemlemaa
ri:iykset) 3 luvun 5 § :ssa ja II o an (Tariffimaaraykset) 2 luvun 
:3 §: ssa olevia maarayksHi. 

Edella olevan paatoksen mukainen keskit:rsliikenne hoidetaan 
Turun, Turun sataman, Kupittaan ja Rantamaen kohdalla Turusta 
scka Vaasan, Vaskiluodon ja Mustasaaren kohdalla Vaasa ta kasin. 

(Kut n:o 1142, 30. 5. 61.) Kl 23/61. 2. 
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Matkatavara vapaalipuilla 

Valtionrautateiden vapaalippusaannon 1 §: ai.in on li ·a tty sen- 3 
raava uusi 11 lisamaarays: 

11. Maksuttoman matkatavaran kuljetnkseen oikeuttavien va
paalippujen nojalla saadaan jattaa lmljetetta;-aksi vain liikenne
slUi.nnon 32 §: n 1 ja 2 kohdissa mainittuja tavaroita ja esineiHi. 
1lyytavaksi tarkoitettna taYaraa samoin kuinliikenne aannon 32 §: n 
3 lwhdan mukaan harkinnan pernst ella kuljetetta-.;-aksi otettavia 
esineiUi ei vapaalipun nojalla oteta kuljetettavaksi, Yaan on niista 
kuljetu ·tavasta riippuen kannettava Hiy i kiito- tai rahtitavararahti. 

(Tfo n: o 1±7, 3. 6. 61.) Kl 23/ 61. 3. 

Tavar a-autolinjoille osoitett uj en lahetysten 
rahdittaminen 

Kun jatkuvasti tehdaan paljon virheita tavara-autolinjoille osoi
tettujen kappaletava.ralahetysten rahdituksessa ja osoittamisessa, 
huomautetaan liikennepa.ikkoja erityisesti euraavista eikoista. 

Usein lasketaan rahti virheelli esti vain yhdysasemalle (esim. 
Imatra), vaikka laheWija on kuljetuskirjaan merkinnyt todellisen 
;.-hdy aseman kotiinkuljetusalueen ulkopuolella, tavaralinjan var
reUa ijaitsevan maarapaikan (esim. Ruokolahti ) . VieUipa on me
netelty siten, etta todellinen maarapaikka Oll yliYih·attu ja maal'i.i
paika:ksi muutettu rautatieliikennepaikka. Kun 1iihettiija ja Ya -
taanottaja ovat usein sopineet, eWi lahettaja maksaa rahdin peril1e 
. ·aal{ka ja rahtikirja on taman mnkaisesti 1aadittu, ei rahdittaja 
saa taHi. sopimusta muuttaa. 

J os miUi.rapaikka on rahtikirjaan tai osoite1appuun epaHiydelli
·esti merkitty tai sen voidaan olettaa o1evan virheellinen, edellyttaa 
hyva yleisopalvelu, etta asianomainen virkailija tiedustelee lahetta
jaWi Uihetyksen todellista miHirapaikkaa, oikaisee 'irheet ja rah
dittaa 1ahetyksen oikein. 

Vain siina tcwauksessa, etta 1ahettiija nimenomaan ilmoittaa 
kuljetuksen jatkuvan yhdysasemalta muulla tavoin kuin valtion
rautateiden tai Oy Pohjolan Liikenne Ab: n tavara1injaliikenteen 
autolla tai ilmoittaa maksavansa rahdin Yain yhdysa emalle saakka, 
on Hihetys rahditettava vain yhdysasema11e ja todellinen maadi
paikka merkittava osoitteeksi. l\fuutoin on r a h d i t u a in a 

u or i t etta v a lop u 11 is e 11 e maar a p a i k a 11 e sa a k k a. 
Vertaa myos julk. n: o 2650 I Liik·ennemaaraykset 7 § 9. kohta. 

('l'rt n: o Y 73/ 244, 5. 6. 61.) Kl 23/ 61. 4. 

4 
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Kansainvalisen tavarayhdysliikenteen tilit 

Esiintulleesta syysta huomautetaan, etta kaikki liintisen tavara
yhdysliikente n (muutkin kuin Suomen ja Ruotsin yhdysliikenteen) 
lahet;)llkset, jotka kuljetuskirjoineen ovat saapuneet maadiasemalle, 
vicdaan . aapumiskuukaudelta laadittaviin tileihin. 

Perimattonilin tavaran osalta liitetaan tileihin rahtikirjan osa 2 
ja tehdaan asiaankuuluva merkinta niirukaan tileihin liitettavaan 
pcrimatt. tayaran luetteloon. Asema hyvittaa kantoaan perimatto
P.Jii.n tavaran osalta merkit ·emalla lnettelon mal{sujen kokonais
maaran lomakkeelle n:o 4608 laaditun kantotilin Vastaavan puolelle 
ja siirtaa tamli.n summan euraavan kuukauden kantotilin Vastatta
Yan puolelle. 

Lahetyksista, joiden rahtikirjan osa 2 on jo Hi.hetetty t:ft V: lle, 
ei kirjoiteta rahtikirjan jaljennoksiii, jos ne viela seuraavissakin 
Jmnkausitileis a esiintyvat perimiittominii, merkintii perimatt. tava
ran luetteloon riiWia. (T:ft V n: o 194, 31. 5. 61.) Kl 23/ 61. 5. 

Kappaletavaran rahtien korotus Ruotsin rautateilla 

6 Ruotsin rautatiehallitukselta ennal{'koilmoituksena saadun tiedon 

7 

8 

mukaan tullaan Ruotsin rautateiiUi korottamaan kappaletavaran kul
jetusmaksuja heinakuun 1 p: sta 1961 lukien, mikali uudet yksikko
hinnat siihen mennessa saavat virallisen vahvistuksen. Korotus 
tullee olemaan keskimaarin 10 %, vaihdellen se eri painoryhmien 
ja kuljetusmat!kojen kohdalla 8-15 %: n valilla. (T:ft V n: o 195, 
1. 6. 61.) Kl 23/61. 6. 

Kadonneita. ma.tka.lippuja., henkilokortteja. ym. 

Oulun aseman siivoojalle Siiri Elviira Hautalalle (todennakoisesti v. 1952) 
annettu henkilokortti n: o 69189 on kadonnut ja kuoletetaan. (6. ljp n: o 621/ 
2314, 30. 5. 61.) 

Avoimia. virkoja ja toimia 

1. liikennejaksossa on haettavana seuraavat esityksen perusteella tii.ytettii· 
vat toimet: apulai-<lkan.!!listintoilmia: kahdeksan Helsingin asemalla ja konttO'ri
apula·i-sentownia: yksi 1 Jiikennejakson toimistossa sekli. seitsemiin Helsingin 
asemalla. Liikenneosaston johtajalle osoitetut hakemukset on jiitettli.vii ao. Jii. 
kennepaikan p1iiillikolle viimeistiiiin 22. 6. 1961. 

1. liikennejaksossa on haettavana seuraavat esityksen perusteella tli.ytettii
vii toimet: jwnwmiehentoillnia: viisi Helsingin asemalla, asemwmiehentoilmia: 
kaksitoista Helsingin, kolme Kauklahden, yksi Kauniaisten ja yksi Pitiijiin
miien asemalla. Liikenneosaston johtajalle osoitetut hakemukaet on jiitettiivli. 
asianomaisen likennepaikan pali.llikolle viimeistiiii.n 22. 6. 1961. 
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Yks1: y.p. 1 l. rakennusmesta1·in virka valtionrautateillii, toistaiseksi 10. ra- 8 
tajaksossa (jaksonraketmusmestari, Kuopio). Rataosaston johtajalle osoitetut 
hakernukset on toimitettava rautatiehallituksen kirjaajalle viimeistiiiin 22. 6. 
1961 ennen kello 12 (postitse ennen virka-ajan piiiittymistii) . 

7. Jiikennejak ossa on haettavana seuraavat esityksen perusteella tiiytettii· 
viit toimet: yksi apulaiskansli.stintoimi 7. liikPnnejakson toimistossa ja kont'tori
apula,i.~entoimio: kaksi Kouvolan asemalla. Liikenneosa~ton johtajalle o~oitf•tut 
hakemukset on jiitettiivii. asianomaisen liikennepaikan piiii.llikiille, apulaiskansli~
tintointa hakevien 7. liikennejakson piiiillikolle, viimeistiian 28. 6. 1961. 

Kuusankosken kolmannen luokan aseman sekii Nikkiliin, Espoon, Kylmii
kosken, Suinulan, Otavan ja Pitkiilahden neljiinncn Juokan asemien asema
piiiillikoiden virat. Rautatiehallitukselle osoitetut hakemuk, et on toimitettava 
rautatiehallitukscn kirjaajalle viimeistiiiin 3. 7. 1961 Pnnen kello 12 (postitse 
l"nnen virka-ajan piiiittymistii). Nimitetyt asemapiiiillikiit o>at velvolliset vas
taanottamaan Kylmakosken asemalla. jo olevan ja muille edelliimainituille ase
mille a.semapiiiillikiin hoitoon mahdollisesti vastedes miiiiriiWiviin postitoimi
paikan hoitajan toimen. 

Neljii y.p. 1. l!uokan ki1·juri'/l1Virkaa, joista toistaiseksi yksi 1. liikenne
jakson toimistos a, kaksi llelsingin ja yksi Hyvinkii.'in asemalla; neljii a.p. 
1. luokatb kirjurinvirkaa, joista toistaiseksi yksi 4. liikennejakson ja yksi 7. 
li ikennejakson toimistossa sekii yksi Tampereen ja yksi Seinaj oen a f'malla; 
kaksi y.p. asemamestarinvirkaa, joista toistaiseksi yksi Otalammin ja yksi 

' Kyttiilan pysiikillii; kaksi y.p. e. luokan linjakirjwrint•irkaa, joista toistaiseksi 
yksi kolmannessa ja yksi neljiinnessii liikennejaksossa; kaksikymmentiineljii y.p. 
e. luoka.n kirjuriwvi1·kaa, joista toistaiseksi kolme Helsingin, yksi .Tokelau, yksi 
Pitiijiinmiien, yksi Hiimeenlinnan, yksi Lahden, yksi Turun, yksi Tampereen, 
yksi Korkeakosken, yksi Miintyluodon, yksi Karkun, yksi Vaasan, yksi Raahen, 
kaksi Oulun, yksi Hyrynsalmen, kaksi Vainikkalan, yksi Imatran, kaksi Kotkan 
ja yksi Pieksiimiien asemalla sekii yksi 4. liikennejak on toimistossa; yksitoista 
a.p. asemamestarin virkaa, joista toistaiseksi kaksi Ryttyliin, kolme Uuden
kyliin ja yksi Vickin asemalla sekii yksi Harvialan, yksi Kyttiilan, kaksi 
Kouran ja yksi Toivalan pysiikillii; yksi a.p. e. luokan linjakirjurinvirka, tois
taiseksi 8. liikennejaksossa; kaksikymmentiikaksi a. f). e. luokan kwjurinvirkaa, 
joista toistaiseksi kaksi Helsingin, yksi Keravan, kaksi Jiirveliin, yksi Val
keakosken, yksi Miintyluodon, yksi Karkun, yksi .Aetsan, yksi Inhan, yksi 
Pihlajaveden, yksi Hiirmiin, yksi Piinniiisten, yksi Jepuan, yksi Pihtiputaan, 
yksi Haukiputaan, yksi Oulun, yksi Mikkelin, yksi Outokummun, yksi Savon
linnan ja kaksi .Tyviiskylan asemalla. Rautatiehallituksen piiiijohtajalle osoite
tut hakemukset on toimitettava rautatiehallituksen kirjaajalle viimeistiiiin 3. 7. 
1961 ennen kello 12 (postitse ennen virk-ajan piiiittymistii). Nimitetyt y.p. 
asemamestarit ovat velvolliset vastaanottamaan Kyttiiliin pysiikilla jo olcvan 
ja Otalammin pysiikille asemamestarin hoitoon mahdollisesti vastedes miiiiriittii
van postitoimipaikan hoitajan toimen. 

VR:n yleisurheilumestaruuskilpailut 

Kutsumme taten kaikkia VR: n Urheilutoimikunnan alaisia piireja edusta
jiensa kautta osallistumaan asianmukaisella luvalla jiirjestettiiviin valtionrauta
teiden yleisurheilumestaruuskilpailuihin, jotka samalla ovat katsastuskilpailut 
Belgiassa elokuussa v. 1961 rnahdollisesti pidettaviiii yleisurheilun Belgia
Italia-Suomi kolmimaaottelua varten. 

9 
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Kilpailut piuPtiiiln liPl~ingissil Elii.intm·ban urhcilukentiillii.. sunnunlaina 
liPinakuuu fJ I!: nii 1961, alkaPn kolmioltelut, seh•ii. hyppy ja moukarinbeitto 
!do 13 .00 s<>kii muut ylcisurlieilulajit klo 14.30. 

Ylei~m· heiluo!Jjelrna: 100, 400, 1500 ja 5 000 m juoksut sC'kli 110 m aita
juok,u, kuulantyontO, moukarinhcitto, kiekonl1citto, keihiliinh<>itto, kolmiloikk:t, 
piruu'· korkeu · ja ·eivilsbyppy, JOOX200X300X400 m piirien vii.lincn vie tin· 
juok,u. 

Yli 35 ,.. arjit: kolmiottelu (100 m kuula ja pituus) ja 1 500 m juoksu. 

Yli 45 v. ja aile 20 v. , arjat: kolmiottelu (100 m, kevyt kuula ja pituus) . 

Piirien osanottajam[Uiril on rajoitettn (2 miestti lajiin, paitsi 1500 ja 5 000 
m ,juoksuissa rajoittarnaton, ja 1 joukkue vicstiin) . Kukin osanottaja saa 
o allistua 2 lajiin + viestii11. Piirit jarjcstavat ensi tilas a a ianmukaiset kar· 
sinnat cdustul<sensa jarjestlimi. ek L llmoittautumisct pyyd tii.an lah ttii.mii.tin 
viimci ·tiiiin 3. 'i. 1961 mcnnes il os.: kuorm.mcst. J . Macklin, Hki, liiht. matka· 
t:wnra. Jiilki ·ilmoittautumisia ci huomioida . 

Tlim. mpaaliput tilattam jak ojen, kon pajojen ja toimi tojcn piiiill il<oilUi. 
Tarvitta,·a~ta majoituk esta esitettii.vii kirjalli et toivomukset hyvissii ajoin. 

VRU :n liclsingin piir-itoimi'kunta 

Painonnosten talkoo-valmennusleiri Vuokatissa 

Painonuo. ton harra~tajille jiirje tetaan VR : n retkeilykeskukse sa Vuoka
li"sa 27. 'i.-3 .. 61 valmennu. -ja talkoolciri. Leirin johtajiua tulevat toiml
maan ,~. Yarjus ;iai,·Y. Larimo sckti. valmcntaja Suomen Painonnostoliilo ta. 
o~anottajat saa vat vapaan ylliipidon paivittiiistli. 5 tunnin talkootyotii. vastaan. 
Ylim. \'apaaliput tilattava Kl 52/60.10 mukaan. Kirjall iset ilmoittautumisct 
on llihetetHh·a 15. 7. 61 mcnn<>~Ra o oitteella VR:n Urheilutoimikunta, Rauta
tit>hallitus, Helsinki. 

VRU : n painonnostojaosto 

.. 
• 
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Vllttaul Klskylehdasl Julblstuun mllrlybeen merkldln: 
ICI 1/61. 2 (- lehden numero. VUOII0 ulan numero). jakelua 
kolkevat muutolllmolcubec on cehtlvl paJnatusJ110Stoon. 

To I m I c u 1: Rautatlehallltus. lehtlpalvelu. 

Sis i 11 y s: 1. Tilapii.isen nopeudenrajoituksen merkitseminen. - 2. Resiinain 
ja kii.sivaunujen liikkuminen linjalla. - 3. Vaunuvaa'at. - 4. Lennii.tinliikenne. -
5. Vaununpeitteiden lii.hettii.minen. - 6. Matkalippualennuksia. - 7. Kadonneita 
matkalippuja, henkilokortteja ym. - 8. A voimia virkoja ja toimia. 

Tilapii.isten nop~udenrajoitusten merkitseminen 
Rautatiehallitus on piliittanyt, etta tilapii.isten nopeudenrajoi- 1 

tusten merkitsemisessa menetelliUin Junaturvallisuussaannon miiii.
riiyksista poiketen 1. 7. 1961 lukien toistaiseksi kokeilumielessii seu
raavasti: 

Raideosuus, jossa radan kunnostustyon tms. syyn takia on kli.y
tettii.vii. vii.hintii.li.n kolmen vuorokauden ajan rajoitettua nopeutta ja 
jossa tii.lloin s all i t a an 25 km/t t a i s u u r e m p i n o p e u s, 
rajoitetaan vaarallisen raideosuuden alku- ja lopnumerkeillii. (Sro 
3 ja Sro 4). Alkumerkkeihin maalataan A-kirJaimen tilalle suu
rinta sallittua nopeutta ilmaisevat numerot. Lisaksi pystytetaan 
noin 700 m paii.hii.n alkumerkeistii nopeusmerkit (Npm 1) varoitta
maan edcssa olevasta nopeudenrajoituksesta. 

-;:il 
I 
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Kaikki ·merkit varustetaan heijastuskal voila. 
Merkkien. pystyttamisestii on ilmoitettava viihintii.iin kolme vuoro

kautta aikaisemmin kaikille asianomaisille Jt:n 10 §:n mukaisesti. 
Edellii selostetulla tavalla merkityistii ja ilmoitetuista nopeuden

rajoituksista ei tarvitse antaa, Junaturvallisuussaiinnon 131 §: n 
6 d kohdan miiiirii.iimaa kirjallista ilmoitusta. 

Milriili nopeus on rajoitettava 15 km/t tai pienem.miiksi, on tal
loin .meneteltavii Jt: n 4 7 §: n., 158 §: n ja 131 §: n 6 d kohdan 
mukaisesti. (N:o rhjlko 1605, 9. 6. 61.) Kl 24/61. 1. 

Resiinain ja kasivaunujen liikkuminen linjalla 

Sattuneesta syystii huomautetaan, etta myos 3-pyoriiisestii. resii
nasta tai kevyestii kasivaunusta, milloin siinii kuljetetaan tyo
konetta, tyokaluja tai muuta kuormaa enernmii.n kuin yksi mies 
jaksaa helposti nostaa yhdellii kerralla raiteilta, on ehdottomasti 
tehtiiv'a Jt:ssa mii.iiriitty sopimus ja ilmoitus (vrt. 156 §: 4·). 

Jt: n 153 §: n 2 kohdan muist. 1: ssii myonnetty poikkeus, ettei 
3-pyoriiisellii resiinalla kulkemi.seen tarvita 156 §: ssa mainittua 
sopimusta, ell.ei resiinan kii.yttiijii katso tarpeelliseksi siitii kuljet
tajan varoittamista varten ilmoittaa, on tarkoitettu lii.hinnii paikal
listen ratavartijoiden sekii muiden ko. rataosuuden ja sen liikenteen 
hyvin tuntevien rautatieliiisten virkatehtiivissii liikkumisen helpotta
miseksi silloin kun niikyviiisyys on hyvii eikii resiinassa ole kuormaa. 

Junanloiihettiijiin on puolestaan harkittava, milloin han laskee 
kuormatun resilinan tai kasivaunun linja:lle, siWi kuormattu resiina 
tai kiisivaunu on katsottava juniin niihden sellaisek:si esteeksi, joka 
vaatii nii.kyvyydestii ja rataosuuden kaarteisuudesta riippuen joko 
junanliihetysvli.lin sulkemisen tai mii.iiriiyksen nopeuden rajoittami
&eSta. Pelkkii ilmoiltus resiinan tai kiisivaunun lU!.jalla olosta ei siis 
tiilloin riitii. (N: o rh/lko 1606, 9. 6. 61.) Kl 24/61. 2. 

Vaunuvaa'at 

- Kotkan aseman vaunuvaaka' on purettu. Sitii. koskevat mer
kinniit poistetaan Aakkosellisesta luettelosta sekii. Ai•kataulukirjan 
A-osasta. (Dkoj n: o Lt _1608, 9. 6. 61.) Kl 24/61. 3. 

Lennatinliikenne 
Otalammen. pysiikillii lakkautetaan yieinen siihkosanomavl).ihto 

1. 7. J~61 lukien. (Lkoj n:o Lt 1687, 9. 6. 61.) Kl 24/61. 4. 

· , ! 
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Vaununpeitteiden lli.hettii.minen 

Voimassa olevien maliraysten mukaan on railtateiden omista- 5 
mia vaununpeitteitli aina seurattava rautateiden oman tavaran 
kuljetuskirja (kuljetussaate I om. n: o 1906). Tiimli kuljetuskirja, 
jossa on tarkoin mainittava p1!itteiden merkit ja numerot, on laa
dittava riippumatta siitii, liihetetiilin·ko vaununpeite kuorman suo-
jana tai kokoorrklilirittyna. 

Kun on voitu todeta, etta kuorman suojana llihetettliville vau
mmpeitteille kuitenkjn varsin usein jlitetliiin kuljetussaate laati
matta, mikli aiheuttaa haittaa peitteiden kirjanpidolle, kehotetaan 
asianomaisia huolehtimaan siita, etta annettuja maiirliyksili tiiltii
kin osin tinkimlittli noudatetaan. Ks. Mk V. 50. 

(N: o Lt 1655, 8. 6. 61.) Kl 24/61. 5. 

Matkalippualennuksia . 
Kemi (lyhintli tietii): 29. 6.-4. 7. 1961; Suomi-Neuvostoliitto- 6 
Seura; Ystlivyyspliivlit.; pliiville matJkustavat; 25 %. Alennus ei 
koske lastenlipuilla matklistavia. Ostetut mailkaJ.iput oikeuttavat 
matkustamaan vain yllli mainittujen pliivien vlilisena aikana. 
Ystlivyyspliivlit pvat 1.-2. 7.1961.' (Tfo n:o S 497, 5. 6. 61.) Kl 
24/61. 6. . 

Kadonneita matkalippuja, henkiliikortteja ym. 

Pasilan konepajalla palvelevalle konepajantyiila.iselle Into Tuomelle kir- 7 
joitettu kesii.kausivapaalippu n: o 271592 matkalle Helsinki-Halikko on kadon-
nut ja kuoletetaan. (Knp Psl 5. 6. 61.) 

Veturinlii.mmittii.jii. Vilho Reino ALtero Lappalaiselle 16. 9. 57 kirjoitettu 
henkiliikortti n:o 47294 on kadonnut ja. kuoletetaan. (8. knj n:o 302, 6. 6. 61.) 

Vuoksenniskan pysii.kin y. p. asema.mestarille Eino Jyrkia.iselle 16. 5. 61 
kirjoitettu tilapa.inen vapaalippu n: o 515946 matkalle Wuo--Ra-Wuo on 
kadonnut ja kuoletetaan. (7. ljp n:o 1176/1929, 7. 6. 61.) 

Hyvin.kii.ii.n aseman 2 1. vaihdemiehen Yrjii Piinkii.n poja.lle Esalle sana
tulia asemella kirjoitettu tilapii.inen vapaalippu n: o 545929 ajalle 10. 5.-9. 8. 
61 matkalle Hyvinkiiii.-Jyvii.skylii. (Ke-Klh-Au-Ly kautta) on kadonnut 
ja kuoletetaan.. (2. ljp n:o 1107/2441, 7. 6. 61.) 

Jii.rvenpii.ii.n aseman asema.miehen E. Pekkasen tyttii.relle Raijalle kirjoi
tettu tilapa.inen vapaalippu n: o 505397 matkalle Jii.rvenpii.ii.-Oulu on kadon
nut ja kuoletetaan. (1. ljp n:o 686/1540, 6. 6. 61.) 

Helsingin aseman vt. asemamiehelle Mauno Tidenberg'ille 3. 5. 61 kirjoi
tettu tilapii.inen vapaalippu n:o 643650 matkalle Helsinki-Jyvi\.skyHi. on kadon
nut ja kuoletetaan. (1. ljp n:o 700/1558, 9. 6. 61.) 

,• ( ( \ ' ·.J t • ( '( 
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Avoimia virkoja ja toimia 

Veturime~arin virka koneosaston linjahallinnossa, toistaiseksi 5. koneja~
sossa Ylivieskaasa. Koneosaston johtajalle osoitetut hakemuk~et on toimitet· 
tava rautatiehallituksen kirjaajalle viimeistiiiin 29. 6. 1961 ennen klo 12 (poe· 
titse lii.hetettii.essii ennen virka·ajan piiiittymistii.). 

Koneosaston linjahallinnossa a~t.remankymme11.tiikahdeksan. vet114'ink1djetta· 
jan virkaa, joista toistaisekai kuusi 1. konejaksossa (Hki), yhdeksiin 2. kone
jaksossa (5 Ri, 1 Lva1 1 Ha, 1 Kr, 1 Lo), kaksi 3. konejaksossa (Tku) 1 kolme
toista 4. koneja.ksossa. (9 Tpe, 1 Pri1 ·1 Hpk, 1 Ra., 1 Tl) 1 neljii 5. konejak
sossa (2 Sk1 1 Kok, 1 Vs), yhdekaiin 6. koneja.kaossa (6 01, 1 Kem, 1 Kon, 
1 Roi), kolmetoista 7, konejaksossa (8 Kw1 2 Kta1 1 Imr, 2 Lr) 1 seitsemiin 
8. konejaksossa (5 .Tns, 2 Nrm) ja viisitoista. 9. koneja.ksossa. (9 Pm, 3 .Ty, 
3 11m). Koneosaston johtaja.lle osoitetut hakemukset on toimitettava. ra.uta.tie
ha.llituksen kirjaaja.lle viimeistiiiin 29. 6. 1961 ennen klo 12 (postitse liihetet
tii.essii ennen virka-a.jan piiiittymistii.). 

6. liikennejaksossa on haettavana seuraa.vat esityksen perusteella tii.ytet
tiivii.t toimet: apulaiakansl~ti.n toimi.a: yksi Oulun ja ykai Tornion asemilla; 
konttOf'iapulaiaen toim~: yksi 6. liikennejakson toimistossa ja kaksi Oulun 
asemalla.. Liikenneosaston johtajalle osoitetut ha.kemukset on jii.tettii.vii mainit
tujen liikennepaikkojen piiiillikoille ja liikennejakson toimistoa koskevat hake· 
mukset 6. liikennejakson piiiillikolle viimeistiiiin 1. 7. 1961. 

8. liikennejaksossa ovat haettavina seura.avat esityksen perusteella tiiy· 
tettii.vii.t toimet: ykai. t Z. vcWidemiehentoimi. .Toensuun asemalla1 ykai aaema

. miehentoimi Vihtarin asemalla. ja ykai aaemami.ehentoimi Saviahon laiturivaih
teella. Liikenneosaston johtaja.lle osoitetta.vat ha.kemukset on jii.tettii.vii. asian
omaisen liikennepaikan piiiillikolle viimelatiiiin 1. 7, 1961. 

Helalnld Ulll. VliltloneuTOIIon ldrjapalno 
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Vllttaus Kbkylehdessi julkais tuun maariykseen merkitain: 
Kl 1/61. 2 (= lehden numero, vuosi, asian numero). Jakelua 
koskevat muutosllmoltukset on tehtava palnat us jaostoon. 

To I mI t us : Rau tati ehall itus, leh tl palvelu. 

S is al l y s : 1. Kassaerehdysraha v. 1961. - 2. Konepajojen seisonta-ajat 
kesli.lla 1961. - 3. Lisays tavaranimistoon n:o 2670/Mok. - 4. Osittainen lahetys
kielto Keitelepohjan pysiikille. - 5. Ratapihojen liikennoimissli.iinnot. - 6. Matka
lipun hinnan takaisin maksaminen. - 7. Kadonneita matkalippuja, henkilokorttejo. 
ym. - 8. Avoimia virkoja ja toimia. - 9. Ammattioppilaita otetaan. 

Kassaerehdysraha v. 1961 

Eduslrunnan myonnettya Jruluvan vuoden tulo- ja menoarvion 1 
18 Pl. II luvtm 2 momentin kohdalla maararahan kassaerehdys
rahan maksamista varten valtionrautateilla yleisonpalvelussa laajaa 
kassaliikettli hoitaville virkamiehille, valtiovarainministerio on 1 
paivana kesakuuta 1961 tekemallaan paatoksella vahnstanut valtion
rautateilla vuodelta 1961 suori.tettavan kassaerehdysrahan maksu
perusteet seuraavasti : 

1. Kassaerehdysrahaan ovat oikeutettuja valtionrautatei.den va
kinaisen viran tai toimen haltija, ylimaarainen toimenhaltija, tila
pai.nen toimihenkilo, virkaa tai tointa taikka ylimaaraista tointa 
viiliaikaisena taikka sijtisena hoitamaan maaratty henkilo seka lii
kenneoppilas taman hoitaessa yleisopalvelussa kassatehtavia. Virka
miehelle, joka kuuluu 21 tai sita korkeampaan palkkausluokkaan, 
ei kassaerehdysrahaa kuitenkaan suori.teta. 

2. Kassaerehdysrahan suuruus kalenterikuukaudelta maariiytyy 
seuraavan taulukon mukaan : 

Kassanhoitajan henkilokohtaisen kassavaihdon 
suuruus mkfkalenterikuukaudel ta 

17- 42 milj. 
yli 42- 83 

" 
" 

83-208 
" 

" 
208-417 

" 
" 

417-834 
" 

" 
834 

" 
6068/61/ 5 - 22. 6. 19ul. 

V ahingon vaara
luokka 

I 
II 

III 
IV 
v 

VI 

Kassaerehdys
raban suuruus 

mk/kk:lta 
400 
800 

1200 
1600 
2 000 
2 400 
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YlUi. mlllini'ttua kassaNaihtoa laskettaessa kerrotaan ma'tkalippu
jen myynnistii. seka matka-, 1·a~1ti- ja kiitotavar3J!llaksu'ista kerty
neet tu1at luvulla 15, 

3. Kassaerehdysrah:an suorittarrnisen edelly'tyksena olevaa ka a
vaihdon sum'llJU.!tta laskettaessa ·otetaan huomioon ainoastaan virka
miehen suoraan asiaJdmalta vastaanottamat ja suoraan asial~kaal1e 
uorittamrut ma;ksut. Kassaerahdysrahaan oikeuttavaan ikassavaih

toon ei lueta nii'ta varoja, joita kassanll()ita.ja on lkanl1;anut ali<1Ji,llittii
jaJta. tai su01·ittanut Hille, kassan itse suorittamia tilillepanoja 
ja <tililtaottoja, juna- tai au'tohenkilolmntaan kuu1uvan henloilon 
tailtka tavaran'klnljetu:ksessa toimivan ·ura'koiltsijan ltilityksiii kassal1c, 
palkanmak ua henkilolrunnalle e~ka niita asiak'kaalta vastaanotettuja 
tai asiak'kaaHe suomtetJtuja mak uja, joissa maksuvalineen!ii on kay
totty shekkia 'tai 'Pankki.vekseliii. 

4. Vuoden pawtyttJrii laaditaan makscttaNista kassaerehdys
rahoi ta mcnolistat palq\'kausasiruin ldisittelyohjeissa (lom. n: o 26J 2) 
mainittujen henkilotoimistojen toimesta. A ianomaisten ascmatark
kaajien on ta1'kistettava, etta ka sacrehdysrahat on oikein la ketiu, 
min'ka jalkc>en mc>nolistat laJletetaan raurtatiehalliltu'kselle hyviik
syttaviksi seka maksattaJinistdimenpidettii varien. 

5. en ja1keen Imn rautatiehal1itus ·on hyvaksynyt amllckin 
ka saerehdysraha8Jl1 oi'keUJtetulle vi1~kamichelle 'tulevan kassacrehdys
rahan miiliran, ·talletetaan tama maarii a ianomaisen virkaJiniehen 
nimella. Postisaast(iopanlki.ssa olevalle tai tarkoitusta va1"ten m·atta
valle ta1letustiolille, josta kaytetiiiin nimitysta ika.ssaerehdysti.Ji. 
Taman !Jilin kayttooikeus on ainoastaan rautati~hallituksella. Kas a
erc'hdystilia ei 'lmiltenkaan avata eika tal~ctusta 1toi'Initeta, jos virka
Iniehelle SUOritettavan kassaerehdysrahan maara jaa aJ1e 1 000 mar
kan tahi jos 'han jo on pysyvasti iirtynyt pois kassateh'tavista. 
Naissa <tapauksissa su.oritetaan kassaerehdysrahan maiira a ianomai-
elle postisiirtoteitse. 

6. Jos virkarrniehen hoirtamaan ka saan on vuoden 1961 aikana 
yntynyt kassaerehdyksesta vajausta ja ~linen ka saerehdystili'lleen 

on ta1letettu tai edella olevan llllukaise ti <talletetaan vuoden 1961 
paattycssa vai,oja, on hanella oikeus saada talletmuista rvaroista 
tayt.tamaansa vaja11.19ta vastaava maara. J OS vajaus on syntynyt 
vnoden 1961 jiilkeen, kaytetaan kassaerehdysbililUi olevia varoja 
valittomiisti vajauksen tii.y<tt&miseksi siihen maariian lmin varat 
tili:lUi riittavrut. Edetlytyksena kassaerehdystililla olevien varajen 
kiiyttii..miseen siten kuin cdena tassa kappaleessa on anottu, on, 
ettii vajaus on ilmeisestJi syntynyt erehdyksesta ja etJta asianomai
nen vh•kamies on tehnyt vajruuksesta ilmoitu:ksen asianomaisen 
liikennepaikan paiillikolle. 
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7. Pyynto vajaulrnen kon·aanlisesta kassaerehd~- tilin varoista 1 
on osoitcttava rautatiehallitnksclle ja on siina ilmoitettava asian
omaisen kassan nimi, vajauksen syn'tymispaiva ja virkarrniehen 
selvitys vajactk en mahdollisesta sy) tii. PyyntO ji:itetiian asianomai-
elle liikennepaikan pii'allikolle, joka, .J.iittaen mukaan lauscmtonsa, 

la'hetk~a asia'kirjat liikennejalcson palillikolle edelleen mntart:iehaUi
tn kselle toimi tetta vaksi. 

8. Vil<Jcamiehen siirryottya rpysyva ti pois ka: satelhtavista toi
cen virkaan nimittamisen tai eroami en tahi muun sellai en sn-n 

vuoksi, snoritetaan hanelle pyynno:Sta kassa re'hdystilin saasto 
korlroineen. 

9. Rautatiehallitus antaa tarvittaessa ohjeita naiden maadiy ten 
soYe1tamisesta. (VaHJi.ovaraimninisterion 1cirjel.ma n: o 11/ 14-28/ 61, 
1. 6. 1961.) 

EdelHi olevan johdosta rautrutiehaUi'tus on maarfumyt, etta 
ka aere'hdysra'han ma:ksarnisen subteen on oveltuvin osin noutla
tetta,·a niitii rautatiehallitutksen antamia ohjeita, jotka on jtrlkaistu 
Kiiskyleihdessa n:o 50/60.1. (Vrt. Kl 49/ 60.2 ja K1 50/60.1. -
Rh / to n: o H 581, 13. 6. 1961.) Kl 25/ 61. 1. 

Konepajojen seisonta-ajat kesalla 1961 

Paakonepajojen seisonta-ajUJt ovat kesallii 1961 seuraUJvat: 

Hyvinkaan konepa.ja . . . . . . . . . . . . . . 3. 7.- 2. 8. 61 
IIelsingin vahmo .................. 10. 7.- 9. 8. 6J 
Pasilan konepaja ...... . ... . ..... 10. 7.- 9. . 61 
Turun 
Vaasan 
Ouhm 
Kuop~on 

PiekEamiien 

" 
" 
" ,, 

" 

..... ... ....... . 10. 7.- 9. 8. 61 
IJ.O. 7.- 9 .. 61 
1'7. 7.~16. 8. 61 
10. 7.- 9. 8. 61 
10. 7.- 9 . . 61 

Seisonta-aikoin3!h.-in ovat konepajoissa toiminnas a tavanomaiset 
pika:korjausryhmi:i!t. 1VIateriaa1in ja vMmujen Hi.he'W:iimista konepa
joillc seisonta-aikoina on Yiiltetta,·ii. (Kpt : n n: o Koh 312/ 862 
21. 4. 1961.) Kl 25/61. 2. ' 

2 
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Lisays tavaranimistoon n:o 2670/Mok 

Moottorikalugj;oa koskevan tavaranimistOn n: o 2670/Mok., si
vulle 14, liswtl:ili:i:n allamainittu tili: 

3957 Mok Kytkentatanl'lun ja ajopi:iydan osia ikpl T 

(Vo/ n: o V. 53/398, 13. 6. 61.) Kl 25/ 61. 3. 

Osittainen lahetyskielto Keitelepohjan pysakille 

Kuluvan kesalwun 12 pa~vasta alkaen ovaJt yksityiset 'tiepohjan
omistajat kieltaneet toistais~ Keitelepohjan pysrukille johtavalla 
tulotieWi kai.ken moottoriajoneuvoliikenteen. Taman johdosta kiel,le
taan toistaiseksi abtamasta 'knlljetebtavaksi Keitelepohjan pysakille 
osoitettuja 1~hetyksi, jot!ka 'VaativaJt edelleenkuljetusta moobtoriajo
neuvoilla. (Kut n :o 1269, 16. 6. 1961.) Kl. 25/ 61. 4. 

Ratapihojen liikennoimissaannot 

Kuopion ratapihan liikenni:iimissiianni:in lisii.lehti 2 on ilmest~rnrt 
painosta ja pcrusjakelu suoritettu. (Lt 180, 15. 6. 61.) Kl 25/ 61. 5. 

Matkalipun hinnan takaisin maksaminen 

Sattuneesta syystii huomautetaan, etta liikennepaikkojen on eh
dottomasti noudatettava Liikennesaanni:in 29 § : n 5 lisiimiiiiray ta, 
jonka mukaan matkatoimistojen myymiii matkalippnja ko kevat 
takaisimnaksuanomukset on jiitetHha rautatiehallitukselle. (Tfo n: o 
M 250, 14. 6. 61.) Kl 25/ 61. 6. 

Kadonneit a matkalippuja, henkilokortteja ym. 

Helsingin aseman lipuntarkastajalle Toini Tuulikki Saloselle kirjoitettu 
henkilokortti n : o 51665 seka kesii.kausivapaalippu n: o 278314, kirjoitettu 14. 4. 
61 matkalle Helsinki-Toijala, ovat kadonneet ja kuoletetaan. (1. ljp n: o 733/ 
1623, 15. 6. 1961.) 

Pasilan konepajalla palvelevalle konepajantyOlii.isille Tauno Haloselle kir
joitettu tilap. vapaalippu n: o 587959, matkalle Helsinki-Kuopio, on kadonnut 
ja kuoletetaan. (Knp Psl 13. 6. 61.) 
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Ent. junamiehelle Lauri Tenholle Riihimii.en asemalla kirjoitettu tilapainen 7 
vapaalippu n:o 630221 ajalle 18. 4.-17. 7. 61 matkalle Riihimaki-Helsinki on 
kadonnut ja kuoletetaan. (2 ljp n: o 1126/2488, 10. 6. 61.) 

Riihimiien aseman asemamiehelle Aimo Lindforssille sanotulla asemalla kir
joitettu tilapii.i.nen vapaalippu n: o 466718 ajaksi 1. 4.-30. 6. 1961 matkalle Rii
himiiki-Tornio ja toisen Iiikennejakson toimistossa 20. 4. 61 kirjoitettu kesii.
kausilippu n: o 279443 matkalle Riihimii.ki-Kaunislahti sekii. valtionrautateiden 
henkilokortti n: o 56398, joka on annettu vuonna 1956, ovat kadonnect ja kuo
letetaan. (2. ljp n: o 1164/2568, 13. 6. 61.) 

Lahden aseman ylimaarii.iselle asemamiehelle Tapio Kaarlo Kanervalle toi
sen Iiikennejakson toimistossa 21. 4. 61 kirjoitettu kesii.kausivapaalippu n: o 
280001 matkalle Lahti-Helsinki sekii samalle henkiliille vuonna 1956 anuettu 
valtionrautateiden henkilokortti n: o 56694 ovat kadonneet ja kuoletctaan. (2. 
ljp n:o 1164/25681 13. 6. 61.) 

Koskenkylii.n asemamiehen Toivo Jii.nkalii.n tyttii.relle Mailalle kirjoitettu 
tilapii.inen vapaalippu n: o 584623 matkalle Koskenkylii.r-Helsinki-Koskenkylii., 
20. 5.-20. 8. 61 vii.Iiseksi ajaksi, on kadonnut ja kuoletetaan. (6 ljp n: o 678/ 
2452, 13. 6. 61.) 

4. -konejaksossa Tampereella palvelevalle tilap. veturinlii.mmittii.jiille Svante 
Vihtori Majamii.elle 1. 5. 61 kirjoitettu kesiikausivapaalippu n: o 276113 mat· 
kalle Tampere--Jarvenpii.ii. (ktta HI) sekii. henkilokortti, kirjoitettu kesii.kuussa 
1956, n:o 42317 ovat kadonneet ja kuoletetaan. (4. knj n:o 286, 10. 6. 61.) 

7. konejaksossa Kouvolassa palvelevalle kattilasepii.lle Matti Tuukkasclle 
kirjoitctut kesiikausivapaalippu n:o 249668 matkalle Kouvola-Pitkaaho ja 
tilap. vapaalippu n:o 574665 matkalle Kouvola-Helsinki, voimassa 14. 4.-13. 
i. 61, ovat kadonncot ja kuoletetaru1. (7. knj n: o 597 Vpl, 14. 6. 61.) 

Jyvii.skylii.n asemalla kuormausmestari Toivo Kotimii.en tyttii.rello Marjalle 
27. 5. 61 kirjoitettu tilap. vapaalippu n:o 582071, kelpaava Jyvii.skylii.n-Snari
jiirven vii.Jillii., on kadonnut ja kuoletetaan. (9. ljp n:o 1359, 17. 6. 61.) 

VR:n Hyvinkiiii.n koncpajan asuntotaloissa palvelevalle talonmiehelle Tyyne 
Aijalii.lle 6. 6. 61 kirjoitetut tilapii.iset vapaaliput n: ot 609737 ja 609738 mat
koille Hyvinkiiii.-Loviisa ja HyYinkii.ii.-Rauma ovat kadonneet ja kuol <}taan. 
(1. tj:n kmr:n kirjelmii. n:o 235, 10. 6. 61.) 

VR:n Hyvinkiiii.n konepajan asuntotaloissa palvelevan talonmiehen 0. L e
pi ton pojalla Raimo Lepistolle 6. 6. 61 kirjoitettu tilapii.inen vapaalippu n: o 
609739 matkalle Hyvinkii.ii.-Tornio on kaclonnut ja kuoletetaan. (1 . tj: n kmr: n 
kirjelma n: o 236, 10. 6. 61.) 

Puutarhatyontekijii. Hellin irviolle kirjoitettu tyolaisaikavapaalippu n: o 
252852 ajalle 1.-30. 6. 61 matkalle Dm--Otm-Tlv-Vkt-.i\m on kadonnut 
ja kuoletetaan. (Ypt n: o 300, 13. 6. 61.) 

Lahden-Loviisan radan muutostyiin tyiintekijalle Ake Hellstrandille ajalle 
1. 5.-31. 10.61 kirjoitettu kesakausilippu n:o 268617 valme Loviisar--Hyvin
kii.ii. on kadonnut ja kuoletetaan. (Lh-Lv!!- radan muutostyo n: o 242/52, 
16.6.61.) 
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Avoi.mia virkoja ja toimia 

2. liikennejak os a on haettavana seuraavat esityksen perustPclla Hi.ytetta· 
vat toimet: konttoriap1tlaisentoinnia: yksi 2. liikennejakson toimistossa ja yksi 
Lahden asemalla. Liikenn osaston johtajalle osoitetut hakemukset on jii.tettii.vii 
liikennejak o~ a avoinna olevan toimen kohdalta 2. liikennejakson paiillikolle 
ja Lahden asemalla avoinna olevan toimen kohdalta asemapiiallikolle viimei -
taan 5. 7. 61 menuessii.. 

Yksi y. p. 3 l. mkennusmestm·i?~ vvrlcc~, toistai eksi 7. ratajaksossa (Pihti
pudas) ja ylcsi y. p. 4 l. rakenmt~mestarin virka, toistaiseksi 11. ratajak o~ a 
tSavonlinua) . Rataosa ton johtajall<' osoltetut kirjalliset hakemukso:>t on toi
mitettava rautatiehallituksen kirjaajalle viimeistiiiin 6. 7. 61 ennen klo 12 (pos
titse enneu virka-ajan paattymistii.). 

Vi-is·i re l. 1·atavartijan tointa, joista yksi toistaiseksi 4. ratajaksos a: hl 
250-257 (Pirttikangas), yksi toistai eksi 5. ratajaksossa: km 463-473 
(• apra) ja kolme toistaiseksi 7. ratajaksossa: km 623-631 (Parkkima), kru 
536,5-545,090 (Pihtipudas) ja km 552-559,75 (Yle=iiinen). Ratao aston 
johtajallc o oitetut kirjalliset hakemukset on jiitetUlva ao ratajaksou piiiilli
koll • viimeistiiiin 6. 7. 61. 

Ylinniiiirainen 3 l. ki1-jwri;n toinni valtionrautateiden varasto-o asto sa, ase
rnapaikkana toistaiseksi Hyvinkaan varasto, taytetiiiin esityksen perusteella. 
Varasto-osaston johtajalle osoitetut hakcmukset on toimitettava varastotoimis
toon viimeistaiin 6. 7. 61 ennen klo 12 (po titse ennen Virka-ajan paattymista). 

Ylinniiii1·ainen varastomntm·-in toimi valtionrautateidiO'n varasto-osastos~a, 
asemapaikkana toistaiseksi Turun varasto, tii.ytetaan esitykscn pexusteella. 
Yarasto-osaston johtajall osoitetut hak/O'mukset on toirnitettava vara totoimis
toou viimeistaan 6. 7. 61 enn n klo 12 (postitse ennen virka-ajan paiittymistii) . 

Piiiinnatemaatikon '!:irka rautatichallituksen tariffiosa tolla. Rautatiehalli
tukselle osoitetut kirjalliset hakemukset sijan saarnisek i siinii. virkaehdotuk
sessa, jonka rautatiehallitus tuleo tekemii.an anotun viran tiiyttiimiseltsi, on 
toimitettava rautatiehallituksen kirjaajalle viimeistii.ii.n 14. 7. 61 ennen klo 12 
(postitse ennen virka-ajan paattymista) . 

Ammattioppilaita otetaan 

Valtiomautateiden Hyvinkaan konepajaan otetaan ensi yksyna alkaville 
kursseille a=attioppilaita, jotka on tarkoitu kouluttaa valtionrautateiden 
Jiikkuvan kaluston siihkokoneasentajiksi. Oppiaika on 4 vuotta ja oppiajalta 
maksetaan tyoehto opimuk en mukaista palkkaa. Vapaata asuntoa tai muita 
etuja ei ole. 

Piiasyvaatimuk et ovat: Suomen kansalaisuus, tii.yttiinyt 17 vaan ei vielii. 
21 vuotta ja karu;akoulun taydellinen oppimiiara tai sitii vastaavat tiedot. 
Hakemukseen on liitettava papintodistus tai ote siviilirekisteri tii, oikeaksi 
todistettu jiiljenuos kausakoulutodistuksesta tai sitii. vastaavasta todistuksesta 
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seka alaikaist<'n joko vanhempi<'n tai holhoojan antama suostumus. Hakemuk- g 
sessa on myos mainittava hakijan nykyinen asuinpaikkakunta ja postiosoite. 

IIakemus liitteineen on liilwtettiivii 26. 6. 61 mennessii osoitteella: 

VR Hyvinkii.iin konopaja, llyvinkaa. 

:r.:ryohemmin kutsutaan sopiviksi katsotut konepajan konttorjjn ja osa 
nliistii. psykoteknillisiin kokeisiin. Matkoja varten ei anneta vapaalippuja. 

Konepajatoimisto 



Helsinki 1961. Valtioneuvoston kirjapaino 
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KASKYLEHTI N:o 26 
1 9 6 1 

Vllttaus Kiskylehdessl Julkalstuun mUraykseen merklta!n: 
Kl 1/61 . 2 ( = lehden numero, vuosl, asian numero). Jakelua 
koskevat muutosllmoltukset on tehtivl palnatusjaostoon. 

To I mIt us : Rautatlehall ltus, lehtlpalvelu. 

S is a 11 y s: 1. A loitetoiminta. - 2. Lenniitinliikenne. - 3. Ratapihojen lii
kennoimissiiiinnot.. - 4. Pohjoismainen tavaratariffi. - 5. Suomen ja SNT-Liiton 
~·hdysliikennetariffi. - 6. Kadonneita matkalippuja, henkilokortteja ym. - 7. 
Avoimia virkoja ja toimia. 

Aloitetoiminta 

Palkittuja aloitteita: 

Vaummtar·kastaja Tauno Pukkila, Kouvola 

EFi-vaunun kierrejarrua ymparoivan kotelon poistaminen. Kun
nialrirja ja 1 000 markan rahapalkinto. 

Viilaaja Otto Riikonen, J oensnu 
Dm 7-moottorivaunun kardaaniakselin murtonivelen korjaustyo

Yalinc. Kunniakirja ja 5 000 markan rahapalkinto. 
Dm 7-moottorivaunun ruislrusuuttimen jaiihdytysholkin puhdis

tuksessa kaytetHixa tyovalinc. Knnniakirja ja fi 000 markan raha
palkinto. 

Asernmnies Veikko IIiipakka, .tlla!'us 
Kasikahvojen asentamin n raidetraktori Ki:ko-Ka.llen ulko ·ei

niin. Kunniakirja ja 3 000 markan rahapalkinto. 
Kisko-Kallen kaasukahvan sijoituspaikan muuttaminen. Kunnia

kil'ja ja 2 000 markan rahapallcinto. 

Jiirjestelyrnestari J aakko 111ikkola., Helsinki 
Jarruvivun piian pykiiloiminen. Kunniakirja ja 5 000 markan 

rahapallcinto. 

Ylirn. asernarnies H a.nnes V iihii, Ton~io 

Nestekaasupolttimen kaytto jaat:vneiden vaunun.kytkimien sulat
tRmisessa. Kunniakirja ja 5 000 markan rahapalkinto. 

Hioja Aaro Salornaa, Hyvinkii.ii 
Sateisterien hiontalaitc. Kunniakirja ja 10 000 markan raha

palkinto. 

61 5/61/5 - 29. 6. ] 961. 

1 
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1 l 't. t•aww1woitcli.ia J(a.fct·i Lcskincu, Sei11iijoki 

2 

3 

Vanmm jousen vaihclon ,v hie~·dcssli kaytettiivli Dl'struo. ·turi. Kun
niakirja ja 5 000 markan rahapalkinto. 

Viilaaja 'Aiikko Tcwjmnaa, Hyvinkii(i 

Veturin siirUimi essli kliytetUivan nivelsiirtokangcn varustami
nen putkhnarrella. Kunniakirja ja 8 000 ma1•kan rahapalkinto. 

~ iihkoasentaja V eiklw Rauli, Turlm 

Dm 6- ja 7-moottori- ja liitcvaunujen paaterasioiden rakenne
muuto ·. Kunniakirja ja 2 000 markan rahapalkinto. 

Geologi-insinoori Leo K einonen, Helsinki 

Liikcnnealuekartan uusiminen tilastojulkaisussa. Kiitosmaininta. 

Asemamie llfikko La.itinen, Lappeenranta 

Lumiaura.n oviaukon varustaminen suojalaittci lla. Kiitosmai
ninta. 

Li a.k i mainittakoon, etta rautatiehallituk ella on oikeus myon
Hi.li kiiytettlivissii olevien mlilirlirahojen puitteissa palkkioita osoite
tut>ta erikoisesta valppaudesta ja ripelistli toiminnasta, jonka an
siesta on vliltetty juna,•acuio, · tapaturma, taloudellisten arvojcn 
menettamincn tms. (.ht n: o 2m / 61, Hl. 6. 61.) K l 26/ 61. 1. 

Lennatinliikenne 

Kauppilanmlien asemalla Jakkautetaan yleinen sahkosanoma
Yui.hto 1. 7. 1961 lu·kien. (Lkoj n: o Lt 127, 20 . 6. 61.) Kl 26/61. 2. 

Kiukaisten asemalla lakkautetaan yleinen sahkosanomavaihto 
J. 7.1961 lukien. (Lkoj n:o U 1 12, 20. 6. 61.) Kl 26/61. 2. 

Ratapiho jen liikennoimissaannot 

Haminan ja Hillon ratapihojen uusittu liikennoimissalinto on 
ilmestynyt painosta ja pemsjakelu suoritettu. (Lt 1072, 20. 6. 
61.) Kl 26/61. 3. 

I 
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Pohjoismainen tavaratariffi 

'ran · k an J'autateilUi heiniik. l p: nii. 1961 h1pahtuvan kap-
palctavarata1·iffien korotuksen johclosta sovelletaan sanotu.sta pai-
viista lukien kau ttakulj etusUihetyksiin allaolevan taulukon mu-
kaisia yksikkohintojn. 

Kappaletavara 
Rahtitavaraluokka 

Tariffi- Pika- vahint. vahint. vahint. 
Sivu Liiken nepai kka raja tavara 20 kg 500 kg 1500 kg 

kohta luokka 1 2 3 
154 Gedser • 0 • ••••• 0 ••••• H 1670 1120 760 660 

M 1600 1080 730 630 
156 Gedser 0st grense ... H 2 510 16 0 1130 990 

M 2 440 1640 1100 960 
, G edser Vest grense .. H 770 

M 780 
170 Pad borg .... . .... . .. II 2 270 1520 1020 1020 

M 2 220 1490 1000 1000 

" 
Padborg gren e • 0 • • • • H 2190 1460 980 980 

M 2140 1430 960 960 
176 'l'~ndet• II . . ....... . . H 2 290 1530 1030 1030 

M 2 240 1500 ] 010 1010 

" 
'l'f<incler grense ..... .. H 2 2l0 1470 990 990 

M 2190 1460 980 9 0 

Muidt'n kappaletnvaraHihetysten osalta lasketaan siihen saakka, 
kunnes uudet yksikkohi:ntataulukot sisiiltavii. lisalehti ilme tyy 
painosta, Tanskan nmtatC'iden J'ahti ko1·oittaen voimassaolevien 
taulukoiden mukaisesti laskettujn l'ahtC'ja 20 % : I Ia. 

Lisii.Jehti n: o 18, voima. sa heinakunn 1 11iiivasta 1961 lukien, 
tulee sisaltamaan uudet, korotetut kappaletavaran yksikkohinnat 
R u o t sin rautateilHi. 

Lisalehti n: o 13 sisaltaa myo kin muutoksen No rj an rauta
teiden yksikkohintataulukkoihin, joka jobtuu siita ettii Norjan 
rautateilla lisataan kappaletavaraluokkien lukumaaraii. ja ovat ne 
hC'inak. 1 paivasta 1961 lukien seuraavat: 

rahtit av. pikatav. 

vahint. 20 kg - luokka 2 viihint. 20 kg - luokka 1 s 
500 " - 3 2 0001 

, , " 1 s 2 
,, 2 000 " - 4 

('l'ft V n:o 208, 22. 6. 61. ) Kl 26/ 61. 4. 

4 
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Suomen ja SNT -Liiton yhdysliikennetariffi 
lYlatknsta jain, mfltkatavarau, kiito1avaratt ja tavarain kulj e

tustariffi ja sen liitteet (lom. n: u -!78-!), muutettuna ja lisat
tyna voimassa 1 paiviista toukokuuta 1961, on ilmestynyt pai
nosta. Julkaisun peru jakelu suoritetaan painatu jaoston toi
mesta. Huomautetaan , etta samassa jakelussa seuraa mukana 
li::;alehti n: o 1, joka kasittiia henkiloliikenteen maksutaulukot 
(liite n:o 5) ja joka on vaihdettava julkaisun yhteydessa olevan 
vastaavan taulukon tilalle. (Tit V n:o 205, 20. 6. 61.) Kl 26/61. 5. 

Kadonneita matkalippuja, henkilokortteja ym. 
Pasilan konepajalla palvch' valle kouepajautyo!ais•lle llmari Leltrlolle kir· 

joitettu kesiikau. ivapaalippu n: o 271H5 matkalle Helsinki-Junkkari on kadon· 
nut ja lruoletetaan. (Psi knp 15. 6. 61.) 

N osturinkii.yttiijii. Kaarlo Tuovisen pojalle P entille kirjoitettu tilapiiinen 
vapaalippu n:o 596240 matkalle Kuopio-Helsinki-Kuopio on kadonnut ja 
kuoletetaan. (Kuo kpp n: o 165, 20. 6. 61 .) 

Ratavartija 0. Marttilan pojalle Erkille 20. 5. 61 kirjoitettu ,lapsi" tilap. 
vapaalippu n: o 517912 matkalle Kalanti-Nurmcs on kadonnut ja kuoletetaan. 
(3 . rtjp n: o 716/ 65, 21. 6. 61.) 

6. konejaksossa Oulussa palvclevalle ylim. tallimies Jouko Eskeliselle 
v. 1955 kirjoitettu henkilOkortti n : o 43801 on kadonnut ja kuoletetaan. (6. 
knjp n: o 390/ 275, 21. 6. 61.) 

Avoimia virkoja ja toimia 
Ylc~;i y. p. 4 l. rakcn nusmestarin t>i1·ka, toistaiseksi 10. rat.ajaksossa 

(Iisalmi). Rataosaston johtajalle osoitPtut kirjalliset hakcmuk~d on toimitet
tava rautatiehallituksen kirjaajalle viimcistii.iin 13. 7. 1961 ennen kello 12 (pos
titse ennen virka-ajan pliiittymistii.). 

Kaksi t l . rala!•artijan tointa, joista toinrn toistaiseksi 10. ratajaksossa.: 
km 742-751,37 + R!ltama raicle (A.mmansaari ) ja toin en toistai 'E'ksi 12. rata
jaksossa: krn 612- 620 (Mulo ) . Rataosa ton johtajalle osoitetut kirjallisE>t 
lmkE'mukset on jiitettiivii ao. ratajakson paiillikolle viimeistiiiin 13. 7. 1961. 

Koneosaston linjahallinnos~a nrljii. 1 I. siihkoasrntajan tointa, joi~ta tois
taiseksi kaksi siihkotyokm1tiE'n toinustossa llyvinkiiii ( toisen rrtkoisalana vah
vavirtatyot ja toi en kaapPlityi.ikunnan esimieh<•n tehtiivii.t), yksi 6. sii.hkopii
rissii Pieksiimiild (erilwisalana heikkovirta-alan tyot) ja yksi 7. siihkopii
ri ii. Haapamiiki (erikoisalana heikkovirta-alan tyot). Toimet tii.ytetiUin esi
tyksen perusteella. Koneosaston johtajallc osoitetut hakemukset on toimitettava 
kahden ensi=iiisen toim('n osalta siihkotyokuntien toimiston piiiillikiille ja 
siihkopiireihin hakcviE>n ao. siihkopiirin piiiillikiille viimeistiiiin 13. 7. 1961. 

Kolme y. p. 2 l. ki1-jurin virkaa rautatiehallituksen tarkastustoimistossa. 
Rautatiehallituksen pii.iijohtajalle osoitetut hakcmukset on jiitettiivii rautatie
hallituksen kirjaajan toimistoon viimeistiiiin 19. 7. 1961 ennen kello 12 tai on 
hakemusten postitsE' liihetC'ttiiE'ssa saa vutta va anotulle toimistolle viimeistiiiin 
mainit.tuna mii.iiriipiiiviinii. Ptmen virka-ajan pii.iittymistii. 

Varikonesillniehen vi?·J..-a valtionrautateiden koncosaston linjahallinnossa, 
virantoimituspaikkana toistaiseksi 2. konejakso (Karjaa). Piiiijohtajalle osoi
tetut hakemukset on toimitetta,,a rautatiehallituk en kirjaajalle viimeistiiiin 
21 . 7. 1961 ennen kello 12 (postitse liihetettiiessa cnnen virka-ajan piiiittymistii.) . 

t l. kirj1~Tin vi1·ka, toistaiscksi vnltionrautateidE'n Kuopion konepajassn. 
Piiiijohtajalle osoitetut hak!'mukset on toimitettava rautatiehallituksen kirjaa
jalle viimei tii.iiu 21. 7. 1961 em1en kcllo 12 (postit e lnhetettaes ii ennen virka
ajan pii.iittymistii.). 

-------------------------
]3:elsinki 1961. Valtioneuvoston kirjapaino 
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Vllttaus K3skylehdessi )ulkaistuun mairaykseen merkitliin: 
Kl 1/61. 2 ( = lehden numero, vuosl, asian numero). Jakelua 
koskevat muutosilmoitukset on tehtavli painatusjaostoon. 

To I m It us : Rautatiehallitus, lehtipalvelu. 

Sis a 11 y s: 1. Valtion virka-ansiomerkki. - 2. Siihkopatojen kaytostii. perit
tavat korvaukset. - 3. Lii.iikiirinpalkkiot tapaturmatapauksissa. - 4. Lii.iikiirin
palkkion suuruus palvelukseen tai tyohOn pyrkiviille annettavasta liiiikiirintodis
tuksesta. - 5. Muutoksia liikennepaikkojen luokituksessa. - 6. Muutoksia julkai
. uun Liikennepaikkojen viilimatkat. - 7. Keskitottyyn kotiinlmljetustoimintaan 
siirtyminen Oulussa. - 8. Purkamisraiteen merkitseminen rautatien oman tavaran 
kuljetuksissa kuljetuskirjoihin ja vaunujen osoitekilpiin. - 9. Matkalipun tilauk
sen ja matkatavaran kuljetustilauksen kii.sittely junassa. - 10. Rahtiluotto. - 11. 
Ylimiiii.riiiset vapaaliput. - 12. Junaliikennetilasto. - 13. VR :n palvelukseen sopi
mattomia. - 14. Kadonneita matkalippuja, henkilokortteja ym. - 15. Avoimia 
virkoja ja toimia. 

Valtion virka-ansiomerkki 

.Asetuskokoelmassa on julkaistu maaliskuun 24 paivana 1961 1 
annettu asetus (166/ 61 ) valtion virka-ansiomerkista : 

1 §. Valtion virka-ansiomerkki annetaan tunnustukseksi valtion 
hyvaksi sen virassa tai toimessa suoritetust a pitkiiaikaisesta palve
luksesta. 

2 §. Virka-ansiomerkin antaa t•asavallan president ti. 
3 §. Virka-ansiomerkki on soikea tammenlehviiseppeleen muo

dostama kullattu metallisolki, jonka leveys on 33 millimetrili ja 
korkeus 30 millimetria ja jonka keskella on roomalaisilla nume
roilla luku kolmekymmenta . 

.Ansiomerkkia kannetaan rinnan vasemmalla puolella Suomen 
Leijonan ritariristin nauhasta muodostetulle solmukkeelle kiinni
tettyna . 

.Ansiomerkkia seuraa omistuskirja, johon merkitalin ansiomerkin 
saajan virka-asema, taydellinen nimi sekli syntymliaika ja -paikka. 
Omistuskirjan allekirjoittaa 8 § :ssa maini.tun toimikunnan puheen
johtaja ja varmentaa sen sihteeri. 

4 §. Edellytyksena virka-ansiomerkin saamiselle on, etta asian
omainen on tai on ollut valt ion piiavira:ksi tai -toimeksi katsotta
van viran tahi pysyvaisen tai ylimaaraisen toimen haltija ja etta 
han on ollut viihintiiiin kolmekymmentli vuotta valtion pelveluk
sessa. 

6384/61/5 -- 6. 7. 1961 
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Palvelukseksi, jota 1 momentissa tarkoitetaan, luetaan s1ma 
mainitussa virassa tai toimessa suorJ.tetun palveluksen lisaksi m.yos 
se a]Jra, minka asi·anomainen virkasuhteen nojalla on ennen sa
nottua palvelusta tai sen jlilkeen ollut muussa paatoimeksi katsot
tavassa valtion palveluksessa, seka aika, minka han sotatilan aikana 
on ollut sotapalveluksessa, amo.in lruin rakkautuspalkalla olemansa. 
aika. Sellaiseksi palvelukseksi luetaaru. samoin edellytyksin palve
lus eduskunnan virassa tai toimessa seka Suomen Pankin, kansan
eUikeraitoksen ja postisaastopankin toimessa, niin myos .enintaan 
kymmenen vuotta raastuvanoikeuden tai maistraatin jasenena tai 
kaupunginviskaalina suoritetusta palveluksesta. 

5 §. J os pal vel us samana kalenteriYuotena tai yhtajaksoi esti eri 
vuosina on keskeytynyt kuutta lmukautta pitemmaksi ajaksi., on 
keskeytysaika vahennettava palvelusvuosista. 

Mita 1 momentissa on sanottu ei kuitenka.a,n ole sovellettava 
aikaan, jolloin asia.nomainen on ollut vnosilomalla, ·eika milloin 
kcskeytys on johtunut virantoimituksessa saadusta ruumiinvam
masta, virantoimituksesta aiheutuneesta sairaudesta, jtlikisen tehHi
van hoitamisesta tai siita, etta henkilo ilma.n oma:a syytaan on ollut 
pidatettyna tai estettyna virkaansa tai toinrtaan hoitarnasrta. 

6 §. Viran tai toimen haltija, joka tuomioistuimen paatoksella 
tai kurinpitotoimin on pantu viralita, menetrtaa oikeutensa lukea 
virka-ansiomerkin saamista varten hyvakseen viraltapanoa edelta
neen palv·elusajan. 

Mita 1 momentissa on sanottu, on vastaavasti sovellettava, mil-
loin vira.n tai toimen haltija on tuomilttu rikoslaissa viraltapanon 
sijasta saadettyyn rangaistuikseen rbai ennen lmin han sai virkaeron 
syyllistynyt sellaiseen tekoon., josta hanet kurinpitotoimin olisi 
ollut pantava viralta, niin myos milloin avoimella kirjeella nimi
tetty viran haltija on ennen virkaeron saamista tehnyt tcon, josta 
hanet, jos hanen nimitHimiskirjanaan olisi ollut valtaki~ja tai 
toimikirja, olisi ollut kurinpitotoimin pantava viralta. 

7 §. Silta, jolle tuomioisrtuimen paatoksella tai kurinpitotoimin 
on virkarikoksesta tai -virheesta maaratty muu kuin 6 §: ssa tar
koitettu rangaistus, on laskettaessa aikaa virka-a.nsiomerkin saa
mista varten paJvelusajasta vahennettava rikoksen tai virheen laa
dun mukaan enintaan viisi vuotta. 

Mita 1 momentissa on saadetty voidaan harkinnan mukaan vas
taaYasti soveltrua myos milloin viran tai toimen haltija on tuomittu 
rangaistukseen muusta rikoksesta. 

8 §. Virka-ansiomerkki annetruan hakemuksesta. 
Hakemusten tarkastmnista ja lausuntojen antamista varten 

niista on valtion. virka-a.nsiomerkkitoimilmnta, jossa on viisi tasa
vallan presidentin maaraamaa jasenta ja yhta monta varajasenta. 

~ 
J 
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Yhden jasenen ja varajasenen, jotka eivat o allistu muiden kuin 1 
puolustuslaitdksen palveluksessa olevien henkili:iiden hakemusten 
kasittelyyn, rtulee ol1a vahintiian everstin 'arvoinen upseeri. Muista 
jasenista miiarataan yksi toimimaan puheenjohtajana ja yksi vara
puheenjohtajana. 

Toimikunta otta.a itselleen sihteerin. 
9 §. Hakemus virka-ansiomerkin saamisesta on viraUisesti oi

kea.ksi todistetun ansioluettelon ohella ennen syy. kuun 1 piiivaa 
toimitettava siihen valtion vira toon tai laitokseen, jo a tai jonka 
al'aisena asianomainen pal velee tai viimeksi on pal vell ut. Viraston 
tai laitoksen tulec ennen seuraavan lokakuun 1 paivaa lahettiia 
hakemuskirjat lausuntonsa ohella valtion virka-ansiomerhlritoimi
kunnalle, jonka tal"kastettuaan hakemukset on oman lausuntonsa 
ohella toimitettava asiahlrjat marraskuun 25 piiivaan mennessa val
tioneuvoston kansliaan ta avallan Pl'esidentille esiteltiiviksi. 

Va1tioneuvoston kansliassa pidetaan luetteloa ansiomerkin saa
neista. 

10 §. Virka-ansiomerkki ja omistuskirja anootaan maksurtta. 
11 §. Henkili:in, joka sen jalkeen kun han on sa:anut virka

ansiomerkin on tuomittu sellaiseen rMl.gaistuksoo:n tai syyllistynyt 
sellai een tekoon, joota 6 § : ssii on mainittu, voi tasawillan presi
dentti julistaa menettamaan ansiomerkin. 

12 §. Sille, joka on saanut pitkiiaiikaisesta nuhteettomasta 
siviili- ja sotilaspalveluksesta annettavasta kunniamerkista 29 pai
vanii joulukuuta 1944 annetu sa a:setuksessa (10-±9/ 44) tarkoitetun 
kunrua:merkin, ei annet.a valtion Yirka-ansiomerkkiii. 

Selvenmyksena asetuksessa sanottuun rautatiehallitus ilmoittaa, 
etta ansiomerkin kirjalliset hakemukset on osoitettava rautatiehalli
tuksell-e ja Hihetettava rautatiehallitukseen tai lahimmiill-e jakson 
paalliki:ille, joka toimitltaa ne edelleen oman ooastonsa johtajaille 
ennen syyskuun 1 piiivaa. Hakemukseen on l:W.tettavii kal1den luo
tettavan henkili:in oikeaksi todistama ansioluettelo, johon on ehdot.
tomasti merkittiiva koko palvelusuran aikana tuomitut seka kurin
pidolliset etta rikosoikeudel1iset (oikeudessa rtuomitut) rangaistuk
set. MyO.s on ansioluettelosta i~mettava kaikki kuutta kuukautta 
piternmat yhtajaksoiset keskeytykset palveluksessa. 

Ansiomerkkiin eivat ole oikeutettuja tilapaiset eivatka virkaa
tekevat virkamiehet. 

Palvelusaikaa laskettaessa on otettava huomioon, etta sotatila 
vallitsi 20. 11. 1939-26. 9. 1947 Yalisen ,ajan. 
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Osastojen on tarkistettava a.nsioluetteloiden paikk&IlSap~ti:ivyys 
ja liittaen mukaan jaljennos nimikirjakortista Uihetettava hakemuk
set lausuntoineen yleiseen toimistoon syyskuun 15 paivaan men
nessa. 

Virka-ansiomerkin hakemista varten on painaJtusjaosto.sta saata
vana lomake n:o 1171. (Rh H. 384/1961.) Kl 27/61. 1. 

Sahki:ipatojen kii.yti:ista perittavat korvaukset 
Kaskylehdessa 23/59.1 julkaistujen, pesukoneiden, kuivauslinko

jen, mankelien, saunojen ja pesutupien kaytosta perittavia korYauk
sia koskevien maaraysten kohta VI muutetaan nain kuuluvaksi: 

Erittely 

VI. Pesutupa 2) 

1. lVIaksu talon verkostosta annetta
vasta lampimasta vedesta, edellyt
taen, etta pesutuvassa ei ole pesu-
konetta ....................... . 

2. lVIikali pesutuvassa on pesukone, 
peritaan edelHi kohdassa ,pesu-
kone" maaratyt maksut ........ . 

3. Mikali pesutuvassa on siihkopata, 
peritiian sen kaytootii erikseen 

a) koneen tehon ollessa enint. 8 
kW ....................... . 

b) koneen tehon ollessa enint. 14 
kW ... .. .. . ...... ....... . . . 

Maksu tunnilta 

Valtionrauta-1 
teiden laitteet 

20:-

50:-

90:-

Asukkaiden 
omistamat 
laitteetl) 

Naita maarayksia sovelletaan heinakuun 10 paivasta 1961 lukien. 

(Toj n:o To 448, 3. 7. 61.) Kl 27/61. 2. 

Laakii.rinpalkkiot tapaturmatapauksissa 

Valtion tapaturmatoimisto on 21. 6. 1961 paivatylla kirjelmal
laan ilmoittanut, etta Suomen Laakariliiton ja Suomen Tapaturma
vakuutuslaitosten Liiton maaliskuun 3 paivana 1961 allekirjoitia
masta lisiisopimuksesta ilmeneviin maaliskuun 15 paivasta 1961 
alkaen noudatettaviin Iaakarintodistus- ja laakarinlausuntopalkkioi-
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hin sisaltyvat kaikki ne korotukset, jotka liiakarit ovat olleet oikeu- 3 
tettuja perimiHin 15. 3. 1961 mennessii, joten sanotut palkkiot on 
suoritettava ilman indeksikorotuksia sen suuruisina kuin ne edelUi 
mainitulla sopimuksella on vahvistettu. (Toj n: o To 194, 28. 6. 61. 
-Vert. Kl 12/61.3 ja MK II siv. 4.288-289.) Kl 27/ 61. 3. 

La.akii.rinpalkkion suuruus palvelukseen tai 
tyohOn pyrkiville annettavasta laakarin
todistuksesta 

Rautatiehallituksen kirjelmaiin n: o H 322, 21. 3. 1961 (Kl 13/ 4 
61.3.), viitaten ilmoitetaan: 

I) etta liiakarintarkastusohjesiiiinnon 2 §: ssii tarkoitetun, \·al
tionrautateiden palvelukseen tai tyohon pyTkiviille henkilolle lo
makk:eille n : ot 3323 ja 3324 kirjoitettavan todistuksen antamisesta 
on rautatieHiiikari 1. 7. 1961 lukien toistaiseksi oikeutettu perimi:iiin 
tutkitulta enintiiiin 1 300 markan suuruisen palkkion ja 

II) etta Uiakiirintarkastusohjesaiinnon 3 §: ssa tarkoitetun, val
tionrautateiden palveluksessa tai tyossa jo olevalle henkilolle lomak
keelle n : o 3310 kirjoitettavan todistuksen antami e ta on Hillaisen 
palkkion suuruus 600 markkaa. 

Ylla mainittua asiaa koskeva ter veydenhuoltojaoston kirjelma 
n : o 291, 28. 3. 1961 (Kl 14/61.5.), on katsottava kumotuksi. (Tt II 
n: o 291, 26. 6. 61.) Kl 27/ 61. 4. 

Muutoksia liikennepaikkojen luokituksessa 

Elokuun 1 piiiviistii 1961 lukien korotetaan Kannonkosken p~·- 5 
siikki neljannen luokan asema:ksi. (Rh/Lko n:o 1850, 27. 6. 61. ) Kl 
27/ 61. 5. 

Muutoksia julkaisuun Liikennepaikkojen va.Iimatkat 

Tampereen aseman alaisena avataan 10. 7. 61 lukien liiken- 6 
teelle Hiilira.icle seuraavin merkinnoin: 

Tampere 
Hiiliraide Tpe 1. Tt V aunukuormalahe· 

tykset T. Raiteella 
ijaitsevat Maan

ojan omistamat hii· 
lenpurkauslaitteet. 
Luk. 10. 7. 61. (Lkoj 
n:o Lt 1843, 1. 7. 
61.) Kl 27/61. 6. 
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Keskitettyyn kotiinkulj etustoim.intaan 
siirtym.inen Oulussa 

Rautatiehallituk en tekeman piil:iti:iksen mukaan siirrytiiiin Ou
lu sa 1. . 1961 lukien var inaisesta kotiinkuljetuksesta keskitettyyn 
kotiinkuljetustoimintaan. Mainitun liikennepaikan suhteen maara
taan tiilloin noudatettavaksi ke kitetysta kotiinkuljetu toiminna ta 
crikscen annettuja ,Valtionrautateiden Autoliikenne"-saannon I 
o·an (Liikennemaaraykset) 3. luvun 5 §:ssa ja II osan (Tariffi
maaraykset) 2. luvun 3 §:ssa olevia maarayksia. (Kut n:o 99-1, 30. 
6. 61.) Kl 27/ 61. 7. 

Purkamisraiteen merkitsem.inen rautatien oman 
t avaran kuljetuksissa kuljetuskirjoihin ja vau
nujen osoitekilpiin 

Suuremmilla liikennepaikoilla aiheutuu usein paljon ylimaa
raista vaihtotyota sen johdosta, etta eri osastoille saa.puvien lahe
ty ten kuljetuskirjoihin ja vaunujen osoitekilpiin ei ole merkitty 
purkamisraidetta. Taman johdosta huomautetaan, etta rautatien 
oman tayaran kuljetuksissa on tassa suhteessa noudatettava samoja 
ohjeita kuin kaupallisessa liikenteessa. (Kut n: o 1351, 30. 6. 61.) 
Kl 27/ 61. 8. 

Matkalipun tilauksen ja matkatavaran kuljetus
tilauksen kasittely junassa 

Matkustajan noustessa junaan sellaiselta liikennepaikalta, 
jolla ei myyda matkalippuja, ja esittaessa valtion laitos:tcn ja 
julkisten yhdyskuntien matkalipun t ilauksen (lorn. 4046), ei kon
dnktoori saa kantaa ma'ksua kateisella osaltakaan matkasta, vaan 
on meneteltava seuraavasti: 

Jos matka piiattyy, ennenku.in lippu voidaan hankkia sopivalta 
valiasemalta, on konduktoorin hyvaksytHiva matkalipun tilaus 
matkalippuna, otettava se matkan paatyttya pois matkustajalta 
;ja jatettava en immaiselle sopivalle asemalle, jossa laaditaan ti
luksen osoittama matkalippu. Konduktoorin on tehtava nain saa
mansa matkalippu lavistamalla mitattomaksi. 

Mikali matkalippu voidaan jolta:kin liikennepaikalta hankkia 
ennen matkan paattymista, on konduktoorin mahdollisuuksien mu
kaan huolehdittava siita, etta matkustaja po. asemalta pyytaii 
tilauksen mukaisen matkalipun koko matkalle alkuperaiselta 
lahtoasemalta alkaen. 

Matkatavaran kulj·etu stilauksen (lom. 4047) suh teen on so
wltuvin osin meneteltava vastaavalla tavalla. (Tfo n: o 165, 3. 7. 
61.) Kl 27/ 61. 9. 
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Rahtiluotto 

Oikeusministerion tilitoimiston pyynnosta huomautetaan, eWi 1 0 
oikeusministerion vankeinhoito-osaston rahtiluottotiliin saadaan 
merkitii matkalipun tilaus vain silloin, kun lippu tilataan tyo
siirtolaan maaratylle tai vankilaan itse ilmoittautuvalle. (Tfo n: o 
R. 451, 3. 7. 61.) Kl 27/61. 10. 

Ylimaaraiset vapaaliput 

RautatieHiisten Ammattiyhdistysten Liitto r.y:n toimesta Po- 11 
rissa 19.-20. 8. 61 jarjesteWiviin neuvottelu- ja retkeilypaivii:n 
osallistuville valtionrautateiden palveluksessa oleville vapaalippui-
hin oikeutetuille mainitun liiton ja. enille on myonnetty ylimiHi-
rai et vapaal iput kotiasemalta Poriin ja takaisin. (Tfo n: o 16-1. 
29. 6. 61.) Kl 27/61. 11. 

Junaliikennetilasto 

Heinakuun 11-17 paivina pidettavan ylei en matkustajala ken- 12 
nan yhte:> dessa on taytettava junailmoituksen rivit 25-30 AJS: n 
46 §:n 7. kohdan mukaisesti. Kts. myos Kl 5/61.9. (Tit n:o 365, 
30. 6. 61.) Kl 27/ 61. 12. 

VR:n palvelukseen sopimattomia 

IIillon ~ataman alokas 'l'jmo Au lis Salminen, . yntynyt 10. 4. 1938, on :?6. 6. 13 
1961 1ukien erotettu rautatien palvelukseen sopimattomana. (7. ljp n: o H. 474/ 
2213, 29. 6. 61.) 

Kadonneita matkalippu ja, henkilokortteja ym. 

Pieksiimaen a 't>man junamiehelle Osmo Olavi Kortelai elle annettu hPnkilii· 
kortti n: o 75469 ja hiinelle 5. 5. 61 kirjoitettu tilapiiiuen vapaalippu n: o 411163 
matkalle Pieksiimalci.-Hel inki via War-Nrm-Kaj-Hpj-Lpa-Ly-KP sPk;i 
17. 4. 61 kirjoitcttu kesiikausivapaalippu n:o 282628 Pieksiimaki-Lapinlahti 
ova.t kadonncet ja kuolctetaan. (9. ljp n:o 1393, 26. 6. 61.) 

Oulun ascman asemamiehelle Kaarlo Akseli Rossille 16. 10. 52 kirjoitPttu 
ht'nkilokortti n: o 6 818 on kadonnut ja kuoletetaan. (6. ljp n: o 13512607, 
27. 6. 61.) 

Mikkelin aseman vaihdemiehen Kalle Parkkisen tyttiirt>llt' Kaijalle 1 I. 3. 61 
kirjoitettu tilapii.ineu vapaalippu n: o 54 501 matkallt> Mikkt>li-Ht>lsinki on 
kadonnut ja kuoletetaan. (7. ljp n: o 1324/21 6, 27. 6. 61.) 

4. konejaksossa Haapamiit>lHi. palvelevan ylim. tallimies Yille .Tan•isen 
tyttiirelle Irjalle 20. 6. 61 kirjoilettu vapaalippu n: o 626043, matkalle ITaapa
maki- Parkano- Aura- Kauklahti-RaulJa-, avonlinna-Varkau -Muhos
Tornio ja paluu samaa kautta takaisin, on kadonnut ja kuoletetaan. (4. knjp 
n:o 322, 29. 6. 61.) 

14 
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Avoimia virkoja ja toimia 

Konetekr1ikko otetaan 8. rn.taj akson tyokoneiden huol toteh tiiviin nsema· 
paikknna Tornio. Toimi on toistaiseksi tilapiiinen j a palkkaus 20 palkkausluo· 
kan mukainen. Hakemukset on toimitettava 15. 7. 61 mennessa Torniossa ole· 
>aile 8. ratajakson piUillikolle, jolta saa tietoja vaadittavista t odistuksista ja 
muista toirnecn liittyvistii seikoista. 

Konet£ knikko otetaan Vatialaan rakennct.tavan >altionrautateiden rata· 
osaslou keskusvarikon hoitajaksi. 'l'oimi on toistaiseksi tilapiiinen ja palkkaus 
24 palkkausluokan mukaineu. Ratuosaston johtajalle osoilotut hakemuksct toi
mitettava rauLatiehallituksen ratatoimistoon 15. 7. 61 mennessii. Lisii.tietoja toi
mcen liittyvistii seikoista anuetaan ratatoimistosta puh. IIelsinki 10 371/257. 

Yksi fe l. ml.-nmusmestarin virka, toistaisek i 11. ratajaksossa (jal-son
toimisto, avonliuna). Rataosastou johtajalle osoitetut ki1·jalliset hakemukset 
on toimitettam rautatiehallitukscn kirjaajalle viimeistiUin 20. 7. 61 cnnen 
kt>llo 12 (postitse enueu virka-ajau piiii.ttymistii). 

Yksi 1 l. mtavartijan toimi, toistaiscksi 1. ratajaksossa (tyoratavartija, 
Helsinki). Rataosastou j ohtajalle osoitetut kirjalliset hakemukset on jatettava 
1. ra tajakson paii.llikolle viimcisliiiin 20. 7. 61. 

Helsinki 1961. Valtioneuvoaton kiriapalno 



II 

KASKYLEHTI N:o 28 
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Vllttaus KAskylehdessl )ulkalstuun mUriykseen merkltUn: 
Kl 1/61 . 2 (~ lehden numero, vuosl, asian numero). Jakelua 
koskevat muutosllmoltukset on tehtivl palnatusjaostoon. 

To I m It us: Rautatlehallltus, lehtlpalvelu. 

Sis a 11 y s: 1. Valtion virka.·ansiomerkki. - 2. Virkapostin kiiyttooikeus. -
3. Tyoaika ja vuosilomat valtion virastoissa. ja laitoksissa. - 4. Palkan ja eliik· 
keen ulosmittaus. - 5. Uuden tavaranimiston osa, heiklwvirtasiihkotarvikkeet. -
6. Muutoksia julkaisuun Liikennepaikkojen viilimatkat. - 7. Nostokippausvaunut. 
- 8. Ylim. vapaaliput. - 9. Matkalippualennus Koopenhaminan koululaiskokouk· 
seen. - 10. Matkalippualennuksia. - 11. Kadonneita ma.tkalippuja, henkilo
kortteja ym. 

Valtion virka-ansiomerkki 

Oi k a i s u: VR Kiisky lehdessa n : o 27/61 sivulla 3 olevaan 1 
mainintaan sotatilasta on tullut painovirhe ja se korjataan, etta 
sotatila vallitsi 30. 11. 1939-26. 9. 1947 valisen ajan. (Rh H. 384/ 
1961.) Kl 28/61. 1. 

Virkapostin kayttooikeus 

VR:n Radioamatoorit ry:lle on myonnetty oikeus maksutta 2 
kayttaa rautatien virkapostia yhdistyksen hallituksen ja jasenten 
valisessa kirjeenvaihdossa. (Rhjhlo n: o 1844/4155, 27. 6. 61.) Kl 
28/61. 2. 

Tyoaika ja vuosilomat valtion virastoissa ja 
laitoksissa 

Asetuskokoelmassa on julkaistu: 3 

Asetus 

tyoajasta ja vuosilomista valtion virastoissa ja laitoksissa annetun 
asetttksen muuttarnisesta. 

Annettu Helsingissa 2 piiiviinii kesiikuuta 1961. 

V altiovarainministerion toimialaan kuuluvia asioita kasittele
maan maaratyn ministerin esittelysta muutetaan tyoajasta ja vuosi
lomista valtion virastoissa ja laitoksissa 20 paivana kesakuuta 1960 
annetun asetuksen (294/60) 25 § nain kuuluvaksi. 

6517/61/5-- 13.7.1961 
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25 §. 
Vuosiloma on sovitettava mahdollisuuksien mukaan kesalmun 

1 paivan ja syyskuun 30 piiivan viili eksi ajaksi. l\Iikali kuitenkin 
tyon laatu tai muut syyt niin vaativat, voidaan vuosiloma joko 
kokonaan tai osittain sijoittaa muuksikin kuin edella sanotuksi 
ajaksi. Vastoin asianomaisen tahtoa alkoon vuosilomaa yleensa an
nettako usearrnmassa kuin kahdessa osassa, joista toinen on, mikali 
mahdollista, sijoitettava edella mainitulle a.jallc. 

Vuosilomat on jarjestettiiva niin, etta niista on mahdollisimman 
viihiin haittaa viraston tai laitoksen saiinnolliselle tyoskentelylle. 

1\fikali 7 §: n 1 ja 2 kohdan taikka 8 §: n mukaan maarayty
va ta vuosilomasta osa pidetaan muuna lmin kesakuun 1 paivan 
ja syyskuun 30 piiivan valisena aikana, mutta viimeistaan enncn 
seuraavan vuoden toukokuun 1 piiiviia, myonnetaiin lorna tiilta o in 
pitennettynii puolella. 

Pitennys myonnetiian enintiian asianomaisen koko loman puo
lt'sta miiariista, jolloin paivan osia ei oteta huomioon. J os loman 
pitennysta laskettaessa lomapaivien luvuksi ei tule kokonaisluh."ll, 
annetaan paivan osa taytena lomapaivana. 

Milloin vuosilomaa ei ole voitu virantoimituksen keskeytyksen 
vuoksi pitaa kesakm.m 1 paiviin ja syyskuun 30 paiviin viilisena 
aikana, tai milloin on kysymys 13 § : n mukaan myonnetysta lo
masta taikka tyon kausiluontoisuuden vuoksi saannollisesti muuna 
kuin edella mainittuna aikana pidettaviistii lomasta, ei asianomai
sella ole oikeutta loman pitenny'kseen. 

Saamatta jiianeestii vuosiloman pitennyksesta ei asianomaisella 
ole oikeutta saada korvausta. 

(Asetuskokoelma n:o 309/61. - Toj n: o To 501, 4. 7. 1961. 
Vert. MK II siv. 2.189-193 ja Kl 27/60.4.) Kl 28/61. 3. 

Palkan tai elii.kkeen ulosmittaus 
4 Asetuskokoelmassa on julkaistu: 

Asetus 

ulosmittaamatta jiitettiivastii palkan tai eliikkeen miiiilriislii. 
Annettu Helsingissii. 29 pii.ivii.nii. kesii.kuuta 1961. 

Oikeusministerin esittelysta siiiidetaan ulosottolain 4 luvun 
6 §: n nojalla, sellaisena !k.uin sen 1 ja 2 momentit ovat 26 piii
vana toukokuuta 1941 annetussa laissa (364/41) ja 3 momentti 24 
paivana elokuuta 1955 annetussa laissa (382/55): 
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1 §. 4 
Palkan tai eUikkeen ulosmittauksessa katsotaan velallisen tar

vitsevan itsensa ja puolisonsa seka velallisen tayden elatuksen va
rassa olevien velallisen tai hanen puolisonsa lasten ja ottolasten 
tai velallisen tyokyvyttomien v.anhempien elatukseen, omalta osal
taan 400 markkaa ja jokaisen edella mainit1.m omaisen osalta 125 
markkaa paivaa kohti. 

2 §. 
EdelUi 1 §: ssa mainitut maarat korotetaan, milloin velallinen 

ulo ·mittauksen tapahtuessa asuu tulo- ja omaisuusverotuksessa 
elantokustannusten kalleuden perusteella tehtavaan tulon vahen
nykseen nahden ensimmaiseen kalleusryhmaan kuuluvak.si maarii
tylla paikkakunnalla, kolmella:kymmenella sadalta seka, milloin ve
lallinen asuu toise~ kalleusryhmaan kuuluvalla paikk.akunnalla, 
kahdellakymmenella sadalta ja, kolmanteen kalleusryhmaiin kuulu
valla paikkakunnalla, kymmenellii sadalta. 

3 §. 
Tama asetus tulee voimaan 1 piiivana elokuuta 1961. Silla ku

motaan ulogmittaamatta jatettavasta palkan ja eliikkeen maarasta 
21 paivana maaliskuuta 1952 annettu asetus (127/52) siihen myo
hemmin tehtyine muutoksineen. (Asetuskokoelma n : o 370/61. 
Toj n:o To 507, 8. 7.1961. -Vert. Kl 20/ 52.1 ja Kl 2/ 57.4.) Kl 
28/ 61. 4. 

Uuden tavarani.miston osa, heikkovirta
sahkotarvikkeet 

Ylla mainittu tav.aranimiston osa, n:o 2670/660-699, on nyt 5 
valmistunut ja otetaan kayttoon 21. 7. 1961 lukien. Suoritetun pe
rusjakelun lisii.ksi tarvittavat nimistOt on tilattava halliruto-osaston 
standardisoimisjaosto ta. 

Nimiston sisa1tii.mia tarvikkeit.a tilattaessa seka paa-, ala- ja 
kiiteisvarastojen tavarakortistoissa on kaytettava tilaus- ja varasto
toiminnan selventamiseksi nimmon ohjelehdella olevan merkinta
mallin mukaisia ta~aranimityksia, esimerkiksi: 663.10.28 Maa
kaapeli LVJ 125 X 4 X 0,6. Paavarastojen on taman lisaksi mer
kittava asianomaisiin kortistoihinsa varastokirjanpitoaan varten 
myos piiiitilinumerot. 

Nimistoon mahdolli.sesti Esailtavia tavaraJajeja ko kevaJt esityk
set on osoitettava standardisoimi.sjaostoUe, joka taTvittaessa antaa 
myos lisaohjeita nimiston kaytOsta. (N: o V. 53/425, 8. 7. 61.) K1 
28/ 61. 5. 
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Muutoksia julkaisuun Liikennepaikkojen 
va.Iimatkat 

Soson laiturivaiht-eella olevaa Muhoksen tiilitehtaan raidetta 
koskevat merkinnl:it poistetaan juJJkaisusta 12. 8. 61 lukien. (Lkoj 
n :o Lt 1657, 5. 7. 61.) Kl 28/61. 6. 

Tai-valvaaran pysii.kin alainen Valivaaran seisake siirretaan 1. 8. 
61 lukien km: lie 784 + 010 m. Seisakkeen liikennoimistapaa kos
keva merkinta on samasta paivasta lukien HM. (Lkoj n :o Lt 1807, 
5. 7. 61. ) Kl 28/61. 6. 

Malmin aseman alaisten Sorakuopan raiteiden kohdalta poiste
taan sarakkeessa 8 olevat rajoitusmerkinnat 17. 7. 61 lukien. (Lkoj 
n:o Lt 1729, 8. 7. 61.) Kl 28/61. 6. 

N ostokippausvaunut 

Nostokippausvaunujen n: o 104501-104505 kaytosta asiakkai
den kanssa sovittaessa on heille huomautettava, etta vaunuun asen
nettu 3-vaiheinen sahkiirnoottori on kytketJty 380/220 V: n jannit
teelle. Vaunun liitantapistorasian kohdalta tosin puuttuu toistai
seksi jannitemerkinta. Jos asiakkaan kaytettavana normaalisti ei ole 
mainittua jannitetta, on hanen hankittava tarnan jannitteen antava 
valimuuntaja. 

Siina harvinaisessa tapauksessa, .et;ta ldi.ytettavana on vain 
220/127 V : n 3-vaihevirtaa, vaunu voidaan kyila liittaa tahan jan
nitteeseen, mutta vaunun moottorin sisainen kytkenta on ensin 
vaihdetta-va tahdesta kolmioon. Muutostyon sa;a suorittaa vain 
sahkoasentaja tai muu asiasta taysin perillii oleva henkilo. KaytOn 
jalkeen moottori on ehdottomasti lkytkettaYa takaisin tahteen. (Kut 
1384, 10. 7. 61.) Kl 28/61. 7. 

Ylim. vapaaliput 

Rautatielaisten Raittiusliiton toimesta Lieksassa 5.-6. 8. 61 jar
jestettaviin yleisurheilu- ja lentopallomestaruuski:lpailuihin osallis
tuvi.Ue valtionrautateiden palveluksessa oleviU.e vapaalippuihin 
oikeutetuille kilpaili joi1le ja toimitsijoi.l.l·e on myonnetty ylimaarai
set vapaaliput kot iasemalta LiekSaan ja takai'Sin. (Tfo n:o 167, 5. 7. 
61.) Kl 28/61. 8. 

Suomen RautaJtiela:i.sten Liiton (SRL) r. y: n toimesta Kokko
lassa 5.-6. 8. 61 jarjestet:Jtaville Rautatielaisten Paiville osallistu
viLle valtionrautateiden palv-eluksessa oleville vapaalippuiliin oikeu
tet'Uille rautatrelaisiUs on myonnetty ylim.aaraiset vapaaliput koti
asema1ta Kokkolaan ja takaisin. (Tfo n: o 168, 5. 7. 61.) Kl 28/61. 8. 
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Matkalippualennus Koopenhaminan 
koulukokoukseen 

Koopenhaminassa pidettaviHin koulukolroukseen ovat Ruotsin j-a g 
Tanska,n ra,utatiet myonti:i.neet 35 % ·alennuksen, joten sinne voi-
daan matkustaa myoskin pohjoismaisella yhdysliikennelipuHa, joka 
kirjoitetaan T C V-tariifin ja Jahinna luvun D maarayksiii sovel-
taen seka Toimitusoh}eitten (PIV) kohtien 60 f ja 86-88 mu'kai-
sesti. Tavanmwmisten kulkureittien J.isaksi saadaan nama liput 
kirjoittaa myi:>s Goteborgin-Fredri'lffihavnin kautta. Jos yhdys-
1iikennelippu aloitetaan Ruotsin raja-asemalta, kannetaan 200 mk:n 
lis·iimaksu. Kelpoisuusaika on 3.-15. 8. 61. Lippua myytaessa tiiy
tetaan hiilipaperia kayttaen Mli.kielinen messulipuke (tarvittaessa 
saatavana Tft IV:sta), jonka kanta liitetiiiin l!ipun kantaan ja 
toinen osa liimataan paluuosan taa:kse, joka ei ole vohnassa ilman 
kokoulffiessa Jeimattua Hpuketta. (Tfo n:o 166, 4. 7. 61.) Kl 28/61. 9. 

Matkalippualennuksia 

Helsinki, Turun satama, Vaasa, Kokkola, Tornio (lyhinta tieta): 1 O 
1.-15. 8. 1961; Pohjoismaisen Koulnkokouksen Suomen Toimi
kunta; 18. Pohjoismaiden Koulukokous Koopenhaminassa; 25 %. 
Raja-asemille ostetut matkaliput oikeuttavat matkustamaan Yain 
ylla mainittujen paivien valisena aikana. Koulukokous on 8.-
10. 8. 1961. (Tfo n:o S 547, 22. 6. 61.) Kl 28/61. 10. 

Turku (lyhinta tieta): 2.-16. 8. 1961; Osuuskunta Turun Messut; 
messuille matkustavat; 25 %. Alennus ei koske lastenlipuilla 
matkustavia. Ostetut matkaliput oikeuttavat matkustamaan vain 
y1Ui mainittujen paivien valisena aikana. Messut ovat avoinna 
4.-14. 8.1961. (Tfo n : o S 194, 20. 2. 61.) Kl 28/ 61. 10. 

Kemi (lyhinta tieta): 10.-16. 8. 1961; Sosiaalihuollon Keskusliitto 
ry; Yleiset huoltopaivat; huoltopaiville matkustavat: 25 %. Oste
tut matkaliput oikeuttavat matkustamaan vain ylla mainittujen 
pa.ivien valisena aikana. Huoltopaivat pidetaiin 12.-14. 8. 1961. 
( Tfo n: o S 460, 23. 5. 61.) Kl 28/61. 10. 

Joroinen (lyhinta tieta): 11.-15. 8. 1961; Joroisten Asevelijuhla
toimikunta; asevelijuhla; juhlaan matkustavat; 25 %. Ostetut 
matkaliput oikeuttavat matkustamaan vain ylla mainittujen piii
vien valisena aikana. Juhla vietetaan 13. 8. 1961. (Tfo n: o S 491, 
2. 6. 61.) Kl 28/61. 10. 

Helsinki (lyhintii tieta): 24. 8.-12. 9. 1961; Helsingin Puutarha
seura: 50-vuotisjuhlanayttely; nayttelyyn matkustavat; 25 %. 
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Alennus ei koske lastenlipuilla matkustavia. Ostetut matkaliput 
oikeuttavat matkustamaan vain ylla mainittujen paivien valisena 
aikana. Nayttely on avoinna 26. 8.-10. 9. 1961. (Tfo n: o S 542, 
21. 6. 61.) Kl 28/61. 10. 

Kadonneita matkalippuja, henkilokortteja ym. 

H elsingin aseman junamiehelle Mathias Edvard Teivaiselle 14. 4 . 61 kir
joitettu kesakausivapaalippu n:o 267648 matkalle Helsinki-Nastola kelpoi
suusaika 1. 5.-31. 10. 1961 on kadounut ja kuoletetaan. (1. ljp n: o 790/ 1762, 
4. 7. 61.) 

Koneteknillisen toimiston valokuvauslabor. suurentajalle Anna-Liisa Tolo
selle vuonna 1960 kirjoitettu henkilokortti n : o 36005 on kadonnut ja kuolete
taan. (Ko 8. 7. 61.) 

VR:n Vaasan konepajan konepajatyontekijiille M. Makkosello 16. 6. 1961 
kirjoitettu kesakausivapaalippu n:o 289371, matkalle Vaasa- Voltti, ja samalle 
henkilolle 21. 6. 1961 kirjoitettu tilapiiinen vapaalippu n: o 585180, matkalle 
Vaasa-Savonlinna, ovat kadonneet ja kuoletetaan. Liput on kirjoitettu Vaa
san konepajan toimistossa. (Vs knp n: o 112, 4. 7. 61.) 
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KASKYLEHTI N:o 29 

1 9 6 1 
Vllttaus Klskylehdessl )ulkalstuun mUriiykseen merkltaan: 
Kl 1/61. 2 (""' lehden numero, vuosl, asian numero). Jakelua 
koskevat muutosllmoltukset on tehtivi painatusjaostoon. 

To I mIt us: Rautatiehailitus, lehtipalvelu. 

Sis ally s :: 1. Muutoksia julkaisuun Liikennepaikkojen vii.limatkat. - 2. 
Savonlinna-Kauppatorille saapuvien kiito- ja matkatavaralii.hetysten osoittaminen. 
- 3. eurue-, perhe- ym. lippujen hinnoitus. - 4. Matkalippualennuksia. - 5. 
Kadonneila matkalippuja, henkilokortteja ym. - 6. Avoimia virkoja ja toimia. -
7. VR:u uintimestaruu kilpailut. 

Muutoksia julkaisuun Liikennepaikkojen valim.atkat 

Joutsijarven aseman alaisena km: lla 1073 + 503 m avataan 1 
1. 10. 61 lukien liikenteelle Mikonjarvi-niminen seisake seuraa.vin 
merkinnoin: 

se Mikonjarvi 73 __ Joutsijii.rvi 9. H 
Kemijii.rvi 17. 
Kls 61. Lla 206. 
01 320. 

Luk. 1. 10. 61. (Lkoj 
n:o Lt 1707, 13. 7. 
61.) Kl 29/61. 1. 

Sei akkeella pysahtyvistii junista ilmoittaa kuljetustoimi to. 

Peltosalmen laiturivaihteen alaisena avataan 24. 7. 61 lukien 
liikenteelle Viljavaraston raide seuraavin merkinnoin: 

Peltosalm.i 
Viljavaras
ton raide Pmi 1. Tt Valtion Viljavaras

toa varten. Luk. 
24. 7. 61. (Lkoj n:o 
Lt 1971, 14. 7. 61.) 
Kl 29/61. 1. 

PiHijanmaen aseman alaisena avataan 24. 7. 61 lukien liiken-
tcelle Paragonin raide seuraavin merkinnoin: 

I 
Pita.janmaki 

Paragon in 
raide 

6622/61/5- 20.7.1961 

Pjm 1. Tt Oy Paragon Ab:tii. 
varten. Luk. 24. 7. 
61. (Lkoj n:o Lt 
1953, 14. 7. 61.) Kl 
29/61. 1. 
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Savonlinnar--Kauppatorille saapuvien kiit o- ja 
matkatavaralab.etysten osoittaminen 

llmaantuneesta syysta huomautetaan, etta Savonlinnan asema 
ja sen alainen laituri Savonlinna-Kauppatori ovat eri liikenne
paikkoja, joten niille osoitetuissa kiito- ja matkatavaran kuljetus
kirjoissa on ne myi:is erotettava toisistaan. (9. lpj n : o 1481, 11. 7. 
61.) Kl 29/61. 2. 

Seurue-, perhe- ym. lippujen hinnoitus 

Huomautetaan, etta seumelipun hinta yhta henkili:ia kohti, 
perhelipun hinta niiden henkili:iiden osalta, jotka saavat alennuk
sen, seka sanomalehtimieslipun hinta on aina ehdottomasti otet
tava tariffitaulukossa ole vista erityisista alennustaulukoista (tau
lukot 9, 10 ja 11). Jos po. lippujen hintojen miiaraaminen suori
tetaan menolipputariffin perusteella, johtaa tama - lyhyilla mat
koilla - vaariiiin tulokseen aiheuttaen veloituslaskun. Vrt. TS 
19 § 5 lm, 20 § 8 lm ja 23 § 3 lm seka Kl 16 a/58.3 kohta. (Trt 
n:o Y 95/302, 14. 7. 61.) Kl 29/61. 3. 

Matkalippualennuksia 

Helsinki (lyhintii tietii): 4.-12. 8. 1961; IX Kuurojen Maailman
kisat 1961 r.y.; Maailmankisoihin matkustavat; 25 o/o. Alennus ei 
koske lastenlipuilla matkustavia. Ostetut matkaliput oikeuttavat 
matkustamaan vain ylla mainittujen paivien viilisena aikana. Kuu
rojen Maailmankisat pidetiHin 6.-10. 8. 1961. (Tfo n: o S 585, 
14. 7. 61.) Kl 29/61. 4. 

Kadonneit a matkalippuja, henkilokortteja ym. 

Entiselle vaihdemiehelle Matti Autiolle Toijalan asemalla 8. 5. 1961 kir
joitettu vapaalippu n: o 539466 matkalle Toijala-Helsinki-Toijala on 
kadonnut ja kuoletetaan. (4. ljp n:o 44/1722, 11.7.61.) 

Riihimiien aseman junamiehelle Harry Emil Nenoselle toisen liikenne
jakson toimistossa 25. 4. 61 kirjoitettu kesiikausivapaalippu n: o 279578 mat
kalle Riihimiiki-Kaunislahti on ilmoitettu kadonneeksi ja tiiten kuoletetaan. 
(2. ljp n: o 1342/3000, 11. 7. 61.) 

9. konejaksossa Iisalroessa palvelevalle ylim. vet. liimmittiijiille Pentti 
Tapani Viiisiiselle 1. 11. 1954 kirjoitettu henkilokortti n: o 48882 on kadonnut 
ja kuoletetaan. (9. knjp n: o 649/274. H. VIII. 1, 13. 7. 61.) 

Turun varikossa palvelevan liihetin Matti Vilho Juhani Tuomisen 
henkilokortti n:o 388 2 ja viilille Turku-8iuntio 29. 4. 61 kirjoitettu kesii
kausivapaalippu n:o 285352 ovat kadonneet ja kuoletetaan. (3. knjp 11. 7. 61.) 

Lahden-Loviisan radan muutostyon tyontekijiille Martti Boman'ille 
kirjoitettu asuntolippu n: o 79216 aj. 8. 5.-31. 8. 61 Lapinjii.1·vi-Lahti on 
kadonnut ja kuoletetaan. (Lh-Lva radan muutostyo, n:o 273/52, 11. 7. 61.) 
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Avoimia virkoja ja toimia 

3. liikennejaksossa Vinkkilan asemalla on haettavana ylcs·i asemamtehen 6 
toimi, joka tiiytetiian esityksen perusteella. Liikenneosaston johtajalle osoitetut 
bakemukset on jii.tettiiva Vinkkilan asemapaallikolle viimeistaan 1. 8. 1961. 

Ylcsi y.p. 4 luolcan mlcennusmesta1·in vi1·1ca, toistaiseksi 11. ratajaksossa 
(Savonlinna). Rataosaston johtajalle osoitetut kirjalliset hakeillukset on toimi
tettava rautatiehallituksen kirjaajalle viimeistaau 3. 8. 1961 ennen kello 12 
(postitse ennen virka-ajan piiiittymistii.). 

Ylcsi 2 luolcan ratavartijan toimi, toistaiseksi 11. ratajaksossa: tyorata
vartija (Venetmaki). Rataosaston johtajalle osoitetut kirjalliset hakemukset 
on jiitettii.va 11. ratajakson piiiillik1ille viimeistiiii.n 3. 8. 1961. 

VR: n uintimestaruuskilpailut 

Mainitut kilpailut, jotka samalla ovat katsastukset USIC: n uintimesta- 7 
ruuskilpailuihin Blackpoolissa Englannissa 4.-9. 10. 61 jarjootetii.ii.n Porin 
maaiumalaitoksella 9. 8. 1961 klo 14.00. Kilpailuohjelma on seuraava: 100 m 
ja 400 ill vapaauinti, 100 ill selkauinti, 200 ill rintauinti, 4 X 50 m piirien 
valinen viesti, 50 m vapaauinti yli 35 ja yli 45 v., 100 m rintauinti yli 35 
ja yli 45 v. Kerroshypyt 10 tai 5 ill:stii, 4 pakollista hyppyii (2 vauhdilla 
ja 2 vauhditta) ja lautahypyt (3 m:stii 5 erilaista hyppyii). 

Kirjalliset osanottoililloitukset on lahetettii.vii 2. 8. 1961 menneseii os.: 
vet.kulj. Leo Laippala, Pori, veturitalli. 

VRU :n Porin aluetoimikunta 
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~ KAS KYLE HT I N:o 30 

1 9 6 1 
Vllttaus Klskylehdessl Julkalstuun milriyltseen merkltUn: 
Kl 1/61. 2 ( =- lehden numero, vuosl, asian numero). Jakelua 
koskevat muutosllmoltukset on tehtivl palnatus)aostoon. 

To I m I t us: 1\autatlehallltus, lehtlpalvelu. 

S is a ll y s: 1. Rii.jiibdysaineiden kuljetus rautateillii. - 2. Vaunuvaa'a.t. -
3. Suomen ja SNT-Liitou ra.utatieyhdysliikenne. - 4. Ylimiiii.riiiset vapaaliput. -
5. Lyijykepihtien etsintii. - 6. Kadonneita matkalippuja, henkilokortteja ym. -
7. VR:n palv elukseen sopimattomia. - 8. Ruska· j a marjaretki P yhiitunturille. 

Rajiilidysaineiden kuljetus rautateilla 
Asetuskokoelmassa on julkai rtu seuraava 

As e t us (377 / 61) 

1'ii.iiihclysaineiden kuljetuksesta rautateilla annetun aset1tksen 
muuttamise ·ta. 

Annettu Helsingissii 29 piiivanii h sii.kuuta 1961. 

Kulkulaitosten ja yleisten toiden ministerion toimialaan kuulu
via asioita kasittelemaan maaratyn ministerin esittelysta muutetaan 
rajahdysaineiden kuljetuksesta rautateilla 26 paivana huhtikuuta 
1929 annetun asetuksen (206/ 29) 6 ja H §, 6 § sollaisena kuin se 
on 15 paiva.na syyskuuta 1939 annetussa a<>etukses a (278/ 39), nain 
k·uuluviksi: 

6 §. 
Dynamiitit ja muut niiden kaltaiset, vedenpitavaan paperiin 

patrunoidut dijahdysaineet on paketoitava tai pantava sop1vaan 
koteloon. Paltetit tai kotelot on pakattava rautatiehallituksen hy
vaksyml:ista puusta, pal1vista, muovista tai muusta riittavan lujasta 
aineesta valmistettuun laatikkoon. LaaJtikko on vuoraamalla tai 
muulla tavalla tehtava sellaiseksi, ettei sisalto paase kostumaan. 
Puulaatikko saa sisaltaa enintaan 50 kg rajahdy ainetta, muusta 
aineesta valmistettu enintiH.in 25 kg. 

14 §. 
Rajahdysaineet, joista ei ole edella 6-13 § :ssa saii.detty, on tar

koituksenmukaisella tavalla pakattava tiivi.isiin , lujiin ja hyvin sul-

6707/ 61 /5 -- 27. 7. 1961. 
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jettuihin puu- tai metalli astioihin taikka rautatiehalli.tukscn hyvak
symasta pahvi&'ta, muovista tai muu ta riittavan lujasta aineesta 
Yalmistettmm laatikkoon. 

Edella olevan johdosta on rautatiehallitus hyvak ynyt Valtion
rautateiden liikennesaannon liitteessa II julkaistun sanotun ase
tuksen edellamainittuihln pykaliin seuraavansisiiltoiset lisamaa
ra,ykset: 

6 §. 

Lisiim iiara yksia 

1. Puulaatikon rinnalla kaytet:tiivan paln·ilaatikon tulee olla 
valmistettu kaksipuolisesta, kaksiaaltoi ·esta erikoi ·aaltopahvista, 
jonka 

- uloimman paperin tulee olla bitumihaninaattia, 
- m2-painon on oltava vahintaan 1 550 gj m2, 
- Mullen-puhkeamislujuus = 22.5 kg/ cm2, 
- Puncture-lavistyslujuus = 463 points. 

Laatikossa tulee lappien li aksi olla Ap 1-aaltopahvi. ta yaJmis
tctut erilli. et irtopohja ja -kansi. 

Aaltopahvilaatikon lapat, irtopohja ja -kansi on liimattava sit
kealia, vedenkestavalla muoviliimalla. Lisiiksi on laatikon pituu -
saumat suljettava 70 mm voimapaperi-liitospaperilla. 

14 §. 

Lisiimaadi yksia 

1. Puu- ja metaJliastian rinnalla kaytettavan pahYilaatikon 
tulee olla valmistettu samanlai esta erikoisaalJtopahvista kuin mita 
on mainittu taman luvun 6 §: n 1. li amaiirayksessii. (Lkoj n: o 
Lt 1136, 22. 7. 61.) Kl 30/ 61. 1. 

Vaunuvaa'at 

Nurmeksen aseman vaunuvaaka on purettu. Sitii koskevat 
merkinnat poistetaan Aakkosellisesta: luettelosta seka Aikataulu
kirjan A-osasta. (Lkoj n: o Lt J 421, 21. 7. 61.) Kl 30/61. 2. 
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Suomen ja SNT-Liiton rautatieyhdysliikenne 

Suomen ja SNT-Liiton Rautatierajasopimus ja sen liitteet 3 
(1om. 4782), muutettuna voimassa 1 piiivasta toukokuuta 1961, 
on ilmestynyt painosta. Julkaisun perusjakelu suoritetaan paina
tusjaoston toimesta. (Tft V n:o 232, 19. 7. 61.) K1 30/61. 3. 

Ylimaaraiset vapaaliput 

VR:n Urheilutoim.ikmman toimesta Hyvinkiialla 8. 8. 61 jar- 4 
jestettavaan Posti- Valtionrautatiet jalkapallo-otteluun osallistu-
ville valtionrautateiclen palveluksessa oleville vapaalippuihin oi
keutetuille kilpailijoille ja toimihenkiH:iille on J?)yonnetty ylimaa
t·aiset vapaaliput kotia emalta Hyvinkaalle ja takaisin. (Tfo n: o 
176, 19. 7. 61.) Kl 30/61. 4. 

l~autatiehallituksen sosiaalijaoston toimesta VR : n Vuokatin 
Retkeilykeskuksessa 16.-29. . 61 va.lisena aikana yhteistoimin
nassa Rautatielaisten Henkisten Han·a tusten Keskus r.y: n ja sen 
l'llaan rkuuluvien jasenyhclistysten kan sa jarjestettavien musiikki
ja virkistyspaivien valtion palveluksessa oleville vapaalippuihin 
oikeutetuHle luennoitsijoille ja osanottajille on myonnetty yli
n,aaraiset vapaaliput. (Tfo n: o J 77, 19. 7. 61.) Kl 30/61. 4. 

Lyijykepihtien etsintli. 

Helsingin asemalta on heiniikuus.a kadonnut ylldet vanhaa mallia olevat 5 
lyijypihdit merk. LK'L'T Hki. Jiianect .luultavasti johonk:in vaunuun. PyydetiUin 
f't iruaan ja loydcttaessa liihettiimiiiin Helsingin asemapiiii.JlikollP. (1. Ljp:n 
kirj. n:o 835/ 1857, 17. 7.1961.) 

Kadonneita matkalippuja, henkilokortteja ym. 

Ent. pakkamestarille Wiktor Strombergillc tariffitoimi~tossn 13. 7. 61 ldr- 6 
joitcttu vapaalippu n : o 696265 matkalle Helsinki-Hanko on kadonnut 13. 7. 
61 ja h-uoletetaan. (Tfo n : o 175, 1 . 7. 61.) 

6. konejaksossa Oulussa palvelcvalle vet. kulj . Olavi Smed'ille 10. 6. 58 kir
joitettu henkilokortti n: o 43420 ja ruatkalle Oulu-Kukkola kirjoitettu kesii
kausivapaalippu n: o 2 3875 ovat kadonneet ja h-uoletetaan. (6. kuj n: o 440/ 
275, 20. 7. 61.) 

Vcturinla=ittiijii Pertti Erkki Juhani Kokolle 11. 2. 1961 kirjoitettu 
henkilokortti n:o 47307 on ka<lonnut ja kuoletetaan. ( . kujp n:o 3 0, 
30. 7. 61.) 

VR:n palvelukseen sopimattomia 

Oulun asemalla palvellut alokas Otto Albin Holopainen (syntynyt 12. 6. 7 
1930) on erotettu 12. 7. 1961 lukien rautateiden palvelukseen sopiruattomana. 
(6. ljp n:o H. 571/2799, 19. 7. 61 .) 
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Ruska- ja marjaretki Pyhatunturilla 

VR: n Urheilutoimikunta jiirjestim Pyhatuntur·illa 9.- 15. 9. 1961 ruska
ja marjaretken. Retkcliiiset piliivat tukikohtanaan VR:n Pyhiitunturin ret
kcilykeskusta, josta pai~>ittiiin tehdiilin retkiii tunturille. 

Lapin luonto on tiina aikana varikylUi.isyydessiilin eliimys seka cnsikerta
lniselle etta aikaisemmiu muka.na olleille. 

Majoitusmaksuna peritaan 100 mk vrk: Ita. Ruokailu tapahtuu lahellii 
sijaitsevassa Tunturilan (Mallander) talossa, jossa ateria maksaa 250 mk. 

Ilmoittautumiset on Jahetettiivii kirjallisesti 27. R. 61 mennPssa osoi!t!'ella 
V R : n UrhPilutoimikunta, rauta.til'hallitus, JTki. 

Helsinki 1961. Valtioneuvoston kirjapaino 



II 

KASKYLEHTI N:o 31 
1 9 6 1 

Vllttaus Klskylehdessl fulkalstuun mUriykseen merkitilln: 
Kl 1{61. 2 (= lehden numero, vuosl, asian numero). Jakelua 
koskevat muutosllmoltukset on tehtivl palnatusjaostoon. 

To I mIt us: Rautatlehallltus, lehtlpalvelu. 

Si s a 11 y s : 1. Tyo opimuslomakkeen n :o 1179 uusi painos. - 2. :M:uutoksia 
tavaranimistoon N:o 2670 osiin metallit (700- 749) ja kiinnityselimet (750-759). 
- 3. Muutoksia A ema- ja junapalvelu aiintoon (A . .T.S. ) . - 4. Muutoksia jul kai
suun Liikennepaikkojen viilimatkat. - 5. Tariffitaulukot. - 6. Ylimiiiiraiset vapaa
liput. - 7. Vioittuneet ilmajarru- ja hoyryliinuuitysjohdon letknt. - 8. Kadonneita 
matkalippuja, henkilokortteja ym. 

Tyosopimuslomakkeen n: o 1179 uusi painos 

Lomakkeesta n:o 1179 ,Tyosopimus" on ilmestynyt uusi kot·- 1 
jattu painos. Vanhat virheelliset painokset, jotka tuntee vanhasta 
Vl~ liikemerkista, on havitetta-va. (Jrt n: o 279/61, 28. 7. 61.) 
Kl 31/61. 1. 

Muutoksia tavaranimiston N: o 2670 osiin metallit 
(700-749) ja kiinnityselimet (750-759) 

Tavaranimiston o ·a an mC'1 all it N: o 2670/ 700-749 teJ1daan seu- 2 
nwYat muutokset: 

Paii.- Tavaran 
tili numero 

Li · ataan: 

sivuUe 61 

715.17.50 

sit•ulle 94 

723.50.21 

Tavaran nimitys 

0 50 nun 

0 21 rom 

6866/ 111/ 5- 3. 8. 1961. 

kpl T 

kpl T 
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2 Tavaranirniston osaan kiinni tyselim.et N:o 2670/750-759 teh-
cUi an seuraavat muutokset: 

Pii.ii.- Tavaran Tavaran nimitys Yksik- Ryh-
till numero kii rna Stanuarcli 

Lisatii.i:in: 

sivuUe 21 
---------

7150.55.76 C M6 X 25 mm 8 G kpl T 
750.55.78 C M6 X 30 mm 8 G kpl T 

---------
siV1tlle 22 

---------
750.56.53 C M10 X 30 mm Sk 8 G kpl '1' 

---------
sivuUe 23 

---------
750.57.46 C MH X 70/35 mm S kpl T 

kadm •) 
---------

sivulle 24 
---------

1605 Messinkinen kunsiorum-i DIN 933 
(metrinen kierre) 
Tyyppi A 
Merkintaesim: 750.70.17 
Kuusiorunvi A M6 X 20 
DIN 933 Ms 

750.70.17 A M6 X 20 mm kpl T 

sivulle 25 
---------

750.83.00 C 1\110 X 30 mm 10 K kpl T 
---------

sivuUe 35 
---------

751.04.64 A M4 X 10 mm kadm kpl T 
751.04.79 A M4 X 30 mm kadm kpl T 

---------
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sivulle 36 2 
---------

751.05.21 A M6 X 40 mm kadm kpl T 
---------

751.07.31 0 M-1 X 55 mm kadm kpl T 
---------

sivulle 40 
---------

751.15.89 A MlO X 22 mm kadm kpl T 
---------

751.17.31 0 M 4 X 35 mm kadm kpl T 
---------

sivulle 42 
---------

751.34.35 A M3 X 25 mm kadm kpl T 
751.34.77 A M5 X 14 mm kadm kpl T 

---------
sivulle 43 

---------
751.34.91 A M5 X 25 mm kadm kpl T 

---------
751.35.11 A M6 X 19 mm kadm kpl T 

---------
sivulle 47 

---------
751.84.10 A M3 X 10 mm kpl T 

---------
sivulle 85 

---------
754.52.36 M 36 kpl T 

---------

sivulle 88 
---------

754.76.08 M8 kpl T 
---------

sivulle 90 
---------

755.10.27 14" nikl kpl T 
---------
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2 sit•nlle 96 

3 

4 

5 

755.62.42 B M 12 kpl T 

sivune 129 

75 .30.32 3 X 1 mm ka,dm kpl T 

(N:o V. 53/ +40, 25. 7. 61.) ICI 31/ 61. 2. 

Muutoksia Asema- ja junapalvelussaantoon (A.J.S.) 

Asema- ja junapalvelussaannon 29 §: n 1. kohta muutetaan koko
naisuudessaan seuraavan sisaltOiscksi: 

Junan paallikk:ona toimivan konduktoorin tulee laskea jokaisen 
junan matkustajat vuosittain helmi-, ke a-, heina-, syys- ja marr·as
kuun 11-17 paivina (lom. 4426). Jos lruitenkin naina aikoina 
jollakin seudulla pidettavat markkinat, nayttelyt, kilpailut tms. 
tilaisuudet nayttaisivat vaikuttavan sen, etta matkustajien maara 
on tavallista suurempi, on laskeminen toimitettava sellai ena asian
omaisen liikennejakson piiallikon maariiamana myohiiisempana ai
kana, jolloin tassa tarkoitettu tilaisuus ei enaa vaikuta matkustaji n 
maaraan. 

Kuljetustoimisto voi tarpeen vaatiessa maiirata laskemisen toimi
tcttavak i myos muina lruin edella mainittuina aikoina. (Rh/ Lko 
n: o 2001, 25. 7. 1961.) Kl 31/61. 3. 

Muutoksia julkaisuun Liikennepaikkojen valimatkat 

Kannonkoskcn aseman alaisen Kutemaisen laiturivaihteen saral\:
kee sa 8 olevat merkinnat muutetaan 1. 8. 1961 lukien seuraaviksi: 
Tilm T. (Lkoj n:o Lt 1975, 25. 7. 61.) Kl 31/ 61. 4. 

Tariffitaulukot 

Tariffitaulukkojen sivut 33 A, 34 A, 35 A, 36 A, 37 A, 38 A ja 
3!J A on painettu uudestaan ja on niissa huornioitu 1. 1. 1961 voi
maan tullut uusi liikenncaluejako ja 1. 2. 1961 tapahtunut tariffin
korotus. Sivujen perusjakelu suoritetaan painatusjaoston toimesta. 
(Tfo S 600, 28. 7. 1961.) Kl 31/61. 5. 
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Ylimaaraiset vapaaliput 

Suomen Veturimiestcn Liitto r.y :n Savonlinnassa 19.-20. 8. 6 
1961 jiirjestiimille liittopaiville ja niiden yhteyde ii pideWiviin 
uintimestaruuskilpaihtihin osallistuville Yaltionrautateiden palveluk-
ses a oleville vapaalippuihin oikeutetuille henkiloille on myonnctty 
ylimaiiraiset vapaaliput kotiasemalta Savon.linnaan ja takaisin. (Tfo 
n :o 185, 28. 7. 61. ) Kl 31/ 61. 6. 

Vioit tuneet ilma jarru- ja hOyryHi.mmitysjohdon letkut 

Konejaksoja kehoitetaan liihettamaii.n Pasilan konepajaan alneeltaan lOy- 7 
tyvat vioittuneet ilmajarru- ja hi:iyryliimmitysjohdon lelkut. Letkun ny istii 
ja kytkinpa.istii on pulaa, joten pienetkin erii.t tii.s ii vaihees~a auttavat 
tilannctta. ( 1. Vtjp n :o 664/211,2 . 7. 61.) 

Kadonneita. matkalippuja, henkilokortteja ym. 

5. konejaksossa (Sk) palv. ylim. vet.lammittiijii Juhani Ro enlund'lle ja 8 
vaimolle Maija-Liisa 26;.!. 61 kirjoitetut tilap. vnpaaliput n:o 627940 ja 
627941 matkalle eina,joki-'rornio, samoille henkiloille 15/7. 61 kirjoitetut 
t.ilap. vapaaliput n :o 715391 ja 715392 matkalle einiijoki-Helsin ki, y lim. 
vet.larom. Juhani Rosenlnnd'lle 26/4. 61 kirjoitettu kesiikau ivapaalippu n:o 
2'1747 matkallc Seiniijoki-Vilppula sekii tilap. vct.liirom. Juhani Rosen 
lund'lle 21/ 4. 55 annettu henkiloko rtti n :o 42260 ovat kadonueet ja kuole
tetaau. ( 5. knjp n : o 467, 24. 7. 61.) 

7. kouejaksossa, Kouvola sa palvelevalle tilap. tallimies P. Kaarnalle kir
joiiettu ke.-iik.vapaalippu n :o 272836 matkalle Tehola-Pitkiiaho, voimassa 
1. 5.- 31.10. 61 on kadonnu t. ja kuoletetaau. (7 . knj n:o 732 Vpl, 29. 7. 61. ) 

7. konejaksos a Kouvolassa palvelevan veturinkuljettaja Vesa Riikosen 
t~·Hiirelle Rhealle 15. 5. 61 kirjoitettu vapaalippu n:o 635167 matkalle Kou
\'Ola-Tornio on kadonnut ja kuoletetaan. (7. knj n:o 725 Vpl, 26. 7. 61.) 

Kouvolan aseman alokas Pauli Juhani Toikalle 17. 5. 1960 kirjoitettu 
henkiUikortti n:o 730 6 ja Kouvola-Heinii viilille kirjoitettu ke iikausi
vapaalippu n:o 281080 ovat kaclonneet ja kuoletetaan. (7. ljp n:o 1486/2428, 
27. 7. 61.) 
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KASKYLEHTI N:o 31a 
1 9 6 1 

Vll ttaus Kaskylehdessi Julkal stuun miiriykseen merkltiin: 
Kl 1/ 61. 2 ( = lehden numero, vuosi, asian numero). Jakelua 
koskevat muutosilmoltukset on tehtavi palnatusJaostoon. 

To i m It us : Rautatiehalll tus, lehtlpalvelu. 

sis a lly s: 1. Yleisohjeet ilroan crikoiRkuljetuslupaa tavo.llisessa tavarajunassa 
kuljetett avaksi sallittujen telaketjulli!<ten tyokoneiden kuonuaami e ta. - 2. Ohjeet 
Tcrasmies 5-S, .TT 22 ja JT 23 kaivukoucideLt kuormaamista jtt lmljct tamista vartcn. 

Yleisohjeet ilman erikoiskuljetuslupaa tavallisessa 
tavarajunassa kuljetettavaksi sallittujen telaket
jullisten tyokoneiden kuormaamisesta 

1. Vattnntyypin valinta 

Kuonnau suoritetaan Hdk-, Ill{-, Ok- tai Oa-vaunuun. Scnraa- 1 
vasta taulukosta ilmenee kuinka painavia koneiia mihinkin Yan-
nuun voidaan kuormata kuormausalan pituuckn ( = telakrtjnjen 
kantavan osan pituus) ollessa maarasuu ruinen. 

Suurin sallittu kuorma tonneissa kuormausalan 
Vaunu pituuden ollessa viibintaiin: 

2.0 m J2.5 m J3.0 m J3.5 m J4.0 m J4.5 m J5.0 m 

Hdk •• 0 ••••••••• 0 0 ••• • 00 10.0 11.0 12.0 13.0 14.0 15.0 16.0 
Hk •••••• 0 0 •••••••••••• 14.0 14.6 15.2 15.8 16.4 17.0 17.6 
Ok ...... ....... .. . .. .. 22.0 24.0 26.0 28.0 30.0 - -
Oa .................. .. 44.0 46.0 48.0 50.0 52.0 54.0 56.0 

Hk- ja Oa-vaunujen suhteen on kuitenkin huomattava, etta maa
dityilHi. r ataosilla kiskotulo.~cn heiklwudcn Yuok i rajoitettua va>mn
kuorman painoa ei saa ylittaa. (Kat 'O aikataulukirjan .A-osa). 

2. Koneen a,}aminen vattmmn 

Konetta vannuun ajett.ae. sa ja siti:i siina siirrt>ltaessa on vaunun 
lattia silloin, kun t.elakctjut eivat ole sileapintaisct, snojattava vii
hintaan 50 mm paksuisilla lanlmilla. Ok-vaunu. ·sa on kuitenkin, 
telaketjujen rakcnteesta riippumatta kaytt>ttava Yahinta.an 100 mm 
paksui ·ta parrualustaa, jos kuormattaYan konecn paino on yli 12 

(j8fi4/6]/fi 
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tonnia. Tama on viilttiimatOnta senvuoksi, etta konecn paino saa
tai iin jakaantwnaan laajemmalle osallc Yaunun lattiaa. 

Huomattavat korkcuserot kuormauslaiturin ja vaunun lattian 
valilHi on parrujcn avulla tasoitettaYa cnnen kouccn ajamista 
nmnuun. 

Konecn toi en telakctjun tulee mcnnii 2-al\srlisccn vaunuun 
kuormattaessa yaunun toiscn akselin ja 4-ak elisccn YUlllllltllt lmor
mattaes a telinkeskion kohdalta. 

H. IUiytettiivi:it kuonnattsa1nstat 

,Jos koneen telaketjuosa ci ole ,-aunun lattiaa levdimpi, on Ok
vaunuis. a sen alle pantava poikittainrn vahinta~in 100 mm pak
suinen parrualu ta, joka jakaa kuormau painon vaunun koko le,.ey
dclle. Ildk-, Hk- ja Oa-vaunuissa ldiyteHian joko poihittaista, 
vahintiian 50 mm paksui ta Janklmalustaa tai telakctjujcn alle 
asetetaan niiden levyi ·et pitkiWiiset ja vahintiian 50 mm paksuiset 
lankkualustat. Nain voidaan menetelHi myos Ok-Yaunui a, jos 
koueen paino on enintaan 12 tonnia. Alustoja ei tarvitse kayttiia 
IIclk-, Hk- ja Oa-vaunuis 'a, jos tclakctjut ovat .'cllaisct, etteivat 
nc vahingoita vaunun lattiaa. Sama koskee Ok-Yaunuja, jo koneen 
paino on enintaan 12 tonnia. 

Jo · koncen telaketjuosa on vaunun lattiaa levciimpi, on ldiytet
ti.iva parrualustaa, jossa parrut ovat telakctjuosan lcYryden pituisia 
ja jonka paksuuden on oltava Ok-vaunuja ldiytcWirssii v~ihintaan 
l :)0 mm ja Hdk-, Hk- tai Oa-vaunuja kayteWiessii vahintaan 100 
mm. Mikali koneen telaketjuista jiia leveyssuunnassa enemmiin kuin 
~/3 Yaunun lattian kohdalle, saadaan kuitenkin ldiyttaa Himiin 
3. kohdan ensimmaisessa kappaleessa elostcttnja alustoja . 

. Jos vaunun lattia on jainen, on alustat kii11nitct1iiva lattiaan 
nnulaamalla.. 

4. Koneen hwnnausasento vaunussa 

Kone on lmormattava iten, etta sen painopistc tulce olemaan 
scka pi tuns- etta ]c,·ey.' uunnassa keskclUi vannna. Pitun uunnru. a 
saa painopiste lmitenkin poiketa cnintaiin 2 m vaunun kcskikoh
dasta lnwrman laadun niin vaatiessa ehdolla, rl Ui raskaammin 
kuormitettujen akselien (tai telicn) osallc tulcva o. a kuorma ta ci 
~' lita puolta vaunuun me1·kitysta sallit1.1 ta kuonnasta tai maiirii
tyilla rataosilla edellisUi picnemmiiksi rajoitetusta kuol'ma ta. Ko
ncita voidaan kuormata samaan vaunuun useampiakin kappaleita 
cclellyttaen, etta koko kuorman pa.inopiste ei poikk0a vaunun keski
kohdasta enempaa ln1in cdeNiscssa lau .. eessa on xallittu. Samaan 
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vawnnm knormattujcn koneiden tulrc olla YahinUHin 200 mm 1 
paas ·ii toi ·i ·taan. 

Koneet saadaan kuormata telaketjno ·aansa niihden myos poHdt
iain vaunmm, mikali Uilliiin voidaan noudattaa niiis ·a ohjcissa 
anncttuja kuormausmaarayksia. 

5. f{oneen tnkeminen ja itominC?l 

Pitkittais uuntaiscn liikkumisen e ·Himi ·rksi on alustaan (tai 
rllei sita ole ldiytetty, niin lattiaan) telaketjujcn ctccn niihin tiu
ka ti kiinni nanlatta.va riittaviin vall\·at ja vi:ihintaan 100 mm kor
kcat pnutncL Sivuttainen siirt.yminen on C'stctti:ivli alustaan (tai 
lattiaan) naulatuilla riitUiyan vahYoilla puutuilla. Kaytcttavien 
uaulojcn on oltaya vahintiian 6 tuuman pitui ·ia ja on niiden 
ulotuttava vahintaan 2 tuumaa alustaan tai lattiaan. 

Koneen ykkosvaihde on lrytkcttava ja jarru kiristctt.ava. Ellei 
konecssa ole luotettavaa jarrua tai vaihdctta, jonka Yoi k~·tkeii, on 
vieriminen e tettiiva panemalla telarullicn valiin punpalikat. Ellei 
nmnun kaikkia ·ivupylvaita saada paikoilleen, on kone vieHi. idot
t ava joka nurkastaan Yaunnn kuormansidontasankoihin tai niiden 
puuttecs a pylvastuppiloihin vinottaisilla hyYin kiristetyilli.i. siteilla, 
jotka on tehty 3-kertaisesta 6 mm tai 5-kertaiscsta 5 rum rauta
langasta. ,Jos koneen paino on yli 30 tonnia, on niiidcn rautalanka
siteidcn a. ·emesta ldiytetta ,.a Yahintaan 1/2 t munan paksuisia vantti
ruuvilla kiristettyja tcdiskoy iii. 

6. f{ oneen lisiilaitteet 

Koneen kauha, puskuri tms. on lask!'ltava ala-a entoonsa ja. 
,·aurum la.ttia suojattava sen kohdalta lanknilla. Koneen puomi on 
asctettava scllaisecn asrntoon, <'ttei k)·. ym)'ksccn tulevan kuorman
ulottuman mitt.oja ,rlitctii. Puomi on lukittava, tncttava ja c:.;idot
taYa siten, ettei se pii.ase kuljetuksen aikana liikh.<.unaan. Riippuen 
puomin pitnuclesta on vaumm paadyn oltava irroitettnna (ks. 
Kaskylehtia 60/ 52. 2 ja 31/54. 2) ja kuormaus on Yarustettava 
>iUojavannulla. 1\'Iildili tarvitaan nseampia lmin yk i suojavaunu, on 
auottm-a Cl"ikoiskuljet u. 1 up a rantaticballit uksen kuljctustoimisto ·ta. 

7. Vnunnn si!'ltpylt•iiiit ja -lctidat 

Vaunun rautap~vhaat on sijoitf'ttava niihin tuppiloihin, joi ·sa 
ne parhaiten tuktwat kuormaa, ja on ne mikali ma.hdolli. ta yhclis
teWiYii kireasti ketjnillaan. Sivulaidat on pidettava ylaasennossaan, 
cllci kuorma sita esHi. .AJa-a ·rntoon ma.hdolliscsti jaavat sivulaidat 
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on llk-vannuissa kiiannettadi vaunun allc ja IIdk- seldi. Ok-\'au
nuissa sidottava kiiuni rautalangalla. 

8. J( uonnatdrsen sunrimmat sa !lit ut mit at 

Kuormauksen miiat eivat saa ylitHi.a kuljettavalla ratao ·alia 
voima8Saolevan kuormanulottwnan mittoja muuten kuin, etta kum·
mauksen leveys saa 1 300-3 700 mm korkeudella ki kon sclasta 
olla sama lenin liikkuvan kaluston ulottuman Jc,·c.vs eli cnintaan 
3400 mm. 

9. Yleisti.i 

Ellei konetta Yoida kuormala cdeWiole,·ieu ohjciden mukai"esti, 
tai jos se on suurempi !min mila edclla 8. kohda ·sa on cdellyt.ctty, 
on kuormausohjcet ja erikoiskuljctuslupa anottaYa t'atltatiehalli
tuksen kuljet ustoimi ·tosta. 

Nama yleisohjeet korvaavat kaikki ne tclal{etjullisten koneiden 
lmormausohjeet, jotka on aikaisemmin annettu scnraa vissa Ki.i. ky
lchcli sa: 51/ 55. 8 (Yleisohjcct ,.Jussi 35-50"-kaivukonccn kuljet
tamlsta varten rautateilHi), ]6/ 58. 11 (Ylcisohjcet crinaistcn tcla.
kctjuilla varustettujen tyokonciden kuljettamisesta rautateiiU.i), 
!12/ 58. 6 (Erinaisten tclaketjuilla Yarustettujcn tyokonciclen kuljc
tns rautateillii), 43/ 59. 7 (Y1eisohject ,Caterpillar D-8"-raivaus
t t·aktorin kuljcttamista \'artcn rant atci lUi) ja 43/ 59. (,Caterpillar 
1>-7"-raivaustraktoreiden kuljcttamista Yartcn annett.ujcn ylcisohjci
dcn uu ·imincn). (Kut n:o 1-1:26, ~ . 7. l!J61.) IG 31 a/ 61. l. 

Objeet Terasmies 5-8, JT 22 ja JT 23 kaivukoneiden 
kuormaamista ja kuljettamista varten 

1) Otsikos ·a mainittujen kai vukoucidcn kuljl'luksccn :;aad.aau 
kayttaa joko Oa- tai Ok-va.unua. Kaivukone on knormattaYa lcve:vs
suunnassa tarkoin ke kelle vaunua ja nmnun pitnussuunnas a itcn, 
ettii vaunun keskikohdan ja koneen telaketjuosan kcskikohdan 
Yalinen eUiisyys on cnintaan 200 em. 

Konclta ci saa ajaa Yanm.mn cildi siirtaa \'aunussa iln1an YauJtmt 
la! t iaa snojaavaa panualu taa. 

Ok-\'aunus a on konecn paino poikittaissuuntai. en ja 10 em Yah
Yni Cll parrualnstan 3\'Ulla jaettava vahintaan 200 em pituiselJe 
osallc vaunun lattiaa. Oa-vaunu sa aadaan kone kuormata suoraan 
Yaumrn lattiallc edellyttaen, etta koneen telaketjnt ovat sileapin
taiset. 
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Kuormauksen suurin korkeus kiskon scUista, koncen katolla 2 
olcvicn koysipyoricn ylapintaan, saa olla eninHian 4-02 em ja kuor
mauksen leveys, 450-460 em korkeudelle, 270 em. Koneen puomi 
on lukittava sellaisecn ascntoon, ettci em. kuormauksen mittoja 
ylitcta. Konc on kuormattaessa tucttava ja sidottava siten, cttei s' 
kuJjctuksen aikana palise .-iirtymaan kuormau ascnnostaan vaunussa 
ja on aukiasentoon jaavat vaunun sivulaidat sidottava liikkumatto
miksi . 

Riippuen koneen puomin pituudr ta on tarvittaessa Yaunun 
paaty irroitcttava ja Jmormaus varustcttava snoja,·aunulla. 

2) Edella mainitulla tavalla kuormattu ,·aunu saadaan kuljettaa 
rataosilla, joilla on voimassa kuormanulottuma n: o I , tavallisilla 
taYarajunilla. Sitiiva toin, milloin kone joudutaan kuljcttamaan 
kuormanulottuman n: o II omaavilla rataosilla, on kutakin kulje
tusta varten erikseen anottava lupa rautatiehallitukscn kuljctus
toimi tosta. 

Nama ohjcet kumoaYat Kaskylchdis.-a 48/ 54. 9 ja 12/ 57. 4 Teras
mies 5-8 ja JT 22 kaivukoneidcn kuormaamise ta ja kuljettami
scsta annctut ohject. (Kut n: o 894, 28. 7. 1961.) Kl 31 a/ 61. 2. 
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KASKYLEHTI N:o 32 
1 9 6 1 

Vllttaus Klskylehdessl Julkalstuun miiri ykseen merkitiiii.n: 
Kl 1/61. l ( ""' lehden numero, vuosl, asian numero). Jakelua 
koskevat muutosllmoltukset on tehtllvl painatusjaostoon. 

To I mI t u s: RautatlehallJ tus, lehtlpalveiu. 

S is a 11 y s : 1. VR Kaskylehti 31 a/Gl. - 2. Kaksoisraide Kauniainen-Espoo. 
3. KaksoisTaide Iittala-Kuurila. - 4. Oa- ja eraiden muiden tavaravaunujen 

knormataulukko ja sallitut nopeutlet r·atao illa A, B ja C. - 5. Muutoksia jnlkai
suun Liikennepaikkojen vii.limatkat. - 6. Pohjoismainen tavaratariifi. - 7. SNT
Liiton vaunui!'>ta perittavii.t vaununvuokrat. - 8. Kadonneita malkalippuja, hen 
kilOkortteja ym. - 9. A voimia virkoja ja toimia. 

VR Kaskylehti 31 a/61 

Erillisena on julkaistu VR Kaskylehti 31 a/61, joka sisalUia 1 
yleisohjeet ilman erikoislupaa tavall isessa tavarajunassa kuljctet
tavaksi sallittujen telaketjullisten tyokoneiden kuormaami esta 
seka ohjeet 'fedismies 5-8, JT 22 ja 28 kaivukoneiden kum·maa-
mis1 a ja kuljettamista varten. 

Kaksoisraide Kauniainen-Espoo 

Kak oisraide Kauniainen- Bspoo on avattn liikcnteelle kesa- 2 
kuun 21. paivana 1961. (Rto n:o Rt 1034/~938, 1. 8. 61.) Kl 
82/61. 2. 

Kaksoisraide Iittala-Kuurila 

Kaksoisraide littala- KuuriiA. on avattu liikenteelle toukokuun 3 
28. paivanii- 1961. (Rto 11:0 Rt J034/3938, 1. 8. 61. ) Kl 32/6t. :1. 

Oa- ja eraiden muiden tavaravaunujen kuorma
taulukko ja sallitut nopeudet rataosilla A, B ja C 

Taydcnnyksrna. ja muutoksena Kaskylchdissa 48/ 58.8 ja 25/ 60.2 4 
,julkaistuihin maarayksiin il moiictaan tavaravaunujcn knormatau lu -
kois1 a, kuormista ja a 11 itni~ta nop<'nkfli~tn. ~rm·a~waa: 

7012/ril /!i- 10. S. 1961. 
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1. Oa-tavat·avaunut 

Sen jqhdosta, cWi ne sallitut nopeudet 75 ... 100 lan/ h, jotka 
Kii kylehdessa 25/ 60.2 ilmoitetaan Oa-vaunujcn suurimmiksi kulje
tusnopeul{siksi eri rataosilla A, B ja C, perustuvat naiden vaunu
jen rakenneominaisuuksiin, mutta tarkcmpi sallittujen nopcuksicn 
soveltaminen eri rataosilla kaipaa lisa ·elvityksHi, on naidcn vaunu
jen lmormarajoituksista, liittamisesta eri juniin ja salhtuista no
pt>uksista tarkemmin eriteltynli noudatettava scuraavaa: 

a) A-mdot'lla, joilla tarkoitetaan Aikataulukirjan A-o. assa si
vulla 50 ja ,Rautateidcn KuJj etusverkko"-kartassa oleviin pi nois
karttoihin katkoviivalla merkittyja 22 ... 25 kg/ m ltiskopainon rata
osia, on Oa-vaunujen suurin sallittu kuorma 29 tonnia, mikii vastaa 
vaunun oma paino huomioonottaen 12.5 t: n akselipainoa, ja sum·in 
sallittn kuljetu nopeus 65 km/ h ,Jt: n 133 § 3. kohdan mukaisesli. 

b) B-radoilla, joilla tarkoitetaan mainituissa pienoiskartoi sa 
ohuella, ehyclla viivalla merlrittyja 30 ... 33 kg/ m kiskopainon rata
osia, on Oa-vaunujen suurin sallittu kuorma tavarajunissa 39 ton
nia, mika vastaa 15 t: n akse1ipainoa, jolloin suurin sallittu nopeus 
on 75 km/ h (Jt:n 133 § 3. kohdan mu'kaisesti). Junissa, joiden 
uurin sallittu nopeus on 75 ... 85 lcm/h (erikoisltiitotavarajunat, Kl 

48/ 58.8) on Oa-vaunujen uurin sallittu kuorma 35 t, mika vastaa 
]4 t: n akselipainoa, joka kuorma on me1·kitty kuormataulukon 
alemmalle 1-iville. 

c) C-1·adoilla, joilla tarkoitetaan mainittuihin pienoiskarttoihin 
paksulla, ehyelHi. viivalla metkittyja vahintaan 43 kg/ m kisko
painon rataosia, on Oa-vaunujen suurin sallittu kuorma tavara
.iunissa 59 tonnia, mika vastaa 20 t: n akselipainoa (so. tiiysi kuorma 
Tk), jolloin murin sallittu nopeus on 75 km/ h (.Jt 133 § 3. kohrlan 
mukaisesti). Junissa, joiden sum·in sallittu nopeus on 75 . . . 100 
km/ h, on Oa-vaunujen suurin sallittu kuorma 51 tonnia, mika 
vru.taa 18 t:n akselipainoa ja on tama kuorma merkitty kuorma
tauluJwn alemmalle riviile, jossa 75 .. . 100 km:n tuntinopeuden 
me1·kkina on kolmio. 

d) Oa-vaunujen kuormataulukko saa tiiten scuraayan muo<lon: 

A B c 
29 t 39 t 69 t 
- 36 t 

,.. 
61 t 
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Tounimaiidit ylemrniissii rit•issii tarkoitta val knljet usta tavara- 4 
junissa (Jt 133 § 3. kohta) ja tounimiiiirat alernmassa rivissii tar
koittavat kuljetusta ·ellaisissa juni sa, ;joilla snurin sallittu nopeus 
B-radoilla on 75 . .. 5 km/ h ja C-radoilla 75 ... 100 km/h. 

2. Jllunt tat•aravmmtd 

a) l!usimpiin Ggv, Ogh, Gk, Gk.~ yms unsiiu tavaravaunuihiii, 
jotka rakenteensa puolesta voivat kulk<>a 100 km: n tuntinopeudella, 
mcrkitiiiin kuormataulukko saman taulukkomno<lon mukaan lmin 
Oa-vaunuihin (kohdassa 1 d). 

b) Ilk-vaunujen kuormataulukko (vaununuumerosta 108750 
alkaen) sua scuraavan muodon: 

A B I_ c 
14 t 18,5 t 

- 10 t 

.Alemman l'IV!ll tonnimaiirii naisJSii Hk-vaunnissa tarkoittaa siis 
vaunun suurinta kuormaa B- ja U-radoilla . ellaisi a junissa, joiden 
suuri:n sallittn nopcus 75 ... 85 km/ h (taulukon sarake ilman kol
miota) . 

c) IIk-vaunnjen n :o 106000 ... 10 74!) kuonua.merlrinta sitavas
toin jaa em1a1leen, mutta niihin voidaan soveltaa edella olevaa 
IIk-vannujen lmormataulukkoa ottamalla huomioon B- ja 0-radoilla 
naille vanm:Lille sallittu . ·uurempi kuorma, 19 t, tavarajunissa ja 
10 t junissa, joiden suurin sallittu nopeus on 75 ... 85 km/h. 

d) Gb- ja Gg-vauwnt saavat kulkea erikoiskiit.otavarajunis a 
pnolek ·i Tk: ta kuormattttina (katso kohta 3). 

3. 1' a'lln1lt erikoiskiitotavarajnniin 

Erikoiskiitotavarajuniin saadaan liiW:ia: 

a ) Clb- ja Gg-vaunuja puolcksi 'l'k:sta kuormattuina. 
h) Ogv- Ggli.-, Clk-, Gks-, ilk-, Kn- ja Oa-vaunuja knormaLtuina 

cnintaiin Yaunun kuormatanlukon alariville, rataosien B ja C koh
dalle merkittn,•l knormaan tai (milloin kuormataulukkoa ei ole) 
knormattnina cni.ntaan puolcksi Tk: sta kuormattuina pnolecn kan
tanmtcensa (Hk-Yaunut 10 tonnia). 



4 

5 

6 

7 

32 --4-

Nama kolula1 a ja b ovat Yoimassa edrllytUicn, ct Ui junan t oim i
,·illa ilmajarruilla varustcttujcn aksclien lukumai:il'ii on YiihinUian 
3/ 4 koko junan akscliluYusta. 

'l'ama Kaskylehti ta:vclentaa tiitcn Kaskylchdcn 25/ 60.2 ja sa
malla korvaa Kaskylehdcn 4 / 58. kohdassa 2. annctun maari:i~·ksen 
er·i koiski itotavarajuniin l iiteWi visUi taYaravawmista. (Hto n: o Ht 
:~~ 1/39-19, 1. 8. 61.) Kl 32/ 61. 4. 

Muutoksia julkaisuun Liikennepaikkojen valimatkat 

Oulun a eman alaisen Nnottasaareu raiteen merkinnat mnnte
taan 14. 8. 61 lukien seuraaviksi: 

Oulu 
N uotta~a:uen 
raido 

Pohjoismainen tavaratariffi 

01 5. T t Vaunukuonnalahe-
set T. Luk. H . . 61. 
(Lkoj n: o Lt 2061, 
3. 8. 61.) Kl 32/61. 5. 

Pohjoi ·maisen tavarataril'fin lisalchti : o 13 a, Yoimassa clo-
kuwl 1. paivasta 1961 lukien, on iJmestynyt painosta. Painatus
jaosto on suorittanut julkaisun perusjakelun. 

!Ji alchti on julkai tu 'l'anskan l'autateidcn suorittaman kappale-
1 n vararahtien korotuksen johdosta. Painatu telmillisista ·.vi ta si
saltaa lisalehti uuqet lehd t 149-150 ja 179-1 0, joista edclliselli:i. 
kol'Vataan entinen sivu 148. SiYnlta 177 poistetaan 1\.rhus 0 mer
kintoineen. 

TGiskylchdessa 26/ 61.4 ollut maaray kappaletaYararahticu las
kemisc ta 'l'anskan rautateidcn osuudclta kumotaan. ('l'ft V n: o 
~44 , ~. 8. 61.) Kl 32/ 61. 6. 

SNT-Liiton vaunuista perittavat vaununvuokrat 

Esiintullecsta syysHi huomautotaan, etta milloin S TT -Liitosta 
sllaplm tavaraa vaunuryhmanii, ,joka on varustettu vain 1·yhman 
aiirimmaisiin vaunuihin a ·ennctuma puskinlai1 Leilia, ja maksutto
man purkamisajan kulucssa chditatin kasitclla vain osa vaunuista, 
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niin s~Hidetty vaununvnokra pcritiian kuitenkin vaunuryhman jokai- 1 
selta vaunulta. Samoin pcritaan Yaununvuokra koko vaunuryhmalta 
milloin maksuton kuormausaika ylitetiian Yaikkapa yhden rylunaan 
kuuluvan vaumm osalta. 

Nain menetclUian siita syysta, ettii tallaisia vatmuja voiclaan 
n.tutateillammc kasitellii vain ryhmanii ja VR joutuu suorittamaan 
SNT-Liiton rautateille vaununvuokraa jokaisclta vaunulta koko 
siJHi ajalta, minka ne Suomessa viipyvat. ('rft V n:o 245, 3. 8. 61.) 
Kl 32/61. 7. 

Kadonneita matkalippuja, henkilokortteja ym. 

Pasilan konepajan tyontekijan Hilja HamaJaisen pojalle 8. 6. 61 kirjoi· 8 
tcttu tilrtp. vapaalippu n: o 58 925, matkalle Helsinki-Kemijarvi, on kadou-
nut ja kuoletetaan. (Kpp Psl n:o. 1106/Vpl, 4. 8.1961.) 

4. koncjakson Tampereen varikolla palvelevan veturinliimmittaja Lasso 
MannistOn vaimolle Eila 17. 7. 61 kirjoitcttu tilapainen vapaalippu N:o 723744 
matkalle Tampere--Helsinki seka 12. 7. 61 kirjoitettu tilapainen vapaalippu 
N: o 723622 matkallo 'l'ampore--Jamsa ovat kadonneet ja kuoletetaan . (4 knj. 
n: o 368, 2. 8. 61.) 

6. konejakson Kontiomiien varikolla palvelevallo vaun.tarka taja Tanno 
Uhlbacki!lo 20/3 59 kirjoitettu henhlokortti n :o 43198 on kadonnut ja kuolc
tetaan. (6. knj n: o 456/275, 3. 8. 61.) 

IIelsingin varastos a palvelc\'alle vt. ylim. 3 1. kirjurille Onni Suokkaalle 
ja hanon vaimolleen Mairelle kirjoitctut seuraavat vapaaliput sekii henki!O
lwrtti ovat kadonneet ja kuolotetaan: konttorioppilas Onni Suokkaalle v. 1955 
kirj. henkilokortti n: o05144, \lt. ylim. 3 l. krj . Onni Suokkaalle kirj. keRa
kausivapaalippu n: o 289613 matkalle He inki-Toijala ja 13. 7. 61 kirj. tilap. 
vapaalippu n: o 6791 07matkalle II<>lsinki-Kauliranta snka ylim. toimistoapul. 
Onni Suokkna11e 4. 7. 61 kirj. tilap. vapaalippu n:o 679074 matkalle Helsinki
K<1mija.rvi ja hii.nen vaimolleen Mairt>llo 4. 7. 61 kirj. tilap. vapaalippu n:o 
679075 matkalle H clsinki-Kemijarvi. (1. vtj n: o 663/210, 28. 7. 61.) 

2. 1 liikennetarkastajalle Vaino IIonrik Jaaskeliiiselle 28. 10. 54 kirjoitettu 
ltenkilokorW n: o 750 2 eka samallf' henkilolle kirjoitettu vuosivapaalippu 
11: o 567 vv. 1961~63 rataosallo Tielsinki-Joensuu-Niirala-Viinijarvi
Outokumpu-Vuokatti-Kovero ovat kadonneet ja kuoletetaan. ( . ljp n:o H 
2, 5, 4. 8. 61.) 

IIclRingin asemalla palve)('van kuormausmestnri K. Vartiaiscn t:vttarrlk 
r•:l'va-Kristiinallr kirjoitettu tilapiiint'n vapaalippu n: o 644178 matkalle Hcl
sinki-Kcmijarvi, kelpoi uusaika 20. 5.-19. 8. 1961, on kadonnut ja kuoletetaan. 
(Ljp 1 n:o 892/1998, 3. 8. 1961.) 

Helsingin asemalla palvelevalle aRemamiehelle Jorma Allenille kirjoitettu 
hcnkilokortti n: o 50036 sekii kesakausivapaalippu n: o 278265, ldrjoitettu 14. 4. 
61 matkalle Helsinki-Toijala, kdpoisuusaika 1. 5.-31. 10. 1961, ovat kadon
neet ja kuoletetaan. (Ljp 1 n: o 888/1990, 2. 8. 1961.) 
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Tuomiojan asoman ascmamiehclle Paavo Jalmari Iliimiilii.isello vuonna 1052 
anncttu henkili:ikortti n: o 651162 on kadonnut ja kuoletetaan. (6. ljp n: o 2983, 
3. 8. 61.) 

Vaunnnkorjausmies Niilo Uautalalle tariffitoimistossa. 19. 5. 1961 kirjoi
lottu vapaalippu n:o 613652 matkalle Ilelsinki-Hanko on kadonnut 31. 7. 61 
ja kuoletetaan. (Tfo n: o 218, 2. 8. 61.) 

Avoimia virkoja ja toimia 

Kalcsi 2 p~. tyonjohtajan vvrkaa, joista toistaiseksi toinl'n Ilydnkiiiin ko
nepajassa ja toinen Turun konepajassa, seka kaksi 3 pl. tyonjohtajan virkaa., 
molemmat toislaiseksi Pasilan konepajassa. Koneosa.ston johtajalle osoitetut 
hakemukset on toimitettava rautatiehallituksen kirjaajalle viimoistiilin 24. 8. 
1961 ennen kello 12 (postitse Iiihetettliessa ennen virka-ajan piiiittyrnistii). 

Yksi 2 l. rakonnusmestarin virka, toistaiseksi 8. ratajaksossa, (jaksontoi
misto, Tornio), yksi yp 3 l. rakennusmestarin virka, toistaiseksi 12. ratajak
Rossa (Nurmes), yksi yp. 3 l. rakennusmestarin tilapainen toimi, toistaiaeksi 
10. ratajaksossa (Viiiikio), yksi yp. 4 l. rakennusmestarin virka, toistaiseksi 
10. ratajakso sa (Iisa.lm.i) - as111nto varattuna. 

Rataosaston johtajalle osoitetut kirjallisot hakcmukset on toimitettava 
mutatiehallituksen kirjaajalle viimeistaan 24. 8. 1961 ennen kello 12 (postitse 
ennen virka-a.jan piiiittymistii.). 

Esityksen perusteella taytettlivat: ylrei 1 I. ratavartijan toimi, toistais~?k i 
11. ratajak ossa km 542-549 (Parikkala), kaksi 2 I. ratavartijan tointa, 
joista toinen toistaiseksi 10. ratajaksossa km 920-028 (Paakki) ja toinen 
toistaiseksi 11 ratajaksossa km 385-393 (Haapakoski). 

Rataosaston johtajalle osoitetut kirjalliset hakemukset on toimitettava ao 
ratajakson piiiilliko11e viimeistiiiin 24. 8. 1961. 
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KASKYLEHTI N:o 33 
1 9 6 1 

Vllttaus Klskylehdessl Julkalstuun malraykseen merkltlln: 
Kl 1/61. 2 ("" Jehden numero, vuosl, asian numero). Jakelua 
koskevat muutosllmoltukset on tehtavi palnatusjaostoon. 

To I mIt us: Rautatlehalli t us, lehtlpalvelu. 

S is a 11 y s: 1. }.fiiiiraaikai ilmoitukset. - 2. Oa· ja eraiden muiden tavan· 
vaunujen kuormataulukko ja allitut nopeudet rataoRilla A, B ja C. - 3. S "T· 
Liiton vaunuista perittavat vaunuvuokrat. - 4. Ylimaarai et vapaaliput. - 5. 
Vaununpeitteen etsinta. - 6. Kadonneita. matkalippuja, henldlokortteja. ym. -
7. Avoimia virkoja ja toimia. 

Maaraaikaisilmoitukset 

Julkaisuun Maaraaikaisilmoituk et (n:o 2605) tehdaan seuraa- 1 
Yat muutokset: 

S i v u 1 0: Talou jakson paallikko: Heti: kohdan 3) o oitc
viranomainen Tit muutetaan Tt III: ksi. 

S i vu 16 : Ratajakson paallikko: Heti: kohdan 4) osoitc
viranomainen Tit muutetaan Tt III: ksi. 

S i v u 2 7: Koncjakson paiillikko: Ileti: kohdan 20) osoitc
viranomainen Tit muutctaan Tt III: ksi. 

i v u 3 4: Konepajan paallikko: Hcti: kohdan 9) o ·oiteviran
omainen Tit muutetaan Tt III: ksi. 

S i v u 3 4: Varastojakson seka polttoaine- ja puutavaravaras
ton paallikko: Kerran vuodes a: Tammilmun 15 paivaksi: kohdan 
2) osoiteviranomainen Tit muutetaan Tt III: ksi. 

S i v u 3 : Kuukausittain: 10 paivaksi: kohdan 3) osoite
yiranomainen Tit muutetaan Tt III:ksi. 

S i v u 4 1: Puutavarakirjanpitaja: Kerr an vuode.s a: Tammi
kuun 15 paivaksi: kohdan 2) osoiteviranomainen Tit muutetaan 
Tt III:ksi. 

i v u 4 3: Kuukau ittain: 10 paivaksi: osoiteviranomainen 
Tit muutetaan Tt III: k. i. 

S i v u 4 4: Vara to-o aston alai t tuotantolaitoksct: Hanka
sal men saha: Kerr an \'Uodessa: Tammilmun 15 piiiYiiksi: kohdan 
2) osoitcviranomainen Tit muutetaan Tt III: ksi. 

S i v u 4 7: Kuukausittain 10 paivaksi: kohdan 2) osoiteviran
omainen Tit muutetaan Tt III: ksi. 

S i v u 4 9: Konnunsuon polttoturvevalmi tamo: Kerran vuo
de a: Tammikuun 15 paivaksi: kohdan 2) osoiteviranomainen Tit 
muutetaan Tt III: ksi. 

7114/61/5-17. R. 1961. 
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S i v u 52: Kuukausittain: 10 piii>iiksi: kohdan 2) o. oite
viranornainen Tit muutetaan Tt III: ksi. 

S i v u 5 3: Valtionrautateiden kylliistyslaitokset: Kerran vuo
dessa: Tamrnilruun 15 pi.iiviiksi: osoiteviranomainen Tit muutetaan 
Tt III:ksi. 

S i v u 55: Kuukausittain : 10 pi.iivi.iksi: kohdan 2) osoite
viranomainen Tit muutetaan Tt III: ksi . 

S i v u 59: Lii'kennejakson piiiillikko: Kahdesti vuodcssa: pois
tetaan •kohta Kesii- ja syyskuun 27 piiiviiksi: 

S i v u 6 0: Viidesti vuodessa: osoiteviranomaiseen li. iiUiiin 
Lt II (lorn. 4425) . 

S i v u 6 1 : Kuukausittain : 10 piiivaksi: kohdan 1) lopussa 
suluissa oleva (lorn. 1190) rnuutetaan (lorn. 1198) . 

S i v u 6 3: Heti: kohdan 4) osoiteviranomain n Tit muute
taan Tt III :ksi. 

S i v u 6 4: Heti: kohdan 6) o oitcviranomaincn Tit muute
taan Kut IV: ksi. 

S i v u 6 6: Asemapiiallikko ja pysiikinhoitaja: Kahde ti vuo
dcssa: poistetaan kohta Kesii- ja_§yyskuun 11-17 piiiviina: 

S i v u 7 5: Tarpeen vaatiessa: kohta 9) muutetaan seuraa
vaksi: 

9) sahkosanoma kaiki ta rautatieliikenteestii joko viilittomii ti 
tai viilillisesti aiheutuneista onnettomuuksista ja junavaurioista, 
kuten yhteentormiiyksistii, raiteilta suistumisista ja vakavista onnet
tomuusuhista, ilkitoistii, tulipaloista yms. Siihko anomassa on mai
nittava 

a) tapahtuman aika 
b) tapahturnan paikka 
c) tapahtuman laatu 
d) tapahtuman syy, jos se tunnetaan 
C") kuolleiden ja vakavasti loukkaantuneiden luku, erikseen rnat-

kustajista, rautatieHiisistii ja rnuista henkiloistii 
f) ovatko aineelliset vauriot huomattavat vai miHittomiit 
g) onko tapahtuma sattunut linjaJla vai ratapiltalla 
h) ylikiiytiiviionnettomuuksista, oliko ylikiiytiivii vartioitu vai 

vartioimaton, sekii jiilkimmiiisessii tapauksessa, oliko ylikliy
taviilla valo- tai iiiinivaroituslaitteet vai ei. 

0 oiteviranomaisia ko. keYat merkinniit jiiiiviit c:>nnalleen. 
S i v u 7 6: Tarpeen vaatiessa: kohdan 11) osoiteviranomainen 

Tit muutetaan Tt III: ksi . 
S i v u 7 9: Rakennus- ja tyopiiiillikko: Kuukausittain: 10 piii

Yi.iksi: kohdan 3) lopussa suluissa oleva (lorn. 1190) muutetaan 
(lorn. 1198) . 

(Yt n:o 71, 7. 8.1961.) Kl 33/ 61 . 1. 
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Oa- ja eraiden muiden t avaravaunujen kuorma
taulukko ja sallitut nopeudet r ataosilla A, B ja C 

0 i k a i s u: VR Kaskylehdessii 32/ 61 oli kohdassa 4, siyuJ.la 3 2 
olevassa viimeisessa kappalees a virhe. Kohdan b ) , joka kuuluu 
lukuun 3 (Vaunut erikoiskiitotavarajuniin) pitaii olla: Ggv-, Ggh-, 
Gk-, Gks-, Hk-, Kn- ja Oa-vaunuja kuormattuina enintaan vaunun 
kuormataulukon alariville, rataosien B ja C kohdalle merkittyyn 
kuormaan tai (milloin kuormataulukkoa ei ole) eniutaan puoleksi 
Tk:sta kuormattuina (Hk-vaunut 10 tonnia). 

SNT-Liiton vaunuista perittavat vaununvuokrat 

Poiketen Kaskylehde li 32/ 61. 7 olleesta maarayks Ui kannetaan 3 
vaununvuokraa vain niista tilatuista yaunuista, joiden osalta sal-
littu kuormausaika yliteUian, milloin kuormattavak i annetaan vau
nuryhma, jonka aiirimiiisi sa vaunuissa vain on puskinlaitteet ja 
johon kunlun useampia vaunuja kuin tavaran lahettaja on tilannut. 

S T-Liitosta saapuu joskus kuormassa vaunuja, joihin ei ole 
voitu a.Sentaa puskinlaitteita ja jotka on siitli syysta varu tettu 
kahclella saatevaunulla. Vatmut, joissa ei ole aukkoja puskinlait
teita varten, ovat tavallisim.min Vgk- tai Vokka-vaunuja, saatevau
nuina taas kaytetii.iin u eimmiten tyhjia Vh-vaunuja. Tiillaiset vau
nuryhmat va taanotetaan raja-asemillamme luovutu asiakirjoihin 
tehdyin merkinnoin siita, ettei VR su01·ita saatcvaunuista vaunun
kaytti:imaksua SNT-Liiton rautateille. (N euvostoliiton rautatiet ovat 
kuitenkin perineet kiiytti:imaksun . aatevaunui takin, milloin ryh
mlin v.aunujen erilaisuudesta huolimatta koko vatmnryhma on voitu 
palauttaa kuormattuna). Kaskylehde ·a 32/ 61. '7 ollcesta maarayk-
esta poiketen kan.netaan anotunlaisesta vaunuryhmasta, milloin 

maksuton purkamisaika ylitetiiiin, vatmunvuokraa vain lruormassa 
saapuneesta vaunusta. Samoin menetellaan kuormauk:senkin viiviis
tyessa, ellei lahettajan tarkoituksena ole ollut kuormata myoskin 
saatevaunut. 

( Tft V n: o 262, 12. 8. 61. ) Kl 33/ 61. 3. 

Ylimaaraiset vapaaliput 

Valtionrautateiden Viran- ja toimenhaltijat r.y:n toimesta Lap- 4 
pilassa Lepokalliolla 7-9. 9. 61 jarjestettiiville opintopaiville osallis
tuville valtionrautateiden palveluksessa oleville vapaalippuihin oi
keutetuille mainitun yhdistyksen jasenille on myonnetty ylim1Ui
rlili.set vapaaliput kotiasemalta Lappilaan ja takaisin. (Tfo n: o 224, 
7. 8. 61.) Kl 33/ 61. 4. 
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Vaununpeitteen etsintli. 

Katajanokan satamasta on 7. 6. 1961 kadonnut Kotkan vaununpeitto n: o 
235. Peittoa pyydeUUin etsimiiiin ja loydettiiessii. siita ilmoittamaan 1. liikennP
jakson toimistoon. (1. ljp n: o 897/2022, 9. 8. 1961.) 

Kadonneita matkalippuja, henkiliikortteja ym. 

Rautatielaiikari Erkki M. Merikalliolle 29. 7.-4. 9. 1961 valiseksi ajaksi 
matkalle Helsinki-Pieksamiiki-Tivia, Parikkala-Kouvola kirjoitettu virka
aikava.paalippu n: o 076187 on kadonnut ja. kuoletetaan. (Toj n: o To 544, 
11. 8. 1961.) 

Herttoniemen a eman a.p. 2 lk kirjurme Eine Kaarina Katai elle kirjoi
tettu henkilokortti n: o 51969 cka kesiikausivapaalippu n: o 289892 kirjoitettu 
25. 4. 1961 matkalle Helsinki-Nastola kelpoisuusaika. 1. 5.-31. 10. 61 ovat ka
donneet ja kuoletetaan (1 . ljp n: o 919/ 2075, 12. 8. 61.) 

Lahden aseman jw1amiehen Veikko Johannes Laukka.sen pojalle Leolle 
Lahden asemalla 29. 7. 61 kirjoitettu tilapiiinen vapaalippu n:o 694477 mat
kalle Lahti-Helsinki on kadonnut ja kuoletetaan. (2. ljp n: o 1486/3256, 
8 . . 61.) 

Vilppulan asemalla palvelovalle asemamiehelle Pentti Herman Niemiselle, 
henki!Onumero 62045, marraskuussa 1952 kirjoitettu l1enkilokortti on kadonnut 
ja kuoletetaan. (4. ljp n:o 904/1878, 7. 8. 61.) 

Pesiokylan asemamestarille Kauko Isomiielle vuouna 1952 kirjoitettu heu
kilokortti n:o 5 619 on 13 .. 1961 kadonnut ja kuoletetaan. (6. ljp n:o 
8 6/3037, 10. 8. 61 .) 

ITyv:inkiiiin konepajalla 25. 7. 61 Reino Laak oselle kirjoitettu tyolii.isaika
vapaalippu n : o 263269 kaikillo racloille on kadonnut ja kuoletetaan. (Hy knp 
n:o T/1344, 7. 8. 61.) 

12. ratajak ossa palvelevalle tyontekijiille Martti Ko. kisuulle ajaksi 1. 8.-
31. 8. 61 kirjoitettu tyOlii.isaikavapaalippu n : o 261188 vii.lille Outok-umpu-Ont
tola on kadonnut ja kuoletetaan. (12. rtjp n: o 569, 7. 8. 61.) 

Avoimia virkoja ja toimia 

Kaksi 2 l. rakennu.smestan~n vi1·kaa, joista toinen toistai eksi 4. ratajak-
o a (Kiukainen) ja toinen toistai · 'ksi 6. ratajaksossa (01·ismala). Rataosas

ton johtajalle osoitetut kirjalliset hakemukset on toimitettava rautatihallituksen 
kirjaajalle viimeistii.ii.n 31. . 1961 ennen kello 12 (po titse ennen virka-ajan 
paattymistii). 

Yksi e ityksen pcrusteella tiiylettava apula·i-s1cain£lisNm. toilmi, toistaiseksi 
6. ratajak"Son toimisto a (S iuajoki). Rataosaston johtajallo osoitetut kirjal
liset bakemukRct on toimitettava 6. ratajakson piiiillikolle viimeistaiin 31. 8. 
1961. 

Helsinki 1961. Valtioneuvoston kirjapaino 
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KASKYLEHT I N:o 34 
1 9 6 1 

Vllttaus Klskytehdessl Julkalstuun maariiykseen merk it2.an: 
K1 1/61. 2 ( =- lehden numero, vuosl, asian numero). Jakelua 
koskevat muutosllmoitukset on tehta¥a painatus jaostoon. 

To I mIt us: Rautatiehallitus, lehtipalvelu. 

Sis a 11 y s : 1. Pienoisroutgenkuvauk~et.- 2. Xestekaasun kulje1 tamiuen kiitu · 
ja matkatavarana. - 3. Muutobia liikennepaikkojen luokitukse~~a. - 4. :-;X'l'L:u 
vauuujen ldiyton ja kulnn 1arkkailu seka nii<len kulku~aatteen Hiyttaminen. - 5. 
Jokioisten rautatien matkaliput. - 6 . l'limiiaraisei vapaaliput. - 7. Koululai~liput. 
- 8. Syy~alennusliput. - 9. Kaclonneita matkalippuja, henkilokortteja ym. - 10. 
A >Oimia virkoja ja toimia. 

Pienoisrontgenkuvaukset 

Tr n eydenhuoltojaoston toimc ta jarjesteHU.in r(intge1wannnssa 1 
n: o 95 rautatiehenkilOkunnan j a hcidan prrheenjasentensa (Ya.imot 
ja 15-18 nwtiaat lapbet) maiksuttomia piEmoisrontgenkm·auk~ia 
jaljempanii mainituilla lii'kenn cpaikoi ll a scuraayasti : 

-!. 9. K uopion asemalla palvele,·illc henkiniillr 
naiset k.lo 9.00-10.00, 
1niehet klo 10.00-12.00 ja H .00-15.00. 

5. 9. Kuopion asemalla ku1en edelli:i -1-. 9. 

6. 9. Suonenjoen asemalla palYe!eYille henkiloillc lclo 8.00-10.00. 
6. 9. Pirtti eUin, Salmisen, Airakselan, K nrkimiien ja Pitkalahdcn 

liikemlepaikoilla palveleville hcnkilOille valittoma ti junan 
n :o 9211 saaYn1tua. 

7. 9. Pieksamaen Yaununkorjau. pajalla 
miehet klo 8.00-11.00, 
naiset klo 12.00-13.00. 

8. 9. Pieksamaen asemalla ratao&uudcll a Siikamaki-SauYamaki ja 
Haapako ki-Loukolarnpi palYeleYille henlciloille semaaYast i: 
naiset ldo ~ . 00-12.00, 14.00-16.00 ja 17.00-18.00. 

9. 9. Pieksamaen asemalla em. rataOISuudella palYeleville henkiloille 
naiset klo 9.00-12.00. 

11. 9. Pieksl:h• acn asemalla em. rataosuudella palYele,·ille henkiloillc 
miehet !do 9.00-12.00 ja 14.00- 16.00. 

12. 9. P ieksamaen asemalla kuten edella 11. 9. 
13. 9. Piek iimacn asemalla kuten edelHi 11. 9. 

7322/61/5- 2±. . 1961. 
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H.9. 
1:5. 9. 

15. 9. 

1 . 9. 

19. 9. 
20. 9. 

21. fl. 

22. 9. 
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Pioksamacn asemalla kutcn cdellii 11 . 9. 
Kantalan ja Haukinloren liikenncpaikoilla pah lc1·illc henki
liiille 1iilitti:imasti junan n: o 7946 A saavnttua. 
Pitkaahon, KalYitsan ITiirolan ja Palosuon liikennepaikoilla 
palvelcville henkili:iiJlC' l'iilitti)ma ti jnnan n: o 7946 saaYutt na . 
Mikkelin asemalla pal 1·cleville hcnlriloille 
naiset klo 9.00-10.00, 
miehet klo 10.00-12.00 ja 13.00-H.OO. 
::\Iikkelin asemalla lmtcn edclHi 18. 9. 
Otavan, Hietasen ja Mynttiliin liikenncpaikoilla pahele1·illc 
hcnkiloille Yalitti.imasti juuan n: o 79-±2 saavuttua. 
}.!ant~· harjun ascmalla pal vcleville henkiloillc 
11aiset klo 9.00-10.00, 
miehet klo 10.00-11.00 ja 13.00-14.00. 

Planpaan, Vuohijanen, KirjokiYen, Hillosensalmen, Yoi
kosken, Kinnin ja Varpaistcn Jiikenncpaikoilla palvch~ \·ille 
hen~riloille valittoma ti junan n: o 7941 saavnttua. 

Mahdollisien e ·teiden sattucssa saavat asianomaisct mennii ku
vankset>n muullekin lmin heille nimenomaan maaratylle liikenne
paikalle. 

Kiille tyi.intekijaryhmill , joille ei jaeta VR IGiskylehtca, on 
asianomaistC'n lahimpicn e ·imicsten ilmoitettava picnoisrontgcn
knvau:tcn toimeenpano ta. (Tt II n:o 2-:1:0, 19. 8. 61.) Kl 34/ 61. 1. 

Nestekaasun kuljettaminen kiito- ja ma,tkatavarana 

Hautati hallitus on hyviiksynyt Valtiomautateiclen liikenne aan
non I liitteen 4 luvun lopussa olevan 2. lisamiiarayksen (Kl 30/ 55.2) 
muutcttaYak i seuraa\ansisaltoisok ·i: 

2. Ne tekaasua (uesteytettya propaania, butaania ja niiden seok
sia) saadaan lmljettaa kiitotaYarana enintaan 12 kg ainetta isalta
vissi.i, paineastioi 'ta anucttujen maaraysten mukaisissa metalli
astioissa (astian bruttopaino noin 26 kg). Samaan kondulct(iori,an
nnnn tai hcnkilovaunun matkatavarao astoon saadaan kuitenkin 
kuormata, kondulctooriva1munn enintaan viisi ja rnatkatayarao as
toon enintaan kaksi tallaista astiaa. 

Lisa1ksi on huomattavaa, 
- etta avotulen teko ja tupakanpoltto on lrielletty vaunussa tai 

Yal.munosa tossa, jo ·a ko. lcaasua sisaltavia astioita kuljetetaan ja 
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- etta 'ko. kaa un knljetu on kielletty . cllaise a vannunosas- 2 
tossa, johon matkn tajilla on esteeton piiiisy ( esim. ldiytettiie 'Sti 
kiskoauton vrtovaunnn etcisHi mat kataYarao a. tona). 

Edella maiuituin cdellyLyksin saadaan ncstckaasua kuljr.ttaa 
m_\·o kirjattuna matkataYarana . (Rh n:o 21 3, 15. 8. 61. ) Kl34/ 61. 2. 

Muutoksia liikennepaikkojen luokituksessa 

Kauhavan kolmannen luokan asema alennetaan 1. 9. 1!l61 lukien 3 
ncljannen luokan asernaksi . Samasta paiYa ta lukicn korotetaan 
Tammi aaren neljannen luokan a ema kolmannen Juokan a. emlilr. i. 
(Rh/ lko n:o 21 4, 15. 8. 61.) Kl 34/61. 3. 

SNTL:n vaunujen kayton ja kulun tarkkailu 
seka niiden kulkusaatteen tayttaminen 

en johdosta, etta viime aikoina on u. ein voitu todeta asemien 4 
ja mniden lii'k:ennepaikkojen aiheettoma ·ti YiivastyWineen S T
Liiton vaunujen kulkua, kehoitetaan kaik:kia asianomaisia kiinnit
tiimaan erikoista huomiota N-liiton vaunnjen nopeaan kasittel:ryn 
ja kulkuun. Naista Yaunuista joutuu naet VR maksamaan e1·ikoi ta 
ldi;vttomaksua N-liiton rautateille ilta ajalta minka vaunut viipy·dit 
Suome a. Taman takia on tarkeata, etta 'aunut, joko kuormis a 
t ai tyhj ina, mahdollisimman nopeasti palautetaan • '-liittoon. 

Vaunujen kuhm tarkkailua Yarten on vaunun mukana seuraava 
kulkusaate a ·emilla ehdottomasti Hiytettava huolellisesti. Jos Yaunu 
viipyy jollaldn Yalia. emalla kauemmin lmin sopinn jtmavalin ja 
maadi- tai lahetysa emalla kauemmin kuin . ·allitun pnrkamis- tal 
kuormau, ajan, on muistutu sarakkeessa main ittava sy~· seki:i onko 
ja lminka paljon vaununnwkraa kannettu. (Kut n: o 1546, 15. 8. 
1961.) Kl 34/61. 4. 

Jokioisten rautatien matkaliput 

.JatlnlYasti toi 'ttn-ien Yirheiclcn takia huomautetaan, Ptta matka- 5 
lippujen hinnat .Jokioi ten rautatien liikennepaikoille lasketaan 
suoraan yhteenlasketulta ku ljctn. matkalta Hiht6paikasta maarapaik-
kaan. (Trt n : o Y 101/ 325, 16. . 61.) Kl 34/6 1. 5. 
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Ylimaaraiset vapaaliput 

6 H.antatiP,irkamicsliitto ry:n toimcsta Sark.isalo ·a Kanc>nala a 

7 

8 

4-.-10. 9. 61 jarjestctUi\ille opintopaiville osallistuville valtionrauta
teiden palYelukse. sa oleville Yapaalippuil1in oi•keutetuillc henkiloille 
on m~-onnett~· ylimaariii et 'apaaliput kotia emalta Pemioon ja 
takaisin. (Tfo n:o 226, 14. 8. 61.) Kl 34/ 61. 6. 

Koululaisliput 

l\[atkalippujcn tarkastuksen t hostamiseksi ja m·iiidc>n tility ·tpu 
takia rautatiehallitus on maarann~·t, etta koulnlaislippuihin on aina 
merlcittava myonnetyn alennuksen suuruus. Tiista syysUi on n~·
kyinen TS: n 21 §: n 5 lm kunwttu ja tila1le vahvistettu . c>uraavat 
lisamaaraykset: 

5. Koululai lippuja myytaes ·a on lippuun a ina merkittava 
myonnetyn al<'nnuksen suuruus 1;:ayttiimalla sanoja ,Konlulais
lippu 25 % al '' tai ,Koululaislippu 50 % al". 

6. Koululaisllpuista on muuten voimassa, mita 15 §: ssa on 
kuukausilipuista maaratty. (Tfo S 616. 15 .. 61.) Kl 34/61. 7. 

Syysalennusliput 1961 

1. Sn·salennuslippuja saadaan myyda 1.1a1:n l;yhintii tietii tiiy
delliselle henkt1oliikenteelle a:vatuille liikennepaikoiUe. l\Iyynnin eh
tona on kuitenkin, etta matkan pituus menosuuntaan on Yahintaan 
:WO km tai etti:i lippu lunastetaan viihinti:ii:in 200 km: n matkalle. 

lJJikiili rnatknstajc~ ha"luaa matkustaa piternpi.i.ii. tieti.i, on hiinen 
lnnast ettam fiiyden ta1'iflin rnulcainen en'llinen lisiilippu, jonkct 
hintct on pit em rni.in ja lyhyemrniin tien 1Jif1wden m ukcwn lasketttt
jcn menolippn.ien hinto}en erottts rnitattu11,a teicle1~ er·kanemispai
knsta niiden yhlymispaikkaan. 

2. S,vy ·alennu lippujen, ,jotka jaljempanii mainituin poikkeuk
si.n rinna tetaan meno- ja paluulippuihin ja jotka oikeuttavat yh
teen meno- ja yhtcen sa.maa tietii tapahtm·aan paluumatkaan, 
myynti tapahtuu euraavasti: 

1. 10.-30. 11. 1961 Yaliscn~i aikana myydaan matkustajalle liihto-
1 iikenncpaikalla tiiysihirdainen menolippu seka ann eta an 50 %: n 
s~·ysalcnnustodistu (loma.ke 2-!28 tai 2428 kk.) Menol ippu oikeuitaa 
~-hdessa leimatun (kohta 3) alennustodistuksen kan a rnaksutto-
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11wan paluttmatka(IIYI,. Vahin hinta on siis 2 luokassa 740 mk ja 8 
1 l uokassa 1110 mk. 

Lipun etupuo~ene on kirjoitettava tai l;yotiivii sana ,Syysalen
?tus". 

Syysalennuslippu on voimassa yhden kuU!k:auden. Lipun kelpoi
suu-saika paattyy klo 24 leimauspaivaa jarjestysnumeroltaan vastaa
Yana paivana seuraaYassa kuussa. Lokakuun 31 paivana myydyn 
lipun kelpoisuusaika paattyy lruitenkin marraskuun 30 paivana 
klo 24. lVIyyntikauden loppupuolella ostettu lippu kelpaa sanotun 
Yoimassaolon rajoissa viela myyntikauden jalkeenkin, kuitenkin si
ten, etta 16.-30. 11. valis na aikana myytyjen lippujen kelpoisuus
aika paattyy 15. 12. klo 24. Piiiittymispiiiviirniiii1·ii on t~lOin merkit
tiivi:i matkalippuun. 

3. lVIatlmstajan on heti miiiirii~iikennepaikaUe saav;uttuaan esi
teWivii siellii ·alennustodistuksensa tcuopaivan leimaamista varten. 
Jlatkalippu on ~anwlla esitetti:ivii. Tulopaiviin leimaksi kelpaa oste
tun matkalipun maiiriiliikennepaikan nimi- ja paiviileima. J os miii:i
riiliikennepaikka ei o~e rniehitetty rnatkustajan sinne saamdtua, 
seta tulopi:iiviin merkinniin todistukseen tehdii junassa junan lwn
duktoo·ri, lipuntat·kastaja tai mhastaja vahvistamalla sen nimi
kit·.foitukseUa.an. Nimikirjoituksen yhteydessi:i om 1nainittava rnerkit
sijiin virka-asema ja junan nume1·o. Paluumatkalle Uihtiessaan mat
·kustajan on paluupaivan leimaamista varten esitetiliva alennus
todistuksensa uudeZZ.een leimattavaksi joko mi:iiir~iikennepaikalla 
tai sillii liihtoliilwnnepaikaUa ostetun lipun matkm·eitin va·rreUa 
olevctlla liikennepaikalla, joUa hiin aloittaa palttumatkaatsa junalla. 
Tiilloin ei konduktoori, Upuntarkastaja tai rahastaja saa tehdii 
l i:ih topiiiviin leimattsmet·kinti:iii. 

::\Iikiih matkus:aj·a on ollut pe1·iWi ylliimainittujen leimojen mu
lcaa.n viihintiiiin nelpii piiiviiii, han on oikeutettu syysalennukseen. 
~Veljiin piiiviin perilliiolo lasketaan siten, ettii m)ii.iriiJiikemtepaikan 
leinwamaan tulopiiiviiiin lisiitiiiin htku 3. Esim.: Jos tulopaiva on 
10. 10. 1961, on ensimmiiinen alennukseen oikeuttava matkustus
paiYa paluuta varten 13. 10. 1961. 

Mikiili matkustaja edella.mainituista maiiriiyksista poiketen mat
kustaa ennen nel.iiin piiiviin perilliioloa takaisin liihtoliikennepa.ikal
leen joko miiiir·iiUikennepaikalta tai matkareitin varrella olevalta 
liikMMtepaikalta, on hiin rnenettii.nyt oikeuden syysalennukseen. 
Hanelle myydiiiin tiilloin paluumatkaa varten iliysihintainen meno
lippu liihto~iikennepaikalta. jJf aikwtajan liihtoliikennepailwlta ltt
nastarna matkalippu ja alennustodistus on tiilloin luovutettava li
zmnmyyjiiUe, joka liihettii.ii ne tarkastnstoimisto II :een .. 
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4. Konduktoori, ~ipuntarkastaja tai mhastaja ei sew. menomat
kalla ottaa nwtkustajalta lippua eika alennu.stodistusta. Vastet pa
h~w?w.tlcan piiattyessii konduktoori, lipuntarkastc£ja. tai mhastaja 
saa kerdtii. seka matkali1Jut etta alenn'l~todishtkset tarkastnstoimisto 
I I: een liihetettaviksi. 

5. 1\Iatkan saa kt>..ske3itaa kerra.n mcno- ja ken·an paluumat
kalla. 

6. Syysalennusmatkaa Yarten ostettu lippu on lavistetti:h·a 
meno- ja paluulippuja koskevien maaraysten mukaise8ti. 

7. Lapsille, joiUa on oikeus matlkustaa puolella lipnlla, ei sy~·:
alennusta myonneta. 

8. Syysalennus on Yoimassa myos valtionrautateiden ja Jokiois
ten rautateiden valisessa yhdysliikenteessa. 

9. Syysalennusliput kelpaa vat kuten muutkin rautatien matka
liput Oy Pohjolan Lii·kenne Ab: n j.a Viipurin Linja-Auto Oy: n 
liikennoimiHa linjoilla. 

10. Syysalennuslippu ei oikeuta ma.tlmstamaan e.tikoislmlje. 
tusta va-rten ti~atussa 1Ji:iiva- tcti mak'lt1tvattnussa, 1·etkeilyvaunussa 
eikii tilatussa vaununosastossa. 

11. Vuoden 1960 syysalennustodistuksct on haYitettiha ja nudet 
(2428 tai 2428 kk) tilattava pa.inatusjaostosta. Syysalennustodis
tukset ovat voimassa vain vuonna 1961, joten loma•ketilaukset on 
tehtava sita silmalla pitaen. 

12. Alennnstodi8tuksist.a irroitettaYat tilastdliuskat on asian
mukai.sesti taytettyna ja n iputettuna lal1etettava t.ilit?skuukautta 
se ura.avan lnmkauden 15 paid:ian mennessii tilastotoimistoon. (Tfo 
:JI 325, 14. 8. 61.) Kl 34/ 61. 8. 

Kadonneita matkalippuja, henkilokortteja ym. 

1. talousja.kson toimistossa palvelevalle tilapiiisello toimistoapulaiselle 
Sirpa Karasuolle kirjoitettu asuntolippu n : o 71185 matkalle H lsinki-Kauk· 
Iahti 7. 6.-31. 8. 61 viiliseksi ajaksi on kaclonnut ja kuoletetaan. (1. tj: n 
kmr:n kirjelmii n :o 323 14 . . 8. 61.) 

1. konejakson tilap. vaununvoitelijalle Kalevi Arvolalle 2±. 4. 61 kirjoitettu 
keslikau ivapaalippu n :o 285827 matkalle Helsinki-Halikko on kadonnut ja 
kuoletetaan. (1. · knj n :o 442 Vpl, 15. 8. 61.) 

Pasilan konepajan tyontekijiille Vaino Lahclelle 8. 8. 61 kirjoitettu tilap. 
vapaalippu n :o 710901, matkalle Helsin1d-Kuopio, on kadonnut ja kuolP· 
tetaan. (Knp Psl n: o 1169/Vpl, 16. 8. 61.) 
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4. konejaksossa Porissa palvelevalle veturinUimmittajiille .Talo Aatos Lai- g 
ueelle 5. 8. 61 kiTjoitettu til::Lp. vapaalippu n: o 678656 matkalle Pori-Helsinki, 
1. 5. 61 kirjoitettu kesiikausivapaalippu n :o 275849 matkalle Pori-Kangasala 
"''ka 15. 5. 57 kirjoitettu benkilokortti n: o 40196 ovat kadonneet ja kuole-
tetaan. (4. knjp n:o 379, 14.8.61.) 

5. konejaksossa (Sk) veturinkuljettaja K. IIii.kkisen pojalle Timolle 21. 'i. 
61 kirjoitettu tilap. vapaalippu (111) n: o 715469 matkalle Seinlijoki-Tielsinki 
on kadonnut ja kuoletetaan. (5. knjp n: o 539, 16. 8. 61.) 

Avoimia virkoj a ja t oimia 

, euraa,·at esityksen peru teella tiiytettli.vat toimet: yksi 1 l. 1·atm:artijan 1 O 
toimi, toistaiseksi 9. ratajakson ratavartijao uudella km 249,25-257 (Luu-
miiki) seka yksi 2 l. 1·atavartijan toimi, toistalseksi 9. ratajakson ratavartija
osuudella km 295,5-302,5 (Muukko). Rataosaston johtajalle osoitetut kirjal-
li et hakemukset on toimitettava ao. ratajakson piilillikoille viimcistaiin 
6. 9. 1961. 

Polttoainetyonjohtaja,n toim·i valtionrautateiden varasto-osastossa, asema
paikkanaan toistaiseksi polttoaine- ja puutavaravaraston 10. hoitoalue, Joen
suu, tiiytetiiiin esityksen perusteclla. Varasto-osaston johtajalle osoitetut ano
mukset asiaumukaisine liitteineen on toimitettava rautatichallitulrsen vara to
toimistoon viimcistli.lin 7. 9. 1961 ennen klo 12 (postit e ennen virka-ajan pa~t
tymistii) . 

Kontto1·iap1tlaisen toim i valtionrautateiden varasto-osastossa, asemapaikka
naau toistaiseksi Hyvinkli.an varasto, tiiytetiilin esityksen pe1·ustcella. Varasto
o aston johtajalle osoitetut anomukset asianmukaisine liitteineen on toimitet
tava rautatiehallitulcscn varastotoimistoon viimeistli.iin 7. 9. 1961 ennen klo 12.00 
(postitse ennen virka-ajan piiiittymistii). 

1 pl. tyonjolltajan virka ja S pl. tyonjohtajan virka, toistaiseksi Vaasan 
konepajassa. Koncosaston johtajalle osoitetut hakemukset on toimitettava rau
tatichallituks<:'n kirjaajalle viimeistiiiin 7. 9. 1961 ennen klo 12 (postitse Hihe
tettli.essii ennen virka-ajan piiiittymistii). 

Y. p. ~ l. kilrjurin vi1·lca valtionrautateiden varasto-osasto sa, asemapaikka
naan toistaiseksi IIelsingin varasto. Rautatiehallituksen piiiijohtajalle osoitetut 
hakemukset on toimit.ettava rautatiehallituksen kirjaajalle viimeistiiiin 16. 9. 
1961 ennen klo 12 (postitse ennen virka-ajan pli.iittymista) . 

Yksi y. p. 2 l. k·ilrjwrin vi1·ka rautatiehallituksen tilastotoimistossa. Rauta
tiehallituksen piiiijohtajalle osoitetut hakemukset on jiitettiivli. rautatiehallituk
st>n kirjaajan toimistoon viimeistiiiin 16. 9. 1961 ennen klo 12 tai on hake
must-en postitse liihetettli.essii saavuttava sanotulle toimistolle viimeistli.li.n mai
nittuna miiiiriipiiiviinii ennen virka-ajan pli.iittymistii. 

Kaksi a. p. apulaisasemapaallilcon 'L'iTka,a, joista toinen Tampereen ase
malla ja toinen 8. liikennejakson toimistossa; Heinolan ja Lapuan aseman 
kolma,nnen lu<Jkan asemapiii:illikoiden vimt sekii Kauhavan, Haukivuorcn, Huu
tokosken ja Hankasalmen asemien neljiinnen luokan asemapiiiillikoiden vira,t. 
Rautatiehallitukselle osoitetut hakcmukset on toimitettava rautatiehallituk en 
kirjaajalle viimeistiiiin 18. 9. 1961 ennen klo 12 (postitse ennen virka-ajan 
piiattymistii). Nimitetyt asemapiiiillikot ovat velvolliset vastaanottamaan asema
plili.llikon hoitoon mahdollisesti vastedes mli.iiriittliviin postitoimipaikan hoita
jan toimen. 
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:e l . 1coneinsin6orin vvr1ca, toistaiseksi valtionrautateiden Pasilan kone
pajassa. Rautatiehallitukselle osoitetut hakemukset sijan saamiseksi siinii vir
kaehdotuksessa, jonka rautatiehallitus tulee tekemiHi.n sanotun viran tiiytta
miseksi, on toimitettava rautatiehallituksen kirjaajalle viimeistaan 20. 9. 1961 
ennen klo 12 (postitse liihetettaessa ennen virka-ajan paattymista) . 

:e l. 1ciJrju1·in vir1ca, toistaiseksi valtionrautateiden Vaasan konepajassa . 
Paii.johtajalle osoitetut hakemukset on toimitettava rautatiehallituksen kirjaa
jalle viimeistaan 20. 9. 1961 ennen klo 12 (postitse liihetetlliessa ennen virka
ajan paattymista) . 

ilelsinki 1961. Valtioneuvoston kirjaplfino 
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KASKYLEHTI N:o 35 
1 9 6 1 

Vllttaus · Klskylehdessl Julkalstuun mairiykseen merkitain: 
K1 1/61. 2 (- lehden numero, vuosl, asian numero). jakelua 
koskevat muutosllmoltukset on tehtivl palnatusJaostoon. 

To I m I t us: Rautatlehallitus, lehtlpalvelu. 

s is a 11 y s: 1. PuiHten rata- ja vaihflcpolkltyjen han kinta- ja laa( umaarayl{set. 
- 2. Muntoksia julkaisuun Liikeuncpaikkojen valimatkat. - 3. Ylimii.ii.raisten lii
keunetulojen kuittikirja. - 4. Katlonneita matkalippuja, henki!okortteja ym. - 5. 
VR:n palvelukseen sopimattomia. - 6. Avoimia virkoja ja toimia. - 7. VR:n 
~uunnistusmestaruuskilpailut . - 8. Rhakin mestaruuskilpailuja. 

Puisten rata- ja vaihdepolkkyjen 
hankinta- ja laatumaaraykset 

Hm1tatieha1litus on tapahtuneessa esittely a piUitHinyt, cttli 1 
Hl. 10. 1960 vahvistetut 31. 5. 1961 saakka voimassa ollcct puisten 
l'ata- ja vaihdepolkkyjen hankinta- ja laatumaadiykset (Kl 46 a/60), 
jotka on osittain muutettu 3. 1. 1961 (Kl 2/ 61. 2), pidennetaan olc
maan voimassa 31. 5. 1962 saakka siten muutettuna, etta maaraysten 
t.oinen kappale kunlun seuraavasti : 

)inadak. een selvyyden tarkistuksen perusteella laadittujen 
llllSien maaraysten sovc.Jtamiskclpoisuudesta, rautatichalli.tus on 
miHirannyt, etta sanottuja, alla olcvia maarayksiii noudatetaan cdel
leenkin vain lmluvana 31. 5. 1 !162 paattyYana ha.nkintakautcna. 
Nailla maarayksilla korvataan siten mainittuna aikana voimassa 
oleYien maaraysten B. kohta. Samalla rautatiehallitu on maaran
nyt, etta toistai. cksi ostettava ·ta pOikkymaarasta enintaan 40% 
saa olla 2. luokan polkkyja" 

ja etta maa.ra.y ten ratapolkJ~:yja koskcvan o:an (B. Ratapiilkyt) 
3) kohta kuuluu seuraavasti: 

,3) Jos luovutettavat polkyt civat Uiyta naita laatumaarayksia, 
mutta valtionrautateiden vastaanottajat katsovat niiden kuitenkin 
kelpaavan vastaanotettaviksi toisarvoisempaan kayttoon ja rata
polkyt taytt.ii.vat 20. 4. 1954 vahvistcttujen valtionrautatcidcn hal
kojen ja muiden puutavaroiden hankinta- ,ja laatumaaray ten rata
polkkyja koskevat laatumaaraykset, aadaan naita YaStaanottaa 
alennettuun hintaan, enintaan 5 % ha.nkinnan kokonaismaarasta. 
IIinnanalennuksesta sopii puutavaratoimisto hankkijan kanssa." 
(Ro n:o 2246/ 4666, 23. 8. 61.) Kl 35/ 61. 1. 

7400/61/5- 31. 8. 19Gl. 
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Muutoksia julkaisuun Liikennepaikkojen valimatkat 

Porin ru eman alaisena aYataan 1. 9. 61 lukien liikenteelle Agan 
raitle seuraavin merki11noin: 

Pori 
Agan raide Pri 2. 

Ylimaaraisten liikennetulojen kuittikirja 

Tt Oy Aga Ab:ta var· 
ten. Luk. 1. 9. 61. 
(Lkoj u:o Lt 2161, 
23. , . 61.) Kl 35/ 
!H. 2. 

Esiintynee tii yysti:i huomautetaan, etta ylimi:iariiisl n liikenne
tulojcn kuitti 1om. 11: o J 15 ja 1 16 on kirjoitettava kolmin lmp
palcin kalkkiopaperia kayttacn. Osicn ti:i.yWimi11en 'rillise11a on 
ankara ti kielletty. 

en johdosta, etta knit in n: o 1 15 a tcikon lcikkaamisessa esiin
lyy jatkuva ti Yirheelli yksia, huomautctaan, etta perittavan maksun 
mai:ira n paatty ·sa taysiin satoihin markkoihin on astcikko luon
nollis sti leikattava niin, eWi a iakkaallc jaava asteikon o ·a va~taa. 
Hismiillcen pcrittiiviiii maksua .. Jos mak. u jaii atojen markkojen 
valillc, saa asiaka astcikosta osan, joka vastaa uoritcttua maksua 
sadan mru'kan tarkkundella alaspain ta. oitettuna. Ks lcikkaamis
mallia tilit~·:saanno11 liittecssli (malli 9) . (Trt 11:0 Y 111/344, 26 .. 
61.) Kl 35/ 61. 3. 

K adonneita matk alippuja, henkilok ortteja ym. 

Pasilan lwuepajan tyontekijalle .Talo , almiselle 12. 6. 61 kirjoitettu tilap. 
vapaalippu n: o 589428 matkalle Hclsinki-Kemijiirvi sekii kesiilippu n : o 
248575 matkallc Helsinki-Junkkari, kelpoisuusaika 1. 5.-31. 10. 61, ovat ka
tlonnect ja kuoletetaan. (Psl kpp n: o 1211/Vpl, 24. . 61.) 

KoucpajantyOliiisclle Viljo Lchdolle 29. 4. 1961 kirjoitettu kesakausivapaa· 
lippu n:o ~76491, jol<a on voimaR. a J . 5. G1-31. 10. fil matkalle Turku
Siuutio, on kadonnut ja. kuoletetaan. ('fku l'PP n: o 492/Mat 24. 8. 61.) 

'l'urun aseman kondnktoorin J. Hyvosen tyttarille M arjatalle ja 1-ferja 
Liisalle kirjoitetut tilapiii et vapaaliput n: ot 568699 ja 568700 matkalle 
Turku-Oulu, kclpoisuusaika. 4. 8.-3. 11. 1961, ovat kadonneet ja kuoletetaan. 
(3. l_jpt n:o 1176, 22 . . 61.) 

VR :n pa lveluk:seen sopimat tomia 

Kouvolan asemau aloka Jaakko Kalervo Nuppola, syutynyt 4. 1. 1937, on 
26. 8. 1961 lukien erotettu rautatien palvrluksl:'en sopimattomo.na. (7. ljp u : o H . 
577/2673, 25. 8. 61.) 
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A v oimia. virkoja. ja. toimia. 

VePwrvrnestarin vin·ka valtionrautateiden linjahallinnon koneosastossa, vi- 6 
rantoimitnspaikkana. toistaiseksi 6. konejakso (Kontiomaki). Koneosaston johta-
jalle osoitetut hakemukset on toitnit(' ttava rautatiehallituksen kirjaajalle vii
meistaan 14. 9. 1961 ennen kello 12 (po titse Hihetettii.cssii. cnnen virka-ajau 
piiii.ttymistii.) . 

Vllllllll/UIInestMiln vilrka valtionrautateiden linjahallinnon koneosa.stossa, viran
toimituspaikkana toistaiseksi 5. konejakso (Ylivieska). Koneosaston johtajalle 
o oitctut hakemukset on toimitt'ttava rautati ('hallituksl'n kirjaajalle viimeist.aliu 
14. 9. 1961 enneu kello 12 (postitse Hihetettiie ii. ennen virka-ajan piilittymistii.). 

Kontto1·ipaallikon vin·ka valtion rautateiden linjahallinnon koneosastossa, 
virantoimituspaikkana toistaiseksi 9. konejakso (Pieksiimaki) . P iilijohtajall e 
osoitetut hakemukset on toimitettava rautatiehallituksen kirjaajalle viimeistiilin 
25. 9. 1961 ennen kello 12 (postitse Hihetettii.essii. ennen virka-ajan piilittymistii.). 

Toiscn ltwkan koneinsin1oCirin vin·ka, toistaisek i HyvinkiUiu konepajassa. 
Rautatiehallitukselle osoitetut hakemuk et sijan . aamiseksi siinii. ehdotuk essa, 
jonka rautatiehallitu tulee tekemiilin anotun \>iran t.ayttiimiseksi, on toimi
tetta.va rautatiehallituksen kirjaajalle viimeistlilin 27. 9. 1961 ennen klo 12 
(postitse lii.hetettii.es ii. ennen virka-ajan plilittymistii.) . 

VR:n suunnistusmestaruuskilpailnt 

VR : n suunnistnsmestaruuskilpai lu t pidetii.iiu Tampere lla 23. 9. 1961. 7 
Sarjat ja osanottomaksut: M I, M 35, M 43, M 50, M 20 ja N , li ii.ksi 

M III-sarja viil1ii.n suunnistancille, jos a ei jaeta mitaleja. Osanottomaksu 
150: -. Matkat siiii.n.tOmii.ii.rii.isct. Kartta suom. top. 1: 30.000. 

Kokoontuminen 23 . 9. 61 kello 11.00 Tamp<'rccn ascman edessii, josta mak
sullinen autokuljetus kilpailupaikalle (25 km) . 

Piiricn kesken kilpaillaan kuusi (6) -miehi!<in joukkuein kiertopalkillllosta 
,Kenraalin Kannu". J oukkueen muodostavat 3 kilpailijM M I-, 2 kilpailijaa 
M 35- ja 1 kilpailija M 43-sarjoissa. 

llmoittautumiset 20. 9. 61 mcnnessii. os: vet. kulj . K. Kunelius, Tampere. 

VRU: n Tampcrcen ahtctoinniktmta 

Shakin mestaruuskilpailuja 

Pikapeli 8 
VR:n pikapclimestaruuskilpailut shaki sa jii.rjestetaii.n asianomaisella lu-

valla unnuntaina, 1. 10. 61 klo 13.00 'l'ampereella, Rautatielii..isten Seuratalos a. 
Kilpailut suoTitetaan kahdessa ryhmiissii. (A ja B) kellopikapeleinii. 5 + 5 

min . miettimisajoin. A-ryhmii.n voittajasta tulce vuoden 1961 VR:n pika.peli· 
mestari. 

Dmoittautumiset suoritctaan kilpailupaikalla klo 12.45 mennessii... Osanotto
maksuna peritii.ii.n 100 mk. Kilpa.ilijoita pyydetiilin, mikii.li ma.hdollista, tuo
maan tarvittava shakkikello mukanaan. 
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J oukkuekilpailu 

VRU:n shakkijaosto jarjcstiili v. 1061 joukkuemestaruuskilpn.ilut kuJuvau 
syyskauden aikana. Kula kin VRU: n piiria cdustaa 10-miehiuen joukkue. Kil
pailut suoritetaan cup-systeemin multaan shakkijaoston kullekin ilmoittautuvalle 
joukkueelle myohemmin toimittami:1. kilpailumfui.riiyksia noudaltacn. Voittaja
joukkueesta tulee vuoden 1961 VR: n mest:1.ri ja kahdelle parhaallc joukkueelle 
jaet.aan VR:n mt'staruusmitaHt. 

Timoittautumiset on toimitcttava 24. 9. 61 Dlt'1mcssa osoilt<'clla: vet. kulj. 
Vcikko Reini, Pasila, Varikko. 

VRU :n slwkTc-ijaosto 

Helsinki 1961. Valtioneuvoston kirjapaino 
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KASKYLEHTI N:o 36 
1 9 6 1 

Vlittaus Klskylehdessl Julkalstuun mUrlykaeen merkltlln: 
Kl 1t61 . 2 ( - lehden numero, vuosl, ulan numero~ Jakelua 
koskevat muutosilmo1tukset on tehtivl pa1natustaostoon. 

To 1 m I t u 1 : Rautatiehalhtu'-o leht lpalvelu. 

S is a 11 y s: 1. Tilitysmiiiirii.ykset. - 2. Koululaisliput. - 3. Matkalippualen· 
nuksia. - 4. Vaununpeitteiden etsintii. - 5. Kadonneita matkalippuja, henki1o
kortteja ym. - 6. Avoimia virkoja ja toimia. 

Tilitysmaaraykset 

Valiaikaisten tilitysmiiaraysten voimassaoloaikaa, joka 13. 1. 61 1 
annetun kirjeen Tfo n:o 18 (Kl 3 a/ 61) mukaisesti pi:i.iittyy 30. 9. 
61, jatketaan edelleen yhdellii v1.10della eli 30. 9. 62 saakka. (Tfo 
n: o 245, 2. 9. 61) Kl 36/ 61 . 1. 

Koululaisliput 

Viitaten Tariffisaannon 21 §: n 5 ja 6 lm (Kl 34/ 61. 7) ilmoite- 2 
taan, etta kaytettaessa leimasinta saadaan siina mainittu merkinta 
koululaislippuun tehda lyhennettyna esim. ,Koulul. 25 %" ja kaksi
kielisenii esim. ,Koulul. Skol. 25 %". Merkinta tehdaiin lipun va
sempaan yHireunaan siten, etta prosenttimerkinta tulee riittiisan 
avonaiseen kohtaan. (Trt n: o Y 114/ 356, 2. 9. 61) Kl 36/ 61. 2. 

Matkalippualennuksia 

Helsinki (lyhinta tieta): 12. 9.-2. 10. 1961; Suo men Kori tetai- 3 
teilijain Liitto Ornamo; 50-vuotisjuhla ja taideteollisuuden juhla
na.yttely; tilaisuuksiin matkustavat; 25 %. Alennus ei koske 
lastenlipulla matkustavia. Ostetut matkaliput oikeuttavat matkus
tamaan vain ylHi mainittujen paivien valisena aikana. Niiyttely 
on avoinna 14.-30. 9. 1961. (Tfo n: o S 644, 1. 9. 1961) Kl 36/61. 3 

Vaununpeitteiden etsinta 

Helsingin aseman kirjoissa olevat vaununpeitteet n :o 36, 63, 65, 109, 4 
131, 138, 153, 261, 284, 306, 345, 436, 444, 446, 462, 500, 516, 548, 562, 611 

7553/61/ 5- 7. 9. 1961. 
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ja 108 ovat kadoksis~a ja pyytletaan et»imiiiin sekii lii~·deltiieRsa ilmoitta
maan 1. liikennejakson toimistoon 15. 9. 1961 mennes~ii. (1. ljp n :o 979/2~27, 
2. !). 1961.) 

Kouvolan aseman 1<irjoissa olevia vaununpeitteitii. Kw n:o 403, -!0+, 430, 
-±-W, ,U6, -±5-±, 46-!, 46ti, 46 , -!72, -!77 -± 0 ja 4 1 pn·detiitin etsimiiiin ja 
,-iimeisi~tii, esiintymi~merldnnoi~tii ilmoittamaan 7. liil;ennejakson toimistoon 
Kouvola syyskuun aikttna. (7 . ljp n:o 1707/2746, 31. '. 6 L. ) 

Kadonneita matkalippuja, henkilokortteja ym. 

Ht>lsingin vara tossa palvelevallc varastontyomiehellc Jouko Kurosellc kir· 
;joitettu asuntolippu n :o 073223, IIelRingin ja Hiekkahat·jun valille, voimas a 
oloaika 16. 8. fil-30. 9. (il on kaclonnut ja kuoletetaan. (1. varastojakso n:o 
743/237, 31 . . 61.) 

u<lenkaupuugin a~eman asemamiehen l". , almelan vaimolle Elvi An 
nikki , almelalle kirjoitctut tilapiiiset vapaaliput n :o 72:3302 l-usikaupuuki
Oulu ja n :o 725303 usikaupuuki-lisalmi, kclpoisuu aika 8. 8.-7. 11.1961, 
ovat l;adonueet ja kuoletetaau. (3. ljp n :o 121(), 31 . . 61.) 

Haaparnaen asemaliR. palvelevalle 2 luokan vaihdemiehelle Pentti Olavi 
.Tiintille matkalle Haapnmiiki-l\auliranta-Haapamiiki 18. 7. 1961 kirjoitettu 
t ilapiiinen vapaalippu n :o 500550 seldi 1. 10. 52 kirjoitettu henkilokortti n :o 
fi0335 ovat kadonneet ja kuoletetaan. (4. ljp 11 :o 962/1998, 2 . . 61.) 

Kauppilanmiien asemapiiallikou Silmu Hakalau pojalle llmari llakalalle 
:.!0. 6. 1961 kirjoilettu tilapaineu vapaalippu n :o -±4±122 matkalle Kauppilan 
miiki-Hel. iuki on kadonnut .ia kuoletetaan. ((i. ljp n :o 95i /3164., 1. !). 61.) 

Mikkelin aseman ylim. as mamiehelle Pauli Armas Eroselle v . 1955 
annettu heuki lokortti n :o 72943 on kadonuut ja kuoletetaan. (i. ljp n :o 
R . 611/ 2745, 31. 8. 61.) 

Piek amiien vaunuukorjauspajassa tyoskcntelevallc viilaajalle Henrik .Jul
kuselle 12 . . 1!Hil kirjoitettu ti lapiiinen vapaalippu n:o 592145 matkalle 
Pieksamii.ki-Helsinki on kaclonnut ja kuoletetaan. (Pm Imp n :o llfi, 28 .. 61 ) 

Avoimia virkoja ja toimia 

Kolm c konttoriapulaisen tointa rautatie!Jallitukscn tilastotoimi ·to sa tii.y
lctaiin f:'sitykseu penist('~:>lla. Tariffiosastou johtajalle osoitetut hakemuk,et on 
jiitettiivii tila._totoimiston konttOt·ipiiiillikollc viimei taau 16. 9.1961. 

Yksi y. 1'· 4 l . ralcennusmestarin virka, toista i eksi 4. opa tinpiirissii (Piek
siimiik:i). RataoRaston johtajall l' osoitdut halwmukst't on toimitettava ranta
tiehallituksen ki,·jaajallc viimeistii.iin 21. 9. 1961 Cllllt'n klo 12 (postitsc ennen 
virka-ajan piiii.ttyrnistii). 

Yksi $ l . m,tawll'tija·n loimi, toistaiseksi 5. ratajaksoRsa: km 482---!91 
(KailllonkoskiJ. Rataosaston jolttajallc o oitetut hakemuk et on toirnitettava 
ao. ratajabon piiiillikolle viime tiiau 21. 9. 1961. 
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2 1. tarl.;kac.jrtn L'iTka rautatiehallituksen tarkastustoimistossa. Rautatie- 6 
hallituk. clle osoitetut hakPmukset on jatPttava rautatiehallitukscn kirjaajan 
toimistoon viimeistaan 28. 9. 1961 ennen klo 12 tai ou hakemusten postit~e 
lahctcttiiessa saavuttava sanotulle toimistolle viimeistiiiin mainittuna mi.Hirii
piiiviina ennen virka-ajan paattymista. 

A. p . 2 1. ki!'ju1-in t'irka rautati(•hallituksen tariffitoimistossa. Rautatirhnl 
lituksen paiijohtajalle osoitetut hakemukset on jiitettiivii rautatirhallituksen 
kirjaajan toimistoon viimeistiiiin 28. 9. 1961 ennen klo 12 tai on hakemustrn 
postitso Jiihetottiiessa saavuttava sanotulle toimistolle viimeistiiiin mainittuna 
miiiiriipiiiviinii cnnen virka-ajan piUittymistii. 
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KASKYLEHTI N:o 37 
1 9 6 1 

Vllttaus Klskylehdessl Julkalstuun mUriykseen merklta!n: 
Kl 1/61 . 2 ( - lehden numero, vuosl, asian numero). Jakelua 
koskevat muutosilmoltukset on tehtivi painatusjaostoon. 

To I mIt us: Rautatiehallitus, lehtipalvelu. 

Sis a 11 y s: 1. Ohjesiiiinto ensiavusta tyotapaturmieu sattuessa. - 2. Lenniitin
liil}enne. - 3. K::ulonneet vaununpeitteet. - 4. Kadonneita matkalippuja, henkilO
lwrtteja ym. - 5. Avoimia vi.rkoja ja toimia. - 6. VR:n harrastuskavelykilpailu. 

Ohjesaanto ensiavusta tyotapaturmien sattuessa 

Rautatiehallitus on hyvaksyuyt ohjesiiannon ensiavusta tyo- 1 
tapaturmien sattuessa (OEA) tulevaksi voimaan 1. 10. 1961. Ko. 
ohjesaiinto (painotuote n: o 2632) on jo jaettu mm. keskushal
linnon toimistoihin, jaksojen ja konepajojen piiallikoille seka toi
mistoihin, siihkotyokuntien paallikoille, rakennus- ja tyopaalli
koille seka naiden toimistoihin, ylipuutarhurille, siihkotarkasta-
jille, puutavarakirjanpitiijille, asemapaallikoille, apulaisasema
piiallikoille ja pysakinhoitajille. 

Asianomaisten esimiesten on tilattava painatusjaostosta tama 
ohj€saiinto niille alaisilleen henkiloille, joiden on tehtaviensa ta
kia se tunnettava, lmin myos kail~kiin sidostarvikekaappeihin, 
-laukkuihin ja -tolkkeihin, kuten ohjesaanto edellyttiiii. 

SamaHa ilmoitetaan, etta ensiaputarpeistoja koskeva tervey
denhuoltojaoston kirjelmii n: o 2050/2506, 5. 10. 1961 (Kl n: o 
46/5J.2.) on katsottava kumoutuneeksi. - (Tt II n: o 275, 11. 9. 
1961.) Kl 37/61. 1. 

Lennatinliikenne 

Kilpuan pysakilla lakkautetaan yleinen sahkosanomanvaihto 2 
1.10. 61 lukien. (Lkoj n:o Lt 1968, 4. 9. 61.) Kl 37/61. 2. 

Kadonneet vaununpeitteet 

Turun aseman vaununpeitteet n:o Tku 10, 53, 5-!, 59, 60, 62, 75, 76, 3 
150, 151, 169, ] 81, 226, 235, 238, 273, 277' 278, 284, 294, 300, 313, 323, 329, 
332, 335, 344, 350, 351, 352, 356, 361 eivii.t ole palautuneet kotiasemalleeu 
13. 10. 58 jii.lkeen, jonka vuoksi liikennepaikkoja pyydetii.an tarkistamaan 
vaununpeitteitii. koskevat merkiutansa, ja jos edelliimainituista vaununpeit-
teista jotakin tiedetiiiin 1.1. 59 jalkeen, ilmoittamaan siita Tunm tavara
aseman pii.ii.llikolle. (3. ljp n:o 145, 7. D. 61.) 

775R/Gl - 14. D. 1961 
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Joensuun aseman kirjoissa olevat vaununpeitteet merkilla Jns n :o 12, 
19, 232, 233, 24-!, 250 ja Jns n :o 44, 5, 114 ja 146 ( ent. Sor!avalan) eivat 
ole palautuneet kotiasomalleen 1. 1. 1955 jalkeen eikii niita ole esiiutynyt 
1958 ja 1960 suoritetuissa ylei is a laskennoissa, minka vuoksi peittoja pyy
detiian etsimaan ja viimeisistii. esiintymismerkinnoistii. ilmoittam.aan . lii
kennejakson toimistoou. (8. ljp n:o 737, 7. 9. 61.) 

Kadouneita matkalippuja, henkilokortteja ym.. 

Hel ingin asemau vaihdemieben Eino Jobam1es Vilden'in tyttareUe Marja
Leenalle kirjoitettu koululaisvapaalippu u :o 14466, matkalle Pasila-Hel
sinki kelpoi uusaika 28. 8.-23. 12. 61, sekii. tilapiiinen vapaalippu n :o 701532, 
matkalle Helsinki-'fomio, meno Ke-Rl-Ly-Lpa ja paluu: Mh-Kaj
Kuo--Mi-Ke kautta kelpoisuusaika 6. 7.-5. 10. 61, ovat kadouneet ja kuo
letetaan. (1. ljp n:o 998/2233, 4. 9. 61.) 

Pasilan konepajalla palvelevalle konepajantyoliiiselle August Jokiselle 
kirjoitettu kesiikau i\'apaalippu n :o 271680 matkalle Helsinki-Lohja on 
kauonnut ja kuoletetaan. (Knp Psl 4. 9. 61.) 

Lahden-Lovii an radan muutostyon tyontekijii.lle Attturi Vuoriselie 
ajalle 11. 8.-30. 9. kirjoitettu asuntolippu n:o 79445 matkalle Lahti-Loviisa 
sekii. 21. 8. 61 kirjoitettu tilap. vapaalippu n:o 623500 matkalle Lahti-Kotka 
ovat kadonneet ja kuoletetaan. (Rrt n:o 325/52, 4. 9. 61.) 

12. ratajakson toimisto a l<irjoitettu kouluvapaalippu n :o 19454 rata
tyomie Juho Kinnusen tyttarelle eijallc matkalle Ristinpohja-Viinijarvi, 
kelpoisuu. aika 1. 9.-22. 12. 61, on kadonnut ja kuoletetaan. (12. rtjp n :o 
626, 5. 9. 61.) 

Siibkotyokuntien toimisto. a Hyvinkaalla 31. 8. 61 Jinjatyontekija Hannu 
Tii.ppiselle kirjoitettu tyolii.isai],avapaalippu n :o 265386 kaikille radoille 
ajalle 1.-30. 9. 1961 on kadonnut ja kuoletetaan. (Stkt n :o 851/22, 5. 9. 61.) 

3. konejakson veturinkuljettajan Arvo Lehtosen tyttiirelle Hilleville 3. 9. 
61 syyslukukaudek i 1961 matkalle Rai ·io-Turku kirjoitettu kouluvapaa
Jippu n :o 0 9 8 on J,adonnut ja kuoletetaan. (3 . knjp 8. 9. 61.) 

Raidemies Urho Liehon pojalle Tapiolle kirjoitettu kouluvapaalippu n:o 
16653, matkalle Talma-Kerava 1. 9.-20. 12. 1961 viiliseksi ajaksi, on kadon
nut ja kuoletetaan. (1. rtjp n:o 1152, 9. 9. 61.) 

Avoimia virkoja ja toimia 

Kaksi y. p. 3 l. ?·alcennusmestwrin viTkaa, joi ta toinen toistaiseksi 4. 
ratajakso a (Kiukainen) ja toinen toistaiseksi 8 ratajakso sa (Koivu) seka 
ylcsi a. p. 3 l. 1·alcennuS1nrsta1·i.n v·ilrlca, toistaiseksi 6. ratajaksossa (Seinii.joki) . 
Batao. aston johtajalle o oitetut ki.rjallisct hakemukset on toimitettava rauta
tichallitukscn kirjaajalle viimeistiiiin 28. 9. 1961 ennen klo 12 (postitse ennen 
virka-ajan pii.iittymisUi). 

Kolmc esityksen perusteella Uiytettiiviiii JB l. 1·atavartijan tointa toi tai
HPksi 10. rata,jakso sa: yksi km 723,5-732,5 (Pesiokyla), toinen km 732,5-742 
(P iokylii) ja kolma km 706-714 + Hyrynkankaan raiteet (Hyryn almi). 
Rataosastou johtajallc o oitetut kirjalliset hakemukset on toimitettava a. o. 
ratajakson paiillikolle viimeistaa.n 28. 9. 1961. 

Ka'ksi tilapi:iista lconttoripai:illikon tointa (23 pl.), toinen Kaulirannan
Kolarin rautatierakennuksella, toinen Tampereen-Parkanon-Seinajoen rauta
tiPrakennuksella. Raut.1.tierakennuso aston johtajallc osoitetut kirjallisct hake-
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mukset on toimitcttava rautatierake1mustoimiston kansliaan viimeistliiin 29. 9. 5 
l 961 ennen virka-ajan piilittymista. A unto ( 2 h + k) on kaytettii.vissa Kauli
rannan-Kolarin rautatierakennuksella. Tampereen-Parkanon-Seinajoen rau
tatieTakennuksella pyritilii.n vara.amaan vastaavan suuruincn asunto. 

PiUikiTjanpitiijiin vi1·ka valtionrautatcillii. Rautatiehallitukselle osoitetut 
hakemukset on toimitettava rautatiohallituksen kirjaajalle viimeistiiii.n 5. 10. 
1961 ennen klo 12.00 (postitse ennen virka-ajan piili.ttymistii)-

Rautatiehallituksen rautatierakonnu osaston ap1'laisjohtajan viTka. Kirjal
liset, rautatiehallitukselle osoitetut hakemukset sijan saamiseksi siinii ehdo
tuksessa, jonka rautatiehallitus tulee tekemiiiin sanotun viran tayttlimiseksi, on 
toimitettava rautaliehallituk en kirjaajalle viimeistaan lokakuun 5 piiiviina 
1961 ennen klo 12 (postitse ennen virka-ajan piiiittymista). 

Kolme a. 71. e I. kirjurin virkaa rautatiehallituksen tarkastustoimistossa. 
Rautatiehallituksen paajohtajalle osoitetut hakemuksct on jatel;.tii.vii rautatie
hallituksen kirjaajan toimistoon viimeistiiiin 11. 10. 1961 ennen klo 12 tai on 
hakemusten postitse liihetettiie sa saavuttava sanotulle toimistolle viimeistiiiin 
maini ttuna miiliriipiiiviina enncn virka-ajan piUittymistii. 

Valtionrautateilla on haettavana. y. p. 1 l. rataimsi1Wo1·in virka, jonka hal
tija toimii toistais ksi 7. ratajakson piiiillikkonii. Hakemukset sijan saamiseksi 
siina ehdotuk es a, jonka rautatiehallitus tulee tekemiiiin sanotun viran tiiytta
misek i, on toimitettava rautatiehallituksen kirjaajalle viirneistiiiin 14. 10. 1961 
ennen klo 12 (postitse ennen virka-ajan pliattymistii.). 

9. liikennejaltsossa on haettavana seuraavat esityksen perusteella tiiytet
taviit toimet: apulaiskanslistin toimi: yksi Kuopion asemalla, vaihdemiesten 
esimiellenvi1·koja: yksi Iisalmcn ja yksi Kuopion asemalla, junantiehentoihnia: 
kolme I.isalmen, kolme Kuopion, kaksi Savonlinnan ja nelja J'yvii kyliin a e
milla, 1 l. vaillde?niehentoimi: yksi Kuopion asemalla, 2 l. 1•aihdemiehentoimia: 
yk i J'yviiskylii.n, kuu i Piekslimiien ja kaksi Iisalmen a emilla, asemamiel!en
toimia: yksi Piiliskylahden linjato:imi tossa, yk i Suonenjoen, yksi Varkauden, 
yksi Keuruun, yksi J'oroisten, kolme Iisalmen, kuusi Kuopion, kaksi Savonlin
nan, yk itoista Pi<'ksiimiien, kolme J'yvliskyliin ja yksi Kannonkosken asemilla 
sekii. yk i Nikkarilan junakohtauspaikalla. Liikenneo. a ton johtajalle o oitctut 
llakemukset on jiitettii.va asianomaisten liikennopaikkojen piiiillikOille viimeis
tii.iin 14. 10. 1961. 

VR:n harrastuskii.velykilpailu 

VR:n Urheilu jiirje tiia koko rntavcrkon kii iWiviin harrastuskavelykilpai- 6 
lun sekii. hcnkilokohtaisena etta piirien ja alueiden -riilisenii. syksyn 1961 aikana. 

Kilpailuun ovat oikrutPttuja ott.amaan osaa kaikki valtionrautateiden pal
veluk essa ja tyossii. ole,•at henkilot. 

K ilpa-ilusiiiintn<it 

1. VR: n Urheil utoimikunnan alai set paikalli f't aluetoimikuunat ovat vel
volliset huolehtimaan harrastu kii.velykilpailun kaytiinnolliscsta jiirjcstiimi csta 
oman alueensa rautatieliiisille. 

2. Kilpailuaika: 15. 9.-30. 11. 1961. 
3. Kilpailupaikat: Aluetoimikuntien suuunittelemat ja laatinlat tai muu

tc>u hyvii.ksymii.t kiivelyreitit e im. 5, , 10, 20 tai 25 km: n matkasuoritu mah
dolli!<uuksin. Kunkin rcitin puoliviiliin tai piiiitepisteeseen on asenncttava tar
kistuskirja esim. metsii.iin, puuhun kiinnitcttyyn laatikkoon, retkeilymajaan tai 
opivaan taloon. - Jokapiiiviiiscn kavelyharrastuksen li ii.iimiseksi hyvii.ksytiiii.n 

myos asunnon ja tyopaikan viilinen kiivclymatka, edellyttiien, etta ko. Pde.
takainen matka on vahintiiiin 3 km, jossa tapauk essn. aluctoimikuntien on 
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barkittava niiUi vaatimuksia, joita matkojen hyvii.ksymiseen niihuen chkii on 
aihcellista vaatia. 

4. Kiively uoritus tapahtuu sitcn, etta kilpailun osanottaja kiivelec kul
loinkin valitsemansa reitin ja tekee omakiiitesti merkinnii.n edcllisessii kohdassa 
edellytottyyn tarkastuskirjaan. Merkinnoistii tulee kaydii. selville kilpailijan 
nimi, piiiviimii.ii.ra sekii kii.vellyn matkan pituus kilometreissii.. 

Taman lisii.ksi tii.ytyy jokaisclla kilpailuun osallistuvalla henkilollii. olla 
oma suorituskortti, johon niinikii.iin omakii.tisesti on mcrkittiivii. mii.ii.riityt tiedot. 
Aluctoimikunnat jakavat halukkaille niiitii. kortteja, joita VR: n Urheilutoimi
kwmalta saadaan tarvittaessa lisii.ii. 

Kuitenkin hyvii.k ytii.ii.n myos muut scllaiset kiivelyretket, mitkii viihintiiiin 
yksi luotettava hcnkilo todistaa kilpailukorttiin tehdyin merkinnoin oikeiksi. 

5. Kilpailuissa huomioidaan yksi kii.velykerta vuorokaudes a, kuitenkin 
siten, ettii meno- ja paluumatka luetaan yhdeksi kii.velykerraksi, vaikka ne 
tapahtuisivat kahdessa osassa. 

6. Kilpailutulos miiiiritclliiiin siten, ettii eri kiivelymatkojcn kilometri
miUiriit lasketaan yhteen, samoin kiivclykerrat. 

Piirien ja alueiden viilisen kilpailun voittaja miiiiritelliiiin siten, cttii sc 
piiri ja alue, minkii. henkilokunta on keskimiiarin kiivellyt eniten, saa yhclcn 
pistecn, seuraava kaksi pistettii. jne., ja minkii benkilokunta on prosenttuaali
sesti parhaiten osallistunut kilpailuun, saa ybden pistccn, seuraava kaksi jne., 
ja pienimmii.n yhteispistemiiiiriin saavuttanut on voittaja. Tasapisteiden sat
tuessa paremman %-suhtecn saavuttanut piiri tai alue a etetaan etutilalle. 

7. Kilpailutulos tarkistetaan siten, ettii suorituskortin ja tarkistuskirjojen 
merkinnii.t verrataan toisiinsa. Hyvii.ksyttii.viii. suorituksia ovat vain ne, joista 
yhtiipitiivii merkintii. loytyy sekii suorituskortista ettii. tarkistuskirjoi ta, tahi 
jotka muuten ovat asianmukaisesti todistetut tai hyvii.ksytt:ivat. 

8. Jokainen aluetoimikunta on velvolliuen omalta osaltaan suorittamaan 
tuloslaskennan kilpailuista niiden piiiityttyii ja liihettii.miiii.n tulosluettelot 
VR:n Urheilutoimikunnallc 1•iimeistiiiin 16. 12. 1961 mennessii.. Tarkistuskirjat 
ja suorituskortit on lii.hetettii.vii. tulosluetteloiden mukana. 

Kilpailuissa arvotaan osanoton laajuudesta riippuen enintiiiin 10 vapaata 
lomamatkaa, joista kolme Tanskassa Nyborgin lii.histollii sija-itsevan Knuds
hovedin lomakotiin- ja loput VR:n Urheilutoimikunnan toimesta jarjestettiiville 
virkistyskursseille. Niiistii. paikoista varataan naisille kaksi, joista toinen 
Knuclshovediin. 

Vahintiiiin 10 kcrtaa ja 75 km kiivellcct osallistuvat arvontaan 1 arvalla, 
vii.hintii.ii.n 20 kertaa ja J 50 km kii.velleet 2 arvalla sekii viihintitiin 30 kiively
kertaa ja 300 km kii.vclleet 3 arvalla. 

Harrastuskii.vely:n voi suorittaa myos pyoriiillen, mutta tii1loin viihintiiiin 
10 kertaa ja 300 km pyoriiilleet saavat 1 arvan, vii.hintii.ii.n 20 kertaa ja 600 
km pyoriiilleet 2 arpaa sekii. vii.hintiiiin 3Q kertaa ja 1 200 km pyoriiillect 
3 arpaa. 

VR:n UTheilutoimikwnta. 

Helsinki 1961. Valtioneuvoston kirjapaino 
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KASKYLEHTI N:o 38 
1 9 6 1 

Vllttaus Klskylehdessl Julkalstuun maartykseen merkltUn: 
Kl 1/61 . 2 ( - lehden numero, vuosl, asian numero). Jakelua 
koskevat muutosllmoltukset on tehtivi palnatusjaostoon. 

To I m I t us: Rautatiehalli tus, lehtipalvelu. 

S is a 11 y s: 1. Kuvateo. ,Valiionrautatiet 1862-1962". - 2. Sairaanpassi· 
lomakkeen tayttaminen ja oikeus sen antamiseen. - 3. 'l.'yotut·vallisuutta. - 4. 
Muutoksia julkaisuun Liikennepaikkojen viilimatkat. - 5. Auiojen ajo asema
laitureille. - 6. Piensii.ilioiden laskenta. - 7. Sotilasliput. - 8. anomalehtimie · · 
liput. - 9. Tilityssii.ii.nto. -10. Vaununpeitteiden etsinta.- 11. Kadonneita matka· 
lippuja, henkilokortteja ym. - 12. Avoimia virkoja ja toimia. 

Kuvateos , Valtionrautatiet 1862-1962" 

Aikaisemmin tilattavaksi ilmoitotun valtiom·autateiden historia- 1 
julkaisun lisaksi ilmestyy juhlavuodeksi tammikuussa 1962 myos 
100-vuotiskuvateos ,Valtionrautatiet 1862-1962". Tcos, jonka rau
tatiehallituksen kanssa tehdyn sopimuksen mukaan kustantaa Kirja
yhtyma Oy, tulee olemaan suurikokoinen (A 4), yli 200-sivuinen 
teos, joka sisaltiia prof. Aulis J. Alasen kirjoittaman valtionrauta
teiden historiikin (noin 30 sivua) ja yli 300 kuvaa, joista osa viiri
kuvia. 

Teosta tarjotaan nyt ennakolta tilattavaksi ohcisella tilauskor
tilla rautatieUi.isille ja elakkeellii oleville. Kuvateoksen ennakko
tilaushinta on rautatielai, ille kangaskanrtisena 1 650 mk (kirja
kauppahinta 2 650 mk) ja nahkaselkaisena korupainoksena 2 250 
mk (kirjakauppahinta 3 250 mk). Kuvateoksen ennakkotilauk et 
lahctetiiiin os. Kirjayhtymii Oy, Simonkatu 6, ffid viimeistiii.in 
15.10. 1961. (Tt III n:o 331/441, 15. 9. 61.) Kl 38/ 61. 1. 

Sairaanpassi-lomakkeen tayttaminen ja 
oikeus sen antamiseen 

Sen johdo ta, etta sairaanpassi-lomakkeen (n: o 3315) perus- 2 
teella S'lloritettavassa rautatieli:iakiirin palkkiolaskujen oikeellisuuden 
tarkastamises a sekii tilastotyossa on esiintynyt erilaisia hanka
luuksia ja viiarinkiisi.tyksiii, kehoitetaan sairaanpassin antajia erit-
tiiin huolellisesti tiiyttamaan ko. lomake. Taytettaessa on erityisesti 
otettava huomioon seumavat sei~at : 

7953/61/5 - 21. 9. 1961. 



2 

3 

38 -2-

1) Lyhennysten kiiyttliminen lomakkeessa on ehdottomasti kiel
lettya. Tama koskee erikoisesti virkaa, tointa tai ammattia ilma,i
sevan kohdan tiiyttamista, silla epaselvat ja epaviralliset lyhen
nykset ovat omiaan aiheuttamaa.n virheellisyyksiii. Kyseistii kohtaa 
tiiytettaessa on ari.na ldiytettava amaa nimiketta kuin palkkausta 
varten taytettavissa lomakkeissa. 

2) Palvelus uhteen selvillooaaminen nykyisesta lomald{eesta saa
tujcn tietojen perusteella on monissa tapauksissa osoittautunut 
epavarma:ksi sen johdosta, etta samalla nimikkeelUi on sekii Yirka
suhteessa etta tyosopimussuhteessa olevia hcnkiloitii. Tiil'laisia ni
Inikkeita ovat mm. seuraavat: autonkuljettaja, autonasentaja, insi
noori, junamies, koneenhoitaja, piirustwja, puhelunvalittiija, sii
YOOja, sahkoasenta.ja, talonmies, teknik'ko, tyonjohta.ja, trukinkul
jetta.ja ja varastonhoitaja. Puheena oleV'an lomakkeen uudessa 
pai.noksessa tullaan siihen lisaiimiian erillinen kohta palvelussuh
tecn ilmoittamista varten. S~ihen saa:kka ktm nykyiset lomaldcect 
ovat kay.to a, OJ1 sairaanpassin ootajan merkittiiva vir:ka-, toimi
ta.i amma,ttinimikkeen jiilkeen sana ,virka", kun kysymyksessa on 
virkasclhteessa oleva henkilO ja sana ,tyo", lmn kysymyksessa on 
tyosopimussuhteessa oleva henkilo. 

Tassa yht-€ydessii tahdennctiiiin erityisesti sita seikkaa, etta sai
raanpassin on oikeutettu sairaa.n- ja terveydenhoidon ohjesiiannon 
3 §: n -1) ka.ppa.leen ja vaition tyossa olevien tyontckijiiin terwyden
ja sairaanhoidon ohjcsiiiinnon 3 §: n mulman antamaa.n vain sai
raanpassia hakeva.n esimies tai han en miiiiriiamansa ( valtuutta
mansa) esimiehen asemassa oleva henkilO. - (Tt II n: o 999, 15. 9. 
1961.) Kl 38/ 61. 2. 

Tyoturvallisuutta 

Sosiaaliminist.erio on 2 paivanii kesiilmuta 1958 ann tun tyo
turvallisuuslain (299/ 5 ) soYeltamisesta hyviiksynyt noudatetta
Yaksi erityi et ahojen, hoylaamoidon ja puusepiintehtaiden koneita 
koskevat turvalliSLmsohjeet (Puuty<>stokoneohj eet N :o 7), jota suosi
tellaan hankittavalrsi toimistoihin ja tyopaikoille, joissa. ' ldiytetiian 
puutyostokoneita ( erilaisia sahoja, hoy Hi-, jyrsin-, tappipora- tms 
koncita). Vihkoncn kuuluu sosiaaliministerion valnristamiin teknilli
siin turvallisuusohjeisiin (vert. Kl 29/60. 3). Vihkosta, jonka hinta 
on 150 mk, voidaan tilata joko Tapaturmantorjunta ry: lta, Hel
sinki, Iso-Roobertink.atu 20 suoraan tai sosiaalijaoston viilit;>•ksella. 

(Tt III 355/ 474, 13. 9. 61.) Kl 38/ 6]. 3. 
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Muutoksia julkaisuun Liikennepaikkojen viilimatkat 

Ii almen aseman alaisena anvtaan 25. 9. 61 lulricn liikenteeHe 4 
Putkolan ja Kevelin raiteet seuraavirn merkinnoin : 

Iisalmi 
Putkolan Ilm 3. Tt Putkola Oy : tli var-
raide ten. 

Kevelin raide Ilm 3. T t Iisalmen kaupunkia 
varten. (Lkoj n:o 
Lt 2404, 18. 9. 61.). 
Kl 38/61. 4 . 

. Juanlkosken vaihde 1korotetaan 1. 11. 1961 luk.ien pysalriksi eu
raavin merk.innoin: 

p Juankoski 

Kymin Oy:n 
raiteet 

Jki 33 __ Sij 42. T 
Jim 102. Snj 118. 
Pm 156. 

Jki 1. Tt 

Hpk 314. .Jns 339. 
Kon 211. Kw 340. 
01 377. Ri 461. Sk 
432. T1 468. Yw 256. 

Kymin Oy : tii. var
ten. 

Luk. 1. 11. 61. (Rh/Lko n: o 2403, 12. 9. 61. ) Kl 38/ 61. 4. 

Ka;lkun laituri.\·aihteen alaisena avataan 25. 9. 61 luki~m liiken
teelle TeolliJ ·uusraiteet euraavin mei,kiruii:iin : 

Kalkku 
Teollisuus
raiteet 

Kalk 2. Tt Luk. 25. 9. 61. (Lkoj 
n: o Lt 2382, 18. 9. 
61.) Kl 38/61. 4. 

Kuusanlroslren OsuuslikJreen muut~ttua: toiminimensa Ostnh.">liike 
K:vmenrrn.aa:ksi, muutetaan Kouvolan aseman alai en Kuu.sanko ken 
0 uusliikkeen raid etta koskevat merk.iiltl1at seuraavilksi: 

Kouvola 
Osuusliike 
Kymenmaan 
raide 

Kw 1. Tt Osuusliike Kymen
maata varten. (Lkoj 
n:o Lt 2414, 18. 9. 
61.) Kl 38/61. 4. 

Autojen ajo asemalaitureille 

Autoilla ajo asemalaitureille on viime aikoina huomattavast.i 5 
lisiiantynyt aiheu.ttaen seka rau.tatielle etta matkustajille tuntuYaa 
haittaa, viimeksimainituille jopa vaaraakin. Tasta syystii, seka 
ottaen lisiiksi huomioon, etta asemalaiturit yloensa on rakenne1tu 
vain jalankulkua ja Jrevytta trukkiliikennetta varten, huomautetaan, 
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etta autoilla ajo asemalai,tureille voidaan sallia vain asiauomaisen 
liikenneja.ikson paallikon kunk~n aseman kohdalta erikseen antamien 
ohjeiden mukaisesti. Ks Kl 9/ 4 . 7. (Lkoj n: o Lt 2329, 14. 9. 61.) 
Kl 38/ 61. 5. 

Piensailioiden laskenta 

Kuluvana syyskuun 25-30 paivina suoritetaan pien.sliilioidcn 
laskcnlia kaik:illa llikcnncpaikoilla. Talloin on tar kist etta va myos 
niiden asiakkaiden varastot, jotka piensailioita kayttliYat. Laskenta 
ldisittaa kansainvalisin mitoin tehdyt kotimaiset piensailiot, joidcn 
tunnu.ksena on arjakirjain A, B tai C riippuen iita onko tilavuus 
1 m3, 2 m3 tai 3 m3. La ·kennan tulos on ilmoitettava kirjalli esti 
kut III: ccn mainit ·emalla sarjakirjain ja sii.ilion munero. Raja
asemat Tkus ja Tor ilmoittavat myos ne ailiot, jotka ovat lasken
nan aikana maasta poissa. Laskcnnassa huomioonotE>t ut sailiot mer
kitaan osoitelapptl.kchyksen viereen piirretylla valkoisella liituris
tilUi, ettei niita .tarpcettl()masti lasketa toiseen kertaan. (Kut n: o 
1687, 12. 9. 61.) Kl 38/ 61. 6. 

Sotilasliput 

Karjalan Lennoston siirtymi en johdosta Utista Toivalaan ilmoi
tetaan, etta 15. 10. 61 pahelukseen astuville varnsmiehillc Uttiin 
matkustamista varten annetut pal•elukseenastumiSJnaaraykset kel
paavat sellai. onaan matkal ippuna myos matkustettaessa uudelle 
maaraasemalle Toivalaan. (Rh St 15. 9. 1961.) Kl 38/ 61. 7. 

Sanomalehtimiesliput 

Rautatichallitus on muuttannt TS :n 23 §:n 3 lm:n 1.10.1961 
lukion uraavan sisaltoisek:si: 

3. Sanomalehtimieslipun ostajalle annetaan merkinnalla ,Sano
malehtimJ,eslippu" varustettu ·hekkilippu, jonka hinta saadaan 
ta.riffi·taulukoissa olevasta taulusta 10 (menoliput 50 %: n alen
nuksin) . Tama lippu kelpaa ehdolla, ettii konduktoorille lipun ohella 
e.sitctaan Suomen Sa;nomalehtimiestcn Liiton, Suomen Aikakaus
lehclentoimittajain Liiton, Pitajiinlehtien Liiton tai Suomen Lehti
kuvaajien Yhdistys r .y:n hallituksen puheenjohtajan lipun halti
jalle antama henki.lotodistus. Pai!kanva.rauksesta ks. §. (Rh/tfo 
2401, 12. 9. 61.) Kl 38/ 61. 8. 
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Va!ltionrautateiden tilityssi:ilinnon (lorn. 
1 kohta on painovir hee.n takia aa.nut vaaran 
tulec lruulua scuraavooti: 

38 

Till tyssaan to 

n:o 2637) 39 §:n 
muodon. Sa:namuodon 

1. Uihetykselle, jonka maaraliikennepaikkana on oma paa1lysto
asema tai tiiman suunnassa ja alaisena oleva toinen cpaitsenainE>n 
liil~ermepaikk:a, laaditaan kuljetuslk.irja vastakkaisessa suu.nnas ·a ole
valla Ui.hirrnmiilla til1tylk;sellisootr itsenaisellii liikennepa:iJkalla. (Trt 
Y 118/ 389, 16. 9. 61.) Kl 38/61. 9. 

Vaununpeitteiden et sinta 

9 

Tampereen aseman kirjoissa olevia vaununpeitteita Tpe n: o 12, 14, 29, 1 Q 
36, 37, 47, 48, 64 ja 75 pyydetaan etsimalin ja kuluvan vuoden e~iintymis· 
merkinnoista ilmoittamaan 4. liikennejakson toimistoon Tampercelle lokakuun 
10 paivaan menMssa. (4. ljp n:o 969/2110, 11. 9. 61.) 

Kadonneita matkalippuja, henkilokortteja ym. 

Kuopion konepajas a tyoskenteleviil le vet.la=.oppilaalle Pekka Jauhiai· 
selle matkaJle Kuopio--Ruotauen 17. 5. 61 kirjoitettu kesii.kausivapaalippu n : o 
277i94 on kadonnut ja kuoletetaan. (Kuo knp n: o 254, 13. 9. 61.) 

Kaitjii.rven pysiikin asemamestarin E. Kiimarii.isen pojalle Veikolle 4. 9. 61 
annettu kouluvapaalippu n: o 15258 matkalle Kaitjii.rvi-Kouvola on kadonnut 
ja kuoletctaan. (i. ljp n: o 1820/2911, 13. 9. 61.) 

Avoimia virkoj a ja toimia 

11 

Kaksi a. p. 3 7. ;·akennusmestaTin virkaa, joista toinen toistaisek i 2. rata· 12 
jaksossa (Loviisa) ja toinen toista.iscksi 12. ratajaksossa (Kangaslampi) . 
Rataosaston johtajalle osoitetut kirjalliset hakcmukset on toimitettava ra.uta· 
tiehallituksen kirjaajalle viimeistii.ii.n 5. 10. 1961 ennen klo 12 (postitse ennen 
virka·ajan piiattymistii.). 

Yksi a. p. 3 l. rakennusmesta.rin vvransijaiswus, toistaiseksi 11. ratajak· 
sossa (Pieksii.mii.ki). Rataosaston johtajalle osoitetut kirjalliset hakemuhet on 
toimitetta.va rautatiehallituksen kirjaajalle viimeistii.ii.n 5. 10. 1961 ennen !do 12 
(postitse ennen virka-ajan pii.ii.ttymistii.). 

Valtionrautateiden linjahallinnon koneosastossa seitsemiin .veturimestarin 
t:irkaa, .ioista toistaiseksi yksi 1. konejaksossa (Hki), yksi 2. konejaksossa 
(Ri), kaksi 5. konejaksossa (1 Sk ja 1 Vs), yksi 6. konejaksossa (01) seka 
kaksi 9. konejaksossa (1 P m ja 1 J y). Koneosaston johtaj alle osoitetut hake· 
mukset on toimitettava rautatiehallituksen kirjaajalle viimeistaii.n 5. 10. 1961 
Pnnen klo 12 (postitse Hihetettiiessii. ennen virka·ajan paii.ttymista). 
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Yaltionrautalf'iden linjaltallinnon koneosa to sa k·uusi tallimiehen tointa, 
jui~ta. toistaiseksi yk~i 1. konejak.ossa (IIki), yksi 2. konejaksossa (Ri), yksi 
4. konejaksossa (Tpe), yksi 5. konejakso~ a ( k), yksi 7. konejakso sa (Kw) 
,ia ~·k~i 9. konejakso sa (Pm). 'foimet taytetiilin esityksen perusteella ja on 
korwosaston .johtajalle osoitctut hakemukset toimitettava a ianomais n kone
jaksou piiiillikolle viirneistiilin 5. 10. 1961. 
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KASKYLEHTI N:o 39 
1 9 6 1 

Vilttaus Kliskylehdessa Julkaistuun maariiykseen merkitaan: 
Kl 1/61. 2 ( ~ lehden numero, vuosi, asian numero). Jakelua 
koskevat muutosilmoltukset on tehtava painatusjaostoon. 

To I m It us: Rautatiehallitus, lehtipalvelu. 

Sis a 11 y s : 1. Muutoksia julkaisuun Liikennepaikkojen viiJimatkat. - 2. 
Rahtitasotukset. - 3. Suomen ja SNT-Liiton rautatieyhdysliikenteen matkusta
jain, matkatavaran, kiitotavaran ja tavarain kuljetustariffi. - 4. Itiiinen yhdys
liikenne. - 5. Y1imiiiiriii et vapaaliput. - 6. Matkatavara vapaalipuilla. - 7. 
Kadonneita matkalippuja, henkilokortteja ym. - 8. Avoimia virkoja ja toimia. 
- 9. VR :n palvelukseen sopimattomia. - 10. Veturinkuljettajaoppikurssit kevat
lukukaudella 1962. - 11. Alemmat liikenneoppikurssit (konduktOorikurssit) vuonna 
1962. 

Muutoksia julkaisuun Liikennepaikkojen valimatkat 
Mankalan pysakki alennetaan 1.10. 1961 lukien Kausalan ase- 1 

man alaiseksi laiturivaihteeksi seuraavin merkinnoin: 
lv Manka1a Mka 13 Kausala 9. Hlm Hpk 319. Ilm 390. 

Uusikyla 9. TR Jus 399. Kon 499. 
Lh 30. Kw 32. 01 665. Pm 216. Sk 
Ri 89. 437. Tl165. Yw 544. 

Luk. 1. 10. 61. (Rh/ 
Lko n:o 2466, 19. 9. 
61.) Kl 39/61. 1. 

Mankalan pysakin alentamisen johdosta muuttuvat Arolan, 
Kivisen, Kurkelan ja Sitikkalan seisakkeiden merkinnat sarak
keessa 6 seuraaviksi 1. 10. 61 lukien: 

6 
Aro1a Uusikylii 3. 

Kivinen 

Kurkela 

Kausala 15. 
Lh 24. Kw 38. 
Ri 83. 

Uusikyla 6. 
Kausala 12. 
Lh 27. Kw 35. 
Ri 86. 

UusikyHi. 2. 
Kausala 16. 
Lh 23. Kw 39. 
Ri 82. 

Sitikkala Kausala 7. 
Uusikylii 11. 
Kw 30. Lh 32. 
Ri 91. 

Luk. 1. 10. 61. (Lkoj n:o Lt 2319, 19. 9. 61.) Kl 39/61. 1. 

8144/61/5- 28. 9.1961. 
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PesiokyUin pysakin alaisena km: lUi 767 + 190 m avataan 
1. 10. 61 lukien liikenteelle Koitto-niminen seisake seuraavin mer
kinnoin: 

I se I Koitto 

1
641_ 1 Pe~i1ikyla 34. I 

Ta1valvaara 45. 
Kon 108. 

H l Luk. 1. 10. 61. (Lkoj 
n:o Lt 2300, 23 . 9. 
61.) K1 39/61. 1. 

Seisakkeella pysahtyvisHi junista ilmoittaa kuljetustoimisto. 

PesiokyUin pysakin alaisena km:lHi 771 + 620 m avataa11 
1. 10. 61 lukien liikenteelle Kakiaho-niminen seisake seuraavin 
mer kinnoin: 

l se I Kakiaho 

Seisakkeella 

Rahtitasotukset 

1
64~--~ Pesiokyla 39. ' H 

Taivalvaara 40. 
Kon 113. 1 

pysahtyvista junista ilmoittaa 

1 Luk. 1. 10. 61. (Lkoj 
n :o Lt 2299, 23. 9. 

1 61.) K1 39/61. 1. 

kuljetu toimisto. 

2 RAUTATIEHALLITUKSEX ::\IYOKT..i\:YLA.T 

I. Katajanokan, Hangon, Turun, Rauman ja Mantyluodon satamat 

Yllamainittuihiu satamiin liihetettavasta vientitaYarasta laske
taan rahdit toistaiseksi YUO ittain 1. 11.-31. 5. Yi.ilisena aikaua eu
raavasti: 

1. J os tavara lahetetaan li:ihimpiiiin mainituista viidesti:i sat(J;
masta, ei s~"lle myonnetii r-ahditasotuksen mtwdossa etttja. 

2. J os tavara lahetctaan johonkin muuhun kuin liihimpi:iiin 
mainituista viidestii satamasta ja liihetys ki:isittiiii saman li:ihetti:ijiin 
li:ihettiimi:in vi:ihintiiiin 10 akselin s1turuisen vaunumiiiiriin, laske
taan rahti vahentiimilla muuten kaytettavasta hinnoitusluvusta 
luku 2. Va.hennys suoritetaan myos vajaapainoluokan hinnoitus
luvusta. Nain lasketut rahdit eivat saa olla lahimpaan satamaan 
kohdan 1 mukaan laskettuja rahteja halvemmat, joten naista lahe
tyksista kannetaan viihintaan ama rahti '!min niista kannettaisiin, 
jos ne Uihetettaisiin lahimpaan mainituista n:ldesta satamasta. 

Pienemmissii kuin 10 akselia lciisittiivissii erissii li:ihetettiiviiUe 
tavaraUe ei myonn,etii etuja. 

3. Mikali Katajanokalle laskettu rahtitasotuk ·en mukainen rahti 
on Liinsisatamaan tai Sornaisiin laskettua normaalirahtia halvempi, 
kannetaan Liinsisatamaan tai Sornaisiiu liihetettavasta tavarasta 
nain laskettu Katajanokan rahti. 
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4. Muuten ovelletaan TS:n 38 ~ :n 15 lm.:n kuormau- ja 2 
rahditusmaarayksia. Rahtilrirjan ylareunaan on merkittava sana 
,,Ryhmakuljetus' ja rahtikirjan rahtila. kelmaan sanat ,Rahti
tasotus". 

II. Mantyluodon ja Rauman satamat 

Rautatiehallitus on 11. 5. 1959 myonti:inyt Mantyluodon ja 
Rattman satamien kautta vahintaan 10 vaunuakselia kasittavissa 
vaunuryhmissa kuljetettavalle seldi vienti- etta tuontitavaralle 1. 6. 
1959 lukien toistaiseksi ellaisen rahtiedun, etta rahti on: 

1. Lielahdesta ja ita kauempana olevilta Uihetysasemilta 1\Hi.nty
luotoon ja painva toinn sama kuin Rauman satamaan ja 

2. Haapamaelta ja sita kauempaa olevilta lahetysasemilta Ran
man satamaan ja painvastoin sama kuin Miintyluodon satamaan. 

Naihin Hihetyksiin sovelletaan T.' :n 38 § :n 15 lisamiiarayk en 
kuormaus- ja rahditusohjeita. Sanotun lisamaarayksen mukainen 
vaunuryhmaalennus myonnetaan kuitenkin vain vientitavaralle. 
Rahtilrirjojen yliireunaan on merkittava sana ,Ryhmakuljetus" ja 
rahtikirjojen rahtilaskelmaan sana ,Rahtitasotus". 

KULKULAITOSTE~ .JA YLEI TE~ r T01DEN MINJSTERWN 
MYONTAM.AT 

Mini terio on 22. 8. 1961 antamallaan paatoksella muuttanut 
rautatiehallitukselle satamien ral1titasotuksia varten myonnetyn 
miiararahan kayttoohjeet euraavan i iiltoisiksi: 

Rautatiehallitus oikeutetaan takaisinmaksuteitse myontamaan eri 
anomuksen peru teella viihintai:i.n 10 vaunuak elia ki:i.sittavien vienti
tavaralahetysten kuljetusmaksuista alcnnuksia siten, etta 

1. sina aikana kun satamia jiiiie teiden vuoksi on sulkeutunut, 
rahti on Haapamiien pohjois- ja itiipuolelta seldi Kouvolan poh
jois-, ita- ja eteHipuolelta Katajanokan, Hangon, Turun, Rauman 
ja Mantyluodon satamiin saman suuruinen ja yhti:i. suuri kuin 
lahetyspaikalta lahimpaiin mainitusta viidesta satamasta laskettu 
rahti. Tiilli:i. rahdilla lmljetetaan tayara myos Helsingin Liinsisata
maan ja Sorniiisiin. 

2. kautta vuoden valtionsatamaan Hankoon on 
a. rahti rataosilta R.iihimiiki-Heinola-Loviisa-Kouvola ja 

Riihimiilri-Hiimeenlinua ama kuin rahti liihetyspaikalta Helsiu
gin Katajanokau satamaan. 

Edell!i majnitnilta rataosilta Jahetettiiviin puu- ja sal1atavaran 
rahtina kanuetaan kuitenkin samalla kertaa liihettavien vaunujen 
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luvusta riippumatta ama rahti kuin Uihetyspaikalta Sornaisten 
satamaan liihetettaessa kannettaisiin. 

b. puunjalostusteollisuuden tuotteiden rahti sa.ma kuin Hillon 
satamaan, lmitenkin siten, etta rahti kannetaan vahintaan 200 
km: lta. Iama kuljetukset saavat kalenterivuosittain nousta enin
taan 300 000 tonniin. Hangon kaupungin liikennekomitea valvoo 
rautatiehallituksen antamien ohjeiden mukaisesti, ettei mainittua 
300 000 tonnin maaraa yliteta. 

c. vaner:ituotte:iden ja lastu- ja kuitulevyjen rahti Varkaudesta, 
.Jyvaskylasta, Joensuusta ja Paaskylahdesta samalla kertaa lahe
tettavien vaunujen luvusta riippumatta sama kuin Hillon satamaan 
ehdolla, etta tavara on osoitettu Hangon satamassa lastaavaan linja
liikentee sa olevaan rahtilaivaan. 

Valtionrautateille aiheutuva tulojen menetys korvataan tulo- ja 
menoarv:ion 15 Pl. II: 32 momentilla olevasta maararahasta. 

• • * 

Koska ministerion paatoksen 1 kohdassa myonneWiva alennus 
on riippuvainen siita milloin atamia jaaestciden vuoksi on sulkeu
tunut, ilmo:Ltctaan a.lennuksen alkamis- ja loppumisajankohdista 
erikseen. 

Lisaalennus myonnetaan ao. rahdirnmaksajien tekemien eri ano
musten perusteella. Menettely on talloin sama kuin yleensakin 
takaisinmaksuja suoritettaessa, joten takaisinmak uanomuk een on 
liitettava ao. lahetysten rahtikirj,at. 

Valtionrautateiden tariffisaannon liitteessa 5 olevat maarayk et 
rahtitasotuksi ta on sailytettava, vaikkei niita toistai ek ·i sovelleta
kaan. (Tfo S 672, 18. 9. 61.) Kl 39/ 61. 2. 

Suomen ja SNT-Liiton rautatieyhdysliikenteen 
matkustajain, matkatavaran, kiitotavaran ja 
tavarain kuljetustariffi 

V altioneuvosto on 2 paivana syyskuuta 1961 annetulla asetuk
sella n: o 449/ 61 vahv:i tanut Suomen valtionrautateiden ja Sosia
lististen Neuvostotasavaltain Liiton rautateiden valises a yhdyslii
kentees a kuljetettavien matkusta.jaiu, matkatavaran, kiitotavaran 
ja tavarain kuljetu tariffin, jota ovelletaan toukok:uun 1 paivasta 
1961 lukien. Rautatiehallitus on samalla asetuksella oikeutettu vah-
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vista.ma.an edelHi mainitun tariffin liittcct. Tariffista 9 pa1vana 3 
tammikuuta 1948 annettu asetus (1/ 48) siihen myohemmin teh-
tyine lisayk ineen kumotaan. 

Tariffi on rautatiehall1tuksen toimc ta ilmestynyt erillisena jul
kaisuna (lom. n:o 4784) 1 paivlista toukokuuta J961 voimaan tul
lees a muodoss.a. Painatusjaosto on suoritta.nut julkaisun perus
ja.kelun. (Tft V n:o 287, 23. 9. 61.) Kl 39/ 61. 3. 

Itainen yhdysliikenne 

Suomen ja SNT-Lii.ton rautatierajasekakomitean neuvotteluis a 4 
28. 8.-8. 9. 1961 tehtyjen paatO.sten mukaisesti lokalruun 1 p :sta 
1961 'lukien tulevat voimaan seuraa.vat maadiykset: 

Kaapelikelojen kuormaus 

Kun kaapelikeloja, joiden halkaisija on 1.51-2.30 m, kuorma
taan a.Yovaunuun Yaunun pituussuuntaisina, kiinnitetaan kukin kela 
kahdella h1kialuspuu1la ja kahdella rautalankasiteella. Rautalanka
siteiden saikeiden lukumaara maaraytyy Maaraysten avovaunuissa 
kuljetettavien tavaroiden kuormaamiscsta ja kiinnrittamise Ui Suo
men ja cuvostoliiton uorassa rautatieyhdysliikenteessii (Tarif.fin 
liite n:o 4) 61 §:ssa esitetyn Taulukko I:n mukaisesti. 

Kun anotunlaisia kaa.pelikeloja kuormataan avovaunuun poikit
tai ·utmnassa uoritetaan b innittaminen edelUiesitettyjen Maarays
ten 65 §: n mukaise&ti . 

.Argo n-k a as u n k u l jet u k set 

Argon-kaasun kuljetukset SNT-Liitosta Suomeen suoritetaan te
ra lierioissii, joissa on 1yijykikein varustetut suojakuvut. Suurin sal
littu kollipaino on 100 kg. Kuljetus suoritetaan katetuissa vau
nui- a, jotka varustctaan lipuldmella n: o 9; lrulkin kolli varustetaan 
S~T -Liiton rautateiUa kaytettavalla lipukkeella n: o 2. Kuljetuslcir
joihin tehdaan mel'kinta ,Ka.asua". 

Tama tavaralaji lruu'ltm tiivi tettyjen kaa ujen ryhmaan. 
(Tft V n:o 288, 25. 9. 61). K'l 39/ 61. 4. 

Ylimaaraiset vapaaliput 

RautatieUiisten LHton Kiljavan Ammattiopistolla 6.-7. 10. 61 5 
jarjsetamille luento- ja neuvottelupaiville osallistuvilla valtionrauta
teiden pa'lveluksessa oleville vapaalippuihin oikeutetuille mainitun 
yhdistyksen jasenille on myonnetty ylim. vapaaliput matkaa varten 
kotiasemalta Kiljavalle ja takaisin. (Tfo n : o 2-59, 22. 9. 61.) Kl 
39/ 61 . 5. 
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Matkatavara vapaalipuilla 

Esitettyjen lulmisten tiedustelujen johdosta ilmo.itetaan, etta 
penmoiden, omenien, marjojen yms elintarvikkeiden lahettarninen 
m a t k at a v a r a n a vapaalippujen perusteella on edel'leenkin 
mahdol'lista. Mainittujen ja muidenkaan tavaroiden kuljettaminen 
vapaaJipun perusteella r a h tit a v a ran a ei sensijaan tulee ky
symykseen, joten vapaalipun perusteella ei esim. perunoita voida 
kuljettaa tal vella lammitysvaunuissa. 

(Tfo n:o 262, 22. 9. 61.) Kl 39/61. 6. 

Kadonneita matkalippuja, henkilokortteja ym. 

Liikennetoimiston 1 l. kirjurin Kalervo Loksyn pojaJle Aimo L iiksylle 1. 9. 
61 annettu kouluvapaalippu n:o 11220 matkalle Pitii.jii.nmii.ki-Relsinki on 
kadonnut ja kuoletetaan. (Lt n: o H. 1382, 25. 9. 61.) 

Helsingin aseman alokkaalle Matti Veli Rii.sii.selle 10. 1. 61 kirjoitettu 
henkilokortti n: o 53050 on kadonnut ja kuoletetaan. (1. ljp n: o 1064/2393, 
19. 9. 61.) 

2. ratajakson toimistossa kirjoitettu kesii.kausivapaalippu n: o 256258 maa· 
lari Olavi Liljalle matkalle Hyvinkiili-Pinjainen on. kadonnut ja kuoletetaan. 
(2. rtjp n:o 2030/ 1.7, 23. 9. 61.) 

Toijalan asemalla palvelevalle asemamiebelle Reino Alballe 30. 10. 52 kir
joitettu henkiliikortti n: o 60052, neljii.nnen liikennejakson toimistossa 1. 5. 61 
matkalle Toijala-Kiukainen kirjoitettu kesii.kausivapaalippu n: o 269294 sekii. 
Toijalan asemaJla 3. 8. 61 matkalle Toijala-Kiukainen-ToijaJa kirjoitettu 
tilapii.i.nen vapaalippu n: o 540149 ovat kadonneet ja kuoletetaan. ( 4 ljp n: o 
1051/2213, 23. 9. 61.) 

Ratavartija Kaarlo Krankkalalle annettu virka-aikavapaalippu n: o 075271 
vii.lille Kankari-Nivala on kadonnut ja kuoletetaan. (7. rtjp n: o 61/XIVj, 
16. 9. 61.) 

Avoimia virkoja ja toimia 

Vw.ri ylimtiiiiriiistii 1 pl:n vahtilmiehen tointa (9 pl.), yksi lmssakin varasto
jaksossa, tii.ytetiilin esityksen perusteella. Piitevyysehtona on suoritettu varas· 
tonhoidon peruskurssi. Varasto-osaston johtajalle osoitetut anomukset asian
mukaisine liitteineen on toimitettava rautatiehallituksen varastotoimistoon vii
meistiilin 12. 10. 61 ennen kJo 12.00 (postitse ennen virka-ajan paattymistii.). 

Esityksen perusteella tiiytettiivii. S l. ratavartijan toinni, toistaiseksi 5 rata
jaksossa: km 454-463,5 (Kolkanlahti). Rataosaston johtajalle osoitetut hake
mukset on jiitettiivii. 5. ratajakson piilillikolle viimeistiUin 12. 10. 61. 

Kaksi ld!rja;npitiijiin vi1"1caa, toistaiseksi 2. talousjakson toimistossa. PiUi
johtajalle osoitetut hakemukset on toimitettava rautatiehallituksen kirja.ajalle 
viimeistiiii.n 21. 10. 61 ennen kJo 12.00 (postitse ennen virka-ajan piiii.ttymistii.). 

S l. ld!rjwrin vir?ca, toistaiseksi valtionrautateiden Oulun konepajassa. Pii.ii
johtajalle osoitetut hakemukset on toimitettava rautatiehallituksen kirjaajalle 
viimeistaii.n 25. 10. 61 ennen kJo 12 (postitse liihetettiiessa ennen virka-ajan 
paiittymistii). 
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VR :n palvelukseen sopima.ttomia 

Lappeenrannan asemalla palveleva ylimiiiiriiinen asemamies IIeikki 'rapio g 
Nuppola, syntynyt 28. 12. 1932, on 27. 9. 1961 lulden erotettu rautatien palve· 
lukseen sopimattomana. (7. ljp n: o H. 663/2982, 18. 9. 61.) 

Veturinkuljettaoppikurssit kevatlukukaudella. 1962 

Ensi keviitlukukauden aikana jiirjestettaville veturinkuljettajaoppikursseille 1 Q 
aikovien on jatettiiva rautatieopiston johtokunnalle osoitetut hakemuksensa 
asianomaisille esimiehilleen niin aikaisin, etta ne lausuntojen kera ehtiviit ran· 
tatieopiston johtajalle lokakwwn 1!1 piiiviiiin mennessii. Kunkin hakijan on ano· 
muksessaan mainittava tahtooko han osallistua piiii.sytutkintoon myos moottori-
opin osalta. Naiden anomusten kiisittelyyn, niihin liitettiiviin asiakirjoihin ja 
muihin kursseille piiiisyii koskeviin seikkoihin niibden on noudatettava, mitii 
konemestarien patevyyskirjoista joulukuun 8 piiiviinii 1949 annetun asetuksen 
8 §:ssa, koneosaston johtajan kirjelmiissa n:o Koh 157/662, 29.3.50, ja ope
tustoimen ohjesaannon 10, 11, 18, 59 ja 67 § :ssii lisiimiiiirayksineen miilira-
taan. Ansioluetteloa ei kuitenkaan tarvitse liittaa, mikiili paasyyn vaikuttavat 
seikat - muun ohella myos esim. virkavirheesta tai rikoksesta tuomitut ran· 
gaistukset - riittii.vii.n selviisti kii.yvii.t ilmi a . o. konejakson piiii.llikon hake· 
mukseen liittiimiistii. vi:r:allisesta nimikirjan jiiljennoksesta, jonka kaikinpuolisen 
oikeellisuuden myos pyrkijii nimikirjoituksellaan tunnustaa. Myos mahd. vi· 
reillii oleva kurinpito- tai rikossyyte on mainittava. Konepiirustusnii.ytettii ei 
liiheteta tanne, vaan toteaa kukin konejaksonpiiii.Ilikko sen olevan veturin· 
liimmittii.jiitutkinnon yhteydessii. virallisesti hyvii.ksytyn. IIakemuksessa on mai
uittava veturinliimmittii.jii.ukirjan numero ja autopiiiva. Veturiuliimmittiijiin-
kirjan omaav:ien osalta sovellutetaan 67 §: n lisiimii.ii.:riiyksestii. kohtia 1, 3 ja 5, 
kun itii.vastoin niihin hakijoihin, joilla ei ole veturinlii.mmittajiinkirjaa, sovel
lutetaan kohtia 1-5 kokonaisuudessaan. Myos edelliseen pii.iisytutkintoon osal
listuneet ovat oikeutettuja pyrkimiiiin niiille kursseille. 

Pii.iisytutkinto naitii. oppikursseja varten jii.rjestetii.iin kaikissa konejak· 
oissa 13. 11. 61 klo 10.00. Tulokset tiedotetaan virkateitse. Kurssit alkavat 

9. 1. 1962 klo 11.00. Oppilasasuntolaa ei ole. Vaunumajoitusta ei voida jii.r
jestaa. (Ropj n:o 222/432, 22. 9. 61.) 

Alemmat liikenneoppikurssit {konduktoorikurssit) vuonna 1962 

Keviitlukukaudella 1962 ja syyslukukaudella 1962 jiirjestetiiiin rautatie- 11 
opi tossa alemrnat liikenneoppikurssit (konduktoorikurssit) . Kursseille aiko· 
v:ien on jii.tcttavii rautaticopiston johtokunnalle osoitetut hakemuksensa asian
omaisme esimiehilleen viimeistiiiin 14. 10. Liikennejaksojen paallikot lii.hettliviit 
ne lausuntojensa ke:ra :rautatieopiston johtajalle lokak'U!Un 1!1 piiiviWn 1961 
mennessii. iiiden anomusten kii. ittelyyn, niihin liitettii.viin asiakirjoihin ja 
muihin kursseille piiii.syii. koskev:iin seikkoihin niihden on noudatettava mitii. 
opetustoimen ohjesiiii.nnon 10, 11, 17, 18, 45, 48 ja 55 § §: ssa soka vaihdemies· 
pii.tevyyttii. koskevas a rautatiehallituksen kirjelmiissii n:o H. 797/3138, 3. 6. 3 
mii.iirii.tii.iin. Ansiol uetteloa ei tarvitse liittaa, mikiili maini tun ohjeslili.nnon 
54 §: ssii. edellytetyt seikat sekii. virkav:irheesta tai rikoksesta mahdollise ti tuo-
mitut rangaistuk et selviisti ilmenevat v:irallisesta nimikirjakortin jiiljennok-
sestii. (n: o 1123), jonka kaikinpuolisen oikeellisuuden myos pyrkijii. nimikirjoi-
tuk ellaan tunnustaa. Rautatieopiston johtokunnan 20. 9. 61 tekemiin pii.iitOk-
sen mukaan ci 54 §: n edellyttiimii.ii. yhteensa 6 kuul{auden junapalvelusta tar-
vitse enii.ii. eritellii.. Myos mahd. vireilla oleva kurinpito- tai rikossyyte on mai
nittava. Kirjallinen anomus ja e. m. nimikortin jiiljennos riittaa niiltii., jotka 
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aikaisemmin ovat hakeneet vastaavillc kursseille ja jo saaneet osallistua paasy
tutkintoon kerran tal useamm:in. Viimeisestii. o allistumise ta piiii.sytutkintoon 
samoin kuin psykoteknilliseen kokeeseen on ma.inittava tarkka aikamii.ii.ra ja on 
asianomaisen esim:iehen my<is tii.ssii. tapauksessa merkittii.va hakemukseen, m:in
kruainen hakijan kaytos ja toim:inta myohemmin on ollut. 

Kun rautatieopiston johtokunta siita huolimatta, etta aikaisemman piiii.sy
tutkinnon perusteella jo on valittu oppilaita erii.istii. liikennejaksoista niiden 
koulutustarvetta vastaava mii.ii.ra, kuitenkin on varannut mahdollisuuden pyrkia 
kaikista liikennejaksoista kursseille, johtokunta tii.ssa yhteydessii. tahtoo voi
massaoleviin mii.ii.rayksiin nojautuen huomauttaa siitii., etta kursseille hakevien 
on paikallaa.n varautua mahdolliseen siirtii.m:iseen tutkinnon uorittam:isen jii.l
keen sellaisille liikenuepaikoille, joilla esiintyy konduktooripiitevii.n tyovoiman 
puutetta. 

Rautatieopiston piiasytutkinnon jii.lkeen osallistuvat hakijat psykoteknilli
seen soveltuvuuskokeeseen aikanaan mii.ii.rii.ttii.vii.ssii. laajuudessa ja jii.rje tyk
sessii.. 

Pii.ii.sytutkinto, joka edelleenkin kii.sittii.ii. ohjesaantOjen, laskennon ja iiidin
hielen seka ruotsinklelisiin nii.hden myos suomenkielen kirjalliset kokeet, pide
tii.ii.n kaikissa liikennejaksoissa 30. 10. 61 klo 10.00. Keviitluh.-ukaud!'n kur sit 
alkavat 9. 1. 1962 klo 10.30. Oppila asuntolaa ei ole. Vaunumajoitusta ei voida 
jiirjestii.ii. (Ropj n: o 223/433, 22. 9. 61.) 

Helsinki 1961. Valtioneuvoston k:irjapaino 
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KASKYLEHTI N:o 40 
1 9 6 1 

Vllttaus Kiskylehdessl lulkalstuun mH"ykseen merkltUn: 
Kl 1t61 . 2 ( ~ lehden numero, vuosl , asean "umero) jakelua 
koskevat muut osllmoetukset on teht*vt pa1natus1aostoon. 

To 1 m I t us: Rautatienalh tu~ lehtepalvelu. 

S is ally s: 1. VRS·standardit. - 2. Avustusten myontiiminen rautatielaisille 
lomanviettoa varten syyskautena v. 1961. - 3. Tyoturvallisuutta. - 4. Diesel· 
polttonesteet. - 5. Muutoksia Tavaranimisto·julkaisuun n:o 2670. - 6. Muutoksia 
julkaisuun Liikennepaikkojen viilimatkat. - 7. Ylim. vapaaliput. - 8. Matka· 
lippualennuksia. - 9. Esinekeriiily satavuotisnii.yttelyii. varten 1962. - 10. Kadon
neita matkalippuja, henkilokortteja ym. - 11. Avoimia virkoja ja toimia. - 12. 
Hitsausharjoittelijoita otetaan. 

VRS-standardit 

Esittelyssa 8. 6. 1961 on rautatiehallitus vahv:istanut seuraavat 1 
standardisoimislautak:unnan hyvi:i.ksymat VRS-standardit. 

VRS n :o Nimitys ja lisiihuomautuksia 

1025 Uurteinen k:uumavalssattu jousiteras. 
lCorvaa VRS 1025 10. 10. 1953 

1070 lCupukantaiset uraruuvit metrisin kiertein. 
lCorvaa VRS 1070 4. 6. 1955 

1071 Uppokantaiset uraruuvit metrisin kiertein. 
lCorvaa VRS 1071 4. 6. 1955 

1072 Lieriokantaiset uraruuvit metrisin kiertein. 
lCorvaa VRS 1072 4. 6.1955 

1073 J(upu-uppokantaiset uraruuvit metrisin kiertein. 
1Corvaa VRS 1073 4. 6. 1955 

1074 lCupukantaiset lukkoruuvit riietrisin ·kiertein. 
lCorvaa VRS 1074 4. 6. 1955 

1075 llirkkaat k:uusioruuvit metrisin kiertein. 
lCorvaa VRS 1075 4. 6. 1955 

1129 Mustat kuusioruuvit ja kuusiomutteriruuvit metrisin 
kiertein. 

1130 Mustat k:uusiomutterit metrisin 'kiertein. 
1131 lCirkkaat lieriokantaiset kuusiokoloru.uvit metrisin kiertein. 
1132 '}(uusiokruunu.mutterit metrisin kiertein. 
1133 Uppokantaiset lukkoruuvit metrisin kiertein. 
1134 Ruuvien vapaareiat. 

8345/61/5- 5. 10. 1961. 
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Esittelyssli 27. 9. 1961 on rautatiehallitus vahvistanut seuraavat 
standardisoimislautakunnan hyvaksymiit VRS-standardit. 

VRS n:o Nimitys ja lisii.huomautuksia 

1001 Yleisten seostamattomien rakenneterasten tunnu maa
laukset. 
Jrorvaa VRS 1001 23. 4.1959 

1021 Tyokaluterasten analyysi- ja kovuusmaaraykset. 
~orvaa VRS 1021 21.11.1952 

1022 Tyokaluterasten Himpokasittelysuositukset. 
Jrorvaa VRS 1022 21. 11. 1952 

1024 Tyokaluterasten tunnusvarit. 
lrorvaa VRS 1024 21. 11: 1952 

1063 Tyokaluterasten kayttosuositukset. 
Jrorvaa VRS 1063 15.11.1954 

1123 Seostamattornien rakenneterasten korvattavuus toisillaan. 
Jrorvaa VRS 1123 23.4.1959 

1135 Siltapolkyn kiinnitys. 

Jraikkien standardikansioiden haltijoiden tulee poistaa kansioista 
korvattaviksi merkityt standardilehdet ja korvata ne uusilla, jotka 
osittain jo on lahetetty ja osittain tullaan liihettamaiin lahiaikoina. 

(Jrt n:o 342/ 61, 29. 9. 1961.) ru 40/61. 1. 

Avustusten myontaminen rautatielaisille 
lomanviettoa varten syyskautena v. 1961 

Viitaten Kl 14/61. 6 ilmoitetaan, etta lomanviettoavustusta ja 
lomanviettopaikan varausta koskevat anomukset syyskaudeksi v. 
1961 on mainitun ID: n liitteen mukaista hakemusta kayttaen lahe
tettava rautatiehallituksen sosiaalijaostoon viimeistaan taman lolm
kutm 15 paivaiin mennessa. 

Lomanviettopaikoista ovat VR:n Retkeilykeslru'kset Vuokatissa 
ja Pyhatunturilla avoinna koko vuoden seka lepokoti ,Paularinne" 
taman lokakuun loppuun. 

Samalia huomautetaan sii.tii., etta Vuokatin retkeilykeskuk essa 
jarjestetaan sosiaalijaoston toimesta askartelupiiiviit 18.-20. 11. 
1961, joihin lomanviettii.jat saattavat niyos osallistua. Naille paiville 
voivat perheenjasenetkin osallistua. (Tt III n:o 40/ 511, 29. 9.1961.) 
ru 40/61. 2. 
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Tyoturvallisuutta 

Valtionrautateiden 100-vuotisjuhlien paatoimikunnan paat{lttya 3 
sisiillyttaa juhlavuoden ohjelmaan rautateiden henkilokunnalle 1. 10. 
1961-30. 9. 1962 valisena aikana jarjestettavan tyoturvallisuuskam
panjan ja sosiaalijaoston laadittua yksityiskohtaisen suunnitelman 
taman erilaisia kilpailuja kasittavan tyoturvallisuusrynnakon toi
meenpanemiseksi on rautatiehallitus hyvaksynyt sanotun kilpailu
suunnitelman. Tyoturvallisuusrynnakko kiisittaa ko.ko henkilokun-
nalle :tarkoitetun tietokilpailun ja tyoturvallisuusaloitekilpailun 
seka tyoturvallisuustoimikunnille tarkoitetun toimintakilpailun. 
KilpaiJ.uohjeet seka tietokilpailun ensimmainen kysymyssarja on 
julkaistu Yhta Matkaa -lehden n: o 4/ 61: ssa. Kilpailuissa jaetaan 
lukuisia henkilokohtaisia palkintoja, joista mainittakoon vilsi pal
·kintolomaa Italiassa tai jossakin kotimaassa olevassa lomakodissa, 
4 televisiota tai vaihtoehtoisesti radioita, pesukoneita, jaakaappeja 
tai mopedeja seka tietokilpailussa oikeiden vastausten luvusta riip-
puen tuhansia kulutustarviikepaketteja. - (Tt III n:o 351/503.) 
Kl 40/61. 3. 

Dieselpolttonesteet 
Vuonna 1961 voimaantulleiden maaraysten mukaan voidaan 4 

dieselmoottoreiden polttoaineena kayttaa kahdenlaatuista diescl.
polttonestetta : kaasuoljya ja polttooljya n: o 2. 

Taman johdosta maaratiian, etta valtionrautateilla on kayteWiva 
naita polttonesteita seuraavasti: 

a) Kaasui5ljyii : 

Rekisteroimispakon alaisen dieselmoottorikay:ttoisen kaluston 
pol ttoaineena. 

b) Polttooljyii (furfuroitu kaasuoljy): 

1. yksinomaan radal.la liikkuvan dieselmoottorikayttoisen ka
luston polttoaineena. 

2. muun rekisteroimisvelvollisuudesta vapaan dieselmoottori
kayttoisen kaluston polttoaineena. 

Kaasuoljy sailyttiia nykyisen tilinimensa ja kirjataan tilille: 
oljyii, kaasu. PolttoOljysta kaytetaan ti~inimea: oljyii, poltto. 

Suursailioissii tuHaan taman jalkeen varastoimaan Y'ksinomaan 
polttooljya. Liikkuvaa kalustoa varten paaasiallisesti tarkoitetuista 
jakelusailioista tullaan jakamaan vain polttooljya. 
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Autoja varwn tarkoitetuista rwutaJteiden omista seka vuokra
sa:ilioista tu1laan sen sijaa.n edelleen jakamaan kaasuoljya. 

Tilattaessa dieselpalttonestetta astioissa on tilauksessa kaytto
tarkoitus ja laji taysin selvitettava. 

Selvyyden vuoksi tullaan jakelulaitteisiin asentamaan kilvet, 
joista selviaa poltJtonesteen batu. KHpien asentamisesta huolehtii 
rautati.ehallituksen varastotoimisto. 

Epaselvissa tapauksissa on kaannyttava varastotoimiston oljy
insinoorin (puh. 571) tai Popun toimiston (puh. 587) puoleen. 

(Vo n:o V. 518/ 510, 21. 9. 1961.) Kil 40/61. 4. 

Muutoksia Tavaranimisto-julkaisuun N:o 2670 

Dieselkaasuoljyn kaytosta annettujen uusien ohjeiden johdosta 
muutetaan 21. 10. 1961 alkaneen tilikauden alusta lukien poltto
oljyn tiliyksikoksi titra, joten Tavaranimistossa N: o 2670 poltto
oljya koskeva merkinta tU!lee olemaan: 

2440 Oljya, poltto- . . . . . . . . . . T 1 

(Vo n:o V. 518/ 514, 22. 9. 1961.) Kl 40/ 61. 5. 

Muutoksia julkaisuun Liikennepaikkojen valimatkat 

Rautatiehallituksen paatoksen mukaisesti alennetaan Rahkolan 
pysakki marraskuun 1 paivasta 1961 lukien Seinajoen aseman 
alaiseksi laiturivaihteeksi. Sen johdosta muuttuvat merkinnat 
seuraavasti: 

lv Rahkola Ria. 31 __ Seinajoki 7. Him 
Koura 9. 
Sk 7. Hpk 111. 

Ilm 373. .Tns 452. 
Kon 482. Kw 453. 
01 341. Pm 269. 
Ri 341. Tl 265. 
Yw 219. Luk. 1. 11. 
61 (Rhjlko n:o 
2546, 26. 9. 61.) 
Kl 40/61. 6. 

Samalla maarataan Rahkolan laiturivaihde v a 1 von tap a i
k a k s i samasta paivasta lukien. 

Nivalan aseman alainen Haapaperan seisakevaihde seka Yli
vieskan aseman alainen Vahakanka.an seisakevaihde muutetaan 
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samojen asemien alaisiksi seisakkeiksi 9. 10. 61 lukien seuraavin 6 
merkinnoin: 

se Haapaperli. 42 

se Vli.hli.ka.ngas Wns 42 

Nivala 8. H 
Haapajarvi 20. 
Hpj 20. Yw 35. 
Ilm 119. Jy 230. 
Hpk 308. 

Ylivieska 7. ·H 
Nivala 20. 
Yw 7. Hpj 48. 
Ilm 147. Jy 258. 
Hpk 336. 

Luk. 9. 10. 61. (Lkoj n: o Lt 2464, 29. 9. 61.) Kl 40/61. 6. 

Juankosken vaihteen pysakiksi korottamisen johdosta muuttu
vat Hiltulanmaen, Kuuslahden, Sahinpuron, Sankimaen ja Vuot
lahden vaihteiden merkinnat 1.11. 61 lukien sarakkeessa 6 seu
raaviksi: 

Hiltulanm.li.ki 

Kuuslahti 

Sahinpuro 

Sli.nkimli.ki 

Vuotlahti 

6. 
Siilinjii.rvi 25. 
J uankoski 17. 
Ilm 85. Snj 101. 
Pm 139. 

Siilinjarvi 9. 
J uankoski 33. 
Ilm 69. Snj 85. 
Pm 123. 

Siilinjii.rvi 29. 
Juankoski 13. 
Ilm 89. Snj 105. 
Pm 143. 

Siilinjii.rvi 15. 
J uankoski 27. 
Ilm 75. Snj 91. 
Pm 129. 

Siilinjii.rvi 35. 
J uankoski 7. 
Tim 95. Snj 111. 
Pm 149. 

Luk. 1.11. 61. (Lkoj n:o Lt 2290, 21. 9. 61.) Kl 40/61. 6. 

Myllymaen aseman alainen Sahan raide merkintoineen poiste
taan julkaisusta 9.10. 61 lukien. (Lkoj' n:o Lt 2'463, 29. 9. 61.) 
Kl 40/61. 6. 
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Siirkisalmen pysiikin, Punkasalmen aseman ja Leppiilahden 
laiturivaihteen alaiset Satamaraiteet poistetaan julkaisusta 9. 10. 
61 lukien. 

Keuruun aseman alaisen Satamaraiteen nimi muutetaan 9.10. 
61 lukien nimeksi Isokiven raide muiden merkintojen pysyessii 
muuttumattomina. (Lkoj n:o Lt 2476, 29. 9. 61.) Kl 40/61. 6. 

Kirkniemen aseman alaisten Satamaraiteiden nimi muutetaan 
nimeksi Tehtaan raiteet. 

Lohjan kauppalan laiturivaihteen alaisen Lohjan satama-rai
teen nimi muutetaan nimeksi Rantaraide ja nimilyhennys Los 
sarakkeesta 3 poistetaan. 

Sivulla 111 oleva merkintii ,Lohjan satamassa on seuraavat 
syrjiiraiteet" poistetaan ja Sataman laituriraiteen nimi muute
taan nimeksi Rantapisto. 

Edelliiolevat muutokset tulevat voimaan 9. 10. 61 lukien. Muut 
merkinniit jiiaviit ennalleen. 

(Lkoj n: o 2483, 29. 9. 61.) Kl 40/61. 6. 

Ylim. vapaaliput 
Rautatieliiisten Mieskuoroliitto r.y. Helsingissii 8. 10. ja 5. 11. 

1961 jiirjestiimille edustuskuoron harjoittelupiiiville osallistuville 
valtionrautateiden palveluksessa oleville vapaalippuihin oikeute
tuille mainitun yhdistyksen jiisenille on myonnetty ylim. vapaa
liput matkaa varten kotiasemalta Helsinkiin ja takaisin. (Tfo 
n:o 263, 23. 9. 61.) Kl 40/61. 7. 

Matkalippualennuksia 

Helsinki (lyhintii tietii): 15.-28.11.1961; Saksan Demokraatti
sen Tasavallan Ulkomaankauppakamari; II Teollisuusnayttely; 
Teollisuusnayttelyyn matkustavat; 25 %. Alennus ei koske lasten
lipuilla matkustavia. Ostetut matkaliput oikeuttavat matkusta
maan vain ylla mainittujen paivien viilisenii aikana. Teollisuus
nayttely on avoinna 17.-26. 11. 1961 valisen ajan. (Tfo n: o S 70, 
14. 1. 61.) Kl 40/61. 8. 

Helsinki (lyhinta tietii): 2.-7. 11. 1961; Suomalaisten Partiopoi
kien Liitto; liittokokous ja partiojohtajapaiviit; liittokokoukseen 
ja partiojohtajapiiiville matkustavat; 25 %. Alennus ei koske 
ilastenlipuilla matkustavia. Ostetut matkaliput oikeuttavat ma1Jkus
tamaan vain yllii mainittujen piiivien valisena aikana. Tilaisuu
det ovat 4.-5.11. 1961. (Tfo n:o S 674, 18. 9. 61.) Kl 40/ 61. 8. 
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Esinekeraily satavuotisnayttelya varten 1962 

Mainosjaostolla on puutetta vanhoista rautatierakennusesi- 9 
neista. Rakennusmestareita, asemapaallikoita ja· muita henkiloita, 
joilla on tietoja vanhojen esineiden, lahinna tyokalujen (lapioi-
den, hakkujen, lekojen, naulanpoistokankien, vits81koysien ym.) 
olemassaolosta, pyydetaan ottamaan lokakuun aikana yhteys mai
nosjaostoon puh. Helsinki 383 tai 342. Ehdottomana vaatimuk-
sena ei ole, etta esine olisi ollut kaytossa rautatierakennuksella. 
Paaasia tulee olemaan viime vuosisadan tyylin ja hengen havain
nollistaminen nailla esineilla. Mikali loytaja katsoo voivansa luo-
pua esineesta, sijoittaa Rautatiemuseo mielellaan ne myohemmin 
kokoelmiinsa. 

K adonneita matkalippuja, henkilokortteja ym. 

Veturinkuljettaja Viljo Saariselle ajaksi 1. 5.-31. 10. 1961 kirjoitettu 1 Q 
kesakausivapaalippu n:o 256018 matkalle Pieksamii.ki-Kirjokivi on kadonnut 
ja kuoletetaan. (9. knjp n:o 871/361. H. VIII. 2, 29. 9. 61.) 

Hyvinkii.ii.n konepajan veturimiesoppilaalle Jaakko Yli·Hakolalle kirjoitettu 
kesakausivapaalippu n:o 285184 matkalle Hyvinkii.a-Inkoo 4. 9.-31. 10. 61 on 
kadonnut ja kuoletetaan. (Hy knp n:o T/1594, 29. 9. 61.) 

Helsingin aseman a.semamiehelle Johannes Eroselle v. 1956 kirjoitettu 
henkilokortti n: o 50127 on kadonnut ja kuoletetaan. (1. ljp n: o 1111/2509, 
30. 9. 61.) 

Pernion aseman y. p. 2 1. kirjurin Lauri Kangasniemen tyttiirelle Marja
talle 4. 9. 61 syyslukukaudeksi 1961 matkalle PerniQ-Turku kirjoitettu koulu
vapaalippu n: o 19060 on kadonnut ja kuoletetaan. (3. ljp n : o 1361, 30. 9. 61.) 

Raision aseman asemamiehen 0. Hernalan tyttarelle Tuulalle 4. 9. 61 syys
lukukaudeksi 1961 matkalle Raisio-Naantali kirjoitettu kouluvapaalippu 
n:o 19062 on kadonnut ja kuoletetaan. (3. ljp n:o 1362, 30. 9. 61.) 

Avoimia. virkoja. ja toimia 

Konttoriapulaisen toilmi rautatiehallituksen tilastotoimistossa tii.ytetii.ii.n esi- 11 
tyksen perusteella. Tariffiosaston johtajalle osoitetut hakemukset on jatettiivii. 
tilastotoimiston konttoripiiallikolle viimeistiiiin 13. 10. 1961. 

Kuus~ jiirjestelymestarin via·koo, joista toistaiseksi kaksi H elsingin, yksi 
Riihimaen, yksi Lahden, yksi Miintyluodon ja yksi J oensuun asemilla; viisir 
kymmentiikahdeksan konduktoorin virkoo, joista toistaiseksi viisi Helsingin, 
kaksi Riihimiien, yksi Lahden, viisi Turun, kolme Tampereen, kolme Toijalan, 
yksi Miintyluodon, kaksi Porin, kaksi Vaasan, kolme Seiniijoen, yksi Kokkolan, 
kaksi Kemin, kahdeksan Oulun, yksi Raahen, viisi Kouvolan, yksi Lappeenran
nan, yksi Imatran, yksi Mikkelin, kolme Iisalmen, yksi Kuopion, kaksi Pieksii
miien, yksi Savonliunan ja kaksi .Jyviiskyliin asemilla seka kaksi Hillon sata
massa; sekii yhdeksiintoista kuormOIUSmestwrim. virkaa, joista toistaiseksi kolme 
Helsingin, yksi Keravan, kaksi Karjaan, yksi Heinolan, neljii Turun, yksi 
Tampereen, yksi Haapamiien, yksi Rovaniemen, yksi Kemijiirven, kaksi Oulun, 
yksi Kajaanin ja yksi Iisalmen asemilla. Rautatiehallituksen liikenneosaston 
johtajalle osoitetut hakemukset on toimitettava rautatiehallituksen kirjaajalle 
viimeistii.ii.n 18. 10. 1961 ennen klo 12 (postitse ennen virka-ajan pii.iittymista). 

1. liikennejaksossa on haettavana seuraavat esityksen perusteella tiiytettii
viit toimet: junamiehentoimia: viisi Helsingin asemalla, asem-amiehentoimia: 
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seitsemiin Helsingin ja kaksi Porvoon asemilla. Liikenneosaston johtajalle osoi
tetut hakemukset on jatettiivii. asianomaisten liikennepaikkojen piiiillikoille vii
meistiiii.n 19. 10. 1961. 

e l. liikennetarkastajan virka toistaiseksi 9. liikennejakson toimistossa sekii. 
Iisalmen aseman e l. asemapiiiillikon vilrka. Rautatiehallitukselle osoitetut kir
jalliset hakemukset sijan saamiseksi niissa virkaehdotuksissa, jotka rautatie
hallitus tulee tekemli.li.n sanottujen virkojen tli.yttli.miseksi, on toimitettava rau
tatiehallituksen kirjaajalle viimeistali.n 28. 10. 1961 ennen klo 12 (postitse en
nen virka-ajan pli.li.ttymista). 

Lempiili.lii.n, Pomarkun, Inl1an ja Kaskisten asemien 4 l. asemapiiiillikon 
virat. Rautatiehallitukselle osoitetut kirjalliset hakemukset on toimitettava rau
tatiehallituksen kirjaajalle viimeistiili.n 28. 10. 1961 ennen klo 12 (postitse en
nen virka-ajan pii.li.ttymistii). Nimitetyt a emapii.li.llikot ovat velvolliset vas
taanottamaan mainituille asemille asemapli.ii.llikon hoitoon mahdollisesti vastedes 
mli.li.rli.ttli.vii.n postitoimipaikan hoitajan toimen. 

Yksi y. p. 1 l. kirjwriln virka toistaiseksi Kuopion asemalla; kolme y. p. e l. 
linjakirjurin vi rkaa, joista toistaiseksi yksi 1: sessli. ja kaksi 5: nnessli. liikenne
jaksossa; viisitoista y. p . e l. kirjurin virka4, joista toistaiseksi viisi Helsingin 
asemalla, yksi 7. liikennejakson toimistossa sekli. yksi kullakin seuraavista ase
mista: Hyvinkaa, Salo, Aura, Tampere, Haapamli.ki, Xhtii.ri, Taavetb, lmatra 
ja Pitkli.lahti; yksi a. p. e l . linjakirjuriln vi1·ka toistaiseksi 1. liikennejak ossa; 
sekli. kolmetoista a. p. e l. kirj'Ul-in virkaa, joista toistaiseksi kolme Helsingin 
asemalla, yksi Lielahden pysli.killa sekli. yksi kullakin semaavista asemista : 
Hli.meenlinna, Tmku, Humppila, Korkeakoski, Messukylii., Mantyluoto, Yam
mala, Nokia ja Kokkola. Rautatiehallituksen pli.ii.johtajalle osoitetut hakemuk
set on toimitettava rautatiehallituksen kirjaajalle viimeistaan 28. 10. 1961 en
nen klo 12 (postitse ennen virka-ajan piili.ttymi.sta). 

Hitsausharjoittelijoita otetaan 

Valtionrautateiden Pasilan konepajaan otetaau ensi marra.s- ja tammi
kuussa alkaville kursseille hitsausharjoittelijoita. Koulutus kestii.li. puoli 
vuotta ja harjoittelijat saavat taman jiilkeen jii.ii.dli. hitsaustehtli.viin ko. 
konepajaan. 

Pii.li.syvaatimukset ovat: Suomen kansalaisuus, ikii. 20-24 vuotta ja 
kansakoulun tii.ydellinen oppimii.li.rli. tai sitii. vastaavat tiedot. 

Anomukseen on liitettli.vli. papintodistus tai ote siviilirekisteristii. ja 
oikeaksi todistettu jaljennos kansakoulutodistuksesta tai vastaavasta. Ano
muksessa on myos mainittava hakijan kotikunta ja postiosoite. 

Anomus liitteineen on lii.hetettli.vii. lokakuun 14 paivii.ii.n mennessii osoit
teella : Valtionrautateiden konepaja Pasila, Aleksis Kivenkatu 17, Helsinki. 

Myohemmin kutsutaan sopiviksi katsotut konepajan konttoriin ja osa 
naistli. psykoteknillisiin kokeisiin. 

Matkoja varten ei anneta vapaalippuja, ruokaa eikii asuntoa. 
Harjoitteluajalta maksetaan harjoittelijan palkka. Vapaata asuntoa tai 

muita etuja ei ole. 

Konepajatoimisto 

Helsinki 1961. Valtioneuvoaton klrjapaino 
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KASKYLEHTI N:o 41 
1 9 6 1 

Vil ttaus K1skylehdessl fulkalstuun mUriykseen merkltHn: 
Kl 1/61 . 2 ( - lehden numero, vuosl, asian numero). Jakelua 
koskevat muutosilmoltukse t on tehtivl patnatus,aostoon. 

T o I mIt us : Rautatlellalhtus, lehtlpalvelu. 

S is a 11 y s: 1. Junaturvallisuussii.anto. - 2. Ratapihojen liikennoimissaiinnot. 
3. Avustusten myontiiminen rautatieliiisille lomanviettoa varten syy kautena 1961. 
- 4. Vipu- ja ruuvijarrujen merkitseminen. - 5. Muutoksia Tavaranimisto-julkai
suun n: o 2670. - 6. Terii.sromujen myynti. - 7. Muutoksia julkaisuun Liikenne
paikkojen valimatkat. - 8. Hdk-vaunujen rautapylvii.at. - 9. Kuormalavojen 
tukikoukkujen hii.viii.minen. - 10. Matkalippualennuksia. - 11. Vaununpeitteiden 
etsinta. - 12. Kadonneita matkalippuja, henkilokortteja ym. - 13. Avoimia vir
koja ja toimia. - 14. Askartelupiiivat. 

Junaturvallisuussaanto 

Junaturva1lisuussaannon toisen painoksen lisalehti 7 on ilmes- 1 
tynyt painosta ja sen perusjakelu suoritettu painatusjaoston toi
mesta. (Lkoj n:o Lt 1629, 30. 9. 61.) Kl 41/61. 1. 

Ratapihojen liikennoimissaannot 

Oulun ratapihan uusi liikennoimissaanto on ilmestynyt pai- 2 
nosta ja perusjakelu suoritettu. (Lkoj n:o Lt 791, 30. 9. 61.) 
Kl 41/61. 2. 

Avustusten myontam.inen rautatielliisille loman
viettoa varten syyskautena 1961 

Kl:ssa 40/61.2 on Paularinteen lepokodin aukioloajan ilmoi- 3 
tettu paattyvan lokakuun lopussa. Ao. yhdistys on myohemmin 
tarkistanut sulkemisajaksi 30. 11. 1961, minka jalkeen lepokoti on 
avoinna sopimuksen mukaan. (Tt III, 40/521, 6.10. ·61.) Kl 
41/61. 3. 

Vipu- ja ruuvijarrujen mer kitseminen 

Aloitetoiminnan kautta on tullut lukuisia esityksia, etta se 4 
nurkka, jossa tav&ravaunuissa on vipu- tai ruuvijarru, merkit
tiiisiin jollakin tunnuksella j-arrujen havaitsemisen helpottami-
seksi. Pieksiimiien konepaja suorittaa merkintakokeiluja seuraa
vasti : 

8568/61/5- 12.10.1961. 
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50 vaunua. Nurkka,pylvas maalataan alaosastaan sekii sivu- etta 
paatysivulta oranssinviiriselUi. maalilla, maalauskor
keus n. 0,5 m, maalausleveys n. 10 em. 

50 

100 

" 

" 

Nurkkapylvas merkitiiiin kuten ylUi, mutta oranssin
varisellii SCOTCHLITE-heijastuskalvolla. 

Vipuja,rrun askelrauta ja vivun paii tai ruuvijarrun 
askelrauta maalataan oranssinvarisella maalilla. 

Pyydiimme liikennepaikkoja tarkkailemaan, onko merkinnoista 
odotettua hyotyii. Huomautukset pyydetiiiin tekemaiin Pieksa
maen konepajan piiiillikolle. (Ko 944/2274, 3. 10. 61. ) Kl 41/61. 4. 

Muutoksia TavaranimistO-julkaisuun n:o 2670 

5 Tavaranimistoon n: o 2670 tehdaan seuraavat lisaykset: 

6 

Tili 

250 
1428 

Tavaran nimi 

Hananosia 
Pumpunosia 

"<Tl--ik.k·· Tavaran 
.LJU> 0 ryhmii. 

T 
T 

(Vo n: o V. 53/540, 6. 10. 61.) Kl 41/61. 5. 

Terasromujen myynti 

I. T e r aS- j a v a l u t e r as r 0 m u n my y n t i 

Oy Romurauta Ab:lle 

Huomautuksia 

Rautatiehallituksen ja Oy Romurauta Ab:n, Helsinki, kegken on 
tehty sopimus yhteensii noin 3 000 tonnin suuruisen valtionrauta
teillii kertyviin teras- ja valuteriisromueriin myymisesta mainitulle 
o akeyhtiolle. Toimitusaika paattyy sopimuksen tultua taytetyksi. 

Romujen toimittamisen suhteen on noudatettava seuraavia 
ohjeita: 

A. Myynnin kohde 

Myytava era jaoitellaan laatunsa puolesta seuraaviin ryhmiin: 

- hylattyja vaununpyoriii renkaineen ja hyUi.t-
tyja pyodikertoja (1 akseli + 2 pyoraa) . . . . n. 350 tonnia 

- valuteriisromua ............... . ........... . n. 20 " 
- taikorautaromua, pienikokoista, paksuus vah. 3 

mm ja suurin koko n. 400 X 400 X 1000 mm n. 450 
" 

,· 

. 

' 
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Vajaitten Yaunukuorrnien Hihettiirnista on mahdollisuuksien mu
kaan valtettava, joten silloin, kun ybdelta luovutuspaikalta ei voida 
Jahettiia uunnilleen Uiytta vaunukuormaa, on vaunuun kuormat
tava useammalta sen kulkusuunnalla olevalta luovutuspaikalta te
raksen ja valutediksen jaannoksi.a ja romua, kunnes vaunu saadaan 
osapuilleen tayteen. 

Lahetysosoitteet: 

Hylatyt pyorat renkaineen seka 
hyHi.tyt pyorakerrat: ....... . 

Valuterasromu: .............. . 
Takorautaromu, pienikokoinen: .. 
Takorautaromu, keskikokoinen: .. 
Takorautaromu, suurikokoinen: 

Kappaleiden paino alle 3 000 kg 
- " - yli 3 000 kg 

Sorvilasturomu: 
Vanha peltiromu: 

Hogforsin Tehdas, Karkkila 
-,,-
-,,-
-,,-

--
" Oy Romurauta Ab, Imatran-

koski, Rautatehtaan raide 
-,,-
·-,,-

Mikali 1·omun luokitteluun ja liihetysosoitteisiin nahden ilmenee 
epatietoisuutta, on niista sovittava 1. varastojakson kanssa, puh. 
Psl knp/154. 

E. Rahdin maksaminen 

V astaanottaja maksaa rahdin maaraasemalla. Mikali vastaan
ottaja syysta tai toisesta kieltaytyy maksamasta rahtia, vastaa en 
suorittamisesta ostaja. 

Rahti lasketaan aina lahetyksen suuruudesta ·riippumatta toclel
lisen painon ja vaunukuormaluokan 10 mukaan ilman vajaakuorma
maksua. 

F. Lahetysten ilmoittarninen Helsingin varastoon 

J okaise&ta lahetyksesta on rahtikirjajaljennos punnituslappui
neen toirnitettava laskutusta varten Helsingin va.rastoon ehdotto
masti heti liihetyksen tapahduttua. Valiton ilmoittaminen on seka 
nopeaa laskutusta etta sopimuksen valvomista varten valttamaton. 

Varasto Uihettaa laskutuksesta ko. tarkoitusta varten painate
tulla virkaportikortilla ilmoituksen tavaran toimittajalle. Nain saa 
asianomainen heti tiedon lahetysilmoituksensa pcrilletulosta. Ellei 
josta.in lahetyksestii ko. korttia saavu, on syyta kysya asiaa Helsin
gin varastosta, pub. Psl knp/154. 
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II. Rat a an k e 1 p a am at tom i en, v a hint. 4 m: n 
mittaisten ratak i skojen myynti 

Rautatiehallitus on tchnyt myos kuluvan vuoden aikana erillisia 
sopimuksia kaytti:iraudaksi kelpaavicn, ~ri vahvuisten, rataan kel
paamattomien, vahint. 4 m : n mittaisten ratakiskojen myymisesta. 
Naiden kiskojen Hi.hetyksista ilmoittaa Helsingin varasto kustakin 
vaunukuormasta erikseen lahettajalle. 

III. R o m u j c n v a h i t t a i s m y y n t i 

Kaikkien romulaatujen vahittaismyyntia saadaan suoritta,a voi
massa olevan myyntihinnaston mukaisin hinnoin esteettomiisti sa
moin perustein kuin tahankin saakka. 

(Vo n: o V. 61666/ 6/ 3, 9. 10. 61.) Kl 41/ 61. 6. 

Muutoksia julkaisuun Liikennepaikkojen valimatkat 

6 

..iianekosken aseman alainen Selluloosaraide merkintoineen pois- 7 
tetaan julkaisusta 16. 10. 61 lukien. Samasta paivasta lukien teh-
daan julkaisuun Metsaliiton Selluloosa Oy:n uusien raiteiden 
valm.istumisen johdosta .Aanekosken aseman kohdalle seuraava 
lisays: 

itanekoski 
MS I A.ki 2. Tt Metsaliiton Sellu· 

loosa Oy : ta varten 
MS II A.ki 2. Tt 

" MS III A.ki 3. T t 
" Sahan raide A.ki 2. Tt 
" Luk. 16. 10. 61. 

(Lkoj n:o 2556, 7. 
lO. 61.) Kl41/61. 7. 

Hdk-vaunujen rautapylvaat 

Hdk-vaunujen rautapylvaista esiintyy varastoissa puutetta. Kun 8 
naita pylvaita on saattanut jiiada liikennepaikoille ja kuormaus-
seka purkamisalueille, kehoitetaan kaikilla liikennepaikoilla suorit
tamaan perusteellinen tar'kistus, kokoamaan kaikki vaununpylviiat 
kuormausalueHta sopiviin varastointipaikkoihin ja lii.hettamaan liiat 
rautapylvaiit liihimpaan varikkokorjauspajaan. (Kut n: o 1841, 9. 10. 
1961.) Kl 41/ 61. 8. 

Kuormalavojen tukikoukkujen haviaminen 

Vallilassa joudutaan kayWimaan lavakuormien tukemiseen 9 
30-40 tukikouklrua paivittain. Tulrikoukuissa olevasta selviisti 
nakyviista Vallilan nimilyhennyksesta ,Val" huolimatta jaa suurin 
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osa palauttamatta. Tukikoukkujen jatkuvasta valmistamisesta aiheu
tuvien kustannusten siiiistamiseksi pyydetaan liikennepaikkojen 
paallikoita valvomaan, etta kyseiset tukikoukut palautetaan heti 
lavakuormista vapauduttuaan Vallilaan. (1. ljp n:o 1119/ 2539, 
3. 10. 1961.) Kl 41/ 61. 9. 

Ma tkalippualennuksia 

Helsinki (lyhinta tieta): 1.-7. 11. 1961; Suomi-Neuvostoliitto
Seura; VII edustajakokous; kokoukseen matkustavat; 25 %. Ostetut 
matkaliput oikeuttavat matkustamaan vain ylla mainittujen pii.ivien 
vii.lisena aikana. Alennus ei 'koske lastenlipuilla maHrustavia. Ko
kous pidetaan 3.-5. 11. 61 viilisena aikana. (Tfo n: o S 734, 6. 10. 
61.) Kl 41/ 61. 10. 

Vaununpeitteiden etsinta 

Vaununpeitteitii. Sk n:o 479, 486, 487, 496, 508 ja Vs n:o 212, 220, 229, 
240, 249, 258, 267, 272 pyydetii.ii.n etsimiiii.n. Kulu van vuoden viimeisistii. 
esiintymismerkinnoiJStii. ilmoitettava 20. 10. 1961 mennessii. 5. liikennejakson 
toimisto_on Vaasaan. ( 5. ljp n : o 905, 2. 9. 61.) 

Kadonneita matkalfppuja, henkilokortteja ym. 

Puutarhaetumies Heikki Palmulle ja hii.nen vaimolleen Helmi Palmulle 
matkalle Kouvola-Helsinki-Kouvola 31. 8. 61 kirjoitetut tilapii.iset vapaa
liput n:o 743013 ja 743014 ovat kadonneet ja kuoletetaan. (Rt n:o 2049/ 
5155, 7. 10. 61.) 

Konemies Vii.ino Kiviselle 2. ratajakson toimistossa kirjoitettu &sunto
lippu n: o 075860 matkalle Mommila-Toijala, kelpoisuusaika 28. 9.-31. 12. 
61, on kadonnut ja kuoletetaan. (2. rtjp n:o 2099/1.7, 4. 10. 61.) 

Ratavartija T. Stenbergin tyttarelle Marja Elinalle kirjoitettu koulu
vapaalippu n:o 17260 matkalle Olhava-Haukipudas on kadonnut ja kuole
tetaan. (8. rtjp n:o 972. 3. 10. 61.) 

5. Konejaksossa (Sk) lii.hetti Pertti Huolmanille 28. 4. 61 kirjoitettu 
kesakausivapaalippu n :o 277635 matkalle Seinii.joki-Vaasa ja 23. 9. 61 kir
joitettu tilap. vapaalippu n: o 716200 matkalle Seiniijoki-Tornio ovat kadou
neet ja kuoletetaan. (5. knjp n:o 659, 2. 10. 61.) 

Iisalmen aseman alokkaalle Esko .Tuho Einari Rautiolle k e ii.kuussa 1961 
annettu henkilokortti n:o 78433 on kadonnut ja kuoletetaan. (9. ljp n : o 
2028, 5. 10. 61.) 

Avoi.mia virkoja ja toimia 

Koneteknikon viransijaisuus (jatkuva) llaettavana valtionrautateillii., asema
paikkana Tampere. Pii.aasiallisena tehtii.vii.nii. rakennus- ja ratatyokoneiden 
huolto ja kii.yton valvonta. Palkkaus 20 pl:n mukainen 52 350 mk/kk + mah
dolliset ikii.lisiit. Rataosaston johtajalle osoitetut hakemukset todistuksineen 
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toimitettava 20. 10. 1961 mennessii. Tampereen ratajakson piiallikolle, jolta 13 
saa tarvittaessa lisii.tietoja. 

Ylcmmlin palkkaluok01n toiscn luokan kirjwrin (20 pl.) viransiJ3.Isuus. 
Vil'ansijaiseksi otetaan mieluimmin nuorehko henkilo, joka omaa suunnittelu
kykyii.. nan tulce toimimaan jiirjestelytoimistossa tehtii.vii.nii.ii.n lii.hinnii. lomake
tyot. Kirjalliset hallinto-osaston jolltajalle osoitetut hakemukset on toimitet
tava rautatiehallituksen kirjaajalle viimeistii.ii.n 21. 10. 1961 ennen kello 12 
(postitse ennen vil'ka-ajan pii.ii.ttymistii.). Liihempili tietoja antaa apulaisjoh
taja Kauppinen puh. 10371/227. 

Yksi y.p. 9 l. mken'IIIUsmestarim virka, toistaiseksi 10. ratajaksossa (Su
keva) ja yksi. tilapii.inen y .p. 9 l. rakenwusmestarin toimi, toistaiseksi 10. rata
jaksossa (Vuokatti). Rataosaston johtajalle osoitetut kirjalliset hakemukset 
on toimitettava rautatiehallituksen kil'jaajalle viimeistliiin 26. 10. 1961 ennen 
kello 12 (postitse ennen vil'ka-ajan pii.ii.ttymistii). 

Esityksen perusteella tii.ytettii.vii.t kolme se l. ratavartijan tointa, joista 
yksi toistaiseksi 1. ratajakso sa, km 42-49 (Kela), yksi toistaiseksi 10. rata
jaksossa, km 706-714 + Hyrynkankaan raiteet (Hyrynsalmi) ja yksi tois
taiseksi 11. ratajaksossa, km 422-431 (Sauvamii.ki). Rataosaston johtajalle 
osoitetut kirjalliset hakemukset on toimitettava ao ratajakson pii.ii.llikolle vii
meistiiii.n 26. 10. 1961. 

Valtionrautateiden koneosastossa 1 pl tyonjohtajan virka ja 3 pl tyonjoh
tajan virka, joista cdellinen toistaiseksi Pasilan konepajassa ja jiilkimmainen 
Turun konepajasa. Koneosaston johtajalle osoitetut hakemukset on toimitet
tava rautatiehallituksen kirjaajalle viimeistii.ii.n 26. 10. 1961 cnnen kello 12 
(postitse lii.hetettii.essii ennen vil'ka-ajan pii.ii.ttymistii) . 

Valtionrautateiden koneosastossa kaksi apulaiskanslistin tointa, joista tois
taiseksi toinen 1. konejaksossa (Hki) ja toinen 9. konejaksossa (Pm), sekii 
kahdeksan kontto1·iapulaisen tointa, joista toistaiseksi kaksi 1. konejaksossa 
(Hki), yksi 2. konejaksossa (Ri), kaksf 5. konejaksossa (Sk), yksi 6. konc
jaksossa (01), yksi 7. konejaksossa (Kw) ja yksi 9. konejaksossa (Pm) . Toi
met tii.ytelliii.n esityksen perusteella ja on koneosaston johtajalle osoitetut ha
kemukset toimitettava asianomaisen konejakson pii.ii.llikolle viimeistiiiin 26. 10. 
1961. 

It liikennejaksossa on ltaettavana seuraavat esityksen perusteella tii.ytetta
vii.t toimet: asemamiehen toimia: yksi Torn ion, kuusi Oulun, kaksi Raahen ja 
yksi Oulaisten asemilla, kaksi Tuil'an ja yksi Kellon pysii.keillii sekii. yksi Vih
tamon laiturivaihteella; junamiehen toimia: kolme Kemin, kymmenen Oulun 
ja yksi Kajaanin asemilla. Liikenneosaston johtajalle osoitetut hakemukset on 
jii.tettiivii. mainittujen llikennepaikkojen pii.llikoille vilineistliiin 28. 10. 1961. 

.Apulaiskamreerin virka, toistaiseksi 1. talousjakson toimistossa. Rautatie
hallitukselle osoitetut hakemukset on toimitettava rautatiehallituksen kil'jaajalle 
viimeistliiin 2. 11. 1961 ennen klo 12.00 (postitse ennen virka-ajan pii.atty
mistii) . 

.A.p. osastosihteerin vi1·ka rautatiehallituksen varasto-osastossa. Rautatie
hallitukselle osoitetut hakemukset on toimitettava rautatiehallituksen kirjaa
jalle viimeistiiii.n 2. 11. 1961 ennen klo 12 (postitse ennen vil'ka-ajan piiii.tty
mistii.) . 

.A .p. S l . k·irjurin virka valtionrautateiden varasto-osastossa, asemapaikkana 
toistaiseksi Helsingin varasto. Rautatiehallituksen pii.iijohtajalle osoitetut hake
mukset on toimitettava rautatiehallituksen kirjaajalle viimeistii.iin 2. 11. 1961 
ennen klo 12 (postitse ennen virka-ajan pii.ii.ttymistii). 
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Askartelupaivat 

Kaikkia eri asknrteluruuodoista kiinnostuneita mutatielaisiii. perheeu
jiisenineen kehoitetaan saapumaan rautatiehallitukseu sosiaalijaoston jiirjes
tamille VR: n Vuokatiu Retkeilykeskuksessa marraskuun 19-20 paivinii 
1961 pidettiiville askartelupaiville. Naiden piiivien aikana on tarkoitus 
keskustella askarlelutyon al kuunpanosta ja askartelukerhojen perustamiResta 
laitoksemme keskuudessa. 

Tierlustelut ja ilmoittautumiset pyydetiiiin osoittamaan rautatiehallituk
~en sosinalijaostoon marraskuun 7 paiviiiin 1961 mennessa os. H elRin ki Rh 
Tt TIT huone 475 puh . 529. 

Helsinki 11161. Valtioneuvoston kirjapaino 
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KASKYLEHTI N:o 42 
1 9 6 1 

Vllttaus KAskylehdessl Julkalstuun mUrlykseen merkltlln: 
Kl 1/61 . 2 (- lehden numero, vuosl, ulan numero). Jakelua 
koskevat muutosllmoltukset on tehtlvl palnatusjaostoon. 

To I mIt us: Rautatlehallltus, lehtlpalvelu. 

Si s a 11 y s: 1. OEA:n edellyttamien ensiapukilpien tilaaminen.- 2. Runnvika
sahki:ikytkimet kiskoautokalusto sa. - 3. Vaunukuonnatavara.n lii.hettiiminen kyl
lii.styslaitoksille. - 4. Rautatieliiisille myytii.vien halkojen hinta. - 5. Muutoksia 
julkaisuun Liikenuepaikkojen valimatkat. - 6. Kreosootilla kylHistettyjen puutava
roiden lahettii.minen Hk·vaunui sa. - 7. Kokousvapaaliput. - 8. Ylimii.ii.rii.iset 
vapaaliput. - 9. Koululais- ja opiskelijaliput. - 10. Aloitetoiminta. - 11. Kadon
neita matkalippuja, henkili:ikortteja ym. - 12. VR:n palvelukseen sopimattomia. -
13. Avoimia virkoja ja toimia. 

OEA : n edellyttamien ensiapukilpien tilaaminen 
Ensiavusta tyotapaturmien sattuessa annetun ohjesiHinnon (OEA) 1 

3 §: n 5. kappaleen cdellyttamia ensiapukilpia, jotka ovat nuolen 
muotoisia, on tilattavissa Helsingin varastosta. Ti.J.auksessa on mai
nittava se suunta, johon nuolen on osoitettava esim. ,Ensiapukilpi 
vasemmal'le". (Tt II n: o 1107, 12. 10. 1961.) Kl 42/61. 1. 

Runnvika-sahkokytkimet kiskoautokalustossa 
Dm-7 moottorivaunut n:ot 4175--4179 ja Efiab-liitevaunut n:ot 2 

11639-11643 ovat varustetut, ja sopimuksella n: o Hat 79657 L, 
30. 12. 1960 tilatut kaikki moottori- ja liitevaunut varustetaan, vali
kaapelien asemesta vaunujen viilisiin vetokytkimiin liitetyilla Runn
vika-siihkokytkinrasioilla. 

Ensiksi mainittujen vaunujen kayton yhteydessii on sittemmin 
osoittautunut, etta kiiyttohenkilokunta ei vaunuja yhteen kytket
taessii ole aina menetellyt oikein. Mahdollisten vaurioiden ja junien 
myohastymisten estamiseksi on noudatettava seura.avia ohjeita: 

1. Ennenkuin kiskoautoka:luston vaunuja kytket~Hin yhteen, on 
tarkastettava, ovatko molempien kytkettavien vaunujen vetokyt
kimet varustetut vetokytkimien piiiille kiinnitetyilla Runnvika
sahkorasioilla. Myonteisessa tapauksessa lmmmastakin vaunusta on 
avattava, paitsi vetokytkimen mekaanisen osan kansi, myos siihko
rasian kansi. Sahkorasian kantta avattaessa on lisaksi syyta varoa, 
etta sormet eivat jiiii kannen ja siihkorasian runko-osan viiliin. 

8740/61/5-19. 10. 1961. 
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2. Va1mujen tultua toisistaan irroitetuiksi kytkimen ja sahki:i
rasian kannet on suljettava, etta puheenaolevat kytkentala.itteet 
ei vat esim. jaatymisen tai likaantumisen vuoksi paase tulemaan 
kaytti:ikelvottomiksi. (Ko 958/ 2366, 16. 10. 1961.) Kl 42/ 61. 2. 

Vaunukuormatavaran Hihettii.minen 
ky llastyslai toksille 

Sattuneesta syysta ilmoitetaan, etta milloin vaunukuormatavaraa 
lahetetaan kyllastyslaitoksille, on jokai ta vaunusta kirjoitettava 
eri kuljetuskirja. Tapa kirjoittaa useista vaunuista yhteinen kulje
tu kirja aiheuttaa sekaannu ta kirjanpidossa kylla tami:iilla ja vai
k uksia ratajaksojen ja kyllastami:iiden tarveaineraporttien keski
naisissa elvittelyissa. (Vo n:o V. 559/ 563, 13.10. 61.) Kl 42/ 61. 3. 

Rautatielaisille myytavien halkojen hinta 
Rautatiehallitus on muuttanut Kl 8/61. 6 otsakeasiasta annetut 

maaraykset siten, .etta rautatielaisiHe myytavistii k o i v u halo is t a 
peritaan 21. 10. 61 lukien mittaan ladottuna kuutiometrilta alla
olevassa luettelossa mainitut hinnat. 

1/1 m:n mittai ten sekahalkojen hinta on 200 markkaa halvempi 
kuin k<Jivuhalkojen hinta. 

Rataosat ja liikennepaikat: 

Helsinki-Jiirvenpaa ........................... ~ ...... . 
(Kerava)-Porvoo ................... . ................ . 
(Jarvenpaa)-Riihimaki .. ..... .. . ..................... . 
(Hyvinkiiii)-(Lo~ja) ............ .. .................. . 
Lohja-Lohjan kauppala-(Karjaa) . . .................. . 
Karjaa .. ... ... .. . ..... ..... . ... . .................... . 
(Karjaa)-Tammisaari-(Hanko) .......... .. .......... . 
Hanko ............................................... . 
Pasila-Karjaa . ..... ... ..... . ................ . . ... ... . 
(Riihimiiki)- (Hameenlinna) . . .................. .... .. . 
Hiimeenlinna-Parola ............................ ... .. . 
(Parola)-(Toijala)-Valkeakoski ...................... . 
Toijala . .... ... .... .. . .. .... ... ..... .. ... 1 

.. . .•. •. ..... 

(Riihimii:ki)-(Lahti)-V esijiirvi ....................... . 
Lahti .... . ... . ........ .. .. . .......... . ............... . 
(Lahti)-(Heinola) 

mk 
1580 
1530 
1560 
1520 
1530 
1580 
1600 
1650 
1580 
1500 
1520 
1500 
1530 
1450 
1500 
1250 
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Heinola .... ............... . ...... . ................... . 
mk 4 

1370 
(Lahti)-(Lovii a) . .................................. . 1420 
Loviisa-Valko ....................................... . 1480 
(Lahti)-(Nastola) ................................... . 1380 
Nastola . . ............. . ................. .. ........... . 1420 
(Nastola)- (Uusikyla) .. . ........... . ................. . 1380 
Uusikyla ...... . . ......... . . ...... .. ... . .. .. .. . ....... . 1420 
(Uusikyla)-(Kausala) ... . ... . . .... ....... . . ...... .. . . . 1380 
Kau ala . . . .. .............. . . . . .. . .. ................. . 1420 
(Kausala)-(Koria) . . . . ... . .......................... . 1380 
(Karjaa)-Salo-Piikkio ... .... .. ...... ... . .. .. .. .. . .. . 1550 
(Piikkio)-Turku-Raisio-Naantali .... . ............... . 1650 
(Raisio)-Uusikaupunki .......................... .... . . 1550 
Uusikaupunki . ... . ..... ... ...... . .. . .............. .. . . 1600 
Turku-Lieto ................ ... ..................... . 1650 
(Lieto )-Kyro ..... . ................................. . 1550 
(Kyro)-(Loimaa) ........ . .......... . ............... . 1500 
Loimaa ....................... . ... . . .. . .............. . 1580 
Ypaja .... ..... ........... . ........ .... . . .. . ........ . . 1550 
(Ypaja)-(Toijala)-LempaiiUi . . ..... . .. . ...... . ...... . 1500 
Toijala ... . . ... . . ...... ........... .. ...... . .... . .. .. . . 1530 
(Lempaalii)-Tampere ..... . . . ........ .. .............. . 1550 
Tampere---~ okia . .. ............ . ... . . ...... . . . ... .... . 1550 
Siuro-Peipohja- (Rauma) . ........ .... ....... . ... .... . 1530 
Rauma ..... ....... ... .. .......... . ..... . ............ . 1600 
Peipohja-Pori-Mantyluoto ................ . ......... . 1530 
Tamp ere--Vehmainen .................. . ............. . . 1550 
(Vehmainen)-(Orivesi) ....... . . . .................... . 1480 
Orivesi ja Oripohja . ... .................. . ........ . ... . 1420 
(Orivesi)-(Jamsa) . . .. ... ............................ . 1230 
Jamsa-Jamsankoski-Olkkola ... . .... . ..... .. ......... . 1300 
(Oripohja)-(Lyly)-(Vilppula)-(HaapamiUri) ....... . . . 1240 
Lyly ... ... ... .. . ..................... . .............. . 1300 
Vilppula-Mantta . .. ..... .. ............ . ............. . 1350 
Haapamaki . . .. ..... ................................. . 1370 
(Haapamiiki )-(Virrat) ..... . ..... .... ........... . ... . . 1240 
Virrat .................... . ... . .. .. .. . .. .. .. ...... ... . 1320 
(Virrat)-(Parkano)-(Niinisalo)-(Kankaanpiia)-Honka-

koski ............................. . ............... . 1240 
Parkano .................. . . . .... .. .... .. .. . .... .. ... . 1400 
Niinisalo .. ...... . ........ . ........................... . 1400 
Kankaanpaa .......... . .. .. ....... .. . ... ........ . .... . 1400 
Pomarkku-(Noormarkku)-(Pori ) . .. ......... ......... . 1300 
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4 
Noormarkku . ... .... ... .. ..... ... . ....... ..... ....... . 
(Haapami:iki)-(Myllymiiki) . ........ . ................. . 
My llylll:~ki .. .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Inha-.Ahtar1 . ... . .. .. ..... .... .... . .................. . 
(Ahtari)-(Alavus)-(Seinajoki ) . . . ... ... ... . ......... . 
Alavus .... ..... .. .... ............. .... .. . .. . ........ . 
Seinajoki ... ... ... . .. . . . ....... . .. ... . .. ............. . 
(Seinajoki)-(Vaasa) ...... . . ...... . .. . . . . . . . . ... .. . . . . 
Vaasa-Vaskiluoto .................................... . 
(Seinajoki)-(Kristiinankauptmki)-(Kaskinen) ... .. ... . . 
Ilmajoki .... .. . .. .. .......... . ............. . . ....... . 
Kauhajoki ........................................... . 
Kristiinankaupunki ............ . ...................... . 
Kaskinen .. .. . ... . ......... . ...... . . ....... .. ... . .... . 
(Seinajoki)-(Lapua) .. . . .. ..... ........ . ........ . .... . 
Lapua-Kauhava-Harma-Yliharma .... . .............. . 
(Harma)-(Jepua) ................................... . 
Jepua ................ . ......................... .. ... . 
(Jepua)-(Kokkola) ... .. ...... ... ......... .. .... . .... . 
Uusikaarlepyy . ..... . . ................................ . 
Pietarsaari ... .. ....... . . . ............. .... . .......... . 
Kokkola-Ykspihlaja ............. .. ...... . ... .. ....... . 
(Kokkola)-(Ykspihlaja) .... . ... . .. . .................. . 
Kannus .............................................. . 
Ylivieska .. ........ . ........... . . .. .... ... ...... . .... . 
(Ylivieska)-(Oulainen) .............................. . 
Oulainen ...................................... . ...... . 
(Oulainen)-Lampinsaari-(Raahe)-(Ruukki) .......... . 
Raahe .............................. . ................ . 
Ruukki ..... ...... . .... .... . .............. . .. ........ . 
(Ruukki)-(Liminka) ... .... ........ .... ......... .... . 
Liminka ........ . .. ..................... ... ... ... . . .. . 
(Liminka)-(Kempele) ............ . .... .. . .. ......... . 
Kempele-Oulu-Toppila ............................. . 
(Ylivieska)-(Nivala)-Karvo kyla .......... .... ....... . 
Nivala .. . . .......... . ....... ... ...... . .. ... .. . ....... . 
Haapavesi .. .. . . ...... . .. .. .. . ... . .. ... . . ..... . ..... . . 
Oksala- (Haapajarvi)- (P yhasalmi)-(Iisalmi) ......... . 
Haapajarvi . ...................... . ... . . . ... . ... . .... . 
Pyhasalmi ......... . ................................. . 
Iisalmi ...... . ... . ........ . . ...... ..... ... · · · · · · · · · · · · 
(Haapajarvi)-(Pihtipudas)-(Kannonkoski)-(Saarijarvi) 
Pihtipudas .......... . ........... .... ................. . 

mk 
1450 
1260 
1330 
1350 
1280 
1400 
1500 
1470 
1550 
1280 
1470 
1470 
1450 
1480 
1450 
1470 
1450 
1470 
1450 
1500 
1500 
1500 
1230 
1400 
1420 
1370 
1450 
1370 
1520 
1500 
1370 
1550 
1370 
1580 
1350 
1400 
1350 
1150 
1300 
1300 
1350 
1150 
1230 
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Kannonkoski ja Enonjiirvi ............................ . 
mk 4 

1230 
Saarij.~~:vi . . . . ·.: .: .... . ........... . ............ ..... .... . 
~.~.aanJar~'l)-(Aanekoski) . ............ ... ............. . 
Aanekosk1 ................. . ................. .. ...... . 

1320 
1170 
1370 

Suolahti-(Jyviiskylii) ................................ . 1380 
J yviisky'la . . .. ...... ...... .. . ......................... . 1450 
(Jyviiskyla)-(Haapamiiki) ......................... . . . 1230 
(Toppila)-(Haukipudas)-(Ii)-(Olhava)-(Kemi) ..... . 1350 
Haukipudas ............ . ............................. . 1480 
Ii ................................................... . 1480 
Olhava .............................................. . 1420 
Kemi ................................................ . 1580 
(Kemi)-Laurila-(Tornio) .................. ......... . 1300 
Tornio ............................................... . 1620 
(Tornio)-(Ylitornio)-(Aa,-asaksa)-(Kauliranta) .. .... . 1370 
Ylitornio .............................. .... ... ..... . .. . 1500 
Aavasaksa ..... ... ........ . ..... . .... . .. . . ........... . 1500 
Kauliranta ....................... . .. . . ....... ........ . 1450 
Laurila-(Tervola)-(Koivu)-(Rovaniemi) ....... . . . ... . 1300 
Tervola ... .. ........ .. .................... . .......... . 1350 
Koivtl . . . ........... .. ........... . ........ .. .. .. ..... . 1450 
Rovaniemi ........................... . . .... . ......... . 1500 
(Rovaniemi)-(Kemijarvi) ............................ . 1240 
Kemijii.rvi . . ........ .. ... .......... ....... .......... . . 1450 
(Kemijarvi)-Kursu ...................... . ......... .. . 1210 
Salmivaara-(Salla)-Kelloselka ....................... . 1200 
Salla ....................... . ........................ . 1350 
( Oulu)- (Muhos)- (Utajiirvi)- (Vaala) ................ . 1400 
Muhos .................... ... ........................ . 1500 
Utajarvi. ........... . ................................. . 1450 
Vaala ......... .. .............. . ..................... . 1450 
(Vaala)-(Kontiomii.ki) ......................... . ..... . 1220 
Kontiomii.ki . . ..................... .. ........... . ..... . 1370 
(Kontiomiiki)-(Hyrynsalmi)-(Ammiinsaari)-(Taival-

koski) ............................................ . 1160 
Hyrynsallni . . ....... .. ................. . ...... ..... .. . 1300 
Ammansaar:i .... . ...................... . ............. . 1350 
Ta:ivalko ·ki ... . . . .. . . ................................ . 1320 
(Kontiomii.ki)-(Kajaan.i)-(Otanmaki)-Ras:imiiki . ... .. . 1160 
Kajaan:i ............................................. . 1500 
Otanmii.ki ....... ... .. .......... . .. .. ................. . 1350 
Kalliorriaki-(SukeYa)-(lisalmi) ...................... . 1150 
Sukeva .............................................. . 1250 
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4 
lisalmi ............... ... ................. ..... ...... . 
(KontiomaJi:i)-(Vuokatti)-(Sotkamo) ................. . 
Vuokatti ja Sotk~o ..... ........ . .. ........ . ........ . 
J uurikkalahti- (Maanselka) ........................... . 
Maan.selka .... . .... . ............................ ..... . 
Rumo- (Porokyla)- (Nurmes) -Matasvaara .. ... .. . . .. . . 
Porokyla ja Nurmes ............................... .. . . 
Viekki-(Tiensuu)-(Lieksa)-(Uimaharju) ............ . 
Tiensuu-Lieksa ..... . ............................ . ... . 
Uimaharju . ................. .. .. ... ..... . ............ . 
Paukkaja-(Kontiolahti)-(Joensuu) ................... . 
Kontiolahti ..... .. ................. . .......... .. . .... . 
Joensuu ............... ..... . .... ... . ................ . 
(Joensuu)-Kovero ................. . . ................ . 
(Joensuu)-Kaurila ........................... . .. . ... . 
Niirala .' ... . ............................ .... .. . ...... . 
Onttola ...................................... . ....... . 
(Onttola)-(Yliimylly)-(Liperi)-(Viinijarvi)-(Sysma-

jarvi)-(Outoh~pu) . .......... ... .............. . . . 
Ylamylly .. ....... .. . .. ........ .... .................. . 
Liperi . ........................ . ..... ................ . 
Viinijiirvi ..................................... .. .... . 
Sysmiijiirvi . . ........... . ....... ......... .. .... ...... . 
Outokumpu .............. .' .......... .... ............. . 
(Viinijarvi)-Koivmniilci ........................... ... . 
Syrja . .. .... .. ......... .. ... ... ...................... . 
(Syrjii)-(Varkaus)-(Huutokoski) .................... . 
Varkaus ...... ... ............. . .. .................... . 
Huutokoski ........ ................................ .. . 
(Iisalmi)-(Lapinlahti)-.Alapitka ..................... . 
Lapinlahti ........................................... . 
( ~~P.i.!-kii)- ( Siilinjiirvi) ---J uankoski ................... . 
SnhnJarVl .............. .. ........... .. ..... .. .. .. ... . 
(Siilinjiirvi)-(Kuopio) ........ .. ................... . . . 
Kuopio ............. . ........ ..... ............... . . .. . 
(Kuopio)-(Suonenjoki) ........... .. . .. .. .... . ....... . 
Suonenjoki ............... .... ...... ... ....... ... ... . . . 
(Suonenjoki)-(Pieksamaki) ........................... . 
Piek ii.miiki . . ......... . .. . ........... . ... . ....... .. .. . 
(Pieksamiiki)-(Mikkeli) .... ..... .......... .. ......... . 
Mikkeli .............................................. . 
(Mikkeli)-Multamiiki .............................. . . . 
Voikka, Harhu, Kuusankoski, K'0ria ja Kouvola ........ . . 

mk 
1350 
1160 
1300 
1130 
1230 
1110 
1180 
1100 
1180 
1170 
1090 
1230 
1300 
1090 
1090 
1180 
1280 

1100 
1250 
1250 
1250 
1250 
1250 
1100 
1250 
1150 
1320 
1250 
1140 
1250 
1150 
1280 
1160 
1350 
1160 
1300 
1160 
1320 
1180 
1300 
1210 
1470 
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mk 
Jrouvola--Inkeroinen--lrytni ............. . ..... . ....... . 1470 
Jrotka, Jrarhula ja Jryminlinna ........................ . 1540 
Inkeroinen.-(Harnina) ........ . ....................... . 1470 
Hamina ................... . . . .. . . . ......... . ........ . 1520 
Utti ....... .. .. .. .................................... . 1450 
(Utti)--Vainikkala ................................... . 1220 
Raippo-(Lappeenranta) ... . .......................... . 1220 
Lappeenranta . . ...................................... . 1440 
(Lappeenranta)--(Joutseno)--(Imatra)--Immola ........ . 1220 
Joutseno ......................................... . ... . 1360 
Imatra ja In1atrankoski .. ... .......................... . 1400 
Puntala--(Parikkala) ... . .... . ...... . ..... . ........... . 1190 
Parikkala--Tivia ............. .. ...................... . 1290 
(Jyvaskyla)-(Vaajakoski)-(Lievestuore)-(Hankasalmi)-

( Pieksii.Dlaki) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1180 
J yvii.sky Hi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1450 
Vaajakoski ........................................... . 1430 
Lievestuore . . ....... .. ......................... . ..... . 1300 
Hankasa:lmi . . . ....................... . .. . ...... . ..... . 1280 
Pieksamliki . . .................................. .. .... . 1320 
(Pieksamaki)-(Huutokoski)-(Joroinen)-(Savonlinna) .. 1 160 
Huutokoski ja Joroinen ............................... . 1250 
Savonlinna ........................................... . 1290 
(Savonlinna)- (Punkal1arju)-Sarkisalmi .............. . . 1160 
Punkaharju . . ......................... ..... .......... . 1250 

Jraupunkien ja kauppaloiden alueella sijaitsevilla liikennepai
koilla peritaan haloista ao. kaupungin tai kauppalan piiiiliikenne
paikalle vahvistettu hinta. 

Halot jaetaan hinnoittelua varten puulajeiltaan seuraavaan kah
teen ryhmiiiin: 

1) Jroivuhalot, joihin ei ole ekoitettu n1uuta puulajia ja 
2) sekahalot, joiden joukossa ei saa olla koivua. 

Halot luovutetaan yhden metrin pituisina, mutta voidaan poltto
aine- ja puutavaravaraston paiillikon harkinnan mukaan sellaisissa 
polttoainevarastoi a, joissa halot katkaistaan koneellisesti, luovut
taa lyhyempini:i:kin, jos tama vaikeuksitta ja siiannollisia toita hiii
ritsematta voi tapahtua, jolloin edella mainittujen hintojen lisaksi 
on maksettava: 

1;2 m: n pi tuisiksi katkaistuista haloista 140 mk kuutiometrilta 
Ya " ,, " " 180 " " 1;4, , " " 210 ,. " 
(Vo/Rh 373/5849, 11. 10. 61.) ID 42/61. 4. 

4 
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Muutoksia julkaisuun Liikennepaikkojen valimatkat 

Taivalvaaran pysakin alaisen arkiko ken seisakkeen liiken
noimistapaa koskeva merkinta on 23. 10. 61 lukien oleva HM. 

(Lkoj n: o Lt 2650, 13. 10. 61. ) Kl 42/61. 5. 

Kreosootilla kyllastettyjen puutavaroiden lahettaminen 
Hk-vaunuissa 

Kaskylehde sa 53/ 57.4 kiellettiin kuormaamasta mm. kreosoo
tilla kylli:istettya puutavaraa Hk-vaunuihin sen vuoksi, etta tal
laisista tavaroista valuu kyllastysainetta lau'kaistavien pylvaiden 
Iaukaisulaitteisiin ja kyllastysaine tahrii vaunua siten, ettei se 
vahaan ai'kaan kelpaa puhtaan puutavaran kuljetukseen. Teh
dyista esityk:ista johtuen muutetaan em. maaraysta siten, etta 
Hk-vaunuja saa kayttaa kreosootilla kyllastettyjen. pylvaiden., 
ratapolkkyjen yms. kuljetukseen silloin, lnm ky ymyk essa on 
varastossa olleen. tavaran liihetUiminen. ja kun kylliistysaine on 
niin paljon kuivunut, ettei se tahri vaunua. (Kut n.: o 1945, 9. 10. 
61.) Kl 42/61. 6. 

Kokousvapaaliput 

Huomautetaan, etta niiden rautatielaisjarjestojen, joilla tana 
vuonna ei ole oikeutta saada ylimaaraisia vapaalippuja vuosi- ja 
johtokuntien kokouksiin matkustamista varten, on mikali halua
vat nauttia Hillaista oikeutta vuonna 1962, toimitettava vapaa
lippusaannon 5 §: n 3 lm: n mukaiset anomukset rautatiehalli
tuksen tariffitoimistoon ennen joulukuun 1 paivaa 1961. 

Jarjestojen, joilla kuluvana vuonna on tama oikeus ja jotka 
haluavat sailyttaa sen edelleenkin ensi vuom1a, on siita 'kirjalli
sesti ilmoitettava tariffitoimist0011 e lella mainittu11a maaraaikana. 
Myos tapahtu11eet muutokset, esim. alayhclistysten suhteen, on 
samalla ilmoitettava. (Tfo n: o 277, 14. 10. 61.) Kl 42/61. 7. 

Ylimaaraiset vapaaliput 

Rautatielaisten Ammattiyhdistysten Liitto ry: 11 toime ta Hel
singissa 4. 11. 1961 jarjestettaville ratavartijain luentopaiville 
osallistuville valtionrautateide11 palveluksessa oleville vapaalippui
hill oikeutetuille ratavartijoille on myonnetty ylimaaraiset vapaa
liput kotiasemalta. Helsinkii11 ja takaisin. (Tfo 11:0 272, 9.10. 61.) 
Kl 42/61. 8. 
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Koululais- ja opiskelijaliput 

Kun Suomen Sairaanhoitajain Liiton antaman selvityksen mu- 9 
kaan voimassa oleva lainsaiidanto ei salli minkiianlaisia luontois-
etuja sairaanhoitajakoulujen ja -opistojen oppilaille koko heidan 
opiskelunsa aikana, kumotaan Kl:n 33/58.5 kohdan viimeinen 
lause. Nain ollen oikeutetaan sairaanhoitajakoulujen ja -opistojen 
oppilaat kayWi.maiin koululais- ja opiskelijalippuja TS: n 21 ja 
22 §: n miiaraysten mukaan. (Tfo M 366, 13. 10. 61.) Kl 42/61. 9. 

Aloitetoiminta 

Aloitteentekijiiii. nimimerkillii. T. R. Ukki pyydetiiii.n ilmoittamaan oikea 10 
nimensii. ja osoitteensa rautatiehallituksen jii.rjestelytoimistoon, Helsinki. 
(Jrt 14. 10. 1961.) 

Kadonneita matkalippuja, henkilokortt eja ym. 

Tariffitoimistossa kirjoitettu erikoisvapaalippu n:o 9919 nimellii Toivo 11 
Virtanen, 20. 9. 61, matkalle Helsinki-Jyvaskylii.-Helsinki via Ke--Hl-Ly 
on kadonnut 3. 10. 61 j a. kuoletetaan. (Tfo n: o 27 4, 11. 10. 61.) 

Geoteknillisen jaoston kairausmiehelle Taito Ilvekselle kirjoitettu tyoaika
vapaalippu n:o 259489 matkalle Helsinki-Lappeenranta, kelpoisuusaika 
29. 9.-28.10. 61, on kadonnut ja kuoletetaan. (Rt 2049/5310, 14. 10. 1961.) 

Ra.tatyomies Ake Murron tyttarelle Kaijalle kirjoitettu tilap.vapaalippu 
n :o 736769 matkalle Mynii.mii.ki-Helsinki on kadonnut ja kuoletetaan. 
(3. rtjp n:o 1114/65, 9. 10. 61.) 

Sa.vonlinnan aseman asemamiehelle Onni llmari Immoselle 29. 11. 54 an
nettu henkilokortti n: o 77646 on kadonnut ja kuoletetaan. (9. ljp n: o 2079, 
14. 10. 61.) 

VR: n palvelukseen sopimattomia 

2. konejakson Riihimiien varikolla palveleva tilapii.inen veturinlii.mmit- 12 
tajii. Pentti Samuli Kanto on erotettu 16. 10. 1961 lukien rautatien palve
lukseen sopimattomana. (2. knjp n :o MR. 1203, 14. 10. 61.) 

Riihimii.en aseman alokaa Antti Johannes Vahii.maa on vapautettu val
tionrautateiden palveluksesta marraskuun 1 paiviista 1961 lukien liikenne
osastolle sopimattomana. (2. ljp n: o H 619/4273, 11.10. 61.) 

Avoimia. virkoja j a toimia 

Apulaiskanslistin toimi rautatiehallituksen tariffitoimistossa taytetaan esi- 13 
tyksen perusteella. Tariffiosaston johtajalle osoitetut hakemukset on jii.tet-
tii.va tariffiosaston osastosihteerille viimeistiian 30. 10. 1961. 
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Polttoainetyonjohtajan toimi valtionrautateiden varasto-osasto sa, asema
paikkana toistaiseksi polttoaine- ja puutavaravara ton 6- hoitoalueen Rova
niemen polttoainevarasto_ Varas to-o ·o.ston johtajalle osoitetut hakemukset 
on toimitettava rautatiehallituk en varastotoimistoon viimeistiiiin 2. ll. 1961 
ennen klo 12 (postitse enuen virka-ajau piiiittymitstii.). 

Esityksen perusteella tiiytettiivat kaksi S l. mtavartijan tointa, joista 
toinen toistaiseksi 7. ratajaksos a: km 623-631 (Parkkima) ja toiueu tois
taiseksi 10. ratajaksossa: km 723,5-732,5 (Pesiokylii) . Rataosaston johta
jalle osoitetut kirjalliset hakcmukset on to:i.rb.itettava ao. ratajakson piiii.lli
kolle viimeistiiiin 2. 11. 1961. 

Neljiinnessii liikennejakso sa tiiytetiiiin esityksen perusteeJJa seuraavat 
toimet: asetinlaitemiehentoimia: kaksi Tampereen asemalla; 1 l. vaihilemie
hentoimia: neljii Tampereen, seit cmii.u Toijalan ja yksi Haapamiien asemilla; 
S l. vaihdemiehentoimia: neljii I.Iaapamii.eu asemalla; junamiehentoimia: kolme 
Tampereen ja yksi Toijalau asemilla ja asemamiehentoimia: viisi Tampereen, 
yksi Korkeakosken, yksi Raumau, yksi Nokian ja yksi Kankaanpiiii.n a emilla. 
Liikenneo aston johtajalle osoitetut hakemuk et on jiitettii..vii. asianomaisten 
liikennepaikkojen piiii..JJikoille viimeistii.iin 3. 11. 1961. 

Kirjanpitiijiin vi1·ka rautatiehallituksen tarkastustoimistossa- Rautatiehal
lituksen piiii..johtajalle o oitetut hakemukset on jii.tettii.vii.. rautatiehallituksen 
kirjaajan toimistoon viimeistiian 11. 11. 1961 ennen kello 12 tai on hakemus
ten postitse lii.hetettii.esii. saavuttava sanotulle toimistolle viimeistii.ii.n mainit
tuna mii.ii.rii.pii.ivii.nii. ennen virka-ajan piiii.ttymistii. 

Kaksi y. p. S l. kirjw·in vi1·kaa rautatiehallituksen tarkastustoimistossa. 
Rautatiehallituksen pii.ii.johtajalle osoitetut hakemukset on jii.tettavii. rautatie
lu'Lllituksen kirjaajan toimistoon viimeistii.an 11. 11. 1961 ennen kello 12 tai on 
hakemusten postitse lii.hetettii.essa saavuttava sauotulle toimisiolle viimeistiiiin 
mainittuna mii.ii.riipiiivii.nii. ennen yjrka-ajan paiittymistii.. 
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KASKYLE HTI N:o 43 
1 9 6 1 

Vll ttaus Kbkyle hdessJ tulkalstuun mBriykseen merkl~n: 
Kl 1(61 . 2 ( - lehden numero, vuosl, Ulan numero) jakelua 
koskevat muutosilmottukset on tehlivt pa1natus1aostoon. 

To 1 m 1 t us : Rautattenallttu~. lehttpalvelu. 

S i s a ll y s : 1. Liikeu.ne Riihimaen-Lopen mutatielliL - 2. Hii.kkilavojen 
korjaus. - 3. Ns. Esslingenin vaunujen Himmitys- ja tuuletuslaitos. - 4. Rauta
t ielaisille myytavien halkojen hinta - 5. Muutoksia julkaisuun Liikennepaik
kojen valimatkat. - 6. Lisays A.aneko~<ki-Viitasaari tavaralinjau pa.i.kkakunta· 
ja tavaranhuoltopaikkaluetteloihin. - 7. Nestekaasun kuljettamiuen kiito- ja 
matkatavarana. - 8. Sliilioiden palauttaminen Ruotsiin. - 9. Henkilo1iikenteen 
rahtiluottotili. - 10. Ylimii.araiset vapaaliput. - 11. Kadonneita matka1ippuja, 
henkilokortteja ym. - 12. VR:n palveluk een sopimattomia. - 13. Avoimia 
v.irkoja ja toimia. - 14. Esinekeraily satavuotisnayttelya varten. 

Liikenne Riihimaen-Lopen r autatiella 

Valtioneuvosto on lokakuun 11 paivana 1961 peruuttanut 22. 3. 1 
1909 annetun luvan, joka koskee rautatieliikenteen harjoittamista 
Riihimaen-Lopen rautatiella. (Kulk n: o 2623/723-61, 11. 10. 61 ; 
Rh 2718, 18. 10. 61. ) Kl 43/61. 1. 

Hakkilavojen korjaus 

Korjattavat hakkilavat on lahetettava tasta lahtien Vaasan 2 
konepajaan, johon ko. tyot on siirretty Hyvinkaan konepajasta. 
(Aj Kpt 17. 10. 61.) Kl 43j6J. 2. 

Ns. Esslingenin vaunujen lamm.itys- ja tuuletuslaitos 

Lammitys- ja tuulctuslaitoksen paakytkinta kasittelemaan jou- 3 
tuvalle henkilokunnalle huomautetaan, eWi mainitun paakytkimen 
·uhteen on parhaillaan kaynnissa kaikissa vaunuissa suoritettava 
muutostyo. Alunperin tiilla kytkimella oli kaksi 0-asentoa - viUin-
nin ylimalkaan pystysuunnassa -, mutta muutoksen jalkeen 0-
asentoja on vain yksi - vaantimen merkityn karkipaiin osoittaessa 
ylospain. Karkipaiin taas osoittaessa alaspain kytlcin on Tuuletus
asennossa, jolloin vain tuuletuslaite toimii. - Kytkintaulussa oleva 
paakytkimen ohjelrilpi samoinkuin kytkimen asentomerkit uu itaan 
muutostyon yhteydessa. 

8973/61/5- 26. 10. 1961. 
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J OS kyseinen paakytkin crehdykse sa kierretaan Tuuletus-asen
toon vaunun jiiadessa sei omaan, niin vaunu jliahtyy tarpeetto
masti; ja paris to purkautuu tarpeettomasti. 

Huom.! Kyseistli pliakytkintli voidaan 'kiertiia molempiin suun
tiin. (Stt n: o 2486, 17. 10. 61.) Kl 43/ 61. 3. 

Rautatielaisille myytavien balkojen hinta 

0 i k a is una Kl 42/ 61.4 olleeseen rautatielliisi1le myytavi1'n 
halkojen hinnastoon ilmoitetaan, etta sivulla 3 olevan l'lvm 

(Raisio)-Uusikaupunki . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1550 

pitiiii olla 
(Raisio)-(Uusikaupunki) 

seka sivulla 4 olevan rivin 
(Kokkola)- (Ykspihlaj a) 

pitiiii olla 

1550 

1230 

(Kokko'la)-(Ylivies'ka) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 230 
(Vo n:o V. 61/582, 21.10. 61.) Kl 43/ 61. 4. 

Muutoksia julkaisuun Liikennepaikkojen valimatkat 

5 Koveron asema avataan 1. 11. 61 lukien myos kappaletavara-
liikenteelle. Sen johdosta sarakkeen 7 merkintli on mainitusta 
paivasta lukien oleva K. (Rhjlko n: o 2736, 17. 10. 61.) Kl 41/61. 5. 

Varkauden aseman alaisena avataan 30. 10. 61 lukien liiken
teelle Oy Shell Ab: n raide seuraavin merkinnoin : 

Varkaus 
Shellin raide War 1. Tt Oy Shell Ab:tii var

ten. Luk. 30. 10. 61. 
(Lkoj n:o Lt 2709, 
20. 10. 61.) Kl 43/ 
61. 5. 

Lisays .Aanekoski-Viitasaari t avaralinjan paikkakunta
ja tavaranbuoltopaikkaluetteloihin 

6 Val tiomau ta teiden Au toliikenne-salinnon tariffimliaraysten 
7 §: ssa luetteloituihin paikkakuntiin lisatlian sivulle 38 Karvalan 
jalkeen seuraavat tiedot: 

Karvalahti . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . VR 18 Aki 9 



-3-

Taman lisliyksen johdosta muutetaan aman siiii.nnon 3 liitteessii 6 
sivulla 93 mainittu tavaralinja n: o 18 euraavan sisaltoi eksi: 

Tavaralinja n: o 18 

lianekoski--V iitasctari 

Liikennoidiiiin joka arkipiiiva. 

Lahto .Aiinekoskelta 8.00-10.00 ja Viitasaarelta 11.00-13.00. 

Paikkakunta 

Aiinekoski •) 
Karvalahti 
Laajaranta 
Liimattala 
Konginkangas 

Riiihii 
Kalaniemi 
Niini·lahti 
Ilmolahti 
Viitasaari 

Tavaranhuoltopaikka 
Viilimatka 

A.iinekos- Viitasaa-
kelta relta 

Asematoimisto . . ....... . .... . 
Kaupp. A. Huuskonen . . . . . . . 9 
Konginkankaan Osuuskauppa rl 12 
Aiineko ken Osuusliike rl . . . . 22 
Konginkankaan Tekstiili ja 

Sekatavarakauppa ....... . 
Kaupp. V. Pasanen ......... . 
Kaupp. J. Patrikainen ...... . 
Osuuslii'ke Sisamaa rl ....... . 

" Matkahuolto 

30 
33 
38 
47 
54 
65 

65 
56 
53 
43 

35 
32 
27 
18 
11 

* ) = yhdysasema 

Linja kuuluu 9. liikennejakson valvontaan. (Kut n: o 1928, 
18. 10. 61.) Kl 43/61. 6. 

Nestekaasun kuljettaminen kiito- ja matkatavarana 

Kun on syntynyt epatietoisuutta siWi, miten Kaslrylehdessii n: o 1 
34/ 61 kohdassa 2 annettuja maiirayksiii nestekaasun kuljettamisesta 
kiito- ja matkatavarana on tulkittava, ilmoitetaan, etta avotulella 
tiissii tapauksessa tarkoitetaan jokaista sellaista tulta, joka on siinii 
miiiirin ympiiroivan ilman yhteydessii, etta ko. nesteiden kaasuun
nuttua syttymisvaara kysymyksessa olevasta tulesta on olema a. 
A votulta on tiissii mielessii siis myos tuli kamiinassa, uunissa tai 
opastelyhdysssa. A votulen tekoon on rinnastettavissa jo tehdyn avo-
tulen ylliipitaminen. Jos konduktoorivaunun kamiinassa on pidet-
tiiva tulta, niin nestekaasun kU!ljettaminen sellaisessa vaunussa on 
kiellettya. 
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Koska nestekaasun kuljetus on kielletty vaunussa tai vaunun
osastossa, johon matkustajilla on esteeton paasy, ei nestekaasua 
voida ottaa kuljetettavaksi esim. konduktoorivaunussa, mikiili ielHi 
on matkustajia. 

Mainittakoon, etta ko. maaraykset perustuvat kauppa- ja teolli
suusministerion 29 paivana joulukuuta 1954 palavista nesteista 
antamaan piiatokseen ( 498/ 54) seka elokuun 2 paivana 1954 annet
tuun asetukseen (335/ 54) . 

(Lkoj n:o Lt 1957, 20. 10. 61.) Kl 43/ 61. 7. 

Sailioiden palauttaminen Ruotsiin 

Ruotsin rautateiden taholta valitetaan, eW.i. Suomesta paJautetut 
pien aili6t ovat likaisia, niissa on usein pa:kkausaineena kaytettya 
lastuvillaa, paperia jne. Siiilioiden puhdistaminen kuuluu vastaan
ottajalle. Palautusas mien on valvottava, etta sailiot ovat puhtaita 
saanoin kuin vanhat osoitelaput niista poistettu ennen palautta
mista. Taman lisaksi on .myos raja-asemien (Tor ja Tkus) tarka -
tettava siiilioiden kunrto ennen luovutusrta. Kotimaisessa liikenteessii 
kaytettavat piensiiiJiot, ha.k:kivaunut ja hiilklrilavat on myos puhdis
tettava sekii poistettava lisaksi osoitelappulangaJt ja kuorman sito
miseen kaytetyt narut yms. (Kut n: o 183 , 16. 10. 61.) Kl 43/61. 8. 

Henkiloliikenteen rahtiluottotili 

Toistaiseksi 1. 11. 61 lukien miiaditiian henkiloliikenteen rahti
luottotiliin lorn. n: o 4050 sarakkecseen ,MaJtkalipun laatu" merkit
tavaksi myos myydyn lipun luokka. Mel'kinta on tarkea tutkittaes a 
mahdollisuutta siirtya eraiden rahtiluottotilin kaytUijien kohdalta 
yksinkertaisempaan jarjestelmaan. (Trt n: o Y 134/466, 23. 10. 61. ) 
Kl 43/ 61. 9. 

Ylimaaraiset vapaaliput 

Asemapaallikkoyhdistys r.y: n Helsingissii 13.-14. 11. 61 jarjes
tamille luentopaiville o allistuville valtionrautateiden palvelukse a 
oleville vapaalippuihin oikeutetuille mainitun yhdistyksen jasenille 
on myonnetty ylimaaraiset vapaaliput kotiasemalta Helsinkiin ja 
takaisin. 
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VR Hankintavirkamiehet ry: n Helsingissa 11.-12. 11. 61 jarjes- 1 O 
tamille opintopaiville osallistuville valtionrautateiden palveluksessa 
oleville vapaalippuihin oikeutetuille mainitun yhdistyksen jasenille 
on royonnetty yliroaaraiset vapaaliput kotiasemaJta Helsin.kiin ja 
ta:kaisin. (Tfo n:o 282, 21. 10. 61.) Kl 43/61. 10. 

Kadonneita. matkalippuja, henkilokortteja. ym. 

Pieksamii.en vaunukorjauspajassa tyoskenteleviille konepajatyontekijii.lle 11 
Osmo Itkoselle 29. 4. 1961 kirjoitettu kesiikausivapaalippu N: o 276802 mat-
kaTie Pieksiimiiki-Kirjoldvi on kadonnut ja kuoleteta.an. (Pm knp n:o 142, 
Hi. 10. 61. ) 

2. ratajakson toimi tossa kirjoitettu kesii.kausivapaalippu n: o 256395 
~ekatyontekijii Osmo Jyrkiii.iselle matkalle Lahti-Espoo on kadonnut ja 
kuoleteta.an . (2. rtjp n:o 2216/1.7, J .10. 61.) 

Pasilan konepajalla palvelevalle tyokaluviilaajallc Eino Raatikaiselle 
kirjoitettu virka-aikavapaalippu n :o 079055 ajalle 3 .. 61-31. 12. 61 matkalle 
IIelsinki-Tampere--Jyviiskylii-Kajaani-Kemi-Turku, varustettuna kiito
juna- ja ma.kuuvaunuleimalla, on kadonnut ja kuoletetaan. (Psl knp 19. 10. 61.) 

1. konejaksossa palvelevalle ylim. vaununtarkastajalle Yrjo Rennolalle 
15. 10. 53 annettu henkilokortti n: o 35300 ja ratatoimiston antama kulkulupa 
n: o 121 Helsingin ratapihalle voima.ssa 31. 12. 1963 asti ovat kadonneet ja 
kuoleteta.an. (1. knjp n :o 572 Vpl, 19. 10. 61.) 

VR : n palvelukseen sopi.J:nattomia. 

Kiukaisten asema:n ala.isella Panelian laiturivaihteella palvellut alokas 12 
Matti Erik Soderlund, syntynyt 20. 7. 1935, on 19. 10. 1961 lukien erotettu 
valtionrautateiden pal velukseen sopirnattomana. ( 4. ljp n: o V 495/2473, 
20. 10. 61.) 

Kotkan asemalla palveleva 7. liikennejakson ylimiiiiriiinen asemamie 
Veikko Olavi Hiimiilii.inen, synt. 11. 9. 1929 Juvalla, on sopimaitomana ero· 
teitu valtionrautateiden palYelukse ta 31. 10.61 lukien. (7. ljp n:o H . 
70!!/3~64, 19. 10. 61.) 

Avoi.mi.a virkoja j a t oimia. 

Yksi t l. rakennu.smestarin v·i1·ka, toistaiseksi 11. ratajak ossa (Varkaus) 13 
ja ykst y.p. 4 l. rake1111wmnestarin virka, toistaiseksi 7. ratajaksossa (Oulu) 
okii. yksi tilapiiinen y.p. 3 l. rakennusmestarin toilmi, toistaiseksi 2. ratajak

sossa (Ori.mattila). Rataosaston johtajalle osoitetut hakemukset on toimitettava 
rautatiehallituksen kirjaajalle viimeistaiin 9. 11. 1961 enneu kcllo 12 (postitse 
cnnen virka-ajan piiii.ttymistii). 

Yksi 1 l. ratavartijan toimi, toistaiseksi 3. ratajaksossa: km 146-147,5 
+ Toijalan ratapiha (Toijala) ja yksi 2 l. ratavartijan toimi, toi.staiseksi 
4. ratajaksossa km 299--306, 213 (Panella). Rataosaston johtajalle osoitetut 
hakemukset on toimitettava ao. ratajakson piiii.llikolle viimeistii.iin 9. 11. 1961. 
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Alemman palkkaluokan 1 luoltan ta;r7Gkaajan vilrka, toistaiseksi l"autatie
hallituksen talousosastossa. Rautatiehallitukselle osoitetut hakemukset on toimi· 
tettava rautatiehallituksen kirjaajalle viimeistiiiin 16. 11. 1961 enncn klo 12.00 
(postitse ennen virka-ajan piHittymistii). 

2 l. tm·kkaajan virka rautatiehallituksen varasto-osastossa. Rautatiehalli
tukselle osoitetut hakemukset on toimitettava rautatiehallituksen kirjaajalle 
viimeistiiiin 17.11. 1961 ennen klo 12 (postitse enneu virka-ajau piiiittymistii). 

A.p. fB l. kirjwrin virka rautatiehallituksen tilastotoimistossa. Rautatichalli· 
tuksen piiiijohtajalle osoitetut hakemukset on jatettii,•li rautatiehallituksen kir · 
jaajan toimistoou viimeistiiiin 22. 11. 1961 eunen kello 12.00 tai on hakemusten 
postitse liihetettiiessii saavuttava sanotulle toimistolle viimeistiiiin mainittuua 
miiiiriipiiivana enuen virka-ajan paiittymistii. 

Kanslistin virka rautatiehallituksen rautatierakennusosastolla. Kirjalliset 
rautatiehallituksen piiiijohtajalle osoitetut hakemukset on toimitettava rautatie
hallituksen kil-jaajalle viimeistiiiin 22 piiiviina marraskuuta 1961 ennen kello 12 
(postitse ennen virka-ajan piiiittymistii) . 

Esinekerli.ily satavuotisnayttelya varten 

Vanhoja esineitii on jo saapunut mainosjaostolle jonkin verran, muita 
huomattavasti enemmiin vielii tarvitaan. Rakennusmestareita, asemapiiiilli
koitii ja rnuita henkiloitii., joilla on tietoja vanhojen esineiden, lii.hinnii. tyo
kalujen (lapioiden, hakkujen, naulanpoistokankien, lekojen, vitsakoysien, 
YJll.) olernas aolosta, pyycletiiii.n ottamaan yhteys rnainosjaostoon puh. Hel 
sinki 383 tai 342 ensi tilassa. Ehdottomana vaatiruuksena ei ole, etta esine 
oli i ollut kiiytOssii. rautatierakennuksella. Pii.ii.asia on viime vuosisadan 
tyylin ja hengen havainnollistaminen niiillii esineillii. Mikiili loytii.jii katsoo 
vo.ivan a luopua esineestii, sijoittaa Rautatiemuseo miele!Hiiin ne myohemmin 
kokoelmiinsa. 
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KASKYLEHTI N:o 44 
1 9 6 1 

Vlluaus Klskylehdessl Julkalstuun mUrlykseen merkltU.n: 
Kl 1f61. 2 (- lehden numero, vuosl, asian numero). Jakelua 
koskevat muutosllmoltukset on tehtlvi palnatusjaostoon. 

To I mIt us: Rautatlehallltus, lehtlpalvelu. 

S is a 11 y s : 1. Raidetarvikkeiden keskusvarasto. - 2. Muutoksia liikenne
paikkojen luokituksessa. - 3. Muutoksia julkaiRuun Liikenuepaikkojen vlilimatkat. 
- 4 . . Junaliikennetilasto. - 5 . Kadonneita matkalippnja, henkilokortte.ja ym. - 6. 
VR:n palvelnkseen sopimattomia. - 7. Avoimia virkoja ja toimia. 

Raidetarvikkeiden keskusvarasto 

Ma.lmille varastoidut raidetarvikkeet on siirr~tty Hyvinkaan 1 
varastoon, joka 1. 11. 61 lukien ioimii kaikkien raide- ja vwihde
latvikkeiden keskusvarastona. TasHi. aiheutu vat muutokset cri va
rastoissa koko rataverkkoa varten pidetta\Tien tarvikkeiden luette-
loon (N : o 2670, tavaranimiston lisalehti N: o 3, 31. 3. 60) otetaan 
huomioon Hihiaikoina julkaistavas ·a po. luettelon uudessa painok
sessa. (Vo n:o V. 224/595, 28. 10. 61.) Kl 44/ 61. 1. 

Muutoksia liikennepaikkojen luokituksessa 

Koskenkorvan neljannen luokan asema alennetaan 1. 11. 1961 2 
lukien pysakiksi. (Rh/Lko n: o 2811, 24. 10. 61.) Kl 44/61. 2. 

Muutoksia julkaisuun Liikennepaikkojen valimatkat 

Kosken aseman alai. ena km: lla 112 + 865 m avataan 1. 12. 61 3 
lukien liikenteelle Kelkkala-niminen seisake seuraavin merkinnoin: 

se Kelkka1a 1 J-1 Koski 3. 

I I
I Pohjankuru 16. 
Kr 25. Tku 88. 
Ri 136. 

H Luk. 1. 12. 61 (Lkoj 
n:o 2268, 28. 10. 61.) 
Kl 44/61. 3. 

Seisakk<'ella pysahtyvat tarpeen vaaties. a (S) junat 33, 34, 343 
ja 344. 

9155/61/5- 2. 11. 1961. 
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Leppaluodon alaiscna avataan 6. 1] . 61 lukien liikenteelle Hakki
mon raidc seuraavin merkinn(ii n : 

Leppii.luoto 
Hakkimon 
raide 

Lpl 3. Tt Wilh. Sehauman 
Oy:ta varten. Luk. 
6. 11. 61. (Lkoj n :o 
Lt 2824, 28. 10. 61. ) 
Kl 44/61. 3. 

Mantyharjun aseman alai et Kymin raide ja Saunatien raide 
poistetaan julkaisusta 6. 11. 61 lukien. (l;koj n: o Lt 2779, 28. 10. 
61. ) Kl 44/ 61. 3. 

J unaliikennetilasto 

Marraskuun 11-17 paivinii pidettiivan yleisen matkustaja
laskennan yhteydessa on tiiytettava junailmoituksen (lom. n : o 3824) 
r ivit 25-30 AJS: n 46 §: n 7. kohdan mukaisesti. Esiintyneiden 
Yirheellisyyksien ja puutteeUisuuksien johdosta kehoitetaan kaikkia 
asianomaisia perehtymaan Kaskylehdessii 51/ 58.5 ja 5/ 61.9 oleviin 
maarayk iin ja ohjeisiin. (Tit 563, 25. 10. 61.) Kl 44/ 61. 4. 

Kadonneita matkalippuja, henkilokortteja ym. 

Kansanedu.staja J . E. Partaselle vuodel,si 1961 kirjoitettu kansanedu · 
tajalippu n:o 117 on kadonnut ja kuoletetaan . (T rt n:o 472, 26.10. 61.) 

' r ariffitoimisto sa 27. 6. 61 k irjoitettu tilap. vapaalippu n : o 695391 y li· 
kontlukt.oori Karl Oljemarkin vaimolle Hil jall e matkalle Hki-Ukp kautta 
K lh on kadonnut 25. 10. 61 ja kuoletetaan. ('l'fo n : o 287, 28. 10. 61 .) 

6. liikennejakson yl imaarii.isen 3 1. kirjurin L eo Mii.kisen vaimolle 
Kirstille kirjoitettu tilapii.inen vapaalippu n : o 604880 matkalle Rovaniemi
'l'urku 17. 10. 61-16. 1. 1962 valiseksi ajaksi on kadonnut ja kuoletetaan. 
(6. l jp n : o 1182/3736, 23 . 10. 61.) 

Ratat. Helmi Koutuanniemen tyttiirelle Tarj alle kirjoitettu kouluvapaa· 
1ippu n :o 07835, matkalle Kml-01, 1. 9.-23.12. 61 vii.liseksi ajaksi on ka· 
donnut ja kuoletetaan. (7. rtjp n :o 73/ XIV j, 23.10. 61.) 

VR:n palvelukseen sopimattomia 

Vaasan asemalla palveleva alokas J orma Olavi Mandell, synt. 6. 8. 42, on 
2. 10. 61 1ukien erotettu rautatien pa1ve1ukseen sopimattomana. (5. 1jp n : o 
H 869, 27. 10. 61.) 
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Avoimia virkoja ja toinlia 7 
Tilapaisen laborantin loim·i (mieshenkiHi) rautatiehallituksen kemian labo

ratoriossa. Kirjalliset hakemukset tod istusjaljennoksineen toimitel.tava rauta
tiehallituksen varastotoimistoon viimeistiiiin 13. 11. 1961. Liihompia tietoja: 
puh. Hki 324o. 

Yksi 1 l. ratavartijan toirni, toistaiseksi 2. ratajaksossa: km 1066-1075 
(Kemijarvi) ja yksi 18 l. ratavartijan toimi, toistaiseksi 10. ratajaksossa: km 
763,5-774 (Leino) . Rataosaston johtajalle osoitetut hakemukset on toimitet· 
tava ao. ratajakson paallikolle viimei UHin 16. 11. 1961. 

Seitsemannes ii. liikennejakso a taytetaii.n esityksen perusteella seuraavat 
toimet: jwnarniehentoimia kolme Kotkan ja kaksi Mikkelin asemilla; 1 l. vaih
demiehentoimi: yksi Lappeenrannan asemalla; 18 l. vaihdemiehentoi1ni: yksi 
Lappeemannan asemalla; asernamiehentoimia : kolmetoista Kouvolan, nel jii 
Imatran ja kaksi Mikkelin a emilla sekii yksi Hillon satamassa. Liikenneosas· 
ton johtajalle o oitetut hakemukset ou jiitettliva asianomaisen liikennepaikan 
plilillikollc viimeistii.ii.n 18. 11. 61. 



Helsinki 1961. Valtioneuvoston kirjapaino 
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KASKYLEHTI N:o 45 
1 9 6 1 

Vilnaus 
K• 1 t>l 

koskevat 

Kukylehdess5 lulkalstuun maar3ykseen merkitiiin: 
1 ( - lehden num .. ro vuos1, as1an numero). Jakelua 
muutosilmoltukset on tehtiiva painatusjaostoon. 

To I mIt us: Rautatiehallitus, lehtipalvel u. 

Sis a 11 y s: 1. Muutoksia MK II :n matkakorvaus iiiinnoksiin si iiltyviian 
kauppalaluetteloon. - 2. Ns. Esslingen'in vaunujen korjauskirja. - 3. Uusien 
henkilovaunujemme liimmityslaitos. - 4. Muutoksia julkaisuun Liikennepaikkojen 
vii.limatkat. - 5. Lattiasuojalevyjen kiiyttiiminen Neuvostoliiton vaunujen trukki· 
kuormauksissa. - 6. Elii.inkuljetusvaunujen irto-osat. - 7. Pohjoismainen tavara
tariffi. - 8. Ylimii.ii.riiiset vapaaliput. - 9. Matkalippualennuksia. - 10. Kadon· 
neita matkalippuja, henkilokortteja ym. - 11. Avoimia virkoja ja toimia. -
12. Kielitutkinnot rautatieopistossa. - 13. Kirjanpidon tutkinnot rautatieopistossa. 

Muutoksia MK II: n matkakorvaussaannoksiin · 
sisaltyvaan kauppalaluetteloon 

Lisay'ksena MK Il:ssa sivulla 1.108 olevaan luetteloon kauppa- 1 
loista ilmoitetaan, etta asetuksella 20. 10. 1961/479 perustetaan Es
poon 'kunnan alueesta 1. 1. 1963 lukien Espoo niminen kauppala. 

Samalla huomautetaan, etta seuraavat sanotussa luettelossa ole
vat kauppalat on eri asetuksilla muutettu kaupungeiksi, nimittiiin 
Hyvinkiiii, Kouvola, Riihimiiki, Rovaniemi, Salo ja Seinajoki 1. 1. 
1960 lukien seka Varkaus ja Pieksamaki 1. 1. 1962 lukien. (Toj 
n:o To 727, 2. 11. 61.) Kl 45/61. 1. 

Ns. Esslingen'in vaunujen korjauskirja 

Em. vaunujen lammitysk:omeroiden ovien sisapuolelle on ase- 2 
tettu korjauskirjat, johon esim. junailijat ovat velvollisia merkit e
maan matkan aikana vanussa tai sen eri laitteissa havaitsemansa 
hairiot. 

Koska vaunun Hi.mmitys tapahtuu termostaattien ohjaamana, 
on korjauskirjaan m~rkittiivii rnm. ohjesaannosta poikkeava vau
nun lampotila, jotta termostaattien saato voitaisiin tarkistaa. 

Paateasemien vaunumestarit tarkastavat kirjat jokaisen mat
kan jiilkeen ja korjauttavat mahdolliset hairiot. (Ko 1066/2509, 
2. 11. 61.) Kl 45/61. 2. 

Uusien henkilovaunujemme llimmityslaitos 
Uusien henkilovaunujemme Himmityslaitteissa on syksyn aikana 3 

esiintynyt lukuisasti kiiyttohiiirioita. Piia yy hairioihin lienee se, 

9317/61/5-- 9.11. 1961. 
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etta linjalla on suoritettu erilaisia siilitotoimenpiteita kuten oljy
polttimon ilmantuloaukon saatoa, elektrodikarkien saatoa, vesi
termostaattien saatoa jne. llmoitamme, etta kaikki tallaiset saadot 
ovat ehdottomasti kiellettyja. Mielivaltai illa kokeiluilla on mahdo
ton loytaa oikeita arvoja. Saiidot hoitaa Pasilan konepaja. (Kpt 
n:o 1061/2478, 31.10. 61. ) Kl 45/61. 3. 

Muutoksia julkaisuun Liikennepaikkojen valimatkat 

Loimaan aseman alaisena avataan 13. 11. 61 lukien liikenteellc 
Maamiesten Kauppa Oy: n raide seuraavin merkinnoin: 

Loimaa 
Maamiesten 
KauppaOy:n 
raide 

Lm 2. Tt Maamiesten Kauppa 
Oy:tii. varten. Luk. 
13. 11. 61. (Lkoj n: o 
Lt 2897, 3. 11. 61.) 
Kl 45/61. 4. 

Valkon satamatoimiston alaisena avataan 13. 11. 61 lukien lii
kenteelle Loviisan Saha- ja Tynnyritehdas O.Y: n raide seuraavin 
merkinnoin: 

Valko 
Loviisan 
Saha- ja Tyn
nyritehdas 
O.Y:n raide 

Wl 4. Tt Loviisan Saha- ja 
rynnyritehdas 
O.Y:tii. varten. 
Vaunukuormalii.he
tykset T. Luk. 13. 
11. 61. (Lkoj n:o Lt 
2896, 3. 11. 61.) Kl 
45/61. 4. 

Suomen .Akatemian Kielitoimiston suosituksesta muutetaan Voi
kan linjatoimiston nimeksi 1. 12. 1961 lukien V o i 'k k a a. (L'koj 
n:o Lt 2754, 31. 10. 61.) Kl 45/61. 4. 

Lattiasuojalevyjen kayttaminen Neuvostoliiton 
vaunujen trukkikuorm.auksissa 

Sen johdosta, etta viime aikoina on jalleen todettu Neuvosto
liiton vaunujen lattialautojen usein katkenneen vaunuja trukeilla 
kuormattaessa, maarataiin - viittaamalla Kl n: 0 34/55.3 - etta 
SNTL: n vaunuja trukeilla ·kuormattaessa saa kaksoiskumirenkailla 
varustetun trukin akselipaino suojaamattomalle lattialle ajettaessa 
olla k01·keintaan 2 000 kg ja lattiasuojelevyjii kiiytettiiessii kO?·kein
taan 4 400 kg. (Kut n: o 1804, 2. 11. 61.) Kl 45/ 61. 5. 
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Elii.inlruljetusvaunujen irto-osat 
Konepajakorjauksiin Uihetetyistii Gdp-vaunuista on jiilleen 6 

todettu puuttuvan irto-osia. Erikoisesti ovat kar inoiden portit, 
rehuhyllykoiden osat, jakkarat ja viililaudat sellaisia vaunun 
sisustukseen kuuluvia osia, jotka kuljetusten aikana ovat joutu-
neet kadoksiin. 

Kaikkia asianosaisia kehoitetaan taman vuoksi e1men vaunun 
luovuttamista tilaajalle seka viilittomiisti kuljetuksen paattymisen 
j,iilkeen huolellisesti tarkastamaan, ettii vaunujen irto-osat ovat 
tiiysilukuisina paikoillaan. Mikiili katoamisia havaitaan, on vau
nun kiiyttiijaltii peritti:ivii korvausta seuraavasti: 

Karsinan iso portti ... . 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
, pieni ,, 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 . 0 0 0 0 

Makuulava 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ... . 
Jakkara .. . . 0 0 0 0 0. 0 0 .. . 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .. 
(Vrt. Kl 3/61. ) 

(Kut n: o 1960, 3. 11. 61.) Kl 45/61. 6. 

3 000 mk/ kpl 
2 500 
1600 
2100 

" 
" 
" 

Pohjoismainen tavaratariffi 
Ruotsin rautateiden kauttakuljetusmaksutaulukossa sivulla 270 7 

korjataan Haparanda gr-Storlien gr viilin 5. luokan yksikko-
hinta 1470 luvuksi 1270. Uutta hinnoituslukua sovelletaan mar
raskuun 10 piiivasUi. 1961 alkaen. (Tft V n: o 340, 6. 11. 61) 
Kl 45/61. 70 

Ylimiiiiriiiset vapaaliput 
VR: n Urheilutoimikunnan Vuokatin retkeilykeskuksess-a 11.- 8 

12. 11. 61 toimesta jiirjesteWi.ville VR Urheilun neuvontapiiiville 
osallistuville valtionrautateiden palveluksessa oleville vapaalip
puihin oikeutetuille henkiloille on myonnetty ylimiiiiriiiset vapaa
liput kotiasemalta Ladun seisakkeelle ja takaisin. 

Sosiaalijaoston Vuokatin retkeilykeskuksessa 18.-19. 11. 61 
toimesta jiirjestettiiville askartelupiiiville osallistuville valtion
rautateiden palveluksessa oleville vapaalippuihin oikeutetuille 
henkiloille on myonnetty ylimiiiiriiiset vapaaliput kotiasemalta 
Ladun seisakkeelle ja takaisin. (Tfo n: o 295, 3. 11. 61) Kl45/61. 8. 

Matkalippualennuksia 
Oulu (lyhintii tieta): 170- 21011.1961; Oulun liiiinin Sokeat ry ; g 
yhdistyksen kokous; kokoukseen matkustavat sokeat ja heidiin 
saattajansa; 25 %. Alennus ei koske lastenlipulla matkustavia. 
Ostetut matkaliput oikeuttavat matlmstamaan vain yllii mainit-
tujen piiivien viilisenii aikana. Kokous pidetaiin 19. 110 1961. ('ffo 
n:o S 796, 31.10.19610) Kl 45/ 610 90 
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Kadonneita matkalippuja, henkilokortteja ym. 
Polttoainetyontekijii Antti Hyvariselle ajalle 1. 11. 61- 30. 4. 62 kirjoi· 

tettu asuntovapaalippu n: o 85005 viilille Suolahti- Leppiivesi on kadonnut 
ja kuoletetaan. (Popu n : o 550, 2.11. 61.) 

Rautatiehallituksen hankintatoimistossa palvelevalle v.t. kirjanpitii.jalle 
Aulis '.riaiselle vuonna 1954 kirjoitettu henkilokortti n: o 2031 ja asunto· 
vapaalippu n: o 060336 ajalle 1. 1.-31. 12. 61 matkalle Helsinki-Rekola 
ovat kadonneet ja kuoletetaan. (Vtt n:o V. 589/ 600, 2.11. 61.) 

Tampereen asemalla palvelevalle ylimii.iirii.iselle asemamiehelle Arvo 
Jalmari Mii.kiselle vuonna 1952 kirjoitettu henkilokortti n:o 62014 on varas
tettu ja kuoletetaan. (4. ljp n:o 1258/ 2571, 31.10. 61.) 

5. ratajaksossa palvelevan kirvesmiehen Reino Andstenin vaimolle Kaisalle 
28. 10. 61 kirjoitettu tilapiiinen vapaalippu N: o 741933 matkalle Petii.jiivesi 
- Savonlinna on kadonnut ja kuoletelaan. (5. rtjp n:o 943/ 61, 31. 10. 61. ) 

7. konejaksossa Kouvolassa palvelevan ylim. vet. kuljettajan Aarre 
Ensio Penttisen pojalle Sepolle 7. 10. 61 kirjoi tettu tilap. vapaalippu n: o 
760704 matkalle Kouvola-Kotka on kaclonnut ja kuoletetaan. (7. knjp 
n:o 994 Vpl, 1.11. 61.) 

Avoimia virkoja ja toimia 
Yks·i 1 Z. ratavarti jan toinni, toistaiseksi 2. ratajaksossa: km 207,270-

211,730 + vapaasatamarata (Hanko) ja ylcsi 2 l. mtavartijan toinni, toistai
seksi 10. ratajaksossa: km 706-714 + Hyrynkankaan raiteet (Hyrynsalmi) . 
Rataosaston johtajalle osoitetut hakemukset on toimitettava ao. ratajakson 
piiii.llikolle viimeistii.ii.n 23. 11. 1961. 

0 i k a is u: Kl 44/ 61.7 :ssii oli virheellisesti merkintii. ratajaksosta. Ko. 
kohdan pitii.ii. olla: ylcsi 1 l. ratavarti jan toimi, toistaiseksi 8. ratajaksossa: 
km 1066- 1075 (K emijiirvi). 

Kielitutkinnot rautatieopistossa 
VR Kiiskylehdessii 8/59.1 julkaistujen rautatiehallituksen 17. 2. 59 

antamien miiiiriiysten mukaiset kielitutkinnot englannin, veniijiin, saksan ja 
ranskan kielissii jiirjestetii.iin rautatieopistossa myohemmin asianomaisille 
liihemmin ilmoitettavana aikana joulukuussa. llmoittautumiset lii.hetetiiiin 
rautatieopiston johtajalle marraskuun 25 piiiviiii.n 1961 mennessii. Tiiydelli
sen nimen, virka-aseman ja virantoimituspaikan l isii.ksi on tiilloin mainit
tava, minkii asteisen tutkinnon (viitattujen mii.ii.rii.ysten §§ 3-6) ja mi sii. 
kielessii. ilmoittautuja ail~oo suorittaa. Kielitaito tutkitaan vain sen asteista 
arvosanaa varten, mitii. ilmoittautuminen edellyttii.ii. sekii. ainoasaan yhdessii. 
kielessii kerrallaan. 

Seuraava tutkintotilaisuus on toukokuussa 1962. (Ropj 254/ 488, 6. 11. 
1961.) 

Kirjanpidon tutkinnot rautatieopistossa 
Kirjanpidon perus· tai jatkokurssia kirjeellisesti opiskeleville sekii. 

muille halukkaille suorittajille jii.rjestetiiii.n sekii. peruskurs in etta jatko
kurssin tutkintotilaisuus Tautatieopistossa myohemmin asianomaisille lii.hem
min ilmoitettavana aikana vuoden vaihteessa. llmoittautumiset rautatie· 
opistoon 16. 12. 61 mennessii. Seuraava tutkintotilaisuus on toukokuussa 
1962. (Ropj 255/489, 6. 11. 1961.) 

Helsinki 1961. Valtioneuvoston kirjapalno 
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KASKYLEHTI N:o 46 
.1 9 6 1 

Vllttaus Klskylehdessl Julkalstuun miiriykseen merkltU.n: 
Kl 1/61. 2 (- lehden numero, vuosl, asian numero). Jakelua 
koskevat muutosllmoltukset on tehtlvl palnatusJaostoon. 

To I m It us: Rautatlehallltus, lehtlpalvelu. 

S is a 11 y s: 1. Rottien hiivittiiminen. - 2. Muutoksia Oy Pohjolan Liikenne 
Ah:n tavaralinjojen aikatauluihin. - 3. Muutoksia julkai uun Liikennepaikkojen 
viiJimatkat. - 4. VR:lle ostetun tavaran kuljetus rautateitse. - 5. Matkatavara 
vapaalipuilla. - 6. Pohjoi mainen tavaratariffi. - 7. Ylimiiariiiset vapaaliput. -
8. Talvialeunnsliput. - 9. Kadonneita matkalippuja, henkilokortteja ym. - 10. 
Avoimia virkoja ja toimia. - 11. VR:u Urheilutoimikunnan tiedotuksia. 

Rottien havittaminen 
Sen johdosta, etta terveydenhuoltojao ton tietoon on tullut erii.ita 1 

rottavahinkoja, jotka o...-at kohdistuneet mm. kuljetettavaksi otet-
tuun tavaraan ja kun nwdenaika on nyt erittain edullinen rottien 
havittamista silmalla pitaen, kchoitetaan asianomaista paallystoa 
ryhtymaan t.oimenpiteisiin rottien tuhoamiseksi valtionrautateiden 
alueilta ja kiintei toista. Asian kayUinnolli -esta puolesta antaa oh-
jeita terveydenhuoltojaosto sa palveleva katsastaja puh. 10 371/ 244. 
Muu a suhteessa viitataan · Kl 3 / 4 .3, 47/ 51.3 ja / 56.6. (Tt II 
123 ' 10. 11. 1961. ) Kl 46/ 61. 1. 

Muutoksia Oy Pohjolan Liikenne Ab : n 
tavaralinjojen aikatauluihin 

Oy Pohjolan Liikenne Ab on ilmoittanut toteuttaneensa jaljem- 2 
pa.na mainitut muutokset tavaralin,jojensa ajovuoroissa. Nama muu
tokset korjataan kysymy'kses a olevien tavaraEnjojen aikatauluiliin, 
jotka on julkaistu yhdy. liikenne opimukseen liittyvassa Oy Pohjo-
lan Liikenne Ab: n tavaralinjaluettelo sa. ja Valtionrautateiden 
Autoliikenne-saanno a in1illa 95-102. 

Ta\aralinja n:o 1 

RoY ani em i-S o dankyla-I val o-I nar i 

Liikennoidaan Ro.-aniemelta SodankyHian ja takaisin maanan
taisin, tiista:isin, torstaisin ja perjantaisin. Lisaksi tiistaisin ajetaan 
toinen vuoro Ivaloon ja perjantaisin Inariin saakka. 

Lahdot RoYaniemelta Sodankylaan 6.00-8.00, I valoon ja Inariin 
0.00-2.00. 

9537/61/5- 16. 11. 1961. 
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Tavaralinja n: o 2 

Rovaniemi-KittiUi 

Liikennoidaan maanantaisin, tiistaisin, torstaisin ja perjantaisin. 
Lahto Rovaniemelta 3.00-5.00. 

Tavaralinja n:o 4 

K aulir an ta - Muoni o-E non t eki o 

Liikennoidaan Pelloon ja ta:kaisin joka arkipaiva. Tiistaisin 
ajetaan Muonioon saakka toinen vuoro, joka keskiviikkona jatkaa 
Enontekioon ja takaisin, ja palaa torstaisin Muoniosta Kemiin. 
Lisaksi myos perjantaisin ajetaa.n Muonioon saakka vuoro, joka 
palaa Muoniosta Kemiin lauantaisin. 

Llihdot Kemista Pelloon 7.30-9.30, )Iuonioon ja Enontekioon 
9.00-11.00. 

Tavaralinja n: o 13 

Joensuu - Ilomantsi 

Liikennoidaan tiistaisin, keskiviil&oisin, torsta.isin ja lauantaisin. 
Lallio Joensuusta 9.00-11.00. 

Tavaralinja n :o 14 

J o ensuu - Juuka 

Liikennoidaan maanantaisin, keskiviikkoisin ja perjantaisin. 

Lahto Joensuusta 8.00-10.00. (Kut n: o 2079, 11. 11. 61.) Kl 
46/ 61. 2. 

Muutoksia julkaisuun Liikennepaikkojen va.limatkat 

Rauhan aseman alaisen Rauhan sorakuopan raiteen kohdalta 
poistetaan sarakkeesta 8 merkinta ,Oy Vuoksenniska Ab:ta varten". 

Luk. 20. 11. 61. (Lkoj n: o Lt 2930, 11. 11. 61.) Kl 46/ 61. 3. 
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VR: lie ostetun tavaran kuljetus rautateitse 

Varastotoimiston ilmoituksen mukaan esiintyy jatkuvasti ta- 4 
pauiksia, etta Yaltionrautateille o tetut tavarat on lahetetty oman 
tavaran kuljetuskirjoilla, Yaikka rahdin maksaminen olisi kuulunut 
hankintaliikkeelle. en johdosta huomautetaan, etta haukintaliik-
keen laheWie a valt ionrautateille ostettua tavaraa. rauta.teit e aa-
daan Uihetykselle kirjoittaa oman tavarankuljetuskirja vain silloin, 
kun toimitusehtona on , vapaasti lahetysasemalla". Jo taa toimitus
ehtona on ,;vapaasti maiiraasemalla", on hankintaliikkeen makset-
tava rahti maiiriiasemalle saakka, ja Hilloin on siis kaytettiiva ylei ta 
rahtikirjaa. 

Taman johdo ta on lahety aseman aina pyydettava hankinta
liiketta esittiimaiin po. tavaraa koskeva tilaus tai sen ka.ksoiskappale 
voidakseen siita todeta, kummalla em. t oimitusehdolla tavara on 
ostettu. Tavaran vastaanottajien on ilmoitettava liihetysta.vois a 
havaitsemansa Yirheellisyydet asiaan kuuluvalla tavalla oikaistaviksi. 

(Lkoj n: o Lt 2 95, 6. 11. 61. ) K1 46/ 61. 4. 

Matkatavara vapaalipuilla 

Jatkuvasti e iintyneen epatietoisuuden takia huomautetaa.n, etta 5 
vapaalippusaannon 1 § : n 1m on edelleenkin voimassa, joten 
saadetty maiira matkatayaraa saadaan jattiia kuljetettavaksi myos 
ilman, etta vapaalipun haltija itse seuraa. mukana. Kuljetuskirjana 
kaytetiian talloin kuljetussaatetta. 

Periaatteessa koskee oikeus maksuttomaa.n kuljetukseen vain 
matkart:avaraa, mutta voidaan tiillaisen matkatavaran kuljetus suo
rittaa rautatielle ikulloinkin edullisimmalla tavalla joko matkustaja
tai tavarajunissa. Veneitii, huonekaluja, rakennustarvikkeita ym . 
tavaraa ei voida vapaalipun perusteella kuljettaa maksutta. Sen 
sijaa.n voidaan myos saatteella iahettaa asianomaiselle itselleen tar
koitettuja perunoita, sieniii, marjoja ym. elintarvikkeita. 

K1: sa 3!) / 61. 6. annetut ohjeet kumotaa.n. 

(Tfo 82 , 8. 11. 61. ) Kl 46/ 61. 5. 

Pohjoismainen tavaratariffi 

Ruotsin rautateilla aYataan 21. 11. 1961 lukien liikenteelle rata- & 
osa KarlsborO'shruk-Korrbotlten. Taman johdo ta muutetaa.n ta-
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riffi a Karlsborgsbruk-Norrbottenia ko keYat merkinnat ylHi mai
nitusta piii.vastii lukien seuraavasti: 

Sint136 Karlsborgsbruk-Norrbotten (Kalix) 
Ainoastaan Ka:rl borO's bruk'in (AB tatens Skogsin
dnstricr) ta'taraa. 

i;-u 190 K a r 1 s b or g · b r u k- Nor r bot t e n -1 (Kalix) 
...... . ... . . ... .. . .. . . ............ * 1992 1732 

Sivu 233 KarlsborO'sbruk-~orrbotten (Kalix) 
~~ 521 9 1 1420 1504 1220 H 7 

(T£t V n: o 345, 13. 11. 61. ) Kl -:1:6/ 61. 6. 

Ylimaariiiset vapaaliput 

V.R. Liikennevir;kamiesyhc1i:tyksen toime ta Helsingi · a 18.-
19. 11. 61 jarjesteWiville opintopaiville osallistuYille valtiomauta
teiden palveluksessa oleville vapaalippuihin oikeutetuille mainitun 
yhdi tyksen ja enille on myonnetty ylimii.arai et ;-apaaliput koti
a. emalta Hclsinkiin ja takai in. (Tfo n:o 306, 9.11. 61.) Kl 
46/ 61. 7. 

Talvialennusliput 1962 

1. Tal-vialennuslippuja aadaan my~-cUi vain lyhintii tieti:i ti:iy
delliselle henkiwliikenteelle avatuille liikennepaikoille. Myynnin 
elltona on kuitenkin, etta matkan pituus menosuuntaan on vahin
taan 200 km tai etta lippu luna tetaan 'ahintaan 200 km: n mat
kalle. 

Tah'ialennuslippuja ci saa myyda alkaYaksi muilta kuin omalta 
liikennepaikalta. 

1lliki:ili mcdkustaja haluaa matkttstaa pitempai:i tieti:i, on hi:inen 
lunastettava ti:iyden tm·iffin mukainen erillinen Zisalippu, jonka 
hinta on pitemmi.in ja lyhyemmi:in tien pitguclen mttkaan laskettu
jen menolippuje?t hintojen er·otus mitatttuw teiden erkanemispai
kctstct niiden yhtymispaikkaan. 

2. Talvialennu lippujen, jotka niii a ohjci a main.ituin poik
kcuksin r innastetaan meno- ja paluulippuihin ja jotka o~keuttavat 
yhteen meno- ja yhteen samaa tieta tapahtuvaan paluumatkaan, 
myynti tapahtuu seuraavasti: 

a) 1. 1.-28. 2. 1962 valisena aikana myydiiiin mrutlmstajalle 
Uihtoliikennepai'kalla taysihintctinen menolippu seka annetaan 
50 %: n talvialcnnusto li&ius (lomake 2427 tai 2-:1:27 kk). ~Ienolippn 
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oikeuttaa ybdessa leimatun (kohta 3) alcnnu todi tuksen kanssa 8 
malcsuttomaan paluttnwtkacm. Vahin hinta on siis 2 luoka a 740 mk 
ja 1 luokassa 1110 mk. 

50 %: n talvialennuslippu kelpa:a paluumrutkaa varten Yoimas a
oloa.ikansa rajoissa maaliskuussa vain silla ehdolla, etta menomatka 
uoritetaan helmikuussa. Muus a tapauksessa on maali kuussa ta

pahtuvaa paluumatkaa varten matkustajan lunastettava puolilippu, 
jonka vahin hinta on 2 luokassa 370 mk ja 1 luokassa 555 mk. 

b) 1. 3.-15. 4. 1962 valisena aikana myydaan matkustajalle 
lahtoliikennepaikalla tiiysihintainen menolippu eka annetaan 
25 %: n talvialennustodistus (lomake 2426 tai 2426 kk). Paluu
matlma varten matku.stajan on lunastettava maliraliikennepaikalta 
puolilippu, j()ka yhdessa llihtoliikennepaikal1a o ;tetun matkalipun 
ja leimatun (kohta 3) alennustodistukscn kanssa oikeuttaa paluu
matkaan. Jos paluumatka aloitetaan 3)-kohda a mainitu · a tapauk-
c ·sa mttulta lcuin maiiriiliikennepailwlta, matlwstajalle on rnyytiivii 

puolilipptt samalle matkalle kuin liihtoliikennepaikalta o tettu meno
lippu. Puolilipun -viihin hinta on 2 luokassa 370 mk ja 1 luokas a 
555 mk. 

Lippujen etupuolelle on kirjoitettava tai leirnattam anct ,Talvi
alennus". 

Talvialennuslippu on voimassa yhden kuukauclen. 2 b)-kohclan 
tapa1.lksessa paluumatkaa varten myytavliiin puolilippmm, jonka 
Yoimassaoloaika paattyy amanaikaisesti kuin menomatkaa varten 
ostetun tliy ihintaisen menolipun, on joko kirjoittamalla tai leima i
mella merkittava piiattymispaiva. 

3. Matkustajan on heti miiii1·iiliikennepaikalle saaYuttuaan e i
tettava iella alennustodistuksensa tulopiiiviin leimaami. ta varten. 
Jlatkalippu on samalla esitettiivii. Tulopaivan leimak i kelpaa 
ostetlm matft{alipun maiira.liikennepaikan nimi- ja paiYiileima. J os 
rniiiiriiliikennepaikka ei ole miehitetty rnatkusta.jan sinne saavuttua, 
saa ttt.lopiiiviin merkinnan todistttkseen tehdii junas a junan kon
dttktoori, lipuntarkastaja tai 1·ahastaja vahvistamalla sen nimikir
joituksellaan. Nimikirjoituksen yhteydessii on mctinittava me1·kitsi
.iiin ·virka-asema ja .junnn nmnero. Palumnatkalle Hihti . . ' iian mat
kustajan on paluupaivan lei.maamista Yarten e ·itettaYii alennus
todistuk en a uudelleen leimattavaksi .ioko miiiiraliikennepaikalla 
ta·i sillii liihtoliikennepaikalta ostetun lipun nwtkareitin van·ella 
olevallct liikennepaikalla, jolta han aloittaa pnluttmatkctn a. TiilZOin 
ei koncluktoori, lipu.nta1·kastaja tai rahastaja saa tehdii liihtopiiiviin 
leimausmM·kintiiii. 

Mikiili matlru.staja on ollut pe1·illii yllii ?nainittnjen leimojen 
1nnkaan vahintaiin nelja piiiviiii, ban on oikeutettu tah·ialennuk-
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seen. N eljan paivan pe1·illiiolo lasketcron sit en, etta maariiliikenne
paikan, leimaarnaan tulopaiviiiin lisataan luku 3. Esim.: Jos tulo
paiva 011 10. 1. 1962, on ensimmainen alennukseen oikeutetava mat
kustuspaiva paluuta varten 13. 1. 1962. 

Mikali maJtkustaja edella mainituista maarayksista poikete11 mat
kustaa ennen neljan paivan pen1laoloa takaisin liihtoliilcennepaikal
leen joko miiiiraliikennepaikalta tai matkareitin van·ella olevalta 
liikennepaikalta on han menettanyt oikeuden talvialennukseen. Ha
nelle myydaan talloin paluumatkaa varten taysihintainen menolippu 
lahtoliikennepaikalta. Matkustajan liihtoliikennepaikalta lunastama 
matkalippu ja alennustodistus on tiillOin luovutettava lipunmyy
jalle, joka liihettaii ne tarkastustoimisto II: een. 

4. J{ondttktoori, lipttnta1·kastaja tai mhastaja ei sew, menornat
kalla ottaa rnatkttstajalta lipptta eika alennttstodistttsta. Vasta 
palttttrnatkan pi:iiittyessii konduktoori, lipunta1·kastaja tai mha.staja 
sew, keriitii sekii matkalipttt ettii alenn1Mtodistttkset tarkastttstoimisto 
II: een liihetettaviksi. 

5. Matka11 aa keskeytA.aa kerran meno- ja kerran paluumat
kalla. 

6. 50 %:11 talviail.ennusmatkaa varten ostettu lippu on lavi tet
tavii meno- ja paluulippuja koskevien maaraysten mukaisesti ja 
25 %: n alennnkseen oikeuttavat liput lavistetaan menolipuista voi
ma a olevicn maariiysten mukaisesti. 

7. Lap ille, joilla on oikeus matkustaa puolella lipulla, ei talvi
alennusta myonnetii. 

8. Tahialennus on voimas a myos valtiomautateide11 ja J okiois
ten rautateide11 viilisessa yhdysliikenteessii. 

9. Talvialennusliput kelpaavat kuten muutkin rautatien matka
liput Oy Pohjolan Liikenne Ab: n ja Viipurin Linja-Auto Oy: n 
liikennoimiUa li11joilla. 

10. Talvialennuslippu ei oikeuta matkustamaan erikoiskuljetusta 
varten tilatussa piiivii- tai makttuvawnmsa, 1·etkeilyvattnttssa eikii 
tilatttssa vattnttnosastossa. 

11. Vuoden 1961 talvialennustodistukset on havitettavii ja uudet 
(2426, 2426 kk, 2427, 2427 kk) tilattava rautatiehallituksen pai11a
tusjao to ta. Talvialennustodistllikset ovat voimassa vain vuonna 
1962, joten lomaketilaukset on tehtavii sita silmiilla pitiien. 

12. Ale11nustodistuksesta irroitettavat tilastoliuskat on asian
mukai e ti tiiytettynii ja niputettuna liihetettavii tilityskuukautta 
seuraavan knukaude11 15 paiviian mennessii tilastotoimistoon. 

(Tfo n:o 1\:1 385, 7. 11. 61.) Kl 46/61. 8. 
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K adonneita matkalippuja, henk ilokortteja ym. 

Rautatiehallituksen yleisessi:i. toimistossa palvelevalle Iahetille Tuula g 
Tuukkaselle kirjoitettu asuntovapaalippu n:o 079935 matkalle Helsinki
Jokela, kelpoisuusaika 1. 11. 1961-30. 4. 1962, on varastettu ja kuoletetaan. 
(Ytp n:o Yt. 173, 8. 11.1961.) 

VR:n Helsingin valimossa tyoskentelevalle valimonapumiehelle Eino 
Juvoselle ajalle 1. 11. 61--30. 4. 62 kirjoitettu asuntovapaalippu n: o 038367 
>iilille Helsinki-Malmi on kadonnut ja kuoletetaan. (Hki val., 10. 11. 61.) 

Sai:i.ksjiirven aseman a. p. 2 l. kirjurille Viljo Kauko Rahu elle, jonka 
nykyinen virkanimitys on samaisen pysiikin a. p. asemame tari, helmikuussa 
1952 kirjoitettu henkilokortti n : o 61070 on kadonnut ja kuoletetaan. ( 4. 
ljp n: o 12 3/2645, 8. 11. 61.) 

Avoimia virk oja ja t oimia 

Tilapii.inen y. p. 9 l. rakenmtsmestarin toimi 5. ratajaksossa (Saarijiirvi), 1 0 
a. p. 3 l. rakenwu.smestarin viransijaisti!UB 11. ratajaksossa (Pieksamiiki), neljii 
y . p. 4 l. rakennusmestarin virkaa, joista kolme toistaisek i 1. ratajaksossa 
(Kirkkonummi, Pasila ja Tikkurila) seki:i. yksi toistaiseksi 11. ratajaksossa 
(P ieksii.mii.ki) . Rataosaston johtajalle osoitetut hakemukset on toimitettava 
rautatiehallituksen kirjaajalle viimeistiiiin 30. :j.l. 1961 ennen kello 12 (postitse 
ennen Vll'ka·ajan piiii.ttymistii.) . 

Yksi e l. ratavartijan toimi, toistaiseksi 5. ratajaksossa: km 331,5-340,5 
(Ruosniemi). Rataosaston johtajalle osoitetut hakemukset on toimitettava 5. 
ratajakson piiallikolle viimeistiiiin 30. 11. 1961. 

K aksi kirjanpitjj,jan virkaa, toistaiseksi 1. talousjakson toimistossa. Piia· 
johtajalle osoitetut hakemukset on toimitettava rautatiehallituksen kirjaajalle 
viimeistiiii.n 8. 12. 1961 ennen klo 12.00 (postitse ennen virka-ajan piiiittymistii.) . 

Kolme y. p. e l. kirjurin virkaa, toistaiseksi 2. talousjakson toimistossa. 
Piiii.johtajalle osoitetut hakemukset on toimitettava rautatiehallituk en kirjaa
jalle viimeistii.ii.n 8. 12. 1961 ennen klo 12.00 (postitse ennen virka-ajan piiii.t
tymista) . 

VR:n Urheilutoimikunnan tiedotuksia. 

Tennis-hiihtolei1·i Vuokatissa 

VR :n retkeilykeskuksessa Vuokatissa toimeenpannaan 28. 12. 61-4. 1. 62 11 
leiri, jossa tenniksen ohella on ohjelmassa myoskin hiihtoa. Hallimaksu tul-
laan perimii.iin pelaajilta pelituntien mukaan, sen sijaan majoituksesta ja 
ruokailusta veloitetaan Vuokatin normaalihinnat. 

llmoittautumiset leirille on tehtavii kirjallisesti 15. 12. 61 mennessii. 
os. : VR:n Urheilutoimikunta, rautatiehallitus, Helsinki. 

Hiihtii.jien talkoo-valmennusleiri Vuokatissa 

Vuokatissa VR :n retkeilykeskuksessa toimeenpannaan 5.-15. 12. 1961 rau
tatielaishiihtii.jille leiri., jossa telmiikkaharjoittelun ja valmennuk!!en lisiiksi 
suoritetaan talkootyota. L eiriliiisillii. on talkootyota vastaan vapaa ylliipito. 
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Leiriiu on osanottajien kiiytettiivii. vuosilomaansa tai jiirjestettiivii vapauta 
vuoroja >ailttamalla. 

llmoi ttautumiset o allistumise ta on tehtiivii. kirjallisesti 20. 11. 61 mem1c ii 
os. : YR: n U rheilutoimikunta, rautatiehallitus, Helsinki. 

Leirille h:n-iiksytyille tullaan liihettiimiiiin kirjall.inen ilmoitu~ sekii tar
kemmat matka- ~-m . ohjeet. Leiril iiiset saavat ylimiiiiriiiset vapaaliput 
K l 52/60.10 : u mukai e. ti. 

Helsinki 1961. Valtioneuvoston kirjapalno 
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KASKYLEHTI N:o 47 
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Vilttaus Klskylehdessl Julkalstuun mUraykseen merkttUn: 
Kl 1/61. 1 (- lehden numero, vuosl. astan numero). jakelu1 
koskevat muutosllmoltukset on tehtavt patnatustaostoon. 

To I mIt us: Rautatlenallltu~. lehttpalvelu. 

Sis a 11 y s: 1. Ratao an 'l'aivalni ka-Taivalkoski avaaminen liikenteelle. -
2. Mli.li.rii.yskokoelma I. - 3. Tyonantajan lapsilisli.- ja kansanelli.kcmo.ksu. - 4. 
Puisten rata- ja vaihdcpolkkyjen hankinta- ja laatumli.ii.rii.ykset. - 5. Muutoksia 
julkaisuun Liikennepaikkojen vii.limatkat. - 6. Vaunuryhmien rahtikirjat. - 7. 
Kadonneita matkalippuja, henkilokortteja ym. - 8. Avoimia virkoja ja toimia. 

Rataosan Taivalniska-Taivalkoski avaaminen 
liikenteelle 

Kulkulaitosten ja yleisten toiden ministerio 011 kuluvan mar- 1 
raskuun 9 paivana paattanyt, etta Kontiomaen-Taivalkosken 
rautatierakennuksen rataosa Taivalniska-Taivalkoski (2,69 km) 
luovutetaan yleiselle liikenteelle joulukuun 1 paivasta 1961 lukien 
rautatiehallituksen maarattavassa laajuudessa. Sen ohessa mi
nisterio on maariinnyt, etta mainittu rataosa on hallinnollisessa 
ja tilastollisessa suhteessa kuuluva Kajaanin liikennealueeseen, 
2. talousjaksoon, 10. ratajaksoon, 6. konejaksoon, 5. varastojak-
soon ja 6. liikennejaksoon seka etta rautatierakennusosasto hoitaa 
toistaiseksi rataosaston tehtavat. Samalla ministerii:i on oikeut
tanut rautatiehallituksen kayttamaan asianomaisia maararahoja 
puheena olevan liikenteen hoitoon seka muutenkin jarjestamaan 
liikenteen valiaikaisesti sopivaksi katsomallaan tavalla. 

Edellii olevan johdosta rautatiehallitus on miiarannyt, etta 
rataosa Taivalniska-Taivalkoski liitetaan valmiisiin ratoihin ja 
avataan joulukuun 1 paivasta 1961 lukien yleiselle liikenteelle 
seka etta rataosa on kuuluva 75. laakari- ja ensiapupiireihin ja 
10. sahkopiiriin. 

Nyt liikenteelle avattavalla rataosalla tulee olemaan Taival
kosken liikennepaikka seuraavin merkinnoin: 

p Taivalkoski Tlk 64 Psk 82. K Hpk 597. Tim 265. 
Kon 156. Jns 425. Kw 623. 

01 322. Pm 439. Ri 
744. Sk 631. Tl 751. 
Yw 419. 

Taivalkosken sijainti on km 814 + 738 m. 
(Kulk 3421/721-61, 9.11.1961; Rhjhlo n:o 2908, 14.11.1961.) 

Kl 47/61. 1. 

9772/61/5-- 23.11.1961. 
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Mii.ii.rayskokoelma I 

0 i k a is u s i v u ll e 14. 4. 25: Kirjoituksen 14. Henkilokunta 
14.4.9. Hakupapereita koskevia maarayksiii kohdan 14.4.9.4. vii
meisen kappaleen toiselle riville lisatiiiin g) kohta, joten po. kohta 
tulee kuulumaan: ei ylUiolevia c), d), e) j a g) kohdassa mainit
tuja todistuksia tarvitse liittiiii. 

(Hloj n:o 151, 15.11.61.) Kl 47/61. 2. 

Tyonanta jan lapsilisa- ja kansanelakemaksu 

Tyonantajan lapsilisii- ja kansaneH1kemaksusta 30 pa1vana 
joulukuuta 1959 annetun lain 1 § :n 1 momentti, sellaisena kuin 
se on 22 paivanii joulukuuta 1960 annetussa laissa ( 497 /60), on 
ensinmainitun lain muuttamisesta 10 piiivana marraskuuta 1961 
annetulla lailla muutettu niiin kuuluvaksi : 

1 §. 
Tyonantaja on vuosien 1960, 1961 ja 1962 aikana suoritta

miensa palkkojen perusteella velvollinen suorittamaan tyonanta
jan lapsilisii- ja kansaneliikemaksua, josta yksi kolmasosa kiiyte
taiin tyonantajan kansaneUikemaksuna kansaneliikelaissa (347/56) 
siiadetylla tavalla ja kaksi kolmasosaa lapsilisiilain (541/48) ai
heuttamien menojen peittamiseen. 

(Asetuskokoelma n.:o 490/61. - Toj n:o To 753, 15. 11.1961. 

- Vert. MK II sivu 1.159 ja Kl 1/61.2.) Kl 47/61. 3. 

Puisten rata- ja vaihdepolkkyjen hankinta- ja 
laatumaii.rii.ykset 

Rautatiehallitus on 8. 11. 1961 tapahtuneessa esittelyssii piiiittii
nyt muuttaa 'kaskylehdcssa n : o 46 a/ 60 julkaistujen puisten rata
ja vaihdepolkkyjen hankinta- ja laatumaariiysten 10. kohdan seu
raavan sisaltoiseksi: 

10. Sita mukaa kuin polkkyjen valmistus edistyy, ne on ladot
tava valmistuspaikoilleen tai valivarastoihin ristitapuleille huolelli
sesti siten, etta ilma voi esteettomasti 'kiertaa maan ja polkkyjen 
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valitse. Luovuttamista varten on polkyt pinattava asianomaisen 4 
vastaanottajan maaraamille paikoille tukeville, kuorrituille, lahotto-
mille ja vahintaan 10 em vahvuisille, 2,7 m:n pituisilla ristiin ase
tetuille aluspuille, jotka kuuluvat maksutta hankintaan. 

R a t a p o l k k y t a p u l i i n saa asettaa enintaan kymmenen 
polkkya syrjiilleen yhteen riviin ja valien tulee olla suunnilleen 
samansuuruiset. Varsinaisten polkkykerrosten eli - rivien vii.liin 
(poikittain) on pantava 2 polkkya lappeelleen kuten kuvasta 1 
kay ilmi. Pinon ylaosa muodostetaan 'katokseksi asettamalla poikki
suuntaan yksi polkky syrjalleen ja latomalla taman varaan katok
sen muodostavat kaksi viimeista kerrosta limittain kuvan 1 mukai
sesti. Katoksen muodostavien kerrosten valiin asetetaan niitten ala
paahan poikittain kapeahko salepuu tai riuku. Eri pol'kkyluokat 
on pinottava eri ta,puleihin (ludkitus alempana kappaleessa IV). 

Safe uu fai riuku 

·Kuva 1. 

V a i h de p o l k k y j a pinottaessa on kukin pituusmitta, mikali 
nii ti:i kokonaisia tapuleita kertyy, pantava eri pinoon vastaanotta
jan maaraamalle paikalle. Alle on asetettava aluspuut, kuten varsi
naisille ratapolkyille ja rivien valiin kuoritut, lahottomat, vei to
valiltaan yhtii paksut, vahintaan 5 em vahvuiset, poikittaiset sale
punt, jotka samoinh.llin aluspuut kuuluvat mak utta hankintaan. 
Salepuiden asemesta voidaan kayttaa myos polkkyja, varsinkin ta
vallisia polkh.7Pituuksia. Katos muodostetaan tapulin paalle, kuten 
tavallisista ratapolkyista, siis periaatteessa kuvan 1 mukaisesti. 

(Vo n:o Rh 2246/ 6734, 8. 11. 61.) Kl 47/ 61. 4. 
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Muutoksia julkaisuun Liikennepaikkojen vaJimatkat 

Viinijarven aseman alaisena km:lla 520 + 867 m avataan 
1. 12. 61 lukien liikenteelle Nostamo-niminen seisake seuraavin 
merk.innoin: 

se Nosta.mo 34 __ Viinijarvi 5. H 
Juojarvi 13. 
Vnj 5. Hko 114. 
Jns 38. Pm 145. 

Luk. 1. 12. 61. (Lkoj 
n:o Lt 1506, 15. 11. 
61.) Kl 47/61. 5. 

Seisakkeella pysahtyvat tarpeen vaatiessa (S) junat 831, 832, 
833, 834, 836 ja 837. 

Vaunuryhmien rahtikirjat 

Esiintyneen epiitietoisuuden takia huomautetaan, ettii TS: n 
38 § : n 15 lm: n kuudennen ka ppaleen mukaan on eri kuormaus
paikoilta ja eri purkamispaikoille lahetettiiville kulj etuserille 
laadittava eri rahtikirja, vaikka vastaanottaja olisi samakin. 
Vientitavaran osalta on eri purkamispaikaksi katsottava myos eri 
laivat, joten kuhunkin laivaan kullakin kertaa Hihetettavalle 
eralle on laadittava oma rahtikirjansa. Rahteja laskettaessa on 
kuhunkin rahtikirjaan merkityt . kuljetuseriit katsottava omaksi 
liihytekseksi, joten niihin sovelletaan kuhunkin erikseen lisamaa
riiyksen toisen kappaleen rahditusohjeita. Lisiimaarayksen ensim
maisessa kappaleessa mainitut hinnoituslukuvahennykset tehdaiin 
talloin tietenkin kussakin rahtikirjassa, mikiili vahennysten edel
lytykset ovat olemassa. (Tfo S 852, 18.11. 61.) Kl 47/61. 6. 

Kadonneita matkalippuja, henkilokortteja ym. 

Polttoainetyontekija Toivo Ilvoselle ajalle 1. 11.61-30. 4. 62 kirjoitettu 
asuntovapaalippu n :o 073692 valille Lappeenranta- Pulsa on kadonnut ja 
kuoletetaan. (Popu n: o 559, 14. 11. 61.) 

Helsingin aseman asemamiehelle Tauno Hertell'ille kirjoitettu henkilo· 
kortti n : o 52052 seka asuntovapaalippu n: o 83991 ajalle 01. 11. 61-30. 4. 62 
matkalle Helsiuki-Huopalahti ovat kadonneet ja kuoletetaan. (1. ljp 
n:o 1301/2954, 11. 11. 61.) 

1. konejaksossa palvelevalle tilap. tallimiehelle Maunu AsiJ,aiselle 6. 9. 
56 kirjoitettu henkilokortti n: o 35827 on kadonnut ja kuoletetaan. ( 1. knj 
n:o 637 Vpl, 13.11.61.) 

1. konejaksossa palvelevan vt. vet. lammittaja Hemmo Nurmisen pojalle 
Heimolle syyslukukaudeksi 1961 kirjoitettu kouluvapaalippu matkalle Purola 
-Jii.rvenpii.ii. on kadonnut ja kuoletetaan. (1. knj n :o 637 Vpl, 13.11.61.) 



-5- 47 

Tampereen aseman matkapalvelusta 11. 11. 1961 Aarne Usvalle, henkiHi- 7 
numero 19592, myyty kaikilla radoilla kelpaava 2 lk kuukausilippu n: o 
50937, jonka kelpoisuusaika piHi.ttyy 02. 12. 1961, on kadonnut ja kuoletetaan. 
(4. ljp n:o 1319/2712, 15.11. 61.) 

Kemin aseman asemamiehelle Eugen Erland Lipposelle 20. 10. 1952 
annettu henkilokortti n:o 68595 on kadonnut ja kuoletetaan. (6. ljp 
n:o 1273/3934, 13.11. 61.) 

7. ratajakson toimistoon 11.-12. 11. 1961 vii.lisenii. yona tehdyn murron 
yhteydessii. havaittiin, etta seuraavat lippukirjat: tilap. vapaalippukirja 
n: o 688463-500, jossa todennii.koisesti n: ot 688468-500 kii.yttamii.tta, virka
aikavapaaTippukirja n :o 75351-400 sekii. virkakertavapaalippukirja n:o 1569 
(75351-400) ovat varastetut ja kuoletetaan. (7. rtjp no 78/XIVj, 14. 11. 61.) 

Tilap. veturinlii.mmittii.jii.lle Yrjo Aleksanteri Kinnuselle 6. 7. 1959 kirjoi· 
tettu henkilokortti n:o 47292 ja tilap. vapaaliput n:ot 679932--3 matkalle 
Joensuu-Nurmes, seka hanelle itselleen etta vaimolleen Anjalle, ovat kadon· 
neet ja kuoletetaan. (8. knjp n :o 542, 15. 11. 61.) 

Pieksamaen a.seman lii.hetille Mauri Myohii.selle 27. 12. 54 kirjoitettu 
henkilokortti n: o 77 15 on kadonnut ja kuoletetaan. (9. lj n: o 2281, 
14. 11. 61.) 

Savonlinnan asemapaallikolle M. B. Siltalalle 10. 9. 61 kirjoitettu tila
painen vapaalippu n :o 607105, matkalle Savonlinna-Tornio ja takaisin, 
on kadonnut ja kuoletetaan. (9. lj n: o 2281, 14. 11. 61.) 

Avoimia virkoja. ja. toimia 

ApulaiskamTem·im (24 pi) viranSlJRlSuus rautatiehallitukseu talousosastolla. 
Patevyysvaatimuksena alempi oikeustutkinto, filosofian tai valtiotieteen kan- 8 
didaatin tahi ekonomin tutkinto seka perehtyneisyys kirjanpitoon ja tili· 
laitokseen. Kirjalliset, talousosaston johtajalle osoitetut hakemukset on 
toimitettava rautatiehallituksen kirjaajalle viimeistiian perjantaina 1 piii· 
vanii. joulukuuta 1961 ennen kello 12.00 (postitse cnnen virka-ajan paiitty· 
mista). 

N elja e l. ratavm·tijan tointa, joista yksi toistaiseksi 5. ratajaksossa : 
km 334,5-343 (Petiijii.vesi), kaksi toistaiseksi 7. ratajaksossa : toinen km 
689-696,5 (Raudaskyla) ja toinen km 567,590-574,890 (Hinkua) sekii. 
yksi toistaiseksi 12. ratajaksossa: km 653-658; 523-525,5 (Viinijarvi) . 
Rataosaston johtajalle osoitetut hakemukset on toimitettava ao. ratajakson 
piiiillikolle viimeistii.ii.n 7. 12. 1961. 

5. liikennejaksossa on haettavana seuraavat esityksen perusteella tiiy
tettaviit toimet: apulaiskanslistim toimia yksi Vaasan asemalla; konttoriapUr 
laisen toimia: yksi 5. liikennejakson toimistossa ja yksi Pie tar aaren asemalla · 
junamiehen toimia: kaksi Vaasan, yksi Kaskisten, yhdeksii.n Seiniijoen yksi 
Kokkolan ja yksi Haapajiirven asemalla; S l. vaihdemiehen toimia: 'kaksi 
Vaasan, kaksi Ylivieskan ja yksi Kokkolan asemalla; asemamiehen toimia: kaksi 
Vaasan, yksi Ylistaron, yksi Teuvan, yksitoista Seinii.joen, yksi Sydanmaan 
yksi Alavuden, yksi Myllymiien, kolme Ylivieskan, yksi Kokkolan, yksi 
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Haapajii.rven ja yksi Pihtipntaan asemalla sekii. yksi Munraksen (Hpj) 
laiturivaihteella. Liikcnneosaston johtajalle osoitetut hakemukset on jii.tet
tii.vii. liikennejakson toimistossa avoinna olevan toimen kohdalta 5. liikenne
jakson pii.ii.llikiillo ja muiden avoinno. ole~-ien toimicn kohdalta asianomaisten 
liikennepaikkojen pii.iillikiiille viimeistiilin . 12. 61. 

6. liikennejaksossa on haettavana seuraavat esityksen perusteella tii.y
tettii.vii.t toimet: 1 l. vaihdemiehen toimia: yhdeksii.n Kemin asemalla. Lii
kenneosaston johtajalle osoitetut hakemukset on jii.tettii.vii. Kemin asema· 
pii.ii.llikiille viimeistii.ii.n 12. 12. 1961. 
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KASKYLEHTI N:o 48 
1 9 6 1 

Vllttaus Klskylehdessl lulkalstuun mUrlykseen mer"kltiln: 
Kl 1/61 , 2 (- lehden numer"o, vuosl. asian numero) Jakelua 
koskevat muutosllmoltukset on tehtlvl palnatusJaostoon. 

To I mIt us: Rautatlehallltus. lehtlpalvelu. 

Sis a 11 y s : 1. Tyosuhteesta virkasuhteeseen tai piiinvastoin siirtyneen hen
kilon v uosiloman miiiiriiiiminen. - 2. Sairaanpas i-lomake. - 3. Rakennu mestarien 
piiivystys. - 4. Liikennepaikkojen yleisiii puistojen ja i s tutusten hoito-ohjeita 
100-vuotisjuhlavuoden kuntoisuuskilpailua varten. - 5. Rataki.·kotarvikkeiden piiiil
lysteiden palautu . - 6. l>fuutok ia julkaisuun Liikennepaikkojen viilimatkat. - 7. 
Muutoksia Oy Pohjolan Liikenne Ab:n tavaralinjaliikentee sii ja iilinjiirven pois
taminen kotiinkuljetuspaikkaluetteloista. - 8. airaspaarieu etsintii. - 9. Kadon
neita matkalippuja, henkilokortteja ym. - 10. VR:n palveluk een sopimattomia. -
11. Avoimia virkoja ja toimia. 

Tyosuhteesta virkasuhteeseen tai pii.invastoin 
siirtyneen .henkilon vuosiloman maaraaminen 

Rautatiehallituksen pyydettya ohjetta siitii, miten miiiiriiytyviit 1 
vuosilomart sinii kalenterivuonna, joHoin a ianomainen henkilo siir-
tyy tyosuhteesta virkasuhteeseen tai piiinvastoin, on valtiovwrainmi-
ni terio ilmoittanut kirjelmiilUiiin VM n: o 20/ 14-28/ 61, 6. 11. 1961, 
sem·aavaa: 

Vuo ilomien pit uuteen kysymyksessii olevis a tapauksissa vaikut
tavat ne erilaiset perusteet, joiden mukaan tyosuhteessa ja virka
suhte ·a olevien vuosilomat miiaraytyvat. Tyontekijain vuosilomista 
30. 4. 1960 annetun lain (199/ 60) mukainen lomaru:iJ.aariiytymisvuosi 
on 12 edellisen kuukauden aika maaliskuun loppuun mennessii, kun 
taas tyoajasta ja vuo ilomista valtion virastoissa ja laitoksissa 20. 6. 
1960 annetun asetuksen (294/ 60) mukaan virkasuhte a ol€vien 
lomat maiiriiytyviit kalenterivuo ittain. Milloin virkasuhde on kes
tiinyt vain osan kalenterivuotta, maiil'iiytyy vuosiloma edella mai
nitun uuden vuosiloma-asetuksen mukaan kahdestoistaosina koko 
kalenterivuoden lomasta (7, 8, 21 ja 28 §§). 

Kun asianomaisen tyosuhde, minkii aikana han on lomanmiiii
raytymisvuoden ajan ansainnut lomaa, piiattyy, on han oikeutettu 
tyosuhteensa perusteella hiinelle tyontekijiiin vuosilomalain mukaan 
tulevaan lomaan tai sen korvaukseen riippumatta hanelle myohem
min virkasuhteen perusteella tulevasta lomasta. Mita itten samana 
kalenterivuonna virkasuhteen perusteella annettavaan lomaan tulee, 
r iippuu taman l<Jman pituus edellii mainitun vuosiloma-asetuksen 

9978/61/5- 30. 11. 1961. 
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mukaan niiden kuukan ien lulmmaiidista, rnitldi si iiltyvlit sen kalcn
tcrivuoden palveluk'een. 

Va taavasti voidaaJn todeta, etta niis ·a tapauksi · a, jolloin ensiksi 
vir]~a ·uhteessa ollut siirtyy tyosuhteesecn, maiidiyty;v loman pituus 
virka uhtcen ajalta ko. kalenterivuoden palvelusajan pituuden pc
rusteella, kun taas tyosuhteesta tulevaa vuosilomaa laskettaessa 
otetaan perusteeksi virka uhde-lomasta riippumatta tyontekijiiin 
vuo ilomalain saatamiinii lomanmaariiytymisvuonna tyossa oltujen 
kuukausien htkumaarli. 

Edella olevaan selvennyksenii rautatichallitus ilmoittaa, etta ,vllii 
viimeisessii kappal·eessa ,tyossa oltujen kuukausien" lukumaaralla 
tarkoitetaan valtiovarainministeriosta saadun ilmoituksen mukaan 
niita kuukausia, joina asianomainen on ollut lomanmaaraytymis
vuoden aikana valtion tyontekijiinii virkasuhteen paiittymis n jill
keen. (Rh/ to n: o H 931, 21. 11. 1961.) Kl 48/ 61. 1. 

Sairaanpassi-lomake 

Sairaanpassi-lomake (n: o 3315) on uusittu ja otetaan kayttoon 
1. 1. 1962 alkaen. Sen jobdosta, etta V'anha painos, joka tullaan em. 
paiva ta lu:lci.en poistamaan kaytosta, on loppunut painatusjaostosta, 
kehoitetaan asianomaisia esim.iehia ja vastaavia tarkistamaan lomake
varastonsa ja varaamaan itselleen naitii lomakkeita vain sen miiariin, 
minka he arvelevat vieHi tarvitsevansa tulevan joulu1."Uun aikana 
seka lahettamaan hallussaan olevan ylijiiiiman heti painatusjaostoon. 

( Tt II n: o 85, 24. 11. 61.) Kl 48/ 61. 2. 

Rakennusmestarien piiivystys 

Kiiskylehdessa n: o 12 a/60 ilmoitettu rakennusmestareiden pal
vystyspiirijako muutetaan 5. ja 11. ratajaksojen o alta joulukuun 
1 paivastii 1961 lukien sem'aavak<li: 

5. ratajakso: Vilppula-Haapamaki-Keuruu-Kintaus 
Myllymaki-Alavus-Sydanmaa 
Virrat-Parkano-Kankaanpaa-NOOl'markku 
Jyviiskyla-.Aanekoski-Soorijarvi 

11. ratajakso: Miintyharju-Otava-Mikkeli 
Haukivuori-Vaajakoski-Hankasalmi 
Pieksamaki~ H uutokoski-Varkaus 
Kerisalo-Savonlinna-Punkasalmi-Parikkala 

(Rtoj n: o Rt 3216, 3230/ 6178, 25. 11. 61.) K:l 48/ 61. 3. 
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Liikennepaikkojen yleisiii. puistojen ja istutusten 
hoito-ohjeita 100-vuotisjuhlavuoden kuntoisuus
kilpailua varten 

1. Vih r- ja kukkak:asveja odotussaleihin, lippuka.ssoihin ja toi- 4 
mistoihin jne. on paaasiassa sa.atavana H yvinkiHilta, mutta myos 
Kouvolasta, Kuopiosta ja Oulusta. Koynnoskasveille sopivia s ina
ruukkuj,a (hinta n. a 600:- 5 eri varissa) on saatavana tilauk-
sesta ljp/ ypt kautta. Samoin 100-vuotisjuhlakoristeluissa saadaan 
kaantya ypt ja pt puoleen. 

2. Ulkopuolista somistelua silmallapitaen tyhjentyviin kukka
uurniin myohaissyksyn ajaksi (loka-, marraskuu) voidaan pistaa 
kookkaita mannyn- tai, katajanhavuja, jotka lumen sulattua keviUilla 
on poistettava. 

3. I stutusten kastelusta on huomattava, etta kukka-ampelit, -laa
tikot ja uurnat on kasteltava piiivittiiin ja ku:kkaryhmat 2--3 kertaa 
viikossa, poutasaalla paivittiiin. Kasteluvetta annetaan 1~20 
litraa/m2. 

4. P aitsi kaytavien ja nurmien paivittiiista siivousta, on siivot
taessa myos kukkaistutukset kitkettava rilkkaruohoista tarvittaessa. 

5. Nurmien niitto. Liikennepaikan lahiympariston nurmet niit€
taan 7- 10 paivan va1iajoin ruohonleikkuukone lla tai sen puut
teessa teravalla viikatteella. 

6. Kaytavat pidetaan rikkaruohoista puhtaina ja reunat lyo
tyina. Reunaus ,'uoritetaan n. 2 kertaa kesiissli. Tarpeettomia kay
tavia, joita .ei kayteta, on mullattava nurmikoksi. Edustavimmille 
poluille on pyrittava hankkimaa.n liuskakiveysta tai betonilaattoja. 
Rikkaruohomyrkyilla (esim. Fekabit) on havitettava rikkaruohostoja 
tavarasuojien ja laitureiden ym_paristasta. 

7. Joutoalueiden kunnostus. Ulompien vaihteiden viilinen alue 
tai matkustajajunien pysahtymiskohdat on pyrittava niittiimaiin 
ro karuohikosta ja vesakoi ta 1-2 kertaa kesiissa. Paikallim3n ra
kennusmestari huolehtii niittiimisen jarjestelysta. Lahopolkkyjen 
varastointia ja muu1Ja vastaavaa on valtettava Hille alueelle. 

8. Luonnonpuistikkojen aluskasviUisuus on raivattava, poistet
tava kuivat puut ja suurimmat kuivat oksat. 

9. Kaymaloiden ymparistoon on pyrittava istuttamaan suoja
pen aita 'tai -puita. Turvepehkua ja sammuttamatonta kalkkia on 
kaytettava runsaasti hajun poistamiseksi tavallisista kaymaloista. 

10. Pui tonpenlkkien maalauk esta on huolehdittava jo talvella. 
Varillisia penkkeja sijoiteltaessa on kiinnitettavii. huomiota kukka-
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ryhman varnn ja asematalon seiniiviiriin. Punainen penkki esim. 
kilpailee punaisten ruusujen viirin kanssa. Yleison oleskelupaikat 
on sijoitettava mahdollisuuksien mukaan puiden varjoon ja kukka
i tutukset sijoitettava palvelemaan tiitii tarkoitusta. Viiiira sijoittelu 
puistonpenkeille on sellainen, jossa ku'kkaryhmiit jliiivat · istujan 
seliin taakse. 

11. Maalaul~ issa lipputanko, liikennerajapaalut, nurmien suoja
paalut (mikali rtarvitaan lainkaan), pisteaidat yms. on nyt otettava 
huomioon. Samassa yhteydessii ne on suoristettava, langat lriristet
tiivii jne. 

12. Puusto ja puistopensaat. Vanhoihin puistoihin on pyrittiivii 
istuttamaan uusia taimia. Pitkiiii talvikautta ajatellen havupuiden 
istutus on suositeltavaa ja siihen voidaan viihin kustannuksin kiiyt
Hili joutoalueita. Pensaiden leikkausta muotoihin ei pidetii suosi
teltavana ja kauniina. Liikaa kasvua voidaan hillitii talvileikkauk
silla ja harvennuksella. Poikkeuksen tekeviit runkomaiset orapihlajat 
ja syreenit, joita voidaan leikata pallon ym. muotoihin. Koivun 
leikkaus on suorastaan tuomittavaa. 

13. Kukkaryhmiin ja -laitteisiin on puutan:hureiden ennen 
juhannusta i tutettava ilmastallisesti kestiivi.ii, kookkaita, mieluim
min kuk:kanupulla olevia, hyviijuurisia taimia riittiiviin tiheiiiin. 
Mullan kukkalaitteissa tulee olla lannoi1ettua ( e.sim. syk:syllii kylvet
tiivii PK-lannoitus) . PK-lannosta saatavana ypt:ltii (Nup). Kukk:a
ampelit on liihetettiivii aseman nimellii varustettuina syksyllii Hy
vinkiiiille (myohemmin up) mullan uusimista ja kukkakasvien 
i tutusta varten, jolloin ampelH heti kesiikuun alussa saadaan ripus
taa paikoilleen asemak:atoksien alle. Keskustaimisto pystyy tiiyden
tamiiiin ryhmakasvi- ja runkok:asvitarpeen, josta on ajoissa ilmoi
tettava ylipuutarhurille. Kukkaryhmiii ei nykyisen suuntauksen 
mukaan ole sijoitettava joka puolelle, vaan rajoituttava viihempiin, 
mutta kunnollisiin ryhmiin ja mieluimmin oleskelupai'kkojen Uihei
syyteen sekii niin, etta matkustava yleiso junista nakee esteettom.iisti 
niimii. Kukkaka veja on tarvittaessa hallan, lruivuuden, tuholruisten 
tms. tuhon kohdate a viipymiittii vaihdettava. Keskustaimisto on 
varautunut myos tiihiin tehtiiviiiin. Kuivuneet runkokasvit on viipy
miittii poistettava niikyvistii. 

Syksyllii perenna-, ruusu- ja muihin kukkaryhmiin sekii nurmi
koille voidaan istuttaa ~tulppaanin, narsissin ja k.rookuksen sipuleita 
n. 3 kertaa sipulin paksuuden <QSoi-ttamaan yvyyteen. 

Kukk:ien jatkuvan kukkimisen sal&isuus piilee muiden hoitotoi
menpiteiden ohella vanhojen kulrintojen aikaisessa poistalll!isessa. 
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14. Pensa aidat on leikattava heinii-elokuus a. 5-6 viikon jiil- 4 
keen ensimmi:ii esta leikkauksesta rehevakasvuisessa aid.assa voi oUa 
jalleen leikattavaa. Mat.alia ko1~steaitoja on leikattava useamminkin. 

15. Piiripuutarhureiden tulee ottaa suurernmissa i tutusten jar
je telyi a yhteys paikalliseen paiillystoon, koska se tuntee pai'kalli
sen liikenteen tarpeet, ka vuma:hdollisuudet jne. Yhteistoirointa tiilUi. 
tavoin tulee hedelmalli emmak i, eika synny tarpectonta kitkaa 
hoitotoiden jiirjestelyissa. 

16. Paallyston on otettava yhtcys pt:hen ja ypt:hen istutusten 
cpaonnistumisissa, myr ky- ja hallavaurioissa, kasvituholaisten esiin
tymi is a, erilaisten kaivauk ien johdosta ja muissa va. taavissa 
tapauksi " a. (Rto n: o Rt 3201/ 6103, 22. 11. 61.) Kl 48/ 61. 4. 

Ratakiskotarvikk:eiden paallysteiden palautus 

Kuten Kl : sa 44/61. 1 on ilmoitettu, on raide- ja vaihdetarvik- 5 
keet siirretty Malmilta Hyvinkaan varastoon, joka 1. 11. 1961 lukien 
toimii niiiden tarvikk:.eiden ke kusvarastona. Tiimiin vuok:si on myos 
tyhjiit ratakiskonaula- yms. tarvikelaatikot ja sakit palautettava 
llyvinkiiiin varastoon, eikii Malmille, jossa ei ole enaii varastohen
kilolnmtaa. (Vo n : o V. 621/ 642, 22. 11. 61.) Kl 48/ 61. 5. 

Muutoksia julkaisuun Liikennepaikkojen valimatkat 

Kouvolan aseman alainen Marjoniemen raide on purettu ja poi - 6 
tetaan merkintoineen julkai usta. (Lkoj n: o Lt 3021, 22. 11. 61.) 
Kl 4 / 61. 6. 

Malmin asemau alai ta Tera Oy: n raidetta koskeva mel'kinta 
·arakkeessa muutetaan euraavaksi: Teras 0~· : ta ,ja Insinooritoi

mi to V csi-Pek'ka Oy: Ui varten. Luk. 1. 12. 61. (Lkoj n: o Lt 2999, 
22. 11. 61.) Kl 48/ 61. 6. 

okian aseman alainen Suomen Gummi Oy: n raide on purettu 
ja poistetaan merkintoineen julkai usta. 

Saman aseman alaisen Lautalan raiteen merkinniit sar-akke . a 8 
muutetaan seuraavaksi : Suomen Kumitehdas Oy: ta Yartcn. Luk. 
1. 12. 61. (Lkoj n: o Lt 3058, 22. 11. 61.) Kl 48/ 61. 6. 

Punkasalmen ase-man alainen Sorakuopan raide on purettu ja 
poistet.a.an m l'kintoineen julkaisusta. (Lkoj. n: o Lt 3082, 24. 11. 
61. ) Kl 4 / 61. 6. 
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Taivalkosken pysatkin perustam:isen johdosta lakkautetaan Tai
valvaaran pysiikk:i 1. 12. 1961 lukien. Sita okoskevat merkinniit pois
tetaan julkaisusta. (Rh/lko n: o 3085, 28. 11. 61.) Kl 48/61. 6. 

Taivallrosken pysakin alainen Taiva.lniskan seisake siiri'etaiin 
1. 12. 1961 luk:ien lrm:lle 813 + 662 m. Sen johdosta muuttuvat 
saraJkkeessa 6 olevat merkinniit seuraaviksi: 

6. I Taivalkoski 1. 
PesiokyHi 81. 
Kon 155. ; 

Luk. 1. 12. 61. (Lkoj n: o Lt 2771, 24. 11. 61.) Kl 4 / 61. 6. 

Tai valkosken pysakin perustamisesta ekii Taivalvaaran pysiikin 
lakkauttamisesta johtuen muuttuvaJt jiilempana mainittujen lii
kennepaikkojen sarakkeessa 6 olevat merkinnat seUl'aaviksi: 

se Hauta-aho 

se Huuhkaja
vaara 

se I tii.Hi. 

se J akalaaho 

se Koitto 

lv Korvua. 

se Kovajarvi 
vh 

se Kurtti 
vh 

se K akiaho 

6. 
Pesiokylii 18. 
Taivalkoski 64. 
Kon 92. 

Pesiokylii 15. 
Taivalkoski 67. 
Kon 89. 

Taivalkoski 21. 
Pesiokylii 61. 
Kon 135. 

Pesiokylii 3. 
Taivall{oski 79. 
Kon 77. 

Pesiokylii 34. 
Taivalkoski 48. 
Kon 108. 

Taivalkoski 29. 
PesiOkyla 53. 
Kon 127. 

Pesiokylii. 11. 
Taivalkoski 71. 
Kon 85. 

Taivalkoski 14. 
Pesiokyla 68. 
Kon 142. 

Pesiokyli.i 39. 
Taivalkoski 43 . 
Kon 113. 
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Leino Pesiokylii 41. 
Taivalkoski 41. 
Kon 115. 

Lippo Pesiokylii. 32. 
Taivalkoski 50. 
Kon 106. 

Palo Taivalkoski 4. 
P esiokylii. 78. 
Kon 152. 

Pesiokyla ICon 74. Tlk 2. 

Paavaara Pe iokylii 27. 
Taivalkoski 55. 
Kon 101. 

Ritola Pesiokylii 7. 
Taivalkoski 75. 
Kon 81. 

Syrjli.vaara P esiiikylii 13. 
Taivalkoski 69. 
Kon 87. 

Sli.rkikoski Taivalko ·ki 16. 
Pesiokylii 66. 
Kon 140. 

Uuttula Pesiokyla 36. 
Taivalkoski 46. 
Kon llO. 

Vli.livaara Taivalkoski 31. 
Pe iokyla 51. 
Kon 125. 

Vli.ljankoski Taivalkoski 6. 
Pesiokylii 76. 
Kon 150. 

vaakio Pesiokylii 21. 
Taivalkoski 61. 
ICon 95. 

Luk. 1. 12. 61. (Lkoj n: o Lt 3094, 24. 11. 61. ) Kl 48/ 61. 6. 

Muutoksia Oy Pohjolan Liikenne Ab : n tavaralinja
liikenteessa ja Siilinjarven poistaminen 
kotiinkuljetuspaikkaluetteloista 

6 

Oy Pohjolan Liikenne Ab on ilmoi.Ittanut yhdistavansii Kuopio- 7 
Keitele ja Kuopio-Pielave i tavaralinjat 1. 12. 1961 lukien kierto-
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linjaksi Kuopio-Tervo-Keitele-Pielave i-Maaninka-Kuoi>io. 
Duden kieroolinjan yhdysasemaksi on samallla miiariitty yksinomaan 
Kuopio, jaten KurkimaJri ja SiiHnjiirvi jaiiviit nyt yhdysasemina 
pois. Nama muutokset korjataan Oy Pohjolan Liikenne Ab:n 
yhdysliikennesopimu:ksessa j a Valtionrautateiden Autoliilk:enne-saan
nossa ju1kaistuihin tavaralinjaluetteloihin siten, eWi. tavaralinja 
n: o 9 Kuopio-Siilinjiirvi-Pi·elaJVesi poistetaan ja tavaralinja n: o 
11 Kuopio-Keitele muutetaan edellli maini'tuksi kiertolinjaksi cu
raavasti. 

Tavandinja n :o ll 

K u o p i o - T c r v o - K e i t e l c - P i e l a " s i - :\I a a n i n k a 
-Kuopio 

Liitkennoidaiin maanantaisin, keskiviik'koi ·in ja perjantai in. 
La!hto Kuopio&'ta 5:00-7.00. 

Paikkakunta 

Kuopio "") 
Syvaniemi 
Karttula 
Pirttimiilki 
Tervo 
Niinivedenpiia 
Vesanto 
Keitele 
Sa via 
Pielavesi 
TuovilaiJ1lal1ti 
Ahkionl ahti 
Maaninka 
Kinnulanlah ti 
Kiiii1melahti 
Kuopio "") 

'l'a v a ranh uol topai kka 

Oy Pohjolan Liikenne Ab 
T: mi Lyytikainen ........... . 
Matkahuolto ................. . 
•••••••••••••••• 0 0 •••••• 0 •••• • 

Matkahuolto ............. . ... . 
0 •• ••• ••••• •••• 0 0 ••••• 0 ••••• • • 

Matkahuolto .... . ............ . 
Keiteleen 0 ·uuskauppa . . .. . .. . 

Matkalmolto . .... .... . 
~' . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

Kaupp. E. Hiltunen ......... . 
Matkahudlto ................. . 
0 uusliike Kalla ... . ... . ..... . 
Kiiarmelahden Talou ·kauppa .. . 
Oy Pohjolan Liikenne Ab 

*) = yhdysasema. 

Linja kunlun Kuopion osastoon. 

Viilirnatka 
Kuopiosta Kuopioon 

47 
57 
6 
73 

97 
112 
134 
143 
16 
178 
1 4 
191 
192 
231 

231 
184 
174 
163 
15 
143 
1.43 
119 

97 

63 
52 
47 
40 
39 

Siilinjiirven yhdysasematoiminnan lakkauttamisen johdosta muu
tetaan 1. 12. 1961 lukien myo. Kuopio-Siilinjiirvi-Juankoslri ta
varalinjaa ko kevat merlrinniit scmaavan si iiltOi iksi. 
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Tavaralinja n:o 10. 

Kuop ~o-Nilsi li-J uan koski 

Liikennoidaan maanantaisin, keskiviikkoisin ja perjmtai in. 

Llihto Kuopiosta 6.00-8.00. 

48 

Paikkakunta 'ravaranhuoltopaikka 
Viilimatka 

Kuopiosta Juaukos· 
kelta 

Kuopio •) 
Kuuslahti 
Pajulahti 
Ha:luna 
Suholanma!ki 
Sydlinmaa th 
Nilsili 
Pelonniemi 
Juankoski 

Oy Pohjolan Liikenne Ab 
Kuuslahden Talouskauppa 
Kaupp. V. Ollikainen .... . . .. . 
Kaupp. T. J. Pentikliinen .. . . . 
Kaupp. Hartikainen .. ... . ... . 

Nilsian Osuusliike .......... . . 

Matkahuolto ..... . .... . ... . .. . 
*) = yhdysasema. 

Linja kuuluu Kuopion osastoon. 

77 
34 43 
40 37 
48 29 
51 26 
55 22 
59 18 
71 6 
77 

Edella mainitut liilkennoimisjarje telyt aiheuttavat Valtionrauta
teiden Aurtoli~kenne-saann08sa sivuilla 35--45 julkaistuun tavara
linjojen awkkoseNiseen paikkaktmtaluetteloon seuraavat muutokset. 

Kalliorannan, Keihii taipaleen, Kurkimiien, P ello maen, Pihkain
miien, Pitkiilahden ja Siilinjarven merkinnat poi tetaan kokonaan. 

Ja.ljempana lueteltujen paikkakuntien linjanumero- ja yhdys-
asemamerkinnat seka valimatlkat yhdysasemalle muurttuvat ura.a-
vanlaisilksi. 

Ahkionlahti . . ...... . ..... . ... . .... . . 
Haluna .... . ..... .. .... . ........ . .. . 
Juankoski ..... ................. . ... . 
Karttula . . ... . .. ................... . 
Keitele . . ................... . ...... . 
Kinnulanlahti ..... . . . ..... . .... . ... . 
Kuopio ......... . . .. ....... . ...... . . 

" 
" 
'' ••••• • ••• • ••••• • •• • •••• 0 • •• 0. 

Kuuslahti ... . . .. .. . . ... ..... . . .. .. . . 
Kaarmelahti .... . . . . ............... . 
Maaninka .... .. ............ ... ... . . . 
Niinivedenpaa .... ...... . .. .... . .... . 

PI.J 11 
PL 10 
PL 10 
PL 11 
PI..J 11 
PL 11 
PL 10 
PL 11 
PL 12 
PL 15 
PL 10 
PL 11 
PL 11 
PL 11 

Kuo 52 
Kuo 4 
Kuo 77 
Kuo 
Kuo 
Kuo 

57 
112 
40 

Kuo 34 
Kuo 39 
Kuo 47 
Kuo 88 

7 
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Nilsia ........ . .................... . 
Pajulahti .......................... . 
Pelonnierni ......................... . 
Pielavesi .. . ........................ . 
PirtJtimiiki . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Suholanmaki ....................... . 
Sydanmaa th .. . ......... . .......... . 
(Syvaniemi) pitii,ii olla Syvanniemi .. . . 
Tervo .............. . ............ . . . 
Tuovila~~ahti ............ . .......... . 
Vesanto ....... . ................... . 

PL 10 
PL 10 
PL 10 
PL 11 
PL 11 
PL 10 
PL 10 
PL 11 
PL 11 
PL 11 
PL 11 

Kuo 59 
Kuo 40 
Kuo 71 
Kuo 88 
Kuo 68 
Kuo 51 
Kuo 55 
Kuo 47 
Kuo 73 
Kuo 63 
Kuo 97 

Uutena paikkana lisii.tiiii.n samaan luetteloon yksi paikkakunta 
seuraavin merkinnoin. 

Savia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . PL 11 Kuo 97 

Kun samassa yhteydessa m.yos varsinainen dmtiinkulj.etustoiminta 
Siilinjarvella laklkautetaan 1. 12. 1961 lukien, poi tetaan Siilinjiirvi 
kotiiiiikuljetu Eikennepaikkojen luetteloista (V altionrautateiden 
Autoliikenne-siianno· a sivu'lta 33). (Kut n:o 1195, 22. 11. 61.) 
K1 48/61. 7. 

Sairaspaarien etsinta. 

Dm 7-moottorivaunusta n:o 4160 on kadonnut sairaspaarit. Niita pyy
detaan etsimaan ja loydettaessa lii.hettiimaan Riihimii.en vat·ikolle. (Vrp 2. 
knj n: o TI 13 3, 25. 11. 61.) 

Kadonneita. matkalippuja, henkilokortt eja ym. 

Lii.hetti Hilkka Sinikka Haapasalolle kirjoitettu a untovapaalippu n: o 
079909 vii.lille Helsinki-Riihimii.ki, voimassaoloaika 1. 9.-31. 12. 1961, on ka
donnut ja kuoletetaan. (Yt n:o 1 3, 24.11. 1961.) 

Ratavartija Herman Pi ·ton pojalle Hannulle ajalle 4. 9.-31. 12. 61 vii
lille Leppiilahti-Vaajakoski kirjoitettu koululaisvapaalippu n:o 14206 sekii 
ajalle 7. 10. 61-31. 1. 62 viilille Leppiilahti-Rovauiemi kirjo.itettu tilapiiineu 
vapaalippu n:o 795132 ovat kadonneet ja kuoletetaan. (11. rtjp n:o 65/1901, 
25. 11. 61.) 

VR :n palvelukseen sopimattomia 

Vaasa11 a emalla pal veleva alokas Sven Erik Ekman, synt. 9. 12. 40, on 
19. 11. 61 lukien erotettu rautatien palvelukseen sopimattomana. (5. ljp n:o 
H . 107, 22. 11. 61.) 
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Avoimia virkoja ja toimia 

Kolmc apulais1wnslistin toinla rautati hallituksen tarka tustoimistossa lily- 11 
tl'tiian esityk en p ruste lJa. Tariffiosaston johtajallc o~oitet ut. hakiO'muk et on 
jiitrttii.vii. tarkastustoimiston knnsliaan viimeiRtiiiin 14. 12. 1961. 

Valtionrautateiden koneosastossa 2 lll. lyonjohtajan vi1'ka ja .'1 pl. tyon
johtajan vil'kC£, joista cdellin!'n toisto.is~?ksi Vaa nn konrpajassa ja jiilkimmiii
nen Oulun koncpajas"a. Koneo~aston johtajallc osoitetut hakemukset on toi
mitettava rautatiehallituksen kirjaajalle viimeistii.ii.n 14. 12. 1961 ennen kello 12 
(postitse lii.hetettiiessii cnneu virka-ajan paattymistii). 



.... 
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KASKYLEHTI N:o 49 
1 9 6 1 

Vllttaus Kukylehdud Julkalstuun mUrAykseen merkltUn: 
Kl 1f61. 2 (- lehden numero, vuosl, ulan numero). Jakelua 
koskevat muutosllmoltuksec on tehtlvl palnatusJaostoon. 

To I m I c us: Rautatlehallltus, lehtlpalvelu. 

S is ally s : 1. Ennkkoperintaasetuksen muuttaminen. - 2. Muutoksia jul
kaisuun Liikennepaikkojen valimatkat. - 3. Onnettomuu · ja vauriotilasto. 
4. Matkalippualennuksia. - 5. Kadonneita matkalippuja, henkiloll:ortteja ym. -
6. Avoimia virkoja ja toimia. - 7. Veturimiesoppilaita otetaan. 

Ennakkoperintaasetuksen muuttaminen 
Marraskuun 17 paivana 1961 annetulla asetuksella on 23 pai- 1 

vana joulukuuta 1959 annetun ennakkopcrintiiasetuksen (4 2/59) 
26 § muutettu ja asetukseen lisiitty uusi 9 a § seuraavasti: 

9 a §. 
Milloin verokirjaan on tarpeen liittiia lisalehti, on verovelvolli

sen tai tyonantajan hankittava sellainen verotoim.isto ta tai vero
mcrkkien myyntipaikasta. 

Tyonantajan, joka ottaa verokirjan lisiilehden kayttOon, on mer
kittava siihen verokirjan mukaisesti verovelvollisen taydellinen nimi, 
syntymaaika ja osoite seka verovuosi ja liitettiivii lisalehti vero
kirjaan. 

26 §. 
Kalenterikuukauden aikana pidiiWimansa miiarat on tyonanta

jan, joka toimittaa ennakkopidatykset veromerkkeja kayWimiitta, 
suoritettava postitoimipaikkaan, postisaiistopankkiin tai Suomen 
Pankkiin sen liiiinin laiin.inkonttorin postisiirtotilille, jossa suori
tuksen vastaanottava toim.ipaikka tai konttori sijaitsee_ 

Suorittaessaan pidiittamansa maarat postisiirtotilille on tyon
antajan tiiytettiivii asianmukainen tilillepanokortti seka siihen liit
tyvat ennak:komaksutodisteet A ja B, ja on B-todisteeseen mer· 
kittiiva myos tyonantajan kotikunnan veropiirin verotoim.iston 
osoite. A-todiste jaa suorituksen vastaanottaneen toimipaikan tai 
konttorin leimalla varustettuna tyonantajalle, jolle suorituksen ta
pahtuessa postitoim.ipaikkaan on annettava lisaksi erillinen kuitti 
suoritetu ta maarasta. B-todiste, joka on varustettava toimipaikan 
tai konttorin leimalla ja pidatysmiiaran vastaanottaneen toimihen
kilon nimikirjoiuksella, liihetetaan osoitteessa mainitulle verotoimis
tolle. Milloin tyonantajalla on postisiirtotili, Yoi suoritus ennakko-

10188/61/5- 8. 12. 1961. 
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pe1·intalain 19 §: n 3 momentissa tarkoitetun ajan kuluessa tapah
tua myos tilisiirtona asianomaisen laiininkonttorin postisiirtotilille, 
mutta on silloinkin noudatettava, mita edella tassa pykiiliissa on 
saadetty. 

Ktm tyonantajana on valtio tai sen laitos, ei B-todistetta kiiy
teta. 

Tatii asetusta sovelletaan 9 a §: n ---- osalta 1 paivasta 
tammikuuta 1962. 

(Asetuskokoelma n:o 501/61) 

T a l o u s o s as t o n j o h t a j a huomauttaa edella olevan joh
dosta, etta ennakonpidatysten ckii tyonantajan lap ili a- ja kan
saneUikemaksujen tilityksen ja liianinkonttorille maksami en suh
tecn noudatetaan valtionrautateilHi edelleenkin VR Kaskylehdes ·a 
49/ 56.2 annettuja miiiirayksia. (Toj n : o To 785, 1. 1~. 1961. -
Vert. Kl 10 a/ 60.) Kl 49/ 61. 1. 

Muutoksia juJ.kajguun Liikennepaikkojen valimatkat 

2 Lapinjarven pysakin alaisen Eskilomin sei akkeen kohdalla 
6. sarakkeessa on tariffivalimatkoissa virhe. Oikeat merkinnat 
ovat seuraavat: 

Eskilom • 1 

(Lkoj n:o Lt 73, 

6. 
Laplnjarvi 2. 
Orimattila 33. 
WI 25. Lh 53. 

Ri 112. Kw 115. 

28. 11. 61.) Kl 49/61. 2. 

Lohjan aseman wlainen Muijalan seisakevaihde korotetaan 
1. 1. 1962 lukien saman aseman alaiseksi linjatoimi toksi seuraa
vin merkinnoin: 
lit Muijala Mui 2 __ Lohja 6. Num· RTt 

mela 8. Lo 6. 
Hy 58. Rr 41. 
Ri 70. 

•• 

Hpk 300. Ilm 549. 
Jns 558. Kon 658. 
Kw 191. 01 752. 
Pm 375. Sk 41 . 
Tl 146. Yw 630. 

T Hi.htevaa kappa· 
letavaraa varten 
alue-, asema ja 
siirtovunuina. Luk. 
1. 1. 62. (Lkoj n :o 
L t 3182, 29. 11. 
61.) Kl 49/ 61. 2 . 
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Jalempanii minituilla liikennepaikoilla olevien atamaraiteiden 2 
nimet muutetaan 11. 12. 61 lukien seuraaviksi: 

Liikennepaikka Raiteen nykyinen nimi Uusi nimi 

Aavasaksa Satamaraide Rantaraiteet 
Haapajarvi Satamaraide Rantaraiteet 
Haukipuda Satamaraide Varastoraide 
Imatra Sataman raiteet Saimaan raiteet 
Inha Satamaraiteet Rantaraiteet 
Joensuu Satamaraide Rantaraide 
Juojarvi Satamaraide Poytalahden raide 
Kauttua Satama.raide Rantaraide 
Kemijarvi Satamaraiteet Petsamon raide 

Pumppuhuoneen raide 
Rantaraide 

Kontiolahti Satamaraide Hoytiiiisen raide 
Kyttala Satamaraide Jokiraide 
Lieksa Satamaraiteet Kaupunginniemen 

raiteet 
Loimaa Satamaraide Sahan raide 
:Mikkeli Satamaraiteet Savilahden varasto-

raiteet 
Uisi Satamaraide Lapalion raide 
Orivesi Satamaraiteet Rantaraiteet 
Otava Satamaraiteet Puulan raiteet 
Pyhasalmi Satamarata Salmen raide 
Salo Satamaraide Rantaraide 
Simo Satamaraide Puutavararaide 
Valkeako ki Satama Rantaraiteet 
Vilppula Satamaraiteet Rantaraiteet 
.Ahtari Satamaraide Sahan raide 
Amman aari Satamaraide Rantaraide 

Raiteita koskevat muut merkinnat jaavat ennalleen. 

:Mikkelin a eman alaiset Pursialan satamaraiteet merkintoineen 
poistetaan julkaisusta 11. 12. 61 lukien. 

(Lkoj n: o Lt 2589, 29. 11. 61.) Kl 49/61. 2. 

Onnettomuus- ja vauriotilasto 

Onnettomuus- ja Yauriotilasto (Ovt) vuodelta 1960 on ilmes- 3 
tynyt painosta ja perusjakelu suoritettu painatusjao ton toimesta. 

(Lkoj n: o Lt 2758, 1. 12. 61.) Kl 49/61. 3. 
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Matkalippualennuksia 
Helsinki (lyhinta tieta): 1.-6. 1. 1962; Suomen Kansakoulun
opettajain Liitto; XII kulttuuripaivat; kulttuuripaiville matkus
tavat kansakoulunopettajat; 25 %- Ostetut matkaliput oikeutta
vat matkustamaan vain yllii mainittujen paivien vali enii aikana. 
Kulttuuripiiivat ovat 3.-4. 1.1962. (Tfo n: o S 756, 16. 10. 61.) 
Kl 49/61. 4. 

Kadonneita matkalippuja, henkilokortteja ym. 

Pieksii.mii.ella, 9. konejaksossa palvelevalle tilap. vet. lamm. Kaarlo 
Kustaa Halttuselle matkalle Pieksfunii.ki-Helsinki 18. 11. 61 kirjoitettu tilap. 
vapaalippu no 780757 sekii. 1. 11. 54 annettu henkilokortti n: o 4866 ovat 
kadonneet ja kuoletetaan. (9. knjp n: o 1052/423. H. VIII. 2, 27. 11. 61.) 

Avoimia virkoja ja. toi.mia 

Yksi ap. 9 l. raken'I1!USmestarin vim-nsbJatsuu..s 11.. ratajaksossa (Kerisalo) . 
Rataosaston johtajalle osoitetut hakemukset on toimitettava rautatiehallituksen 
kirjaajalle viimeistii.ii.n 21. 12. 1961 ennen kello 12 (postitse enuen virka-ajan 
pii.attymistii.). 

Yksi 2 l. mtavartijan toinni, toistaiseksi 10. ratajaksossa: km 763,5-774 
(Leino) . Rataosaston johtajalle osoitetut hakemukset on toimitettava 10. rata
jakson pliii.llikolle viimeistii.iin 21. 12. 1961. 

Yksi ylimalirliinen 1 l. si.ihkoasentajan tovmi toistai eksi 4. sii.hkopiirissii. 
(Pri). Tehtii.vii.nii. pliiiasiallisesti vahvavirta-alan tyot. Hakemukset osoitettava 
sii.hkoteknillisen toimiston paallikolle ja toimitettava 4. sii.hki:ipill-in piiallikolle 
23. 12. 1961 mennessa. 

V eturi.miesoppilaita otetaan 

Veturimiesoppilaita otetaan valtionrautateiden Hyvinkii.ii.n konepajaan, 
jossa on ainoa konepajakoulu vetuTimiesoppilaita varten. Oppiaika on kolme 
vuotta ja siihen sisii.ltyy myos kolmen kuukauden harjoittelu Turnn kone
pajassa. Oppiajalta maksetaan palkkaa, joka ensimmliisenii. vuotena on 57 mk 
tunnilta ja suw-enee siita tyoehtosopimuksen mukaisesti. Vapaata asuntoa 
tai muita luontoisetuja ei ole. 

Paiisyvaatimukset ovat: Suomen kansalaisuus, 16-20 vuoden ika ja 
suoritettu kansakoulun tai sita vastaava oppimiiii.rii.. 

Pyrkijoiden on lii.hetettava hakemuksen a Hyvinklian konepajan kontto
riin joulukuun 16 pii.ivii.an 1961 mennessii.. Hakemukseen on liitettlivii. papin
todistus tai ote siviifuekisteristii., oikeaksi todistettu jii.ljennos kansakoulu
touistuksesta tai vastaavasta sekii. alle 18-vuotiaiden lisii.ksi holhoojan an
tama suostumus. Hakemuksessa on ilmoitettaYa hakijan postiosoite ja 
asuinkunta seka, jos hakija on aikaisemmin ollut valtionrautateiden psyko
teknillisissii. kokeissa, missii. ja milloin. Sopiviksi katsotut kutsutaan myo
hemmin psykoteknillisiin kokeisiin. Matkoja varten ei anneta vapaalippuja. 

Konepajatoimisto. 

Helsinki 1961. Valtioneuvoston kirjapaino 

, 
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KASKYLEHTI N:o 50 
1 9 6 1 

Vllnaus Kbkylehdessl julkalstuun maaniykseen merkltiiln: 
Kt 1 ,61 . l \ - tehden numero. vuosl, as tan numero). Jakelua 
koskevat muutostlmottukset on t ehravi patnatus taos toon. 

To 1 m t t us : Rautatiehallt tus, leh t tpalvelu. 

Si s a ll y s: 1. Vaunuryhmien vaununsaatteet. - 2. Hangon rahtitasotukset. -
3. Pohjoismainen tavaratariffi. - 4. Uusi korulomake. - 5. Korulomakkeiden va
rastointi. - 6. VR:n palvelukseen sopimattomia. - 7. Avoimia virkoja ja toimia. 
- 8. Riva del Solen lomakyla. - 9. VR:n shakkimestaruuskilpailut. - 10. Rauta· 
tieopiston kurssiohjelma keviitlukukaudella 1962. 

Vaunuryhmien vaununsaatteet 

E siintyneen virheellisen kaytannon johdosta huomautetaan, etta 1 
erillinen vaununsaate on kirjoitettava kaikille niille samaan vaunu
ryhmiian kuuluville vaunuille, joiden purkaminen tapahtuu miiara
aseman eri purkamispaikoissa. Nain on meneteltavii siinakin tapauk
sessa, etta kaikki vaunut on osoitettu samalle vastaanottajalle. 
Vientitavaran osalta on eri purkamispaikaksi katsottava myos eri 
laivat, joten kuhunkin laivaan kullalrin kertaa liihetettiivat vienti
tavaravaunut on merkittiiva omaan erilliseen vaununsaatteeseen. 

(Vrt MK V, luku 51 H) . (Kut n:o 1951, 7. 12. 61.) Kl 50/61. 1. 

Hangon rahtitasotukset 

Kulkulaitosten ja yleisten tOiden ministerio on ilmoittanut val- 2· 
tioneuvoston 7. 12. 1961 taydentaneen 22. 8. 1961 antamiaan ohjeita 
Hangon rahtitasotuksista (Kl 39/61. 2 Kulkulaitosten ja yleisten 
toiden ministerion myontamat) seuraa vasti: 

1. Ministerion piiatoksen 2 a- kohdassa mainitut puu- ja saha
tavaran rahtiedut myonneti:ian toistaiseksi myos vanerituotteille seka 
lastu- ja kuitulevylahetyksille. Edut myonnetaan vaneri-, lastulevy
ja kuitulevylahetyksille myos Viialasta lahetettaessa. 

2. Ministerion paatoksen 2 c- kohdassa mainitut rahtiedut myon
netaan toistaiseksi myos Suolahdesta, Kuopiosta ja Lauritsalasta 
liihetetyille vanerituotteille seldi lastu- ja lmitulevylahetyksille. 

3. Ministerion piiatoksen 2 b- kohdassa mainituista puunjalostus
teollisuuden tuotteista on rahti kokeilumielessii joulukuussa 1961 ja 
tamm~aaliskuttSsa 1962 Hangon satamaan sama kuin Hilloon 
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myos Hillon satamaa 200 km llihempanli olevilta liikmmepaikoilta 
ehdolla, eWi samaan laivaan niiltii lahetetty tavaramliarli on enin
taan 25% laivan Hangossa ottamasta Hillon rahdilla kuljetetta
vasta lastista. Rahtietu myonnetalin naiden tli.yte-erien osalta kliy
tottyjen vatmujen akseliluvusta riippumatta. 

Nain myonnetyt rahtiedut korvataan valtionrautateille tulo- ja 
menoarvion 15 Pl. II: 32 momentilla olevast a maiirarahasta. ( Tfo 
s 930, 11. 12. 61.) Kl 50/ 61. 2. 

Pohjoismainen t avarat ariffi 

Kiiskylehdessii 46/61. 6 on p a in o vir he Karlsborgsbnlk
Norrbottenin tariffikilometreissa. Tariffin sivulla 190 sarakkeessa H 
on tariffivalimatka oleva 1692 eika 1992. (Tft V n: o 393, 5. 12. 61.) 
Kl 50/61. 3. 

Uusi korulomake 

Kotimaisessa siihkosanomaliikenteessli otetaan 1. 1. 1962 lukien 
kliyttOon nykyisen korulomakkeen Kr 19 tilalle uusi kirkkoaiheinen 
korulomake Kr 23. Rautatieliikennepaikkoja kehoitetaan tilaamaan 
tarpeelliseksi katsomansa maiirii uutta lomaketta. Asemilla olevat 
korulomakkeet Kr 19 kehoitetaan Yuoden piiattyessii Ui.hcttamaan 
Tarkastustoimisto II:lle Helsinkiin. (Trt n:o Y 155/547, 11. 12. 61. ) 
Kl 50/ 61. 4. 

Korulomakkeiden varastointi 

Korulomakkeiden varastointi keskitetlilin 1. 1. 1962 lukien posti
ja lenniitinlaitoksen paavarastoon Toijalaan. Rantatieliikennepaikat 
tilaavat kuitenkin tarvitsemansa lomakkeet Tarkastustoimisto II: n 
kautta lmten tahankin asti. Myoskiian tilityksessa ei tapahdu muu
toksia. (Trt n:o Y 154/546, 11. 12. 61.) Kl 50/ 61. 5. 

VR :n palvelukseen sopimattomia 

Oulun aseman liikennetyontekija Hannu Johannes Seilonen on erotcttu 
rautatien palvelukseen sopimattomana joulukuun 8 paivastii. 1961 lukien. 
(6. ljp n:o H . 918/4168, 4.12. 61.) 

Avoimia. virkoja. ja. tp imia 

Yksi y. p. 3 l. rakennusmesta1·in vi1·ka, toistaiseksi 11. ratajaksossa (Pun 
kasalmi) ja yksi y. p. 4 l. mkennusmestarin virka, toistaiseksi 1. ratajaksossa 
(Kirkkonummi). Rataosaston johtajalle osoitetut hakemukset on toimitettava 
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rautatiehallituksen kirjaajalle viimeistiiiin 28. 12. 1961 ennen kello 12 (postitse 1 
ennen virka·ajan pii.iittymistii.) . 

Kolme e l. ratavartijan tointa, joista yksi toistaiseksi 2. ratajaksossa: 
km 183,5-190 (Lappohja), yksi toistaiseksi 5. ratajaksossa: km 500-509 
(Varanen) ja yksi toistaiseksi 8. ratajaksossa: km 779-787 (Ii). Rataosaston 
johtajalle osoitetut hakemukset on toimitettava asianomaiselle ratajakson pii.iil
likolle viimeistii.an 28. 12. 1961. 

Kirjanpitiijan (puutavara) virka valtionrautateiden varasto·osastossa. Rau· 
tatiehallituksen pii.iijohtajalle osoitetut hakcmukset on toimitettava rautatiehal
lituksen k-i.rjaajalle viimeistii.ii.n 10. 1. 1962 ennen kello 12 (postitse cnnen virka
ajan pii.iittymistii.). 

Riva del Solen lomakylli. 

Rautateiden Urheilun Tuki-sii.ii.tion hankkima, VR:n Urheilutoimikunnan 8 
ja sitii. tietii. koko rautatiehenkilokunnan ja heidii.n perheenjii.sentensii. kiiyt-
toon luovutettu lomatalo Ri va del Solen lomaky lii.ssii. vastaanottaa ensi 
vuonna lomavieraita edellisen vuoden tapaan. Riva del Sole sijaitsee Ita-
liassa Castiglione della Pescaiassa Vii.limeren rannalla, n. 200 km Roomasta 
pohjoiseen. Lii.hin rautatieasema on Grosseto, jonne on matkaa kylii.stii. 25 
km. Lomatalossamme on kaksi kahden hengen makuuhuonetta, ololluone, 
keittio ja kylpyhuone. Aile 12 vuotiaita lapsia varten on saatavissa lisii.
vuoteita. 

Varsinainen lomailukausi lomakylii.ssii. alkaa ensi vuonna 5. 3. ja pii.ii.t
tyy 28. 10, jolloin lomailijoilla on malldollisuus itse valmistaa ruokansa tai 
kii.ydii syomii.ssii. lomakylii.n pikabaarissa tai ravintolassa. 

Majoituk.sessa on siirrytty huonevarauksiin entisen vuodepaikkavarauk
sen asemasta. Kahden hengen huone maksaa 600 mk vuorokaudelta. Jos 
huoneessa asuu vain yksi henkilo, maksu on 500 mk vrk:lta. Koko lorna
talon majoitusvahvuus on nii.in ollen vain neljii. henkiloii. Olohuonetta kii.y
tetii.iin vain siinii. tapauksessa makuuhuoneena, ettii. lomatalon varaa esim. 
viisi henkiloii. kiisittii.vii. perhe tai ryhmii.. Majoitusmaksu oikeuttaa kii.yt
tii.miiiin olohuonetta sekii. sii.hkoistettyii. keittiotii. jii.ii.kaappein.een ja ruokailu· 
vii.lineineen. Lakanoista ja lasten lisiivuoteista kannetaan pieni lisii.maksu. 

Varauksia voidaan jii.ttii.a VR:n Urheilutoimikunnalle os.: rautatiehalli· 
tus Helsinki 1. 1. 1962 lii.htien kirjallisesti ja tiiytetii.iin paikat saapumisjar
jestyksessii.. Asianomai.sen on maksettava majoitusmaksunsa postisiirtotilille 
n : o 72582 VR: n Urheilutoimikunnan miiariiiimanii ajankohtana. Majoitut'
maksua ei makseta takaisin peruutuksen tapnhtuessa, silJii joka tapauksessa 
lomakylii.iin on suoritettava maksu nii.in tyhjiksi jii.iivistii. huoneista. Oles
keluaika Riva del Solessa jiirjestetii.iin viikon jaksoihin saapumisen ja pois
tumisen tapahtuessa maanantais·in. Varausai1.-a. 011 viikko tai kaksi, poikkeus
tapauksissa kolme tai nelja, jos on tilaa. 

VR:n Urheilutoimikunta antaa ohjeet matkasta suorinta tietii. Riva del 
Soleen. Kansainvii.liset vapaaliput ja alennukset saadaan Kl 16a/56 mukai
sesti. Lii.hempiii. tietoja antaa VRU, puh. Hki 547. 

VB :n Urheautoim{kunta 

VR: 11 shakkimesta.ruuskilpailut 

Vuoden 1962 henkilokohtaiset shakkimestaruuskilpailut toimeenpannaan g 
asianomaisella luvalla VR:n retkeilykeskuksessa Vuokatissa 4--11. 2.1962 
viilisenii. aikana. 
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Kilpailut suoritetaan mestaruusryhmii.ssa, 1, 2 ja 3 luokassa siten, etta 
mestaruusryhma ja 1 luokka aloittavat sunnuntaina 4. 2. klo 16.00, sekii. 2 
ja 3 luokka tiistaina 6. 2. samaan aikaan. Viimeksi mainitut pelaavat 8-
miehis iss a ry hmissii. 

Mestaruusryhman kilpailua, jonka voittajasta tulce v. 19()2 VR: n 
shakk.imestari pidetaan myos katsastuksena Bulgariassa v. 1962 jarjestetta· 
viin USIC: n joukkuemestaruuskilpailuihin shakissa. 

Pelit tullaan suorittamaan siten, etta valoisa aika voidaan kayttiia 
ulkoiluun. 

Osanottomaksuna kannetaan 200 mk, joka pcritaan kilpailupaikalla. 
Majoitulisesta peritaiin 75 mk 12-hengen huoneissa ja 150 mk 2-4-hengen 
huoncissa vuorokaudelta omin liinavaattein. Ruokailu tapahtuu retkeilykes· 
kuksen ruokalarakennuksessa, mutta myos omassa ruokataloudessa voi aina
kin osi ttain olla. 

Ibnoittautumiset, joissa on mainittava mihin luokkaan aikoo osallistua, 
on Iahetettiiva 20 . 1. 1962 mennessii osoitteella vet.kulj. Vcikko Reini 1. kone· 
jakso Pasila, taikka Helsinki, Hiimeentie 72 B 34. Ylimaiiraiset vapaaliput 
on tilattava jaksojen, konepajojen ja toimistojen piiiillikoiltii. 

Timoittautumisten yhteydessii. on mainittava haluaako majoituksen 12· 
vai 2-4-hengen huoneissa. Toivomukset taytetaiin ilmoittautumisjarjestyk· 
se. ii. Jos halutaan paluumatkaa varten omaa makuuvaunua, siita myos 
maininta ilmoittautumisen yhteydessii. 

TTRU :n shakkijaosto 

Rautatieopiston kurssiohjelma k evli.tlukukaudella 1962 

10 Poimintoja: 

Ylemmiit lilikenneoppikurssit (i luokkaa) 
Tariffiosaston oppikwrssit (1 luokka) 

jatk. . 1. 
opintomatkan ajankohta maiirataiin myohemmin 
tutkinto .. ............. . . . .... . .. alk. 19. 3. 
tutustumiskaynteja ja todistusten jako 

Vat~winkuljettajaoppikwrssit (i luokkaa) 

paatt. 17. 3. 

" 
30. 3. 
31. 3. 

aile 
paiisiaisloma . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . , 
tutkinto . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . , 
tutustumiskaynteja ja todistusten jako 

9. 1. klo 11.00 pii.ii.tt. 5. 5. 
23. 4. 19. 4. 

7. 5. " 
" 

22. 5. 
23. 5. 

Kurs eille saapuvilla tulee olla mukanaan seuraavat ohjesaannot: Juna
turvallisuussii.anto (2660) li ii.lehtineen, Otro (2635), Veturinkuljettajien ja 
-liimmittii.jien ohjesaii.nto (2533), Veturitallin vahtimiehen ohjesii.iinto (2534), 
Virantoimitusohjesii.ii.nto (2501), Paineilmajarrun selitys ja kii.yttoohjeet 
(2705) sekii. Vaunujen lammitys- ja jaii.hdytyslaitteiden selitysohjesaanto 
(2722) . 
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Alcmmat Zit"kenneoppikurssit (2 luokkaa) 
alk. 

pli.ii.siiiisloma . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . , 
tutkinto . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . , 
t utustumiskii.yntejii. ja todistusten jako 

9. 1. klo 10.30 paii.tt. 
19. 4. 

7. 5. " 
" 

5. 5. 
23. 4. 
21. 5. 
22. 5. 

ao 

Kursseille saapuvilla on oltava mukanaan seuraavat ohjesii.annot: Jt 
(2660) lisiilehtineen, Otro (2635), AJS (2661), Virantoimitusohjesaiinto 
(2501). 

Kone- ja. varasto·osastojen oppiku1·ssit (1 luokka) 

alk. 5. 2. klo 10.00 pii.att. 
pii.ii.siii.isloma . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . , 
tu tkinto . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . , 
tutustumiskii.yntejii ja todistnsten jako 

18. 4. 
24. 4. " 

" 

17. 4. 
23. 4. 

4. 5. 
5. 5. 

Oppilaat ilmoitetaan rautatieopistoon ao. pii.ii.llikkojen toimesta liihettii.· 
mii.llii. 20.1. 62 mennessii. nimikirjakorttien jii.ljennokset (kovat). Kursseille 
saapuvilla tulee olla mukanaan opinto-ohjaajien antamat julkaisut. 

Rakennusmestarioppt"kwrssit ( 1 luokka) 
alk. 

tutkin to . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . , 
tutustumiskii.yntejii. ja todistusten jako 

7. 5. klo 9.15 paatt. 
4. 6. 

" 
2. 6. 

15. 6. 
16. 6. 

Rata- ja rautatierakennusosastot ilmoittavat osanottajat rautatieopistoon 
lahettii.en heidii.n kovat nimikirjakorttinsa 30. 4. 62 mennessii.. Kursseille saa
puvilla tulee olla mukanaan ainakin alempana ratavartijakurssien kohdalla 
mainitut ohjesii.ii.nnot. Muista mahdollisista ohjesii.ii.nnoistii. ilmoitetaan kurs
seille nimettii.ville myohemmin erikseen. 

Ratavartijaoppikurssit (1 luokka) 
alk. 

tutk:into . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . , 
tutustumiskayntejii. ja todistusten jako 

8.1. klo 
29.1. 

9.15 paatt. 21. 1. 

" 
2. 2. 
3. 2. 

Ratatoimisto ilmoittaa rautatieopistoon 3. 1. 1962 mennessii ratajaksojen 
pii.ii.llikoiden jiirjestiimiensii. kypsyyskokeiden perusteella nimeiimiit oppilaat 
heidiin kovat nimikirjakorttinsa Hihettiien. Kursseille saapuvilla tulee olla 
mukanaan seuraavat ohjesiiannot: Virantoimitusohjesaii.nto (2501), Juna
turvallisuussiiiinto (2660) lisiilehtineen sekii Yleisiii. ohjeita opastinturva
laitosten kiiyttiimisestii, hoidosta ja kunnossapidosta (2728). 

Al1wtavat liikenneoppikurssit (£ luokkaa) 
alk. 24. 4. klo 10.00 piiii.tt. 22. 5. 

tutkinto . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . , 23. 5. , 29. 5. 
tutustumiskiiyntejii. ja todistusten jako 30. 5. 

Kursseille saapuvilla tulee olla mukanaan seuraavat ohjesiiii.nnot: Junatur
vallisuussii.iinto (2660), Asema- ja junapalvelussiiii.nto (2661), Virantoimitus
ohjesiiiintO (2501), Tariffisii.iinto (2643), Tilityssiiii.nto (2657), Vaunuilmoitus
ja vaunuston kiiyttomiiii.riiy kset ( 2656). 

10 
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1 Q Varastonhoidon perWJkwrssit (1 Zuokka) 

a.lk. 2.4. klo 9.15 pii.iitt. tutkintoineen 14. 4. 

Hallinto-, taloWJ-, rata- ja rautatierakennWJosastojen. oppikursseja ei jii.rjes
tetii. kevii.tlukukaudella 1962. 

Varastomestari- ja polttoailnetyonjohtajakurssit jiirjestettii.neen Ryysluku
kaudella 1962. 

Mahdollisista turvalaitekursseista ilmoitetaan erikseen. 

KypS'IJyskokeet ylempii.ii.n liikennevirkatutkintoon sekii. mahd. kone- ja va
rasto-osastojen ylempii.ii.n virkatutkintoon valmentaville kursseille jii.rjestetii.ii.n 
myohemmin ilmoitettavana aikana kevii.ii.llii. 1962. 

Kirjanpidon perWJ- ja jatkokwrssien tutkintotilaisuus on rautatieopistossa 
keviitlukukauden pii.ii.ttyessii. myohe=in ilmoitettavana aikana. 

Kielitutkinnot jiirjestetii.ii.n toukoh:uussa 1962 myohemmin erikseen ilmoi
tettavana tarkempana ajankohtana. 

En1aisista linjahallinnon Tcu1·sseista tiedotetaan a.o. pii.ii.llystojen toimesta 
erikseen. 

Seuraavia ki1·jekursseja voidaan kii.yttiiii. hyvii.ksi: englannin jatkokurssi, 
venii.jii.n alkeiskurssi, veniijii.n jatkokurssi, Kansauvalistusseuran kirjeopiston ja 
Tyovii.en Sivistysliiton kirjeopiston kurssit ruotsin, saksan, ranskan, englannin 
ja veniijii.n kielissii. (rautatieopisto maksaa puolet), kirjanpidon peruskurssi ja 
lrirjanpidon jatkokurssi. Ilmoittautumiset rautatieopistoon. 

Kielfkursseja jiirjestetiiiin entiseen tapaan. A.o. paa.Ilikkojen esitykset lii
hetetiiiin rautatieopiston johtajalle. Rautatieopisto lainaa myos kielilevyjii. ja 
gramofooneja kielten opiskelussa pite=ii.lle ehtineille kertausopintoja varten. 

KuukaWJilomat 27. 1 ja 10. 3. 

(Ropj n: o 286/531, 8. 12. 61.) 
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Vllttaus Klskylehdessl fulkalstuun mllrlykseen merkltlln: 
Kl 1/61. 2 (- lehden numero, vuosl, asian numero). Jakelua 
koskevat muutostlmoltukset on tehtlvl palnatus)aostoon. 

To I m It us: Rautatlehallltus, lehtlpalvelu. 

Ohjeet SNT-Liitosta tilattujen ratakiskojen P-54 1 
tarkastuksesta niita vastaanotettaessa ja toim.en
piteista takuuaikana kiskojen ollessa kaytannossa 

1. Vastaanottotarkastukset 

Neuvostoliitosta tilattujen ratakiskojen P-54 vastaanotto suorite
taan tehtaalla Neuvostoliiton lmlkulaJitosministerion, l\1PS: n toi
mesta. 

Koska raja-asemaUa on VR : n taholta mahdoton suorittaa laa
dull.lista tal'kastusta, on tama tarikastus suo1"1itettava ratajaksossa 
ja rautatieralkoonukseHa sek.a kiskohiJtsaamossa kislrojen tultua vau
nuista. puretui'ksi. 

l\1ikali ki kot eiviit ,tiiyta hankinta opimusehtoja, on niista viipy
matta tehtava kirjallinen ilmoitus rata- tai ra:utatierakennustoimis
tolle, joka toimittaa nama ilmoitukset edelleen ratateknilliselle 
toimistolle mahdollisen korvausvaatimuksen valmistelemiseksi (ks. 
Rtt 759/770, 17. 4. 61) varasto-osaston jatllrotoimenpiteita varten. 

KorvausvaaJtimus on rh: n toimesta esitettava ha.nkkijalle viimeis
taiin kuuden kuukauden kuluttua kiskojen toimitu paivii ta lukien, 
jona pidetaan SNT -Liiton rautatieraja-aseman lahtoleiman osoitta
maa piiivamaariia rautatierahtikirjassa. 

Kiskoja vasta.anotettaessa edellamainituissa tarkistuspaikoissa 
on kiinnitettava huomio vain sellaisiin teknillisiin vaatimuksiin, 
jotka koskevat kiskojen nimellismittoja sallittuine virheineen ja 
kiskojen pinnassa o1evi.a tai muita U'lkonaise.sti havaittavia vikoja. 

10359/61/5 -- 13.12.1961 
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1 a. Ratakiskojen P-54 nimellismitat ja niissii sallitttt poikkeamat 

NimellismitaJt ovat hankiniasopimuksen tek.nillisiin Yaatimuksiin 
perustnvan piirustuksen L 285 n: o 1 x mukaiset. 

Na;issa nimellismitoissa saHitaan seuraavat poikk:eamat: 

k::iskon pi·tuudessa (vrt. Rtt 759/ 770) . . . . . . . . -+- 6,0 mm 
hamaran korkeud€ssa ja knperuudessa . . . . . . . -+- 0,5 mm 
hamaran leveydessii . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . -+- 0,5 mm 
varren pa:ksuudes a . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . + 0,75 mm 

-0,50 mm 
jalan leveydessa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . + 3,0 mm 

-0,5 mm 
varren korkeudessa, 

sideruuvien re.iJrien suuruudessa ja etaisyy
dessa kiskon paasta ja korkeussuunnassa .. 

poiklrileikk:auksen epiisymmetrisyydessa (pysty
akselin suuniaan) : 
kiskon j alassa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . <mint. 

" 
hamarassa ..... . . .. .... . .. . 

" 
" 

muissa mitoissa ........... . 

+ 0,8 
-0,5 

-+- 1,0 

1,0 
0,3 

-+- 0,3 

b. Ulkonaisesti huomattavat kiskoviat 

mm 
rom 

mm 

mm 
mm 
mm 

Kiskojen kylmaoikaisusta johtuvia paikallisia muodonmuu
ioksia, jotka kiskoa vasten a:setetulla 0,5 m: n pituisella viivotti
mella mitattuina ylittavii.t 0,5 mm, ei sallita. 

Kylmaoikaisun jalkeen kiskolle sallittu koko kiskon pituudelta 
tasainen ja yhtenainen kayryys vaaka- ja pystysuorassa suunnassa 
saa olla nuolikorkeudeltaan enintaiin suhteessa 1/ 2200 kiskon pi
tuudesta. 

Kiskojen muodossa ei saa esiintya aa~lotomaisuutta. Pai.tten vaan
tymista sallitaan pystysuor·assa suunnassa enintaan 0,5 mm: iin ja 
vaakasuorassa smmnassa enintaan 0,3 mm: iin saakka, kun mittaus 
suoritetaan tangentin smmnassa kiskoa v·asten asetetulla 1 m: n 
pituisella viivottimella. 
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Kisko katsotoon kieroksi, jos kiskon jalan ja alustan valinen 1 
rako kiskon paissa diagonaalisuunnassa kiskoja tarkastuslavalla 
mitattae a on 25 m: n pi.tuisten kiskojen osalta yli 2,5 mm j.a 
12,5 m: n ki kojen osaJlta yli 1,25 mm. 

Painumat kiskon pinnassa eivat saa olla 1 mm yvempia; 
kiskon jalan reunoissa lovet (kuopat) 0,5:sta 1 mm:iin on puh
distettava jouheiksi. 

Kiskon pinnan pitaa olla ilman kettoja, l'epeutumHi, halkea
mia ja ulkonemia. Hiushalkeamia ja ulkonemia kiskon pinnassa 
sallitaan enintaan 1 mm: n syvyisina, mutt a ki kon jalan levey
den keskimmaisella kolma:Imeksella enintaan 0,3 mm:n syvyisina. 
Vikojen syvyyden maaraaminen suoritetaan taltalla, jolloin las
tun hailkeaminen on osoituksena viasta. 

Kiskon varressa, sidekiskojen ulkopuolella sallitaan ulkonemia 
5 mm: iin saakka; idekiskojen Wtyntaalueella ulkonemat tiiytyy 
poistaa talttaamalla, sahaamalla tai hiomalla noudattaen maiirat
tyjii mittoja ja samttuja poikkeamia. 

Koveruutta kiskon jalassa ~i sallita, jaJan keskikohdan kuperuu , 
verrattuna reunoihin ei saa ylittaa 0,5 mm. 

Kiskon piiiitypinnoissa .ja sideruuYin reikie.n pinnoissa ei sallita 
kutistumi e&ta johtuvia halkeamia eika kerroksen irtautumista. 
Epaselvissa tapauksissa t.arka.stetaan kerrostumien esiintymista talt
tau lastusta, jonka jakaantumisen katsotaan o ·oitta.van kerro -
tumista. 

Kiskon murtopinnassa (paadyssa) ei saa olla jaiinnoksia valu
onkalosta, joka olisi paljain silmin niihtiivissii. 

Kiskon sideruuvireikien on oltava ilman repeytymia ja pmseita 
sarmi&Sa. 

Kiskonpaiden on oltava leikatut kobtisuoraan kiskon pi.tuu -
akselia va taan ja piiiden ehdottomasti jyrsityt. Vinous piiatypin
noissa ei saa ylittiiii 1 mm mi iiiin suunnassa mitattuna. 

c. Toisen laatuluokan kiskot 

Koska kiskojen jakau.tuminen ensimmiiiseen ja toi een luokkaan 
perustuu mm. kemialliseen kokoomu!ksoon ja valmistu•ksessa seka 
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1 k&ei>SSa i,lmeneviin e:i!kkoihin ei vastaanottotarkastu.ksessa voida 
HiUi puolta rart:lkaista muuten kuin laatmmenki:nto.jen perusteeU.a. 

Kuitenkin on vastaanotettaessa kiinnitettava huomio nliidenkin 
kiskojen mittapo:i!kkeanniin ja ulkonaisiin vikoihin, lkuten ensimmiii
sen llaatuluokan iki.s'lroista on edeHa maa:ditty. 

Talloin on huomattava, etta toi.sen laatuluokan kiskoille, jotka 
muutoin tayttavat ens:immaisen ja toisen lla;atuluokan vaatimulrset, 
sruH'itaa:n yli kalffii '~ertaa suur:emmat mittapoiikkea.Illialt ( ei kui.ten
kaan k:iiSikon jalan leveydessa). 

2. T o i m c n p i t e e t r a t a k i s k o j e n o 11 e s s a r a d a s s a 
takuuaikana 

Ratakiskoj en P-54 takuuaikana (korkeintaan 5 vuotta) mah
dollisesti tapahtuvista murtumista ja rairteeseen panon jalkeen 
ilmenneista vioista on ratwjaksojen ja rautatierakennustenkin, mi
kali niiden hoidassa on P-54 kiskopainoista rataa, tehtava ilmoitus 
vastaavasti rata- tai rautatierakennrustoimistolle, joka toimittaa 
ilmoitukset edelleen ratateknilliselle toimistolle asian selvittelya ja 
mahdollisen, talruuehtojen peru teella esitettavan korvausvaatimuk
sen jarjestelya varten. 

Koska naissa talruuehdoissa edelly;tetaan kaytettavan Neuvosto
liiton rautwteiHa kaytettyja kiskovikojen arvioimistapoja, on mur
tuman ilmoituksissa noudatettava jaljempana annettavia ohjeita. 

a. Ratakiskojen P-54 vikojen luokittelu 

Ratakiskoissa P-54 esiintyvien vikojen luokittelus ·a noudatetaan 
SNT-Liiton rautateilla voima.ssa olevi,a m.iili.rayksi.a, jotJka ilmenevat 
piirustuksesta Raj n: o 195003. Taman mukaan kiskovikojen luo
kittelu klisittaa yhdeksan ryhmaa. Jokaisesta kiskovian perustyy
pista on kyseessa olevassa piirustuili:sessa kuva. Kuvat on nume
roitu, joten murtuma- tai vikailmoituksessa voidaan sanoa esim., 
etta kiskossa on vika n: o NN. 

Vikojen tunnusluvut ovat kaksinumeroisia. Ensimmaisen nu
mero tarkoittaa kiskovian ryhmaa ja toinen via.Il perustyyppia. 
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b. Kiskonrnurtumien ja -vikojen t1rnoitukset 

Murtumien ja vikojen ilmoittamiseen kaytetaan tavallista VR:n 
lomaketta n: o 3207. Otsikon alle merkitiUin P-54. 

Koska takuuehdot edelly;ttiiviit lisiiksi eraitii lisatietoja, joita ei 
isiiJly tahan lomakkeeseen, on lomakkeen kiiiintopuolelle merkit-

tiivii seuraavat selvitykset : 

1) Onko ki ko poistettu radasta (on tai ei): 
2) Poi ton syy: 
3) Poistopaivii: 
4) Vian numero luokittelun mukaan: 
5) Kiskon merk.inn.ii.Jt piirustuksen Raj n: o 1076 mukaan (ks. 

Rtt 759/770): 
6) Ratapolkkymiiiirii kplfkisko : 
7) Kiskolla kulkeneiden junien Vma:x: (km/t): 
8) Kiskoa rasittaneet rashimmat veturityypit: 

Koska takuuaikana voidaan aada korvaus myo eriiiden vikojen 
ilmetessii ki koihin, on ilmoitukset tehtiivii, pait i mmiumista, myos 
korvausta edellyWivista kiskovioista noudattaen edelliimainittua 
vikojen luokittelua. Ratakiskot kor-vataan, mikiili ne o oittautuvat 
kelpaamattomiksi normaaliin kiiyttoon seuraavien vikojen vuoksi: 

J os kiskon hamarassa esiintyy pituussuuntaisia, pysty- tai vaaka
suorassa tasossa kulkevia kerrostumia; jo kiskoissa havaitaan poi
kittai uuntaisia murtumia taikka jalan keskimmiii elle kolmannek
selle jaaneiden hiushahkea.mien, halkeamien tai valssauspurseiden 
avautumisesta johtuvia jalan lohkeamia (kuvat 40, 41 ja 42); 

jos hamarassa esirintyy poikittaissuuntmisia halk.eamia taikka kis
koi a vaalea- tai tu.mmatap1ii.isiii. murtumia (kuvat 61 ja 62) : 

tai jos kiskoissa havaitaan siileitii (kettoa), repeytymiii, pur-
eita, halkeamia, hiushalkeamia, hamarassa olevia rakkuloita taikka 

muita metallurO'ista alkuperiiii olevia tai valmistuksesta johtuvia 
vilkoja, jotka ylittavii·t aikai emmin mainitut NL: n standardin 
sallimat rajat. 

Metallurgista allmperiiii. oleva vika maaritelliian korvausvaati
muksen alaisesta kiskosta otetun laboratoriotutkimuk en perusteella. 

50 a 

1 
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1 Koska valmistustehtaan edustajalla on oikeus tarkastaa paikan 
paalHi, etta esitetty korva.usvaatimus on oikeutettu, on VR: n ase
tettava hiinen nahtavakseen ne l~ataki ·kot, joihin vaatimu kohdis
tuu, ik:islroihim. kuuluvat k:i!i.nnitystarviikkeet (sidekislrot, alu.s1evyt), 
radan kuntoa koskeva.t a.siakirjat seka ra.dan kayttoa koskcvat tie
dot, joihin sisaltyy myoskin sen brt-kuorman kokonaismiiara, 
joka on kuljetettu nailla kiskoilla koko sina aitkana, jona ne ovat 
olleet kaytossii. Naiden tulosten perusteella laaditaan molemmin~ 
puolinen poytaki1~ja. 

Radasta takuuaikana poistetut ·kiskot on kerattiiva sopiviin paik
koihin a.sianomaisissa 1~a .tajak ·oissa ja varustettava katkeaman il
moitusta ko kevalla numerolla niin, etta kiskot helposti loy•tyvat 
takuuehdoissa miiarattyja tarkastuksia varten. 

Edellii selostetuissa ohjeissa mainittuja piirustuksia Raj. L 285 
n: o 1 x, 1076 ja 195003 on aatavissa rr:tj raidejaostosta. (Rh Rtt 
n :o 3198/ 7125, 8. 12. 61.) K·l 50 a/ 61. 



•• 

KAS KYLE HTI N:o 51 
1 9 6 1 

Vllttaus KAskylehdessl fulkatstuun maaraykseen merkltiiin: 
Kl 1!61 . 2 (- lehden numero, vuost , astan numero). Jakelua 
koskevat muutosilmot t ukset on teh tavA patnatustaostoon. 

T o 1 m I t us : Rautatiehalhtus, lehtipalvelu, 

S is a 11 y s: 1. VR·juhlajulkaisun tilaaminen. - 2. Sairaanpa si-lomakkeen 
uusiminen. - 3. Kaksoisraide Hiimeenlinna-Iittala. - 4. Rakennusmestarien 
paivystys. - 5. Selektoripuhelimet. - 6. Muutoksia julkaisuun Liikennepaikkojen 
valimatkat . - 7. Konduktoorivaunujen kalustot . - 8. L enniitinliikenne. - 9. 
Ke. kitettyyn kotiinkuljetustoimintaan siirtyminen Torniossa. - 10. Lysolivaunu· 
jen uumerosarja. - 11. Muutoksia tariffisiiantoon. - 12. P ohjoiRmainen tavara· 
tariff i. - 13. Kadonneita matkalippuja, henkilOkortteja y m. - 14. Avoimia vir
koja ja t oimia. 

VR-juhlajulkaisun tilaaminen 

Koska kaikki 100-vuotisjulkaisun ,Valtionrautatiet 1937- 1 
1962" tilanneet henkilot eivat viela ole suorittaneet toista, kol
matta ja neljatta maksueraa, jokainen maaraW.ian 500 markkaa, 
va.ikka ne olisi ollut suoritettava jo marraskuun loppuun men
nessa, pyydetaan heita maksamaan nama edit ensi tilassa rautar 
t iehallituksen tilitoimiston postisiirtotilille n: o 2245 . 

Viides ja 'kuudes maksum'ii tulloon per.imaiin en.si nwden altlSSa. 

(Yt 194/13. 12. 1961.) Kl 51/61. 1. 

Sairaanpassi-lomakkeen uusiminen 

Sairaanpassi, lomake n: o 3315, on uusittu. Se on otettava 2 
kayttoon 1. 1. 1962 alkaen, minka jalkeen a.ikaisempia painoksia 
ei enaa voida hyviiksya. 

Uutta lomaketta ei jaeta perusjakeltma painatusjaostosta, 
vaan on asianomaisten niita sielta tilattava merkitsemalla tilauk
seen huomautuksen "uusi painos". Kaikki vanhat lomakkeet on 
viilittomasti 1. 1. 1962 jalkeen lahetettava painatu jaostoon. (Tt 
II n: o 85, 14. 12. 61.) Kl 51/61. 2. 

Kaksoisraide Hameenlinna-Iittala 

Kaksoisrari.de Hameenlinna-Iittala on avattu li.ikenteelle joulu- 3 
kuun 18 pairvana 1961. (Rto n: o Rt 1034/6498, 18. 12. 61.) Kl 
51/61. 3. 

10618/ 61/5- 21. 12.1961. 
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Rakennusmestarien paivystys 

Kaskylehdessa n: o 12 a/60 ilmoitettu rakennusmestaeeiden pai
vystyspiirijako muutetaan 2. ratajakson osalta tammikuun 1 
paivasta 1962 lukien seuraavaksi: 

Riihimaki 
Hameenlinna-Ii ttala 
Oi tti-Jarvela-Lahti-Heinola 
Lahti-Uusikyla-Kausala 
Lahti-Orimattila-Loviisa 
Hyvinkaa-Lohja 
Karjaa-Hanko 

(Rt n: o 3413/6542, 16. 12. 61.) Kl 51/61. 4. 

Selektoripuhelimet 

Rautatiehallituksen automaattikeskukseen liitettyjen selektori
johtojen ja H elsingin junanliihettiijiin keskuksen suuntanumerot 
muuttuvat. 

Smmtanumerot soitettaessa rautatiehallituksen automaattikes
kuksesta selektor:ijohdoille tai Helsingin junanlahettajan keskuk-
seen ovat 4. 1. 1962 alkaen seuraavat: · 

Suunta Vanha suunta 
N:o 

Helsinki ~ Kauklahti . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 71 
Helsinki ~ Riihimaki . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 73 
Helsinki~ Riihimaki rataselektorijohto . . . 75 
Helsinki~ Karjaa , 76 
Helsinki ~ Porvoo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 78 
Helsinki ~ Helsinki junanUihettajan keslrus 70 

(Stt n:o 3033, 16.12. 61.) Kl 51/61. 5. 

Muutoksia julkaisuun Liikennepaikkojen valimatkat 

Uusi suunta 
N:o 

711 
731 
751 
761 
781 
701 

Hirvaksen laiturivaihteen alaiset Pistoraiteet on purettu ja 
poistetaan me11kintoineen julkaisusta. 

Jaatilan laiturivaihteen alaisten Voimalaitoksen raiteiden nimi 
muutetaan 1. 1. 62 lukien nimeksi Petajaskosken raide. Samasta 
paivasta lukien avataan liikenteelle Ossauksen raide seuraavin 
merkinnoin: 

I 
Jaa.tila 
Ossauksen 

raide II I J1 
2

. 

(Lkoj n: o Lt 3138, 16. 12. 61.) 
I 

Tt I Kenrijoki Oy:tii. var
ten. Luk. 1. 1. 62. 

Kl 51/61. 6. 
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Karkun aseman alainen seisaike Aatami, Oriveden aseman alai- 6 
nen sei ake Hieta, Vammalan aseman alainen seisake Kiiki ja 
Harjavallan aseman alainen seisak~ Lammainen lakkautetaan 1. 1. 
1~62 lukien. Seisakkeita koskevat merkinnat poistetaan julkaisusta. 
(Lkoj n:o Lt 3216, 14.12. 61.) Kl 51/61. 6. 

Kouvolan aseman alainen Marjoniemen seisake on lakkautettu 
15. 11. 61 lulrien. Sita koskevat m~rkinniit poistetaan julkaisusta. 
(Lkoj n: o Lt 3309, 14. 12. 61.) Kl 51/61. 6. 

Kymin aseman alainen Kyminlinnan laiturivaihde muutetaan 
1. 1. 62 lukien Kotkan aseman alaiseksi. Taman johdosta muuttu
vat Kyminlinnan laiturivaihteen merkinnat sarakkeessa 6 seuraa
viksi: 

Kyminlinna 
6. 

Kotka 6. 
Kymi 4. 
Kta 6. Ky 4. 
Ikr 24. Kw 45. 

(Lkoj n:o Lt 3170, 14. 12. 61.) Kl 51/61. 6. 

Rataosalle Loviisa-V a1ko perustetaan 1. 1. 62 1 ukien Loviisan 
aseman alaisina seuraavat seisakkeet, joiden sijaintipaikka on 

Patuna . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . km: lla 205 + 425 m, 
Varvi- Varvet . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 'km:lHi 206 + 350 m ja 
V alkon keskusta - V alkon centrum . . km: lla 207 + 8 5 m. 

Me11kinnat julmaisussa ovat seuraaV'at: 
se Patuna 

se Varvi -
Varvet 

se Valkon 
keskusta 
- Valkom 
centrum 

3 Loviisa 3. H 
-- Valko 3. 

Lh 75. 
Ri 134. Kw 137. 

3 Loviisa 4. H 
Valko 2. 
Lh 76. 
Ri 135. Kw 138. 

3 Loviisa 6. H 
Lh 78. 
Ri 137. Kw 140. 

Luk. 1. 1. ul, (Lkoj n:o Lt 3197, 14. 12. 61.) Kl 51/ 61. 6. 

Rataosalla liikenni:iivista ja k.o. seisalkkeilla pysiihtyvista junista 
ilmoittaa kuljetustoimisto. 
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Konduktoorivaunujen kalustot 

Kumoten liikenneo aston johtajan kirjeessa n: o Lt 1513/ 5004, 
7. 11. 1927 annetut ohjeet seka Kaskylehdessa n:o 27/53, 6 olevat 
lisiiohjeet maiiratiUin, etta 1. 1. 1962 h:uk.ien Hiheteiaan F-, Fo- ja 
EFi-vaunut konepajaan korjattavi.ksi kalustoi.neen. Ennen vaunun 
Hihettamista on kalusto lahetysliikennepaikan toime ta tarkastcttava 
ja tavkastuskertomus liitettiiva korjaussaatteen mukaan seka tarkas
tuskcrtomuksen jaljennos lahetettava liikennetoimistoon. Mikali ka
lustoa on -korjattava tai taydennettava vaunlllkorjauksen yhteydes..c:;a, 
on lahetyslii.kennepaikan oman liikennejaksonsa toimiston kautta 
toimitettava ko. konepajaan myos asianmukainen tilaus. 

Yllaolevia maaray·ksia on noudatettava myos lahetetta a EFia-, 
EFiab- ja FPoab konepajaan korjattaviksi. 

Edella olevan johdosta muutetaan MK V: n ldrjoituksen n: o 
51. I. A. kohta 8 ja A. J. S: n 18 §: n kohta 6 s uraavan si altoiseksi: 

Kun konduktooriva,unu lahetetiian :k.onepajaan korja,ttavak i on 
kaluston seurattava vaunun mu.kana. Ennen vaunun lahettiirnista 
on kalusto Hihetysliikennepaikan toimesta tarkastcttava ja tarkastus
kcrtomus liitettava korjaussaatteen mukaan seka tarkastuskertomuk
sen jaljenn6s liihetettiiva liikennetoimistoon. Mikali kalustoa on kor
jattava tai taydennettava vaunukorjauksen yhteydessa, on Ii:i.hetys
li:iik:ennepaikan oman liibnnejaksonsa toimiston kautta toimitettava 
ko. konepajaan myOs asianmu.kainen tilaus. (Lkoj no Lt 2 2, 12. 12. 
61.) Kl 51/ 61. 7. 

Lennat inliikenne 

Korkeakosken asemalla lakkautetaan yleinen sahkosanoma
vaihto 1. 1. 62 Jukien (Lkoj n: o Lt 3145, 12. 12. 61.) Kl 51/61. 8. 

Keskitettyyn kotiinkuljetustoimintaan 
siirtyminen Torniossa 

Rautatiehallituksen tekeman paatoksen mukaan siirrytaan Tor
nio a 1. 1. 1962 lukien varsina.i.sesta kotiinkuljetuks tJa keskitffir 
tyyn kotiinkuljetustoimintaan. Mainitun liikennepaikan suhteen 
maarataan talloin noudatettavaksi keskitetysta kotiinkuljetustoi
minnasta erikseen annettuja ,Valtionrautateiden Autoliikenne"
saannon I osan (Liikennemaaraykset) 3. luvun 5 § : ssa ja II osan 
(Tari£fimaaraykset) 2. luvun 3 § : ssa olevia maarayksia. (Kut n: o 
2212, 18. 12. 1961.) Kl 51/61. 9. 
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Lysolivaunujen numerosarja 
Liimminkappaletavaran kuljetusohjeissa mainittujen lysolivau- 1 Q 

nujen Ggy numerosarjat on muutettu seiD·aaviksi: 32901- 32906 
ja ~2908-32911. (Kut n :o 2296, 14.12.1961.) Kl 51/ 61. 10. 

Muutoksia tariffisaantoon 
Tariffisaannon ivut 11, 12, 21-2 on painettu uudestaan. Nii- 11 

den perusjakelu suoritetaan painatusjaoston toimesta. 
Niissa on huomioitu VR Kaskylehdessa aikaisemmin ilmoitettu

jen lisaksi uudet koululais-, opiskelija- ja sanomalehtimieslippujen 
lisaamaarayksia koskevat muutokset. (Tfo 957, 13. 12. 61. ) Kl 
51/61. 11. 

Pohjoismainen tavaratariffi 
Lisalehti n:o 17, voimassa tammikuun 1 paivasta 1962 lukien, 12 

tulee sisaltamaan mm. uudet korotetut yksikkohinnat T a n s k a n 
ja N o r j an rautateilla. Tanskan rautateiden vaunukuormarah-
teja korotetaan noin 7%: lla, Norjan rautateiden kappaletavara
rahteja 10 %: lla ja vaunukuormarahteja 5 %: lla. Lisalehdessa 
ovat myos laivamatkan uudet yksikkohinnat. 

T an s k an rautateilUi muutetaan 1. 1. 1962 lukien vaunu
kuormaluokkien merkinnat. Enti Hi. numeroin merkittyjii vaunu
kuormaluokkia (4, 5, 6 ja 7) tulevat vastaamaan kirjaimin merki
tyt rahtiluokat (A, B, C ja D). Luokkaa 4 va&tM luokkaa A, luok
kaa 5 luokka B , luokkaa 6 luoktka ja luokka,a 7 luokka. D. Paino
luokkia tulee olemaan entisten kolmen asemasta nelja. 

Entinen luokka Uusi luokka 

4A A5 
4B A10 
4 .A 15 

A20 

5A B 5 
5B B 10 
5 B 15 

B20 --
6A C5 
6B C10 
6 c 15 

C20 
7A D5 
7B D10 
7 D15 

D20 
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Laskettaessa Tanskan rautateiden kuljetusmaksuja on muutok
set otettava huomioon 1. 1. 1962. Ryhmittiiinen tavaraluettelo (ss. 
47-92) tullaan painattamaan uudelleen ja julkaisemaan myohem
min erillisena lisaleh tena. 

(Tft V n:o 399, 13.12. 61.) Kl 51/61. 12. 

Kadonneita matkalippuja, hen.kilokortteja ym. 

Miintiin linjatoimistossa palvelevalle yp 2 luokan kirjurille Martti Vilho 
Johannes Riiisii.sellc joulkuuussa 1952 kirjoitettu henkilokortti n: o 61169 on 
kadonnut ja k,uoletetaan. (4. ljp n:o 1407/2890, 11.12. 61.) 

Suolahden-Haapajiirven rnutatierakennuksen tyontekijiin' Yrjo Rauhalan 
vaimolle Rauballc kirjoitettu tilap. vapaalippu n: o 758359 viilille Haapajiirvi
:Kauliranta on kadonnut ja kuoletetaan. (Suo--Hpj rrs n: o 581/46, 15. 12. 61.) 

Avoimia virkoja ja toimia 

Esityksen perusteella tiiytettiivii.t yhdeksiin kontto1·iapulai.se1~ tointa Hel
singin asemalla. Liikenueosaston johtajalle osoitetut hakemukset on toimitettava 
Helsingin asemapii.li.llikOlle viimeistiiiin 4. 1. 1962. 

Yksi fC l. rakennusmest111rin virka, toistaiscksi 6. ratajaksossa. (Kokkola). 
Rataosaston johtajalle osoitetut hakemukset on toimitettava rautatiehallituksen 
kirjaajalle viimeistii.ii.n 4. 1. 1962 ennen klo J 2 (postitse ennen virka-ajan pii.ii..tty
mistii). 

Yksi ylimiiiiriii~ re l. sahkoasentajan toimi toistaiseksi 6. sii.hkopiirissii 
(Pm). Erikoistehtiiviinii. kauko-ohjaus- ja linjasuojastuslaitteitten lmolto ja kor
jaus. Hakemukset osoitettava sii.hkoteknillisen toimiston pii.iillikolle ja toimitet
tava 6. siihkopiirin piiii.llikolle 5. 1. 1962 mennessii.. 

Kaksi apulaiskamrem'in vvrkcw, toistaiseksi rautatiehallituksen talousosas
tossa. Rautatiehallitukselle osoitetut hakemukset on toimitetta.va rautatiehalli
tuksen kirjaajalle viimeistii.ii..n 10. 1. 1962 ennen kello 12.00 (postitse ennen 
virka-ajan piiii.ttymistii.). 

Yks·i y.p. ja kaksi a.p. 2 luokan kirjwrin virkaa rautatiehallituksen ta.rkas
tustoimistossa. Rnutatiehallituksen pii.ii..johtajalle osoitetut hakemukset on jii
tettavii rautatiehallituksen kirjaajan toimistoon viimeistiiiin 10. 1. 1962 ennen 
kello 12 (postit e ennen virka-ajan pii.ii..ttymistii). 
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KASKYLEHTI N:o51 a 

1 9 6 1 
Vllttaus Klskylehdessii Julkalstuun mUriykseen merkltUn: 
Kl 1/61. 2 (= lehden numero, vuosl, asian numero). Jakelua 
koskevat muutosllmoltukset on tehtiivii palnatus)aostoon. 

To I mIt us: Rautatlehallltus, lehtlpalvelu. 

Valtionrautateiden ja Karhulan-Sunilan 
Rautatie Oy : n yhdysliikennesopimus 

Valtionrauta.teid<Jn ja Karhulan- unilan .R8Jiltatie Oy:n valinen 
y!hdysliikennesopimus on uusittu 1. 1. 1962 lukien ja on se seuraavan 
si a1toinen: 

YHDYSLIIKENNESOPIMUS 

Rautatiehallitus ja Karhulan-SuniJ.an Rautatie Oy ovat ke kena~n 
sopineet yhdysliikenteen ja.rjestii.mi · stii valtionrautateiden ja Karhulan
Sunilan rautatien vii.lilla seka siina suhteessa molemmin puolin hyvak
syneet noudatettaviksi seuraavat yhdysliikennesaannot. 

I. Yleisia miiiiriiyksiii 

1 §. 
V altionrautateiden ja Karhulan-Sunilan rautatien valisessa yhdys

liikenteessii noudatehllan valtionrautateiden liikenne- ja tariffisliantoja., 
jollei Karhulan-Sunilan rautatieUe vahvisteta siita poikkeavia erityisia 
maarayksiii. 

2 §. 
V altionrautateiden myontamiit kuljetus- ym. maksujen al.ennukset 

ovat voim ·a myo Karhulan-Suni1an raubtiellii, jollei toi in ovita. 

3 §. 
Tavarayhdysliilkenteessii lasketaan kuljetusmaksut, jollei toisin ole 

maiiratty, valtionrautateiden tariffien mukaan suoraan yhteenla~lketulta 
kuljctusmatkalta lahetyspaikasta maariipaikkaan tarvittaessa soveltaen 
epiii eniii ten .liikennepaikkojen liikennoimisestii annettuja maarayksiii. 
1\tiaksut jaetaan, jollei toisin ole maiiriitty, rauta;teiden kesken s:iten, etta 
Karhulan-Sunilan rautatie saa 9% yhdysliikennetuloista. Jaettavihi 

10635/61/5- 22. 12. 1961. 
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mruksuiksi ikatsotaan varsinaisten lkuljetusmaksujen li aksi myos jaJ.ki
vaatimuspalkkiot, vaununpeite-, syrjaraide-, satama-alue- ym. rahtikir
joihin me1ikityt lisamaksut. Kansainvalisessa yhdysliikenteessa jaetaan 
Suome.n rautateiden mal{suo.stmdet samojen perusteiden mukaan. Talloin 
ei kuitenkaan katsota jaettaviksi eriksi sellaisia lisamruksuja, jotka aiheu
tuvat kansainvalisesta yhdysliikenteesta. 

Autoilla Kotkasta Karhulan asemalle kuljetettujen kappal·etavara
lahetysten kuJjetusmak uja ei jaeta rautateiden kesken, vaan tulev.at ne 
kokonaisuudessaan valtionrautateille. Sen sijaan jaetaan lkaikkien Earhu
lan asemalia lahetettavi.en kappaletavaraHihetysten kuljetu.smaksut rau.ta
teiden kesken edelHi mainitulla tavalla, vaikka liihetYkset olisikin kulje
tettu valtionrautateiden autoilla Kotkaan, sie1ta edelleen toimitettaviksi. 

4 §. 
Kuljetusmaaraajat jaetaan rautateiden kesken samassa suhteessa ikuin 

ku.mmankin raut8Jtien kuJ.jetusmatlka,t ovat toisiinsa. 

5 §. 
Kadonneen, vahentyneen tai val1ingoittuneen lruljetusesineen korvaa

mi ta koskevat asiat tutlkii ja ratkai ·ee valtionrau.tateiden hallin.to. Sen 
on suoritettava myo liikennoitsijalle ma:ksettava vahingonkorvaus regressi
oikeuksin Karhul.an-Sunilan rautatiehen. 

6 §. 
Sen rauta.tien hallinto, jonka ratao alla kuljetusesineen katoaminen, 

vahentyminen tai vahingoittuminen on todistettavasti tapahtunut tai 
jonka henkilokunta tai lka.lu.sto on ollut syyna kuljetusmaaraajan ylitta
miseen, on vastuussa yntyneestii vahingosta. Jollei saada selvitysta siita, 
lrummaniko rataosalla katoaminen, vahentyminen tai vahingo:Lttuminen on 
tapahttmut tai ~enen syysta kuljetusmaariiruilka on ylitetty, on kumpi'kin 
rautatie yhteisvastuussa yntynoosta vahingosta siten, eWi rautatieasiaik
kaalle suoritettava korvaus jaetaa.n kummankin rautatien keslken sen 
mukaan, kuin:ka pitkan matkan ne ovat tavaraa kuljettaneet tai niiden 
oli ·i pitiinyt sita •kuljettaa.. 

7 §. 
Molem.pien rautateiden virk:ailijat ova.t velvolliset kadonneiden kulje

tusesineiden etsinnassa amtamaan toisilleen vitrka-apua. 

8 §. 
Kumpaalkin rautat:Leta koskevat kuljetusrnallmu.jen taikaisinmaksukysy

myksct ratkaisee valtionrautateiden hallinto. 
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9 §. 
Karhulan-Sunilan rautatien on jarjestettava junaliikenteen hoito 

ellaiseksi, etta junat yhdysasemalla sopivasti yhtyvat vaJtionrautateiden 
vastaa vi:in j uniin. 

10 §. 
Kummank:in rautatien hallinto vastaa niista varoista, joita sen vir

kailijat toi en rautatien hyvalrni kantavat tai olisi pitanyt •kantaa. 

11 §. 
Lii'kenteen hoitamisesta Kymin asemalla on Karhulan-SuniJ.an rauta

tien hallinto velvollinen suorittamaan valtiomautateiden haillinnolle vuo
tuisen korvaUJksen, jonka suuruuden valtioneuYostO maaraa. 

12 §. 
Yhdysliikennetiloon tarkastuksen, valitilien .laa:tirnisen seka tulojen 

jaon rautateiden kesken ·toimittaa valt:Lonrautateiden tarkastustoimisto 
rautateiden lkesken sovittua pal!kkiota vastaan. 

13 §. 
Kurnmank:in rautatien virkailijain on, saavuttuaan toisen rautatien 

alueehle, virkatoimissaan noudatettava sen rautaJti.en paallyston kaskyja 
ja maaray'ksia, jonka alueella he ovat. 

14 §. 
LiiJkennetta ja virantoimitusta koskevissa as1o1ssa on kummallakin 

rautatiella oikeus maiksutta kayttaa toistensa lennatiJ:J•ta ja puhelinta. 
Niinikaan 'kuljetetaan virkaposti makSUJtta rautatielta toisclle. 

15 §. 
J os rautateiden 'kesken syntyy erimielisyytta taman sopimuk en tulliit

semisesta, on riidanalainen kysymys jatettava Helsingin raastuvanoikeu
den kasiteltaviiksi. 

16 §. 
V altionrautateiden hallinto myontlHi Karhulan-Sunilrun rautatien 

hallinnolle yhden 1 luokan ja yhden 2 luokan valtionrautalteilla voi
massa olevan, Karhulan-SunHan rautatien vil'kailijalle asetetun vuosi
vapaalipun. 

II. Tavara~iikenne 

17 §. 
Kun tavara:Uihet)'lksia luovutetaan yhdysasemalla rautatielta toiselle, 

on vastaanottava rautatie velvollinen tarkastamaan ne. Jos talloin huoma-
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taan tavaran vahingoittLme n, Yahentyneen tai lwkonaan puuttuvan, tulee 
lahettavan rautatien virkailija.n tchda siitii merk:i.nta kuljetuslrirjoihin 
ja vahvistaa se allelkirjoituksellaan. 

Jos yhdysaseman tavarast10jiin on purettu toisclLe rautatielle menevaa 
tavaraa, on vastaanottavan rautaJtien huolchdittava en uudelleen kuor
maarni esta. 

18 §. 
Karhulan-Sunitan rautati1en on pidetti:iva valtionratltateiden ille 

luovuttamista vaummpeitteista luetteloa. Peitteet on palautettava val
tionrautateiden kulloinkin ant a mien maaraysten mukais sti. v altionrauta
tciden maaraamilla virkamiehilla on oilkm.l.S tarvittae sa tarkastaa tama 
vaununpei.teluettelo. 

Karhula.Dr-Stmilan rautatielle kuulm·at vaununpeitteet palautetaan 
mahdollisimman pian mruksutta Karhula.n asemalle. 

Ill. Sotilas- ja luottokuljet·us 

19 §. 
Yhdysliilkente a esiintyvaan sotilas- ja luottokuljetuk een sovelletaan 

kulloinikin voimassa olevia asetuksja ja miiiirayksia. · 

I V. 1'ilitys 

20 §. 
Karhulan- unilan rautatien li.ikenneprui.kkojen on lahetettava tilit ja 

tilastotiedot a.sianomaiseen rautatiehallituksen toimi ;toon samoina paicvina 
!ruin valtionrautateiden liikcnnepai•kkojenkin. Kmnpilrin rautatie hoitaa 
itse kantamiensa jallrivaUJtimusmaari-en suorittamisen lahet:tajille. 

21 §. 
Lopu1li en rautateiden viileja selvittavan tilitY'ksen yhdy 'liikenteessa 

laatii Karhulan-Stmilan rautrutien eka valtionrautart:eiden asemien eri
koistilitysten perusteella ikuukausittain valtiom·autateiden tarkastustoi
misto, joka myos suorittaa liikennctulojen jaon rautateiden kesken. 

22 §. 
Rautateiden viilinen lopullinen tilien · 1 \-:i.tys on suoritettava viid n

toista paivan iJ.ruluessa siitli, lkun tark.a tusto~ton laatima ti'litys on 
sUJapumut Karhulan-Sunilan rautati n ha!llinnolle. J ollci lopullinen viilien 
selvitys ole miiiiraajarn kuluf!ssa tapahtunut, on vela!l.J.isen uoritettava 
korkoa ma'kisamatta jaaneelle mliaralle 6 prosentin mukaan. 
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V. Liiklnwan kaluston kiiytto, hoito ja tilitys 

23 §. 
Toisen rautatien voturien ja hcnkiloYaunujcn kiiyttamincn toi ella 

rautatiellii on sallittua nin kul1oinkin tehdyn erikoi sopimuksen perus
teella. Sellaisista viranomaisten kayttiimista vctureista ja vaunuista, 
joista ei kanneta maksua valtionrautateillii, ei kanneta maksua myo klHin 
Karhulan-Sunilan rautatien o undelta. Sotilasjuni a kaytettyihin vetu
reihin ja henkilovaunuihin sovelletaan otilastariffin maarayksia. 

24 §. 
Tavarayhdysliikentcessii lkaytctaan vain valtioru·autruteiden omia ja 

sen valtionrautateiden 'liilkenteeseen hyvaksymia va.unuja, jolen Karhu
la:n-Sunilan rautatien van.muja ei yhdysliikenteessa kliytetli. 

Luovuttavan rautatien on vietava toiselle rautatielle osoitetut vaunut 
yhdysasema:n kulloinkin maaraamalle ·luovutusraitee1le, jolta vastaanotta
van raJUtatien on ne noudettava. 

25 §. 
Yl1dysliikenteessa kuljetettaviin llihetyksiin soYelletaan Karhula:n

Sunilan. rautrutiellli. valtionrautateiden liikennesiiiinnon kuormaus- ja pur
kamismaaraai.lkoja koSkevia m.aarayksia samallBI tavalia h.'"Uin niita ovelle
taan valtionrautateiden liikennepaikoilla. Mahdolliset vaununvuokrat 
ka1nnetaan rautatiea:sia1clmilta valti10nrautateiden ylimaaraih1en liikenne
tulojen kirjalla (lomake 1 J 6), jotka valtionrautatiet toimittaa maksutta 
Karhulan-Suni'lan. rautatien kayttoon. Jfu kertyneet vaununvuokrat 
jaetaan rautateiden k ken sitcn, etta valtionrautatiet saa niista 91% ja 
Karhulan-Stmilan. rautrutie 9 %. 

26 §. 
Jos vaitiom·autateiden vaunuja kaytet;aiin Karhulan-Sunilan rauta

tiella paikallisliikennekuljetuksiin, kannetaan kustak:in taUai esta 'kulje
tuksesta valtionrautart:eiden tariffis.~annon mukainen varsinaisen paikallis
tariffin mukainen maksu. 

Nain kannetut maksut jaetaan ta an rautateiden kesken. Karhulan
S unilan rautatie on oikeutettu it enaisesti myontiimaan aJ.ennuk:sia nliista 
maksuista vain oman osuutensa kustannuksella. 

27 §. 
Valtionrautateiden mliliraamilla virkailijoilla on oi'keus tarkastaa Kar

hulan asemalla pidettava vaunupliiviikirja sekii tarkkailla vaunuston 
kayttoa ja vaununvuohien kantoa Karhu'lan-Sunilan rautatien alueella. 
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28 §. 
Yhdysa.semaila on vaunut aina tarkastettava ennen kuin ne luovut.e

taan rautatielta toiselle. Jos ta.Jiloin havaitaan puurtteellisuuksia tai vikoja, 
on nii.stii laadittava poytii:kirja, jonka kummankin rautatien edustaja 
allekirjoittaa. 

29 §. 
Karhulan-Sunilam. rautatien on huolehdilttava vaunujen voitelemi

sesta niiden onessa sen alueella ja kustannettava siihen tarv:Lttavat aineet. 

30 §. 
Karhulan-Sunilan rautatien on suoritettava yhdysliikenteessa lkliyte

tylle vatmustolle 8Jiheuttamiensa vrkojen korjaamisesta ja vaunujen puh
distamisesta aiheutuneet kustannukset. 

VI. Irtisanominen 

31 §. 
Tama sopimus raukeaa kuuden kuukauden kuluttua siita, tkun se 

jommankumman rautatien puo1elta on irrtisanottu. 
Tama sopimus tulee voimaan tammikuun 1 paivana 1962, jolloin 

rautatiehallituksen ja Karhulan-Sunilan rautatien tkesken tehty 1. 1. 
1940 lukien voimaan tuhlut yhdysliikennesopimus laJkkaa olemasta voi
massa. (Tfo S 985, 18. 12. 61.) Kl 51 a/ 61. 
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KASKYLEHTI N:o 52 
1 9 6 1 

Vll«aut Klskylehdessl Julkalstuun mlll"lykseen merkltUn: 
Kl 1/61. 2 (- lehden numero, vuosl, ulan numero). Jakel ~a~ 
koskevac muutosllmoltuksec on cehtlvl palnatusjaostoon. 

To I m I c u 1: Rautatlehallltus, lehtlpalvelu. 

Sis a 11 y s: 1. VR Kaskylehdet 50 a/61 ja 51 a/61. - 2. Rakennusmestarien 
paivy ty . - 3. Ohjeet SNT-Liitosta tilattujen ratakiskojen P-54 tarkastuksesta 
niita vastao.notettaessa ja toimenpiteista takuuaikana kiskojen olles a kaytannossa. 
- 4. Vetolaitosrikkoutumat. - 5. Muutoksia liikennepaikkojen luokituksessa. - 6. 
Muutoksia julkaisuun Liikennepaikkojen vali:matkat. - 7. Muutos valtionrauta
teiden autoliikenteen tariffimaarayksiin. - 8. Yleisohjeet Imatran Voima Oy:n 
kuljetusvaunun kuljettamiseksi rautateilla. - 9. Laivaliikenne satamissa. - 10. 
Valiaikaiset tilitysmaaraykset. - 11. Lahtoaseman merkitseminen tilapiiisiin vapaa
lippuihin. - 12. Pohjoismainen kiertomatkaliikenne. - 13. Pohjoismainen tavara
tariffi. - 14. Tilastotoimistoa varten laadittava tilastoaineisto. - 15. Kadonneita 
matkalippuja, henkilokortteja ym. - 16. Avoimia virkoja ja toimia. - 17. Lasten 
hiihtolomakurssit v. 1962. - 18. VR:n hiihtomestaruuskilpailut v. 1962. - 19. 
Lausun takilpailut. 

VR Kaskylehdet 50 a/61 ja 51 a/61 

Erillisena on julkai -tu VR Kaskylehti 50 a/61, joka sisiiJ.taa 1 
ohjeet SNT-Uitosta tilattujen mtalci.skojen P-54 tarkastuksesta niita 
vastaanotettae sa ja toimenpiteista talruuaikana lriskojen ollessa 
kaytanno a. Ta a a-nmuero a on kuitenkin nelja virheellista tietoa 
sivulla 2 ja painovirhe sivulla 6. re pyydetl:Uin oikai emaan siteu 
kuin on main.ittuna jalempana tassa Kaskylehdessli (52/61). 

Samoin erillisena on julkaistu VR Kaskylehti 51 a/61, joka 
sisal tali valtionrautateiden ja Karhulan-Sunilan Rautatie Oy: n 
yhdysliikennesopimuksen. 

Rakennusmestarien paivystys 

Kliskylehdessa n:o 12 a/ 60 ilmoitettu rakennusmestareiden plii- 2 
vystyspiirijako muutetaan 7. ratajakson osalta tammilruun 6. pai-
vlista 1962 lukien seuraavaksi: 

Oulu huonerakennukset 
Pikkarala-Sotka-Vaala-Paltamo 
Ylivieska-Oulainen-Tuonrioja-Raahe 
Pihtipudas--Haapajarvi-Nival~ Ylivieska 
Runni-Kiuruvesi-Pyhasalmi 
(Rt 3420/6568, 18. 12. 1961.) Kl 52/61. 2. 

10744/61/5-30. 12. 1961. 
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Ohjeet SNT-Liitosta tilattujen ratakiskojen P-54 
tarkastuksesta niita vastaanotettaessa ja toimen
piteista takuuaikana kiskojen ollessa kii.ytii.nnossii. 

0 i k a i. s u: Otsikossa mainittu asia oli julkaistuna erillisessii 
VR Kiiskylehdessa 50 a/61, mutta siina oli eraita virheita, jotka 
pyydetaan korjaamaan mieluimmin niin, etta alla oleva kohta koko
naisuudessaan liimataan mainittuun Kiiskylehteen. Kohta a on oi
kaistuna seuraava: 

a. Ratakiskojen P-54 nimeUismitat ja niissii sallitut poikkeamat 

Nimelli mitat ovat hankintasopimuksen teknillisiin vaatimuksiin 
perustuvan piirustuksen L 285 n: o 1 x mu:kaiset. 

Naissii nimellismitoissa sallitaan seuraavat poikkeamat: 

kiskon pituudessa (vrt. Rtt 759/ 770) . . . . . . . . + 6,0 mm 
hamaran korkeudessa ja kuperuudessa . . . . . . . + 0,5 mm 
hamaran leveydessa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . + 0,5 rnm 
varren paksuudessa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . + 0,75 mm 

-0,50 mm 
,jalan leveydessa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . + 1,0 mm 

-2,0 mm 
kiskon korkeudessa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . + 0,8 mm 

-0,5 mm 
sideruuvien reikien suuruudessa ja etaisyy

dessa kiskon paasta ja korkeussuunnassa .. 
poikkileikkauksen epiisymmetrisyydessii ( pysty

akselin suhteen) : 
ikiskon jalassa ............... ..... enint. 

" 
hamarassa ................ . 

" 
" 

muissa mitoissa ........... . 

+ 1,0 mm 

1,0 mm 
0,3 mm 

± 0,3 mm 

Myos sivulla 6 viimeista edellisella rivilla on virhe. Ko. kohdan 
pitaa olla: rttjraidejaostosta. 

Vetolaitosrikkoutumat 

Koneosasto suorittrua 1. 1. 1962-31. 12. 1962 valisena aikana 
tutlki.muksen vetolaitosrikkoutrunien iukumaarasta ja niistii teki
joista, jotka ovat rikkoutumisen aiheuttaneet. 
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Tarpeellisen tutkimusaineiston hankkimiseksi velvoitetaan vetu- 4 
rinkuljettajat tekemaan r:ikkoutumis:ilmoitus erityisella kaavakkeella. 
Koska esim. vaihtotyon aikana tapahtuneet vetola:itosrikkoutumiset 
eivat tule aina veturinkuljettajan t:ietoon, velvoitetaan asianomaiset 
konduktoorit ilmoitJtamaan rikkoutumisesta kuljettajalle, jotta han 
voisi laatia em. ilmoituksen. 

Toisaalta velvoitetaan vaurioituneiden vetolaitosten korjaajat 
konejaksoissa ja -pajoilla ilmoittamaan puolestaan samanlaisella kaa
valclreella kaikista kautJtaan kulkevista tapauksista. 

Taten saadaan kustalrin vatolaitosvauriosta konetoimistoon kaksi 
toisiaan taydentavaa ilmoitusta. 

Kaavakkeita on saatavissa k:onetoimistosta. 

(Ko 1214/19. 12. 1961.) Kl 52/ 61. 4. 

Muutoksia liikennepaikkojen luokituksessa 
Nurmon neljanrren luokan asema alenneta:an 1. 1. 1962 lukien 5 

pysakiksi. (RhjLko n: o 3333, 19. 12. 1961.) Kl 52/61. 5. 

Muutoksia julkaisuun Liikennepaikkojen vii.l.imatkat 
Hyrynsa:lmen aseman alainen Karppilan lai:turivaihde alenne- 6 

taan 1. 1. 1962 lukien saman asemaiJl alaiseksi seisakevaihteeksi. 
Uudet merkinniit sara:kkeessa 7 ovat: HTt. (Lkoj n:o Lt 3316, 
20. 12. 61.) Kl 52/61. 6. 

Nurmeksen asemaJD. alaisena avataan 1. 1. 1962 lukien liiken
teelle Kauprpa Oy:n raide seuraavm merkinnoin: 

Nurmes 
KauppaOy:n 
raide 

Nrm 1. 'l' t Nurmeksen Kauppa
Osakeyhtion tar
vetta varten. Vau
aukuormalii.hetyk
set T. Luk. 1.1. 62. 
(Lkoj n :o Lt 3209, 
20. 12. 61.) Kl 52/ 
61. 6. 

Muutos valtionrautateiden autoliikenteen 
tariffimaarayksiin 

Rautrutiehallitus on ta.pahtuneessa esittelyssa paattanyt, etta 7 
,ValtionraUJtateiden Autoliikenne"-saannon II osan 4 luvun 8 §:ssa 
j ulkaistun linjaliikennetariffin 7 ja 8 kappale muutetaan 1. 1. 1962 
luk:ien seuraavan sisaltOiseksi. 

AUe 200 kg kuutiometrilta painava tavara k81tsotaan kookk:aaksi. 
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Tallaisen painoonsa nahden kookkaan tavaran lruljetusmaksu laske
taan 200 kg lruutiometripainon mukaan. Tilavuuden laskemista 
varlten mitataan lruljetu.sesineen tai koko liib.etyksen suurin pituus, 
leveys ja kol'lreus desimetreissa. Talloin jfutetaiin 0,5 pienemmiit 
desimetrin osat huomiotta, kun sensijaan 0,5 ja sita suuremmat 
desimetrin osat tasoitetaan ylospain tiiysiksi desimetreiksi. Pienin 
mitlta ·lruhunkin suuntaan on 1 dm. Nain saadut desimetrimaiiriit 
kerrotaJan keskenlHin, jolloiu saadaan tilavuus kuutiodesimetreissii. 
Viihin rahditu.spaino lciloissa saadaan kertomalla lruutiodesimetri
miiiira viela luvulla 0,2. J os todellinen paino on taten saatua rahdi
tuspainoa suurempi, lasketaan kuljetusmaksu todeUisen painon mu
'kaan. Kuljetuslcirjan painosara.kkeisiin on lahetysta kookkaana 
rahditettaessa merlrittava todellisen painon ja tariffipainon lisaksi 
edel.Ui mainitulla tavalla 'laskettu kuutiodesimetrimaara. Erillistava
ran kuljetusmaksu lasketaan jaljempiina 8 luvun 14 § : ssa annetltuja 
rahditu.smaarayk.sia soveltaen (lrn. myos liikennemaarayksia 14 si
vulta 7 §: n 3 kohta). 

Edella maarattyja kookkaan ja erillistavaran rahditusperusteita 
sovelletaan tavaralinjaosuuden rahdittamisessa myos silloin, kun 
kysymyksessa on yhclistetty juna- ja autolruljetus. Lulruunottamatta 
kooldraana tai eril.listavarana rahdiltettavia lahetyksia lasketaan 
autakuljetulrsen osuu.s yhclistetyssii juna- ja autolruljetuksessa aina 
muulloiu sama.n tariffipainon perusteella kuin j1marahtikin.. 

Va.ltionrautateiden Autoliikenne-saantO korjataan ottamalla muu
toksia sisiiltavistii sivui.r:rt;a uusi paino ·, jonka perusjakelu suorilte
taan painatu.sjaoston toimesta. 

(Rhjlko n:o 3334, 19. 12. 1961. ) Kl 52/61. 7. 

Yleisohjeet Imatran Voima Oy:n kuljetusvaunun 
kuljettamiseksi rautateilUi. 

VR Kiiskylehdessa 9/60.7 juJkais'tujen, Imatran Voima Oy:n 
kuljetusvaunun kuljettamista rautateilla koSikevien yleisohjeiden 
voimassaoloaikaa jatketruan 31. 12. 1962 saakka. (Kut n: o 2229, 
20. 12. 61.) Kl 52/61. 8. 

Laivaliikenne satamissa 

Purjehduskausi Tornion satama.ssa Roytassii on -paattynyt 
19. 11. 1961. 

Purjehduskausi Raahen sa.tarrnassa Lapaluodoss•a on piiiittynyt 
2.12.1961. 
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Valiaik:aiset tilitysmaariiykset 
Viili·aikaisia tilitysmiiiiriiyksiii, jotka sisiiltaviit vain eriiita suu- 1 O 

rempia liikennepaikkoja ko kcvaan 'kirjeeseen Tfo n: o 157/ 555 
27. 5. 60 ja kaikkia 1iikennepaildwja koskevaan kirjeeseen Tfo n:o 
18, 13. 1. 61 (Kl 3 a/ 61 ja Kl 36/ 61.1) noudatetaan 1. 1. 62 lukien 
toistai eksi seuraavin muutoksin: 

Ne liikennepaikat, jotka 'kiiy.ttii.viit maksuleimakoneita liihetys
asemalla maksettujen :kuljetusma!ksujen tili;t;tiimiseen, tHiJttiiviit 
maksuleima.koneella kaikki lahetysasemalla ma:ksetut alle 2 000 mar
kan suuruiset kuljetusmaksut. 

Miiiiriiasemalla m .a k s ·etta vat ja jiilkivaatimuksen sisiiltiivrut 
kuljetuskirjat liihetetiian Trt III: lle edelleen Kl 3 a/ 61 annettujen 
miiariiysten mukaan. Sen sijaan liihetetiiiin liihetysasemilla m a k
s e t u t kuljetuskirjat jaoiteltuina ensin ikolmeen ryhmiiiin: 

1) kuluva:ssa kuu'SSa liihetetysasemilla piiivatyt 
2) edellisessii lkuussa piiiviityt 
3) edellisili kuukautta aikaisemmin piiiviityt 
Ryhmiit 2) ja 3) sandaan yhdistiiii kuukauden 10. piiiviin jiil-

keen. . 
Edellii mainitut 3 ryhmiiii jaeta;a,n edelleen kolmeen alaryh.miiiin : 

1) rahtimiiarii viihim.taan 2 000 markkaa; 
2) , alle , , , ma.ksuleimatut; 
3) , , , , , ei maksuleimatut. 

Liihtevan tilityskirjan piiiillimmai et lehdet liihetetaiin Trt 
III:lle (ei sii -eniia Tit:l'le) yhtena eriinii seura<avan kuukauden 4 
piiiviinii. 

Muulta osalta jaaVIi:iJt voimaan V altionrautateiden Tilitysssiiiin
toon ja alussa mainittuihin ikirjelimiin sisiiltyviit miiiiriiy;kset. 

(Tfo n:o 18, 22. 12. 61.) Kl 52/ 61. 10. 

Liihtoaseman merkitseminen tilapiiisiin vapaalippuihin 

Tehdystii esityk ta rautatieha'll1tus on muuttanut 1. 1. 1962 11 
lukien vapaalippusaiinnon 9 §: n 4 li ·amiiiiriiyksen seuraavan isal
toiseksi: 

4. Ti1apiiiset vapaa:liput lrirjoitetaan yleensa alkamaan asian
omaisen virantoimituspaikal'ta. Mikaii vapaa'lippuihin oikeutettu 
on saanut oikeuden asua toi ella paikka'kunnalla tai vain hiinen 
perheensii asuu toiseHa paikkakunnalla, aadaan perheenjasenten 
tilapiiiset vapaaliput kirjoittaa alkavaiksi myos asuinpaikkakun
nalta. Vapaaliput antaa tassakin tapauksessa asianomaisen oma esi
mies vapaalippusiiannon maiiriiiimassa jiirjestyksessii. 
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Muuten aadaan tilapiiincn vapaailippu -vain kiireeHilsessa poik
keustapauksessa kirjoittaa alkavaksi muulta kuin asianomaisen vi
rantoimituspailmlta tai edella mainitulta asuinpaika:lta. Taman 
mukaisesti voi e.sim. vieraalla paikkak:unnalia satunnai esti oleske
J,eva henkilo saada paikkakunnaUa sijaitsevan iJ.iikennepaikan paal
li'kotta tai muu1ta vapaalippujen kirjoittamiseen oikeutetulta viran
omai clta nain ki.rjoitetlm rtilapaisen vapaalipun. Lipun antami ta 
on heti i 1lmoitettava Epun aajan esimi<Elhe'lle. 

Vapaali:ppupai-viikirjan huomautu. arakkeeseen on tassa tarkoi
tJetui ·a t.apauks1ssa merkittava vapaltl.ippuun oikeutetun tai hanen 
perheensa a uinpaikilrn. 

(Rh n: o 3254, 19. 12. 1961.) Kl 52/ 61. 11. 

Pohjoismainen kiertomatkaliikenne 

12 VR Kiislcylehden errkoisnumeroon 51 a/60 rtehdaan vuoden 1962 
a:lusta seuraavat korjaukset: 

9: nnen artiklan viimeinen lause pyyhitaan yli. 

Kie1·torna.tka A 1: Huomautus 1 kokonaisuudessaan ja toiscn 
huomautuksen jarjesty numero 2 pyyhitaan yli. 

Kiertomatkat A 2, D 1, D 2, D 3, II 4 ja Y 4 : Huomautuksista 
pyyhitaan vastaavasti yl:i' viittausnumerot ,1-2". 

K ierto'I'IUJ,tka S: Reittigeloste een (ylimman rivin a:lie ·i vulla 
20) lisataan mer'kinnan ,laivalla Stavanger" ~teen: 'laiva:lla Hauge
sund-

Lisiirnatka 16: Reitti losteessa oleva Yaihtoehto ,laiYal'la le
und" pyyh.ittiii.in yli. 

Lisi:imatkat 17 a ja 17 b: Reitti los.teessa oleva vaihtoehto ,lai
vaJila Andalsnes" muutetaan ,autoHa Andallsnes". 

Lisi:imatka 28: Reittiselo teessa pyyhitaan yli ana ,autol'la" 
Fausken <Eld a. 

Lisi:imatk:a 29 : Ensimmaisen huomautuksen ,Tama li amatka 
'luovutetaan-- -" loppuun li ati.ian: ja ainoa taan samaan luok
kaan kuin kiertomatkalippu. 

KcvatilmaHa on tarkoitus vaihtaa uudet kupongit seuraavillc 
Yii:leiUe: 

Lisam.atkat 17 a ja 17 b: Molde-Anda!l nes 
Li.slimatlka 28: BodO-Fruusk<El. 

(Tfo n: o 329, 19. 12. 61.) Kl 52/61. 12. 
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Pohjoismainen tavaratariffi 

Kiiskylehdessa 51/61.12 on eraita p a in o vir he it a. Toisen 13 
ka~ppaleen 1alkuosa on korjattuna euraavanlainen : 

T an s k an rautaJteil~a muutetaan 1. 1. 1962 lukien vaunu
kuormaluokkien merkinnat. En<tisia numeroin merkittyja vaunu
kuormaluokkia (4, 5, 6 ja 7) tulevat vastaamatan kirjaimin mer
kityt rahtiluokat (A, B, 0 ja D). Luokkaa 4 vastaa luokka A, 
luokikaa 5 luokka B, luokkaa 6 luokka 0 ja luokkaa 7 luokka D. 
Painoluokkia tulee olema.an entisten kolmen .asemasta nelja. 

Viimeinen kappale on -dl~va : 

. Laskettaessa Tanskan rau<tateiden kuljetusmaksuja on muutok
set otettava huomioon 1. 1. 1962 lU'kien. Ryhmittainen tavaraluet
teld (ss. 47-92) tullaan painattamaan uudelleen ja julk:aisemaan 
myohern:rnin erillisena lisalehtena. (Tft V n:o 402, 22. 12. 61.) Kl 
52/61. 13. 

Tilastotoimistoa varten laadittava 
tilastoaineisto 

LinjahaHinnon tyopistcissa on tilastotoimistoa varten suorit.et- 14 
tava a!llamainitUJt toimenpit€et. 

1. J una:liikennetilaston a:lkuairreisto on laadittava a:llamaini
tuissa julkaisuissa mainittujen ohjeiden mukaisooti 

a) Vetureiden alkuaine:istoa koskevat ohjeet KLn 51 a/57 si
vui'lla 1-4. 

b) Junailmoituksen laatimista koskevaJt ohjeet ovat Asema- ja 
junapa!l'v·elussiU.i.nnon 46 § :ssa. Ko. pyki.i.lan uusi, 1. 1.1959 voimaan
astunut sanamuoto on julkaistu Kl: ssii 51/58.5. (Kl: n 61 a/57 
junai'lmoitusta koskeva osa on kumottu.) 

2. Tyovoimankayttoti'laston allruaineisto on ~aadittava Kl : ssa 
25 a/59.1 mainittujen ohjeiden mu:kai esti. 

3. Tavaraliilkennetilastoa varten on suoritettava aHamainitut 
toimenpiwet. 

a:) Jos [ahetykse ta on kannettu atama-aluemaksu, kirjoittaa 
lahety l'iikennepaikka kuljetuskirjan B-osaan atama-aluemalmua 
esittii.van oJ.uvun eteen sanan ,Sat". 

'b) Kun paika.'l:lisliikennema:ksuja lk:oskeva kuitti kirjoitetaan yli
maaraisten ~iikennetu}ojen hekk.i.!kiTjasta n: 0 1816, On kuittiin 
me1-1ritJtiiva ,TS 52 §", jos on ky ymy varsinaisesta paikallisliiken
teesta, ja ,TS 53 §", jos on kysymys kaukoliikenteeseen valittom.iist:i 
liittyvasta paikalli:;diikentoostii.. Naihin kuitteihin on myos merkit
tava ao. lahetyksen paino. 
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c) Mrldili kul<jetuskirjaan mcrkittya tavaralajin nimiketta ei 
esiinny tavaranluokitustaulukossa, on tavarrulajin nimikkeen alle 
merkittaYa maininta siita, mihin tavaranluokitustau1ukon nimikkee
seen tavara on verrattava. (Katso tavaranluokitustaulukon sivuja 
3-4). 

4. .AJennuksella myytaYien lippujen ostamiseen tarvittavien 
alennustodistusten tilastoimisosat on a.sianmukaisesti tiiytettyina 
lahetettava tiEtyslruukautta seuraavan kuukauden 15 paivaan men
nessa tilastotoimistoon. 

5. AsemapaaJlikoiden ja 
mast i 1ahetettava kaikista 
kappall.e tilastotoimistoon. 

pysakinhoitajien on e h d o t t o
iiikenneonnettomuussahkeista yksi 

Nama maaraykset astuvat voimaan tammilruun 1 paivasta 1962. 
Sama:l1a kumataan KLssii 4/ 61.11 olevat miUirayk.set. (Tit n: o 668, 
22. 12. 61.) Kl 52/ 61. 14. 

Kadonneita matkalippuja, henkilokortteja ym. 

4. konejaksossa Tampereella palveleva lim. vaununvoitelija Matti Eevert 
Pajula, syut. 24. 2. 1919, on kadottanut 25. 11. 1961 henkilokorttinsa n: o 40266, 
mika tiiten kuoletetaan. (4. knjp n:o 5 6, 20.12. 61.) 

Eliikkeellii. olevan koneenhoitajan Yrjo Heikkisen pojalle Eerollo 10. 10. 61 
kirjoitottu tilap. vapaalippu n: o 637678 matkalle Kon-Klr on kadonnut ja 
kuoletotaan. (Ap Kon n:o 706, 20. 12. 61.) 

Avoimia virkoja ja toimia 

Kolme y. p. 4 l. rakennusmesta1·in virkaa, joista kaksi toi taiseksi 4. rata· 
jakso sa (Tampore ja Orivesi) ja yksi toistaiseksi 10. ratajaksossa (Kuopio, 
ei VR: n asuntoa). Rataosa ton johtajalle osoitetut hakemukset on toimitettava 
rautatiehallituksen kirjaajalle viimeistaiin 11. 1. 1962 ennen klo 12 (postitse 
ennen virka·ajan piiiittymistii.) . 

Noljiinnessa liikennejaksossa tiiytetiiiin esityksen perusteella seuraavat 
avoimet toimet: apulaiskanslistintoitni, yksi Tampereen asemaUa ja konttori
apulaisentoitnia, kolme Tampereen asemalla. Liikenneosaston johtajalle osoi· 
tetut hakemukset on jii.tettii.vii. paikalliselle asemapii.ii.llikolle viimeistii.ii.n 12. 
1. 1962. 

Seitsemii.nnessii. ltikennejaksossa tiiytetiiiin esityksen perusteella yksi apu· 
ZO!iskanslistintoimi Kotkan asemalla ja yksi konttoriapulaisentoitni Vainikkalan 
asema.lla. Liikenneosaston johtajalle osoitetut hakemukset on jiitettava asian
omaisen liikennepaikan piiii.llikolle viimeistiiiin 13. 1. 1962. 

Toisessa liikennejaksossa on haettavana seuraavat esityksen perusteella 
taytettiiviit asemamiehen toitnet: yksi Ta=isaaren, yksi Lappohjan, yksi Loh· 
jan, yksi Ra.jamiien, yksi Hiimeenlinnan, yksi Mommilan, yksi Lappilan, yksi 
Jarvelii.n, yksi Loviisan, kolme Karjaan, kaksi Ryvinkiiiin, viisi Riihimii.en, 
neljii. Lahden, kaksi Kausalan ja kaksi Heinolan asemilla, yksi Otalammen ja 
yksi Villiihteen pysiikeilla, yksi Lohjan kauppalan laiturivaihteella seka kaksi 
Valkon atamassa. Liikenneosaston johtajalle osoitetut hakemukset on jiitettiiva 
asianomaisten liikennepaikkojen piiiillikoillo viimeistii.ii.n 20. 1. 1962. 
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Lasten hiihtolomakurssit v. 1962 

Kouluikiiisille rautatieliiisten lapsille toimeenpannaan koulujen hiihtoloman 17 
aikana hiihtovirkistyskursseja seuraavasti: 

tytot (13-17 vuotiaat) Pyhiitunturin retkeilykeskukses a 
pojat (11-17 , ) Vuokatin retkeilykeskuksessa 
tytot ja pojat (8-12 vuotiaat) Paularinteen lepokodissa Leppiikoskella. 
Etusija annetaan niille lapsille, jotka aikaisemmin eiviit ole o allistuneet 

VRU: n jiirjestii.mille koululaisten hiihtolomakursseille. 
Kirjalliset ilmoittautumiset, joissa on ilmettiivii lapscn syntymiia.ika (vuosi 

ja piiivii) ja VR:n palveluksessa olevan isiin tai iiidin virka tai toimi ja 
osoite, on tehtiivii. os. : VR:n Urheilutoimikunta, rautatiehallitus, Helsinki 10. 
2. 1962 mennessii, jonka jiilkeen hyviiksytyille liil1etetiiiin tarkemmat matkaa 
koskevat ohjeet. 

Alustavan suunnitelman mukaan liihto Pyhii.tunturille on junalla n:o 63 
Helsingistii 24. 2. 62 klo 18.50, Vuokattiin junalla n: o 75 Helsingistii 25. 2. 62 
klo 9.35 ja Leppiikoskelle 25. 2. 62 junalla n: o 53 Helsingistii klo 12.00. LiihtO 
kaikilta em. leireilta tapahtuu lauantaina 3. 3. 62. 

Kurssimaksuna peritii.iin Vuokatissa 3 000 mk, Pyhiitunturilla 4 200 mk 
ja Paularinteessa 2 500 mk. Tiihiin maksuun sisiiltyvat ylliipito kurssipaikalla 
ja yhteiskuljetuksesta aiheutuvat makuuvaunu- ja linja-autokustannukset. 

Huomautetaan, etta VR :n Vuokatin ja Pyhiitunturin retkeilyke kuksiin 
ei lasten hiihtoloman ajaksi varata paikkoja yksityisille henkiloille ja perheille. 

VE : n Urhei.lutoilmikwnta 

VR:n hiihtomestaruuskilpailut v. 1962 

Vuoden 1962 VR: n hiihtomestaruuskilpailut pidetii.iin Kouvolassa 20.-21. 18 
1. 1962. Kilpailut ovat katsastus pohjoismaisia mestaruuskilpailuja varten 
Ruotsissa A.ngessa 17.-18. 2.1962. Kilpailuohjelma Kouvolassa on seuraava : 

Lauantaina 20. 1. alkaen klo 13.30: yleinen, yhdistetyn, yli 35 v. ja 18 
-20 v. 15 km sekii yli 45 v. 10 km. Sunnuntaina 21. 1. alkaen klo 9.30: 
piirien viilinen 4 X 10 km viesti ja klo 12.00 yleinen sekii yhdistetyn miien
lasku. 

Piirejii. kehoitetaan jii.rjestiimiiiin karsinnat omien edustajiensa nimeiimi
seksi . .Toukkueen kokonaisvahvuus on piiriii. kohden ko1·kci;ntaan 15 hiihtii.jii.ii. 
ja 2 huoltajaa. Majoitusta, joka jiirjestetii.ii.n retkeilyvaunuis a, haluavien on 
siitii. ilmoitettava ilmoittautumisen yhteydessii.. Kirjalliset ilmoittautu.mi et on 
liihetettii.vii. ehdottomasti piirien viilityksellii. 16. 1. 62 klo 18.00 mennessii os. : 
autonkulj . esimies V. Paukkunen, Kouvola, autokorjaamo . .Tiilki-ilmoitta.utumisia 
ei vastaanoteta. 

Ylimii.ariiiset vapaaliput matkaa varten on tilattava jaksojen, konepajojen 
yms. piiiillikoiltii. 

VE:11 Urheilutoimikwnta 

L ausuntakilpailut 

Rautatiehallituksen sosiaalijaosto jii.rjestiiii yhteistoiminnassa VR Niiyt- 19 
tii.moharrasta.jat ry:n kanssa l/IIUSURttakilpailut sunnuntaina 25. 2. 1962 klo 11.00 
Helsingin aseman uudessa. Kerholassa. Silmiillii. pitiien liihestyviii. valtionrauta-
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teiden 100-vuotisjuhlia on pakolliseksi tehtii.viiksi valittu katkelma Juhani Ahon 
kirjoittamasta kertomuksesta ,Rautatie". - Esitystehtii.viissii. kuvaillaan Matin 
ja Liisan rautatievaunuun sijoittumista sekii. heidiin viilistii. keskusteluaan. 

Kilpailuun voi osallistua jokainen rautatieviikeen kuuluva ja hii.nen per
heenjii.senen ii.. llmoittautumiset on, mikiili mahdolli ta, liihetettii.vii. 15. 1. 1962 
mennessii. os.: Rautatiehall!tuksen sosiaalijaosto, Helsinki. Lii.hempiii. tietoja 
annetaan Hki puh. 10 371/ 529. llmoittautuneille annetaan ohjausta mahdolli· 
suuksien mukaan. 


