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DIAARIN ASIARYHMITYS 

p a a r y h m a t 

0 Yleinen hallinto 

Henkilostohallinto 

2 Talousasiat ja materiaalitoiminta 

3 Maa-alueet, radat ja rakennukset 

4 Liikkuva kalusto, sahko- ja konetekniset 

asiat, konepajatoiminta 

5 Liikenne ja kuljetustoiminta , markkinointi 
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V. 1984 VR Vira11isten tiedotusten viimeinen numero o1i 51 (seuraavista 
numeroista on ju1kaistu 1isaksi a-painos: 18a , 21a, 26a). 

0 YLEINEN HALLINTO 

01 VR:N HALLINTO JA ORGANISAATIO 

010 Y1eista 

Nimikirja-asetuksen 6 ja 12 § :n muuttaminen VT 1; kesa 
aika VT 12. 

011 Ha1lintoasetus, tyojarjestys , organisaatio 

Valtionrautateiden ha11innosta annetun asetuksen muutta
minen VT 10; 1iikenne-, rautatie - ja rata - a1ueiden rajat 
VT 40 ;-rampereen ja Pieksamaen seka Ou1un ja Pieksamaen 
rautatiepiirien rajojen tarkistaminen VT 40; He1singin ja 
Kouvolan rautatiepiirien rajan tarkistaminen VT 45 . 

019 Erittelemattomat VR:n ha11intoa ja organisaatiota koskevat 
asiat 

Virkakirjeiden 1ahettaminen pohjoismaihin VT 9. 

03 LAINOPILLISET ASIAT 

039 Eritte1emattomat 1ainopi1liset asiat 

Sairausvakuutuslain muuttaminen VT 4; ennakonpidatyksen 
muutos VT 29; suojaosuuden maarien korottaminen pa1kan 
ulosmittauksessa VT 51 . 

05 TYORYHMAT, J~SENYYDET, EDUSTUKSET, VIRKA- JA OPINTOMATKAT 

051 Tyoryhmien asettaminen ja kokoonpano 

Tyoryhmaraportit VT 6; VT 22; VT 37. 

059 Eritte1emattomat asiat 

Majoitus yksittaisi11a virkamatkoi11a VT 10; VT 16; 
VT 25; VT 36. 

06 RATIONALISOINTI JA STANDARDISOINTI 

060 Y1eista 

Vahvistetut VHS-standardit VT 44. 
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062 VRS-standardit 

Vahvistetut VRS- ja VHS- standardit VT 25. 

09 MUUT YLEIST~ HALLINTOA KOSKEVAT ASIAT 

099 Erittelematt~mat yleista ha1lintoa koskevat asiat 

Muuttokustannusten korvaamisesta tehdyn virkaehtosopimuk
sen soveltamisohjeet VT 23. 

1 HENKILOSTOHALLINTO 

11 VIRKA'- TAl TYOSUHTEESEEN KUULUVAT ASIAT 

111 Y1einen virka- tai tyoehtosopimus 

Ryhmahenkivakuutusta vastaava etu VT 12; virkaehtosopimuk
set sopimuskaude11e 1.3.1984-28.2.1986 VT 21a; pa1kkaustau-
1ukot 1.12.1984 1ukien VT 45. 

114 Virkavapaudet, viransijaisuudet, siirrot, komennukset 

Vuosilomapaatos VT 21 . 

115 Varsinainen pa1kkaus ja pa1kkauksen 1isat 

Matkustussaanto VT 21; 1omarahan ja vuosi1oma1isan maksu
paiva VT 23. 

12 PALVELUSSUHTEEN EHDOT 

121 Tyoaika 

Osa-aikatyota koskevat 1isaohjeet VT 9; tyotuntijarjeste1-
man 1aatiminen ns. heittomiesten osalta VT 35; tyoajan 
1askenta Va1tionrautatei11a vuonna 1985 VT 43. 

122 VR:n asuntojen vuokraaminen 

Virkamiesasuntojen vuokrat ja 1uontaisetujen korvaukset 
vuonna 1984 VT 5. 

124 Virkapuvut ja suojavaatetus 

Va1ilampoasut VT 9; Va1tion Pukutehdas VT 26; virkapuki
neiden ti1aaminen-ja hinnat vuonna 1985 VT 51. 

125 Virka-ansio- ja kunniamerkit seka muut tunnustukset 

A1oitteiden pa1kitseminen VT 6; VT 16; VT 30; VT 44. 
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126 Vapaa1ippuasiat 

Henki15kunta1ippujen kaytt5 VT 8; e1ake1aisten kansain
va1iset vapaa1iput VT 10; henKIT5kunta1ippujen henki1511i
syystodistukset VT ~apaa1ipputi1aus-1omake VT 49; 
varastetut virkakerta-, virka-aika- ja virkamaarays1ippu
kirjat VT 50. 

14 HENKILOSTON KOULUTUS 

140 Y1eista 

Kou1utusohje1mat VT 28. 

141 Sisainen kou1utus 

Kielitutkinnot Rautatieopistossa VT 12; VT 43; oppilaita 
otetaan konepajakou1uun VT 14; ruotsin kie1en kurssit rau
tatieopistossa VT 21; kondukt55rikurssit vuonna 1985 
VT 21; kie1ten itseopiskelumateriaalit VT 23; veturinku1-
jettajakurssit 1985 VT 26; 1iikennevirkamiesharjoitte1ijoi
ta otetaan VT 33; rautatieopi11iseen kurssiin 1iittyvat 
tutkie1mat VT 44; VT 51. 

15 TERVEYDENHUOLTO, TYOSUOJELU JA SOSIAALITOIMINTA 

151 Terveyden- ja ty5terveydenhuo1to, tyoterveysyksikot 

Ohjeet terveydenhuo1toku1ujen korvaamisesta VT 11. 

152 Tyosuoje1u 

Muutoksia ty5suojelun yhteistoimintasopimukseen VT 5. 

153 Isannoitsijan toimi 

Uusitut siivousohjeet VR 2667 VT 3. 

154 Harrastustoiminta ja lomanviettoavustukset 

Rautatieha1lituksen kaytettavaksi osoitetuista maarara
hoista jaettavat avustukset v. 1985 VT 45; 1omatuen myonta
minen rautatielaisi11e v. 1985 VT 45-.----

16 ELAKE- JA SOSIAALITURVA-ASIAT 

169 Eritte1ematt5mat e1ake- ja sosiaaliturva-asioita 
koskevat asiat 

Ty5nantajan sosiaa1iturvamaksu VT 29; terveydenhuol1on 
ohjesaanto VT 36. 
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2 TALOUSASIAT JA MATERIAALITOIMINTA 

22 TALOUDELLINEN SUUNNITTELU, LASKENTATOIMI 

220 Yleisti;i 

Luottokortteja koskevat ti1iohjesaannon 20 §:n soveltamis
ohjeiden muutokset VT 4; ti1i1uette1on muutokset VT 4; 
VT 21; VT 51; tiliohjesaannon sove1tamisohjeiden muutokset 
VT 25; kassaerehdysraha VT 48. 

23 KASSA - JA TILIASIAT 

230 Y1eista 

Muuntokurssit VT 2; VT 6; VT 11; VT 13; VT 15; VT 16; 
VT 19; VT 23; VT 28 ;---v1:32~43~51; tilityssaannon 
muutos VT 5; V~VT----ro;-vr--rr;-vr---rr;-VT 32; VT 41; 
VT 44; VT 51; eri1lis1askutusasiakkaat ~tietojen tal
lentaminen A 4-kokoisesta itaisesta rahtikirjasta VT 21; 
vuoden 1984 tositteiden 1ahettaminen ti1itoimistoo~a 
matka1askujen laatiminen vuodenvaihteessa VT 50. 

231 Luotto 

Rahti1uotto VT 2; VT 3; VT 5; VT 6; VT 7; VT 9; VT 11; 
VT 13; VT 18; VT 23; VT 25""iVT:lO; VT~; VT 37; VT 40; 
VT 42; VT 44; VT 48; VT Sl; Ti:iattoha:keiiiUs VT 38. ---

233 Kirjanpito 

Tiedotus pa1kansaaji11e veroi1moitusta 1983 varten VT 1. 

239 Erittelemattomat kassa- ja ti1iasioita koskevat asiat 

Shekkien vastaanottaminen VT 4; henkiloston palkkaaminen 
muilla kuin VR:n omi1la maararahoilla VT 26. 

26 MATERIAALIN MYYNTI 

260 Y1eista 

Kerayspaperin lahettaminen rautateitse VT 26. 

269 Eritte1emattomat materiaalin myyntia koskevat asiat 

Kaytosta poistetun tavaran myynti VT 37. 
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28 TILASTOT JA VUOSIKERTOMUKSET, LOMAKE- JA PAINATUSASIAT 

289 Erittelematt5mat asiat 

Painotuotteiden luettelo VR 2625 VT 10; VT 30; VT 45i 
videolaitteiden hankintaohje VT 35; lippumallikuvasto 
VT 49. 

29 MUUT TALOUS- JA MATERIAALITOIMINTOJA KOSKEVAT ASIAT 

299 Erittelemattomat talous- ja materiaalitoimintoja 
koskevat asiat 

Hyvinkaan varastossa on liikatavarana VT 2; VR omatarve
paino VT 5; VT 28; Hyvinkaan varastossa-ofevaa ylijaama
tavaraa-IUovutetaan VR:n omaan kaytt5on VT 44; Hyvinkaan 
varastossa on era hehkulamppuja VT 48. 

3 MAA-ALUEET, RADAT JA RAKENNUKSET 

34 RADAT JA RATAPIHAT 

340 Yleista 

RAMO VT 3; VT 9; VT 23; ratateknilliset erillisohjeet, VR 
2775 VT 9. 

4 LIIKKUVA KALUSTO, SAHKO- JA KONETEKNISET ASIAT, KONEPAJATOIMINTA 

41 LIIKKUVA KALUSTO 

411 Vetovoimakalusto varaosineen 

Srlsahkoveturin uusi Kuljettajan ohjekirja VT 42. 

412 Vaunukalusto varaosineen 

Vaunun numeron merkitseminen vaunuluettelosanomaan VT 22; 
vuokratut tavaravaunut VT 30 . 

43 TELETOIMINTA 

430 Yleista 

VR:n puhelinluette1o VT 10; VT 19; VT 44; VT 51; puhelin
luettelon VR 2623 muutokset, Kemi VT 24; VR:n puhelin
verkko VT 25; puhelinnumerot Vaasassa VT 33; puhelinluette-
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lomuutokset, Oulu VT 35; Jamsan puhelinkeskus VT 36; Haapa
jarven puhelinkeskus VT 36 ; Salon puhelinkeskus-vr-36; 
Kontiomaen puhelinkes~ 38; Hangon puhelinke~ 
VT 40; Ammansaaren puhelinKe8Kus VT 51. 

431 Telelaitteistot 

Tekniset edellytykset laitteille, jotka liitetaan viesti 
verkkoihin VT 12; selektorilinjan Kemi-Tornio-RBytta pois
taminen VT 24. 

44 RAUTATIEN SAHKOISTYS 

440 Yleista 

Jannitteen kytkeminen ratajohtoihin alueella : Pieksamaki 
Iisalmi VT 12; jannitteen kytkeminen ratajohtoihin 
alueella: Juurikorpi - Hamina VT 34. 

45 KONEPAJATOIMINTA 

450 Yleista 

Konepajojen seisonta- ajat v. 1984 VT 17. 

5 LIIKENNE JA KULJETUSTOIMINTA, MARKKINOINTI 

51 RAUTATIEKULJETUSASETUS 

510 Yleista 

Rautatiekuljetusasetuksen yleisehdot, muutos VT 1; VT 4; 
paikka1ippujen peruuttaminen ja takaisinmaksu~16_; __ _ 
Gfot-vaunujen liikennoiminen seka kaytto- ja kuormaus
ohjeet VT 25. 

511 Poikkeusluvat, purkamismaaraaikojen y1itykset, VAK , TKM 

!1aaraykset vaarallisten aineiden kuljettamisesta rauta
tie1la (VAK) VR 2696 VT 16; ongelmajatekuljetusten merkitse 
minen VT 32; kuormausapuvalineiden kayttomaaraykset, VR 
2652.5 (Kansio: kappa1etavara) VT 35; TP-1ava1ipuke (VR 
2807.1) VT 38; vaunuun kiinnitettava varoitus1ipuke 
"VarovastrKilsiteltava" (VR 2850 . 9v) VT 49. 

519 Erittelemattomat rautatiekuljetusasetukseen 1iittyvat 
asiat 

Filmien pakkaukset VT 32. 
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52 JUNATURVALLISUU~ 

521 Junaturvallisuuss~ant66n liittyvat teknilliset maar~ykset 
(Jtt) ja junaturvallisuussaannon soveltamisohjeet (Jto) 

Jtt:n korjauslehti VT 15; VT 22; ratapihojen liikennoimis
saannot VT 50; Jt:n, Jto:n ja Jtt:n korjauslehdet VT 51. 

53 AIKATAULUT 

530 Yleista 

Aikataulun 183 lisaykset VT 4; aikataulun 184 lisays 
VT 23; VT 27; VT 35; VT 39; VT 48. 

539 Erittelemattomat aikatau1uja koskevat asiat 

Uudet autopikajunareitit VT 13; VT 27; kaukojunien vara
paikat ja Express-junien KOnaUktoor~n paikkakiintiot 
VT 21; VT 37; hallituksen jasenten makuupaikat VT 21; 
VT 37. 

54 KULJETUSTOIMINTA JA ~ARKKINOINTI 

540 Yleista 

Kotimaisen rahtikirjan tayttoohjeet (VR 2657), muutos 
VT 21; julkaisun VR 4777 uusi painos VT 31; jalkivaatimus
maaran merkitseminen rahtikirjaan VT 51. 

543 Lipunmyyntisopimukset 

VR matkailu1iput 1984 VT 18a; VR:n ja Oy Finnjet-Line 
Ltd:n yhdistelma1iput VT 51 . 

544 Kotimaiset tariffit 

Muutoksia tariffitaulukkoon VT 5; VT 22; muutoksia tarif
fisaantoon VT 9; VT 26; autojen ku1jettaminen pikajunassa 
VT 12; VT 2~T sr;-0piske1ijaliput VT 15; 1isays liitan
tatariffiin VT~tariffimuutokset 1~84 VT 24; 1iitan
tatariffin korottaminen VT 27; kuorma- ja pakettiautojen 
tilausliikenteen kuljetusmaksut VT 27; konttien yms. vaih
tokuormatilojen viivastymismaksu~8; siviilipalvelulai
toksen matkalipputilaukset VT 38;-nenkiloliikenteen tarif
fin korotus 1.1.1985 lukien~3; 65-kortin kaytto VT 51; 
uusittu pa1velukseenastumismaarays VT 51; henkilo1ii~ 
teen tariffimuutokset VT 51; sotilastariffi VT 51; tavara
liikenteen tariffimuutokset 1.1.1985 VT 51.-----

545 Tavara- ja henkiloliikennetta koskevat alennukset 

Valtioneuvoston myontamat kuljetusa1ennukset Valtionrauta
teilla VT 5; VT 29; VT 40; matkalippualennuksia VT lU; 
VT 16. 
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549 Erittelemattomat ku1jetustoimintaa ja markkinointia 
koskevat asiat 

Siviilipa1velulaitoksen matkalipputilaukset VT 20; passin 
numeron kirjoittaminen Eurailpass-lippuun VT 51. 

55 VUOKRAUSTOIMINTA 

552 Muu vuokraustoiminta 

Lisays "Tavaraliikenne"-kansioon VT 40. 

56 YHDYSLIIKENNE 

561 Yhdysliikennesopimukset 

Korvaava liikenne valilla Riihimaki-Hyvinkaa-Lohja- Karjaa 
VT 23; matkailulippujen hinnat VT 33; Naanta1in liikenne 
~.1984 a1kaen VT 40; matkaiiUTIPut VT 47; VR - Oy 
Matkahuolto Ab:n kappaletavarayhdysliikenteen 1akkauttami
nen 1.1.1985 lukien VT 51. 

562 Kotimainen yhdys1iikenne 

Linja-autoyhdys1iikenne Pietarsaari-Pannainen ja Raahe 
Vihanti VT 29; kappa1etavaran kuorrnaus- ja ku1jetusohjeet 
(VR 2652~ 32; linja-auto1ippumalli vali11e Pietar
saari-Pannainen ja Raahe-Vihanti VT 51. 

563 Kansainva1inen yhdysliikenne 

Kostamus-1iikenne VT 2; Nordeg-tariffi VT 2; VT 11; 
VT 24; VT 30; VT 42;VT 49; kansainviHinen kil.totavara
tariffi TCEx (~7or-vr-2; VT 35; Neuvosto1iitosta saapu
van puutavaran rahditus-vr-3;-pofi}oismainen tavaratariffi 
(NGTV 9760 ja NGTS 9761)-yr-3; VT 24; VT 42; VT 49; 
Fidebast-tariffi 9350 VT 6; VT 25; VT ~aaraykset vaa
ral1isten aineiden ku1jettamisesta Suomen ja SNTL:n rauta
tieyhdys1iikenteessa (VR 4785), varoitus1ipukkeet VT 6; 
itainen kontti1iikenne - virhee11iset rahditukset ~; 
1antinen tavara1iikenne (CIM), vientita11etukset V~ 
kansainva1inen henki1o1iikenne, 1antinen VT 11; vr-sQ; 
kansainva1inen itainen tavara1iikenne VT 15; VT 2b""iVT 47; 
Suomi-SNTL rautatieyhdys1iikenteen uusr-ralitikl.rJa1omake 
VT 16; SJ:n paikkalippujen ti1aaminen VT 18; itainen yhdys
liikenne VT 25; VT 29; VT 31; VT 44; V~ VT 51; Vgk-vau
nujen 1uukkujen su1keminen VT 25; kadonneita Interrai1kort
teja VT 26; 1uette1o muutoksista ja taydennyksista Suomen 
ja Neuvosto1iiton yhdys1iikennetariffiin ja toimintaohjei
siin VT 26a; julkaisu VT 4777 'llaaraykset SNTL:n ja Suomen 
va1isessa suorassa rautatieyhdys1iikenteessa ku1jetetta 
vien tavaroiden kuormaamisesta ja kiinnittamisesta" VT 33; 
varastettuja Interrai1-kortteja VT 35; VT 41; kansainvall.
nen tavara1iikenne, liintinen VT 37; kansainvalinen matka 
tavara VT 50; itainen y~dysliikenne - A 4 -kokoinen rahti
kirja VT 51. 
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57 LIIKENTEEN TARKASTUS JA KEHITTAMINEN 

570 Yleista 

Rataosan Juurikorpi-Hamina avaaminen yleiselle liikenteel 
le VT 5; Tahkoluodon radan avaaminen yleiselle liikenteel
le ~; varastetut sotilaslomaliput VT 10; rikosilmoitus
lomakkeen (VR 1194) kaytto VT 10; VT l3; kaukojunien vara
paikat ja Express-junien konduktoorin paikkakiintiot 
VT 21; VT 37; hallituksen jasenten makuupaikat VT 21; VT 
~adonneet haarukkavaunut VT 25; anastettu maasto- --
kUorma-auto VT 29; vaaka-asemien laatima toimintakertomus 
VT 29; kadonnut yleislippu VT 46. 

571 Liikennepaikkamuutokset 

Liikennepaikkojen valimatkat; matkalippujen myynti ja 
matkatavaran lahettaminen VT 14; muutoksia julkaisuun Mak
suttomat syrjaraiteet (VR ~ VT 45; VT 51. 

Kappa1etavaraliikennepaikat 

Hauho VT 21; Jokela VT 21; Kankaanpaa VT 21; Kaskinen VT 
35; Kilpisjarvi VT 21; Kokemaki VT 19; Koski Hl VT 21; 
Kupittaa VT 18; Lammi VT 21; Merikarvia VT 21; Peipohja 
VT 19; Rymatty1a VT 10; Savitaipale VT 2r;-siikainen 
vr-fr; Taipa1saari VT 21; Turku satama VT 18; VT 49; 
Tuulos VT 21; Va1keak0Ski VT 21. ----- -----

Liikennepaikkojen valimatkat 

Aavasaksa VT 40; Ahmas VT 14; Aholahti VT 14; Ahvenus 
VT 14; Amuri VT 14 ; Asunta VT 14; Eurajoki VT 35; Haapa
kyla VT 12; Haapataipale VT~Haarankal1io VT 14; Rajala 
VT 12;-HaKasuo VT 17; Hamina VT 7; Hanhisuo V~ Harja
valta VT 35; Harjun~itty VT l~aro1a VT 35; Hauho VT 21; 
Haukivuor~ VT 5; Heinoo VT'I4; Hevonkoski VT 14; Hietanen 
VT 5; Hirviserka VT 14; Honkaranta VT 14; Hovinsaari 
VT 24; Huovintie vr-14; Huttula VT ~yvinkaa VT 2; Hoy
sala VT 14; Hoytamo VT 14; Inkeroinen VT 24; Isokyro 
VT 48; Itatalo VT 14; Jaa1anka VT 17; Jokela VT 21; Jout
senlahti VT 14; Joutseno VT 25; Juankoski VT ~ 47; 
Juho1a VT~Juurikorpi ~; VT 24; Jyska VT l~a
kamo VT~Kaanaa VT 51; Kaarna1ampi VT 14; Kahala VT 12; 
Kainuunmaki VT 14; Kairokoski VT 11; Ka1eton VT 14; Kalkku 
VT 14; VT 35; Kallio VT 14; Kalliomaki VT 14; Kalvitsa 
vr-5; Kangas VT 14; Kankaanpaa VT 21; Kankari VT 14; Kan 
tala VT 14; KarliUTa VT 24; Karkku VT 35; Karra~S; Kaut
tua ~ Kauvatsa VT 35; Kelkkamaki VT 14; Kerma VT 14; 
Keropudas VT 14; Kiikka VT 14; VT 35; Kilpisjarvi VT 21; 
Kilpua VT ~intaus VT~Kiskotie VT 14; Kiuka~nen VT 
35; Koivio VT 14; Koivula VT 14; Kokemaki VT 14; VT 17;--
VT 19; VT 2~kko VT 14;~ri VT 27; Kollinjoki VT 14; 
Kolppi vr-14; Konttira-vf 14; Konu-vr-f4; Kopras VT ~ 
Korsunmak~ VT 14; Korte~2; Koskensaari VT 14;~i Hl 
VT 21; Kotara-vT 51; Kot~ 7; Kova1anmakr-vr-14; Kov
joki VT 14; Krouvi VT 14; Kruunupyy VT 14; Kulma1a VT 14; 
Kuohu VT 14; Kuona VT 14; Kuopio VT 44; Kuorasjarvi VT 14; 
Kupittaa VT 18; Kupparinmaki VT 14; Kurenpolvi VT 14; Kuu-
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ri1a VT 12; Kuve1ampi VT 14; Kymi VT 24; Kyttij1~ VT 14; VT 
35; Kyyr1ln1ampi VT 14; K~kela VT 14;K'liyra VT 14; Kl>n5n--
pe1to VT 14; Lammi VT 21; Lampu VT 14; Lapinm~ki VT 14; 
Lapinneva VT 22; Lappeenranta VT-rr;-Lavapuro VT ~ehto
niemi VT 1~1ko1a VT 5; Leppavesi VT 14; Leukaluu VT 
35; Lierahti VT 14; VT'J5; Liminpuro VT'Ti; Lintala VT 14; 
Louko1ampi VT""""'I'4";Maaria VT 14; Meijerhovi VT 14; Me~ 
1ahti VT 17; Merikarvia V~ Mersto1a VT ~eteli 
VT 17; Metsolahti VT 35; Metsaky1a VT 12~25; Mieslahti 
~; Mikkeli VT ;;-H0uhu VT 5; Munsala V~ Murtomaki 
VTTI; Myllykangas VT 14; Myllykoski VT 2~llyl~ VT 14; 
Mynttila VT 5; Myna~VT 21; VT 22 ;~a VT 14; Maen
ky1~ VT 1~antyharju ~Mantylahti VT 1~hkola 
VT 14;-NiKki1a VT 14; vr-35; Nerkoo VT 1~1os VT 14; 
Nivavaara VT 14;-NOlikua VT 35; Nokia~5; Nostamo VT 14; 
Nuju1a VT ~uojua VT ~urmo VT 14;10ravaka11io __ _ 
VT 14; Otava VT 5; Oulunky1a VT 11; OUtinen VT 5; Outo
kumpu kaupunki VT 20; Paakki vr-Ii; Pajujarvi VT 14; Pane-
1ia VT 35; Peip~VT 17; VT~Pe11esmaki vr-I4i Pe11o 
VT 4n;-petajavesi VT~Peuranmaki VT 14; Pinra}am~ki 
VTTI; Pii1i VT 51; Pikkara1a VT 14; Pirttikangas VT 14; 
Pitka1ahti VT""""'l"4";Pirttiselka VTTI; Pohjakoski vr-rr;
Poti1a VT 1~nta1a VT 22; P~VT 14; Raaseporr-vT 14; 
Rahkee vr-T4; Raho1a ~ Raitoo ~; Rauhamaki ~; 
Rauma VT 35; Rintakorpi VT 14; Riste VT 14; VT 35; Riutta
nen VT---r4";Ruha VT 14; Rymatty1a VT 10; Saarenky1~ VT 14; 
Saviharju VT 14; Savitaipa1e VT 21; Sepansalmi VT 14; Sii
kainen VT ~iitama VT 22; Siuro VT 35; Sotkia VT 14; 
Suihko1a VT 14; Suoniemi VT 35; TahKOTUOto VT 51; Taipa1-
saari VT ~avastila VT~Tervajoki VT ~ihola 
VT 14; Tiituspohja VT 14; Tikkapera VT 1~oiva1a VT 14; 
Tro1lb51e VT 14; Tuovila VT 14; Turku satama VT 18; Tuu1os 
VT 21; U1vila VT 14; Va1keakoski VT 21; Vammala VT 35; 
Varpanen VT 5 ;--vasKuu VT 51; Verkkoniemi VT 14; Vesanka 
VT 14; Vesta VT 14; Vetamajarvi VT 14; Viantie VT 14; 
vr-Tb; Vihnusjarvi VT 14; Vihtamo VT 17; Virpe1a VT 17; 
Virrat VT 51; Voitoinen VT 35; Vuo~VT 35; Vuorensyrja 
VT 14; YlTilifrma VT 51; Yhvalli VT 25; Yl5 jl!rvi VT 14; 
Ypl!ja VT 14; l\etsa VT 35; Aijari VT 14. --

579 Eritte1ematt5mat 1iikennetta a sen kehittl!mista 
kos evat asiat 

Muutoksia ju1kaisuun maksuttomat syrjaraiteet (VR 2648) 
VT 4; Va1tionrautateiden auto1iikenne (VR 2650) VT 10; 
vr-19; VT 21; VT 35; muutos kappa1etavaran ohjausj~rjeste1-
maan a1~4.~4 VT 24; matkustaja1askentaohje VT 46. 
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NIMIKIRJA-ASETUKSEN 6 JA 12 §:N MUUTTAMINEN 

Saadoskokoelmassa on julkaistu : 

N: o 976 A s e t u s nimikirja-asetuksen 6 ja 12 §:n muuttami

sesta . Annettu Helsingissa 16 paivana joulukuuta 1983. 

Puolustusministerin esittelysta muutetaan 30 paivana huhtikuuta 

1964 annetun nimikirja-asetuksen ( 215 / 64 ) 6 § : n 1 momentin 7 koh

ta ja 12 §:n 4 momentti, 

naista 12 § : n 4 momentti sellaisena kuin se on 5 paivana kesakuu

ta 1970 annetussa asetuksessa (388 / 70), nain kuuluviksi : 

6 § 

Nimikirjaan on virkamiehesta merkittava: 

7) tuomioistuimen virkamiehelle tuomitsema ja hanelle kurinpidol

lisesti maaratty rangaistus, rikoksen tai rikkomuksen tekoaika 

seka pidatys virantoimituksesta ; 

12 § 

Nimikirjan otteeseen, joka annetaan muuta kuin 1-3 momentissa sa

nottua tarkoitusta varten, ei merkita varoitusta, jonka antami

sesta on kulunut viisi vuotta , jos virkamiesta ei ole tuomiois

t u i men paatoksella tai kurinpidollisesti rangaistu sina aikana 

te hdysta teosta . Milloin on kul un u t kymmenen vuotta sakko- tai 

arestirangaistuksen taikka kurinpitosakon tuomitsemisesta tai 

maaraamisesta, eika virkamiesta ole tuomioistuimen paatoksella 

tai kurinpidollisesti rangaistu sina aikana tehdysta teosta, ei 

naitakaan rangaistuksia merkita sanottuun otteeseen . 

Tama asetus tulee voimaan 1 paivana tammikuuta 1984. 

(N : o Hlo 884/010 / 83, 29.12 . 1983) VT 1 / 84 . 
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TIEDOTUS PALKANSAAJILLE VEROilMOITUSTA 1983 VARTEN 

Vuoden 1983 VEROKIRJAN LIITIEEN (pidatystodistuksen) kohtaan 36 on 

merkitty rasti ja teksti "JUNALIPPU'', jos tyonantaja on jarjestanyt 
ilmaisen junakuljetuksen osallekin asunnon ja varsinaisen tytipaikan 

valista matkaa. 

Rasti on merkitty kaikille asuntolipun haltijoille seka lisaksi niille, 

joilla on vuosi- tai aikavapaalippu ja jotka kayttiivat sita virkarnatko

jen lisiiksi asunnon ja varsinaisen tyopaikan viililla. 

Mikali ilmainen kuljetus asunnon ja varsinaisen tyopaikan valilla on 

jarjestetty muulla tavalla, on myos tasta tehty merkinta verokirjan 

liitteeseen. 

Jos tata tytinantaian ;arjestamaa ilmaista kuljetusta voidaan kiiyttaa 

hyviiksi ainaostaan osittain vuorotyon tai muun syyn tahden, on tasta 

syyta tehda selvitys veroilmoitukseen. 

Kustannuksia aiheuttavat tytimatkaosuudet on jokaisen itse selvitettava 

veroilmoituksessaan. 

Ilmaista matkalippua asunnon ja varsinaisen tyopaikan valilla ei pideta 

palkkaetuna eika siita arvioitua hyotya lisiitii veronalaiseen tuloon . 

Verokirjan liitteeseen, ASUNTOETU-kohtaan, on kaikille Valtionrautateiden 

asunnossa asuville rautatieliiisille merkitty asunnosta vuoden 1983 aikana 

peritty vuokra. Tahiin vuokras\.DIUllaan sisiiltyy v. 1983 peritty korvaus liim

pimiista vedestii. 

Verokirjamerkinta on tehty myos asunnosta, jota kiiytetiiiin vapaa-ajan 

asuntona. 

Mikiili VR:n asunnossa asuvaa on verotettu asuntoedusta, on veroilmoituk
sessa syyta selvittaa vuokraa mahdollisesti alentavat t ekijat, tarvitta

essa talon isannoitsijiin todistuksella. Asunnonvuokraa alentavat tekijiit, 
esim. ymparistohaitat, on mainittu asuntokohtaisessa vuokralaskelmassa. 

1 
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Verokirjan liitteen "24 M.Ju etuus" kohtaan on niille palkansaajille, 
joilla on VR:n toimesta KOTIPUHELIN ja josta puhelinmaksut suorittaa 

VR, mer kitty teksti "KOTIPUHELIN PAIKALLISP o" seka 1983 palkasta ~ 
ritty korvaus yksityispuheluista (25,-!kk)o 

Samassa kohdassa on merkinta myos VR:n mahdollisesti jarjestamasta auto
tallista ja siita peritysta vuokrastao 

Verokirjan liitteen kohtaan 35 "Suoritetut kustannusten korvaukset" 

on merkitty palkansaajille maksettu korvaus VR:n amistamasta kotipuheli
mesta (esimo perusmaksu) seka teksti "KOTIPUHELIN (VR:n puh) " o Korvauk
sesta ei ole peri tty ennakkoveroa 0 

Judenmaan laaninveroviraston paatoksen mukaan on korvaus, joka maksetaan 

?masta puhelimesta, ennakkoperintalain 4 §:n mukaista palkkaao 1o1o1983 

ukien on oman puhelimen korvauksesta peritty ennakkovero varsinaisen 
lkanmaksun yhteydessao 

1Yojakson 20o11- 10o12o1983 lisapalkkioiden maksupaiva on 29o12o1983, 
pten ne merkitaan vo 1983 verotietoihino 

"lt 1052/233/1983, 23o12o83) VT 1/84 
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RAUTATIEKULJETUSASETUKSEN YLEISEHDOT , MUUTOS 

Rautatiekuljetusasetuksen nojalla annettujen yleisehtojen kohdat 
1 . 3 ., 2 . 6 . 3 . ja 2 . 6 . 4 . muutetaan tammikuun 1 . paivasta 1984 lukien 
seuraavan sisalt5isiksi : 

1 . 3 . Virheellisesti maaratty kuljetusmaksu 

2 . 6 . 

2 . 6 . 3 . 

2 . 6 . 4 . 

Jos. kulj etus- tai kuljetukseen liittyvli.stli. palveluksesta 

suoritettava maksu on virheellisesti maaratty , on vaadit 

taessa puuttuva maara jalkeenpain suoritettava ja liikaa 

kannettu maara maksettava takaisin . Rautatien toteama li i 

kamaksu , joka ylittaa viisikymmenta (50) markkaa l ahetyst a 

ja matkust a jaa kohti , maksetaan kuitenkin , mikali mahdo l 
lista , maksun suorittajalle anomuksetta takaisin . 

Takaisinmaksu 

Istumapaikoista , lukuunottamatta erikoispika- ja express

junan paikkamaksua , ei suoriteta maksua takaisin . Erikois 
pika- ja express- junan paikkalipun hinta suoritetaan lipun 

esittajalle takaisin vain siina tapauksessa , etta se peruu

tetaan viimeistaan kahta vuorokautta ennen vaunun lahto 

paivaa . 

Poikkeuksena ovat pitkaperjantaina , juhannusaattona ja jou

luaattona seka neljana paivana ennen niita lahtevat ja myos 

naiden juhlapyhien viimeisena pyhapaivana lahtevat eriko is 

pika - ja express- junat . Naiden paikkalippu on peruutettava 

viimeistaan vastaavana paivana viikkoa ennen junan lahtoa 

aikataulun mukaiselta lahtoasemaltaan . 

I kappale 

Makuupaikkamaksu on yleensa suoritettava paikkaa tilatta

essa . Puhelimitse varattu makuupaikka on l unastettava kah

ta vuorokautta ennen vaunun lahtopaivaa . Ennakkotilaus

kuit ti on vaihdettava makuupaikkalippuun sanottuun maara
aikaan mennessa . Makuuvaunun lahtopaivana pidetaan sita 
paivaa , jona ko . juna l ahtee vaunun lahtoasemalta . 

1 
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II kappale 
Jos kuitenkin makuupaikka on varattu tai ostettu pitkaper
jantain , juhannusaaton , jouluaaton tai niita edeltavan nel
jan paivan jalkeiseksi yoksi taikka mainittujen juhlapyhien 
viimeisen pyhapaivan jalkeiseksi yoksi, on makuupaikkalipun 

lunastaminen tai ennakkotilauskuitin vaihtaminen makuupaik

kalippuun suoritettava viimeistaan vastaavana paivana viik

koa ennen junan lahtoa aikataulun mukaiselta lahtoasemal 

taan . 

V kappale 
Jos makuupaikkalippu esitetaan peruutettavaksi edella mai 

nitun lunastusajan paatyttya , kuitenkin viimeistaan kahta 

tuntia ennen vaunun lahtoa lahtoasemalta, voidaan lipun 

hinta maksaa takaisin siina tapauksessa , etta peruutetta

va paikka saadaan myydyksi uudelleen tai etta samassa 

vaunuryhmassa on vapaita vastaavanlaisia paikkoja . Takai

sinmaksun voi talloin suorittaa peruutuksen vastaanotta
nut asema sen jalkeen , kun vaunun lahtoasemalta on saatu 

varmistus paikan uudelleen myynnista . 

(N :o Yt 23483/61/83 , 29 .12.1983), VT 1/84 
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NifUTYKSil\ 

L i i k e n n e o s a s t o : Toimistosihteerin (A 13) virkaan 
(01) toimistosihteeri (A 12) Esko Pauli Johannes Vappula , toi 
mistosihteerin (A 10) virkaan {01) toimistosihteeri (A 8) Aune 
Sylvia Hiltunen, liikenneohjaajan (A 10) virkaan (Kern) asemapaal
likko (A 12) Antti Henrikki Macklin , jarjestelymestarin virkaan 
(Kern) konduktoori Erkki Antero Paaso , toimistosihteerin (A 8) vir
kaan (01) toimistovirkailija (A 3) Marja Leena Konola , toimisto 
sihteerin (A 8) virkaan (01) ylim . liikennevirkailija Pirjo Annik
ki Vahakainu , toimistosihteerin (A 8) virkaan (Roi) ylim . l iikenne 
virkailija Kaisu Irmeli Sunnarborg, veturinkuljettajan virkaan (01) 
veturinUimmittajat (A 6) Heikki Juhani Anttila , Veijo Kalevi t1oila
nen , Jari Juhani Viholainen, Erkki Juhani Janhunen , Jorma Tapia 
Kurikka , Hannu Kalervo Hakala ja Esko Kyosti Tapani Arvo , veturin
kuljettajan virkaan (Kern) veturinlammittaja (A 6) Jorma Olavi Ki 
vela , konduktoorin virkaan (01) vaihdemies Esko Ensio Ahola ja ju
namiehet Kauko Juhani Kahlos , Aarne Ahti Oskari Lahenius ja Pentti 
Johannes Monttinen , konduktoorin virkaan (Tor) kuormausmestari Kaar
lo Vilhelm Hakkinen ja vaihdemies Tauno Matias Mattinen , kuormaus 
mestarin virkaan (01) juhamiehet Eero Antero Johannes Vierimaa ja 
Erkki Jaakko Rusanen , vaihdemiehen toim~en (01) junamies Sulo Hen
rikki Suvanto ja asemamiehet (A 1) Ahti Olavi Patokoski ja Kaarlo 
Juhani Korkala , vaihdemiehen toimeen {Kja) asemamies (A 2) Markku 
Uolevi Seppala , junamiehen toimeen (01) asemamies (A 2) Antti Kalevi 
Jy l ha , asemamies (A 1) Eino Ilmari Anttila ja ylim . asemamies (A 2) 
Kalervo Juhani Pyttynen , junamiehen toimeen (Roi) asemamies (A 2) 
Onni Armas Lintula . 

Liikenneohjaajan (A 10) virkaan (Pm) liikennemestari (A 8) Esko 
Olavi Markkanen , liikenneohjaajan (A 10) virkaan (Ilm) toimistosih
teeri (A 10) Seppo Tapani Kaariainen , toimistosihteerin (A 10) vir
kaan (Snj) liikennemestari (A 8) Leena Kyllikki Soikkeli , toimisto 
sihteerin (A 8) virkaan (Pm) ylim . toimistovirkailija (A 3) Satu 
Raakel Markkanen , toimistosihteerin (A 8) virkaan (Jy) toimistovir
kailijat (A 4) Hannu Kaarlo Eemeli Friman ja (A 2) Sirpa Sisko An 
nikki Jaatinen , toimistosihteerin (A 8) virkaan (Kuo) toimistovir
kai l ija (A 2)·Tarja Tuulikki ~artikainen , l iikennemestarin (A 8) 
virkaan (Kuo) ylim . liikennevirkailija Heino Sakari Soininen , vetu
rinkuljettajan virkaan (Pm) veturinlammittajat (A 6) Pentti Johannes 
Karj alainen, Pentti Tapio Karkkainen , Jukka Tapio Laamanen, 11arkku 
Tapani Rytkonen , Tuomo Paivio Suhonen , Markku Juhani Raitapuro ja 
Jouni Taito Allan Vatanen , veturinkuljettajan virkaan (Kuo) veturin 
lammittajat (A 6) Lauri Eemil Paananen , Reine Juhani Jekkonen ja 
Niilo Juhani Kemppainen , veturinkuljettajan virkaan (Kon) veturin 
lammittajat (A 6) Erkki Veijo Kalevi Kemppainen, (A 4) Raimo Clavi 
Piirainen ja (A 4) Juha Tapio Maki , veturinkuljettajan virkaan (Ilm) 
veturinlammittajat (A 6) Eino Petter Kauppinen , Esko Juhani Loven , 
Pekka Korolainen ja Matti Heikki Airaksinen , jarjestelymestarin vir
kaan (Kuo) kuormausmestari Seppo Paavo Rautiainen, konduktoorin vir 
kaan (Pm) vaihdemies Armas Paavali Hartikainen seka junamiehet Voitto 
Johannes Keisanen , Pekka Paappa11en ja Erkki Risto Antero Tolonen , 
konduktoorin virkaan (Jy) junamies Reine Samuli Manninen , konduktoo
rin virkaan (Kuo) junamiehet Teuvo Kalervo Erkkila , Jorma Santala ja 
Risto Raimo Raikas Hoffren , konduktoorin virkaan (Kon) asemamies 
(A 1) Taisto Allan Haataja , konduktoorin virkaan (Kaj) vaihdemies 
Jouko Johannes Rautiainen , konduktoorin virkaan (Ilm) junamiehet 
Heikki Johannes Lappalainen ja Pentti Antero Kaikkonen , kuormausmes 
tarin virkaan (Jy) asemamies (A 2) Keijo Juhani Nupponen , toimisto -

1 
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virkailijan (A 4) toimeen (Pm) toimistovirkailija (A 1) Impi Mar 
ketta Valkonen , toimistovirkailijan (A 4) toimeen (Pm) toimistovir 
kailija (A 2) Vuokko Anneli Parkkali ja ylimaarainen toimistovirkai
lija (A 1) Sirpa Margit Orvokki Salo , vaihdemiehen toimeen (Pm) ju
namiehet Osmo Dlavi Kortelainen , Paavo Johannes Rantala ja Hannu 
Olavi Kolehmainen , junamiehen toimeen (Pm) asemamies (A 2) Keijo 
Ilmari Karkkainen seka asemamiehet (A 1) Harri Antero Haatainen ja 
Risto Esko Ville Paukkunen , vaihdemiehen toimeen (Jy) asemamiehet 
(A 1) Aimo Kalervo Viitanen , Matti Veikko Antero Nygren ja Erkki 
Matias Penttinen , junamiehen toimeen (Kuo) asemamiehet (A 1) Matti 
Juhani Puolakka , Risto Vilho Happonen ja Pertti Veikko Leskinen , 
junamiehen toimeen (Ilm) asemamies (A 2) Pauli Pekka Olavi Repo 
seka asemamiehet (A 1) Rauno Kalevi Makkonen ja Erkki Aulis Riipi 
nen , junamiehen toimeen (Kon) y l imaarainen asemamies (A 1) Seppo 
Kalevi Laatikainen , vaununtarkastajan toimeen (Pm) vaununasentaja 
Pertti Risto Olavi Reinikainen , ylimaarainen vaununtarka staja (A 6) 
Jorma Juhani Raatikainen ja tilapainen vaunumies Kari Juhani Karp 
pinen . 

EROJA 

R a t a o s a s t o : liikennetarkast aja ap ( A 17 ) 

Sul o Vilhe lm J arvi ja ra t aesimies Pent t i Johannes 

Keiski. 

R a t a o s a s t o : toimistovirkailija (A 5) Rauha Retriika 

Ma t tila seka rataes imie het Veikko Tapani Manttari , Aatam Johannes 

Rautiainen ja Reino Olavi Siltanen . 

Helsinki 1984. Valtion painatuskeskus 
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RAHTILUOTTO 

Rajattoman luotto-oikeuden kaikilla liikennepaikoilla omaavista 

asiakkaista laadittuun ·tietokonelistaan tehdaan seuraavat muutok

set. 

Luetteloon lisataan 

635185 

635243 

635250 

635268 

635375 

635391 

635573 

635607 

635672 

Oy Partek Ab 
Sisustusteollisuus 
PL 4 
43101 SAARIJKRVI 

SOK Vaaja metallituotetehdas 
PL 4 
40801 VAAJAKOSKI 

SOK Vaaja talotehdas 
PL 4 
40801 VAAJAKOSKI 

SOK Vaaja harjatehdas 
PL 4 
40801 VAAJAKOSKI 

SOK Vaaja paino 
PL 4 
40801 VAAJAKOSKI 

SOK Vaaja naulatehdas 
PL 4 
40801 VAAJAKOSKI 

SOK vaaja tehdaspalvelu 
PL 4 
40801 ~JAKOSKI 

SOK Elintarviketehdas 
Besta margariinitehdas 
PL 3 
40801 VAAJAKOSKI 

SOK Elintarviketehdas 
Puutarha 
PL 3 
40801 VAAJAKOSKI 

Allamainittujen asiakkaiden nimet muutetaan 

646935 
uusi 
SOK Elintarviketeollisuus 
Panda suklaatehdas 

646943 SOK Vaaja kalustetehdas 

(Tlk 9/84, 4 . 1.1984) VT 2/84 

entinen 
SOK Elintarviketeollisuus 

SOK Vaajateollisuus 
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ULKOMAAN VALUUTAN MUUNTOKURSSIT TAVARALIIKENNETTX VARTEN 

Tilitoimiston sahkeella nro 155, 30.12.1983 seka nro 18, 3.1.1984 

on kansainvalisessa tavaraliikenteessa kaytettavia ulkomaan valuu-

tan muuntokursseja muutettu 2.1.1984 lukien seuraavasti: 

100 Alankomaan floriinia 191 , 50 mk 

100 Belgian frangia 10 ,60 mk 

1 Englannin punta 8,40 mk 

100 Itavallan shillinkia 30,60 mk 

100 Luxemburg in frangia 10,60 mk 

100 Norjan kruunua 76,50 mk 

100 Portugalin escudoa 4,50 mk 

100 Ranskan frangia 70,50 mk 

100 Romanian leita 125,00 mk 

100 Saksan Liittotasavallan markkaa 215,40 mk 

100 Saksan Demokraattisen Tasavallan 
markkaa 215,40 mk 

100 Sveitsin frangia 270 ,00 mk 

100 Tanskan kruunua 59 ,50 mk 

OSA:n dollari 5,80 mk 

100 Unkarin forinttia 13,00 mk 

(Nro Tru 3/84 , 4.1.1984) VT 2/84 

HYVINK~~N VARASTOSSA ON LI I KATAVARANA 

Terasputkia (tu l istusputki) 38/30x6500 mm 900 kp l seka sinkittya 

tera s l ankaa 0 4 mm 2300 kg . 

Tavara luovutetaan VR :n omaan kayttoon . Tilaukset Hyvinkaan varas

toon . 

VT 2/84 

LIIKENNEPAIKKOJEN V~LIMATKAT 

Liikennepaikkojen va limatkat - julkaisun liitteeseen V "Kappalet a 

varali ikennepaikat" tehdaan seuraava muutos : 

~uutetaan Hyvinkaan palvelutasotunnukseksi C . 
Kappaletavaraliikennepaikat - kirjasessa (VR 3726) tunnus on oike i n . 
Karttulan pa l velut asotunnukseksi sen sijaan korjataan C. 

(Nr o Yt 23/579/84 3 . 1 .-84) VT 2/84 

2 
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KOSTAMUS-LIIKENNE 

Kansiossa KANSAINV~LINEN IT~INEN TAVARALIIKENNE, TOIMINTAOHJEITA 
(VR 4787) kohdassa 6. 2 .2.3 ilmoitettu vaunukuormien rahti v~lill~ 
Vartius - Kostamus on 1.1 . 1984 lukien 16,20 markkaa tonnilta. 

(Mt, 29 . 12 . 83) VT 2/84 

NORDEG - TARIFFI 

NORDEG-vaunukuormatariffin (NORDEG Wgl 9927/28) sivulta 128 poiste 

taan asema Niederaussem kaikkine merkintBineen . 

(Ltkj, 2.1.1984) VT 2/84 

KANSAINV~LINEN KIITOTAVARATARIFFI TCEx (VR 4670) 

Tariffista poistetaan seuraavat DB:n asemat: 

sivu DB 13: 

" DB 20: 

(Ltkj, 2.1. 1984) 

Mannheim-Waldhof, Marnheim 
Unter Waldmichelbach . 

VT 2/84 

AVOIMIA VIRKOJA JA TOIMIA 

Korjaus VT 52/83 

Ylim~~r~inen alemman palkkaluokan liikennetarkastajan (A 14) toi

mi toistaiseksi Hyvink~~n varastossa. 
Hakuaika p~~ttyy 30 . 1.1984 . 
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Sopimuspalkkainen apulaisj ohtaj an ( S 25) v irk a toistaiseks i raut a 

tiehallituksen l iikenneosastol.la . Valt ioneuvostolle osoi tetut kir 

jalliset hakemukset on toimitettava rautatiehal l ituksen kirjaa

moon viimeist~~n 30 . 1 . 198~ ennen viraston aukioloajan p~~ttymist~ . 

Edella mainittuun virkaan nimitetty tulee toimimaan toistaiseksi 

kaytt5toimiston p~a llikkona . 

Ylitek nikon (A 15) virka toistai s e ksi Pieksamaen liikennepiiris s~ . 

Liikenneosaston pa~llikolle osoitetut kirjal l i set hakemukset on 

toimite t t a va rau tatiehallituksen kirjaamoon viimeist~~n 13 . 2 .1 9 8 ~ 

ennen viraston a ukiol oajan p~~ttymist~ . 

Tarkastajan (A 19) virka, toistaiseksi rautatiehallituksen ratatekni

sessa toimistossa, ja yliteknikon (A 17) virka, toistaiseksi Seinajoen 

ratapiirissa (Seinajoki). 

Rataosaston johtajalle osoitetut hakemukset on toimitettava rautatie

hallituksen kirjaamoon viimeistaan 6.2.1984 ennen viraston aukioloajan 

paatty mi s t a. 

2 

Nelja opastinesimiehen tointa, joista toistaiseksi y ksi Helsingin rata

piirissa (Helsinki), yksi Tamperee n ratapiirissa (Tamperel ja kaksi 

Oulun ratapiirissa (Oulu). Rataosas ton jontajalle osoitetut hakemukset 

on toimitettava ao ratapii rin paallikolle viimeistaan 6.2.1984. 

~uusi rataesimiehen tointa, joista t o i staiseksi nelja Hels i ngin 

r atapii rissa (1 Kerava, 2 Riihimaki ja 1 Lohja, jossa asunto varattu), 

yksi Se i najoen ratapiirissa (Kokkolal ja yksi Pieksamaen ratapiirissa 

(Suonenjok i ). Ra t aosaston j ohta j a l l e osoitetut hakemukset on toimi

tettava ao ratapiirinpaallikolle viimeistaan 6.2.1984. 
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Valtionrautateiden kemian laboratorian palvelukseen otetaan nuori 

LABORANTTI 

Tehtavakentta 

- kumituotteiden mekaanisia testauksia 

- pinnoitteiden testauksia 

- yleisia analyyttisia tehtavia 

Toimipaikka on Helsinki, Aleksis Kiven katu 17 A 

Lisatietoja tehtavasta antaa DI Liisa Virtanen puh . 7072656 

Koneosaston johtajalle osoitetut hakemukset palkkatoivomuksineen ja 

todistusjaljennoksineen pyydetaan lahettamaan 20.1 . 1984 mennessa osoit 

teella 

Rautatiehallitus, koneosasto, PL 488, 00101 Helsinki 10 

NIMITYKSI~ 

L i i k e n n e o s a s t o: Apulaisasemapaallikon (A 16) virkaan 
(Hki) toimistosihteeri (A 10) Kaarlo Edvin Antero Lyden, alemman 
palkkaluokan liikennetarkastajan (A 15) virkaan (Jns) liikennemes 
tari (A 8) Pasi Tapia Mantyla, veturinlammittajan (A 6) toimeen 
(Hnk) tilapainen veturinlammittaja Pentti Antero Uhre , veturinlam
mittajan (A 6) toimeen (Kr) tilapaiset veturinlammittajat Onni An 
tero Helenius ja Stig-Erik Nylund, asemamiehen (A 2) toimiin (Kta) 
ylimaaraiset asemamiehet (A 1) Jari Aulis Petteri Heinvuo, Ari Sa
kari Jokela, Kari Seppo Nyrhinen, Seppo Olavi Pensola ja Ilkka 
Arimo Vakkari, asemamiehen (A 1) toimeen (Kr) tilapai~et asema
miehet Goran Johannes Rehn ja Roger Falke Jan Soderberg, auton
kuljettajan toimeen (Tpe) asemamies (A 1) Mauna Fabian Seikku, 
asemamiehen (A 2) toimeen (Tpe) ylimaaraiset asemamiehet (A 1) 
Reijo Pauli Juhani Matikainen, Reijo Kalevi Salminen ja Kari Olavi 
Varkomaa, asemamiehen (A 1) toimeen (Tpe) ylimaaraiset asemamie 
het (A 1) Pekka Juhani Arola, Ari Juhani Jortikka, Erkki Juhani 
Maaranen ja Ilkka Tapia Johannes Peltola, asemamiehen (A 1) toi
meen (Pjm) tilapainen asemamies Jukka-Pekka Leppala, asemamiehen 
(A 2) toimeen (Hl) ylimaaraiset asemamiehet (A 2) Veikko Lauri 
Fagerlund, Harri Olavi Salminen ja Pertti Ilmari Viitanen . 
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EROJA 

T a 1 o u s o s a s t o varastomestari (A 9) Aarre Armas Manninen 

R a t a o s a s t o: ylim .teknikko (A 14) Toivo Moilanen ja rata esi 

mies Usko Aulis Ryynanen. 

Fyysinen kunnon testaus kevaalla 1984 

Rautatiehenkilokunnan vapaaehtoista fyysisen kunnon testausta (RH:n 
kirjelma nro H 984/7104, 2.11.1966) jarjestetaan VRU:n alueil1a 
kevatkaudella 1984 seuraavasti: 

Testipyora 1 

Hamina 23.01 - 27.01 
Lappeenranta 30.01 - 10.02 
Helsinki, RH 13.02 - 02.03 

I la 05.03 16.03 
I rata 19.03 06.04 

Pasi1an konepaja 09.04 - 11.05 

Testipyora 3 

Kemijarvi 23.01 - 27.01 
Rovaniemi 30.01 - 10.02 
Tornio 13.02 - 17.02 
Kemi 20.02 - 02.03 
Kokko1a 05.03 - 09.03 
Pietarsaari 12.03 - 23.03 
Seinajoki 26.03 - 13.04 
Haapamaki 16.04 - 27.04 
Jyvaskyla 30.04 - 11.05 

Testivaunu 

Toijala 23.01 - 03.02 
OU1u 06.02 - 24.02 
Kontiomaki 27.02 - 09.03 
Joensuu 12.03 - 23.03 

Testipyora 

Pori 
Rauma 
Turku 
Salo 
Hyvinkaa, knp 
Hameenlinna 
Tampere 

Testipyora 

Lahti 
Mikkeli 
Pieksamaki 
Kuopio 
Iisalmi 
Pasila, knp 

(A 95) 

Imatra 
Kouvola 
Kotka 
Helsinki, vr 

2 

23.01 - 27.01 
30.01 - 03.02 
06.02 - 17.02 
20.02 02.03 
05.03 30.03 
02.04 - 06.04 
09.04 - 11.05 

4 

23.01 - 10.02 
13.02 - 17.02 
20.02 - 02.03 
05.03 - 30.03 
02.04 - 06.04 
09.04 - 11.05 

26.03 - 30.03 
02.04 - 13.04 
16.04 - 27.04 
30.04 - 11.05 

Ajantilauksesta, testauspaikasta yms. ilmoitetaan tarkemmin tyopis
teissa seinajulisteilla ja ilmoituslehtisil1a. 

VR:n Urheilutoimikunta 

2 



ON OIKEIN 

pitaa valaisimet 
puhtaina 

ja kunnossa 
POHJOISMAINEN LIIKENNE
TURVALLISUUSVUOSI 1983 

Helsinki 1984. Valtion painatuskeskus 



Toimitus: Rautatiehallitus, 
tiedotuspalvelu puh 3167 

N:o 3 
1984 1 9 .1. 1984 

Raht i 1uotto 

Neuvosto1iitosta saapuvan puutavaran rahditus 

Pohjoismainen kappa1etavaratariffi (NGTS 9761) 

RAMO:n kohta 10 . 3 

Uusitut siivousohjeet VR 2667 

Avoimia virkoja ja toimia 

Nimityksia 

Eroja 

408400062J 
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RAHTILUOTTO 

Rajattornan luotto-oikeuden kaik i lla liikennepaikoilla ornaavista 

asiakkaista laadittuun tietokonelistaan tehdaan seuraavat muutok-

set. 

Luetteloon lisataan 

607424 

636225 

636373 

636340 

636464 

636480 

636654 

Rauma-Repola Oy 
Makeri 
Niittaajantie 9 
26820 RAUMA 82 

Raurna-Repola Oy 
Riihivuoren saha 
PL 42 
44201 SUOLAHTI 

oy wartsila Ab 
Maatalouskoneet 
PL 25 
68601 PIETARSAARI 

oy wartsila Ab 
Pesulakoneet 
PL 24 
68601 PIETARSAARI 

oy wartsila Ab 
Venttiilit 
PL 82 
68601 PIETARSAARI 

Oy wartsila Ab 
Pietarsaaren Valirno 
PL 37 
68601 PIETARSAARI 

Raurna-Repola Oy 
Craftwood 
PL 40 
37801 TOIJALA 

Luettelosta poistetaan 

623066 Oy wartsila Ab 
Pietarsaaren tehdas 

Allamainitun asiakkaan nimi ja osoite muutetaan seuraavanlaiseksi: 

uusi 

646992 Lokomo Forest Oy 
PL 474 
33101 TAMPERE 10 

(Tlk 27/84, 11.1.1984) VT 3/84 

entinen 

Formacomp Oy 
PL 306 
33101 TAMPERE 10 
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NEUVOSTOLIITOSTA SAAPUVAN PUUTAVARAN RAHDITUS 

Neuvostoliitosta saapuva puutavara rahditetaan maaraasemalla suori

tetun mittauksen perusteella. Koska raja-asemalla ei tata tietoa 

ole, kayttaa raja-asema lahettajan ilmoittamaa kuutiometrimaaraa . 

Maaraasema merkitsee mittaustuloksen rahtikirjan kenttaan "rauta

tien toteama painq", jonka mukaan asiakasta laskutetaan . 

Tama ohje julkaistaan itaista tavaraliikennetta koskevissa toimitus

ohjeissa (VR 4787). 

(Tru 4/56 3/84, 11.1.1984) VT 3/84 

POHJOIS~AINEN KAPPALETAVARATARIFFI (NGTS 9761) 

Pohjoismaisen kappaletavaratariffin Tanskan osuuden rahti luk uta u 

lukkoon (sivu VR 40) tehdaan seuraavat muutokset : 

poistetaan Skive gto kaikkine merkintoineen , 

Skive : n rahtiluvut muutetaan seuraaviksi : 31 - 35 35 , 

Thisted : n rahtiluvut muutetaan seuraaviksi : 31 - 35 - 35 . 

~uutokset ovat voimassa 1 . 1 . 1984 lukien . 

(Lt , 10 . 1.84) VT 3/84 

RAMO : n kohta 10.3 

RAMO:n kohta 10.3 Radan massalaskenta on laadittu ja hyvaksytty 

(Rto 265 /3 40/83, 29.11.19 3). 

Kohta korvaa Pinta-alataulukot radan poikkileikkauksia varten, 

1969 (VR 3271) seka RAMO:n sisallysluettelot 10.1 ja 10.2 . 

VR:n omatarvepaino on suorittanut painattamisen ja perusjakelun 

(Rto 265/340/83, 11 . 1.1984). VT 3/84 
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UUSITUT SIIVOUSOHJ EET VR 2667 

Henki1o1iike ntee ssa kaytettavi e n vaunuj e n siivousohj e ita VR 2667 

on uusittu . Uusitut siivousohjee t ovat ti1attavissa painatus-

j aostosta ( Rt 9. 1. 1984). 

VT 3 / 84 

AVOIMIA VIRKOJA JA TOIMIA 

Apu1aisasianva1vojan (A 21) virka toistaiseksi ha11into - osaston 

1ainopi11isessa toimistossa sek~ y1im~~r~inen a1emman oa1kka1uokan 

1iikennetarkastajan (A 16) toimi toistaiseksi ha1linto - osaston 

henki1~st~toimistossa (palkkausasiat) . P~~johtaja11e osoitetut 

hakemukset on toimitettava rautatieha11ituksen kirjaamoon viimeis 

t~~n 13 paiv~na he1mikuuta 1984 ennen virka- ajan paattymista . 

To imistosihteerin (A 8) virka toistaiseksi ha11into- osaston ha1-

lintojaostossa . Ha11into- osaston johtaja11e osoitetut hakemukset on 

toimi tettava rautatieha11ituksen kirjaamoon viimeistaan 13 paivana 

helmikuuta 1984 ennen virka- ajan paattymi sta . 

Apu 1aisa semapaal1 ik~n (A 17) vir ka , y 1 ima~r~inen apu1aisasemapaa1-

1ik6n (A 15) toimi , y1im~arainen a1emman pa1kka1uokan 1iikennetar

kastajan (A 14) toimi , y 1imaarainen 1 iikenneohjaajan (A 12) toimi 

seka kaksi kond uktoo r in virkaa . Liikenneosaston paa11ik~11e osoite 

tut kirja11iset hakemukset on toimitettava rautatieha1lituksen kir 

j a amoon viimeistaan 20 . 2 . 1984 ennen viraston aukioloajan paattymista . 

Edel 1a mainittuihin virkoihin nimitetyt ja toimiin otetut sijoite

taan toistaiseksi seuraavasti : 

apu 1aisasemapaa1likko (A 17) : Pieksamaen l iikennea1ueelle (rata 

pi hapaa llikko) , 

y l im . apu 1aisasemapaa11ikko (A 15) : Iisalmen liikennea1uee11e ( 1 ii 

kenneasiamies) , 
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ylim . liikennetarkastaja ap . (A 14) : Pieks~m~en liikennepilriin 

(henk . liik . asiamies) , 

ylim . lilkenneohjaaja (A 12) : Pieks~m~en liikennepiiriin (vaunun 

jako) sek~ 

konduktoorit : Pieksam~en liikennealueelle (Pm) 

Junamiehen toimla Pieksamaen (3 Pm) ja Kuopion (1 Sij) liikennealu

eilla . Rautatiehallituksen liikenneosaston p~allikolle osoitetut 

kirjalliset hakemukset on toimitettava Pieksamaen liikennepiirin 

paallikolle viimeista~n 20 . 2 . 1984 . 

Ylimalrainen s~hkoasentajan toimi Pieksam~en (1 ~) slhkoalueella . 

Kirjalliset hakemukset on osoitettava ja toimitettava Piekslmaen 

liikennepiirin pa~llikolle viimeistaln 20 . 2 . 1984 . 

Asemapa~llikon (A 13) virka toistaiseksi Keravan liikennealueella 

(Jk js . p~tev~) . Liikenneosaston p~~llikolle osoitetut kirjalliset 

hakemukset on toimitettava rau atiehallituksen kirjaamoon viimeis 

t~~n 20 . 2 . 1984 ennen viraston aukioloajan paattymist~ . 

3 

Viisi varastomestarin (A 9) tointa, joista toistaiseksi yksi 
Heisingin ratapiirissa (Riihimaki), yksi Tampereen ratapiirissa 
(Tampere), yksi Seinaj oen ratapiirissa ( Seinajoki) ja yksi 
Joensuun ratapiirin toimistossa (Joensuu). Rataosaston johtajalle 
osoitetut hakemukset on toimitettava ao ratapiirin paallikolle 
viimeistaan 20 .2,198~. 

Oikaisuna Virallisissa tiedotuksissa n:o 2 rautatiehallituksen 
ratateknisessa toimistossa haettavana olevaan tarkastajan (A 19) 
virkaan seka Seinajoen ratapiirissa haettavana olevaan ylitek
nikon (A 17) virkaan ilmoitetaan, etta hakemukset mainittuihin 
virkoihin tulee toimittaa rautatieballituksen kirjaamoon 13.2. 
198~ mennessa. 



3 - 6 -

Koneinsinoorin sopimuspalkkainen {S 23) virka on avoinna rautatiehallituksen koneosastolla. 

- V 1rkaan nimitetty tulee toimimaan konepajatoimiston vaunujaoston paiillikkona. 

!{autatiehalli tukselle osoitetut kirjalliset hakernukset pyydetiiiin toimlttamaan rautatiehal

l!tuksen kirjaamoon. 

Toimlstosihteerin virka {A 8) toistaiseksi Vaasan konepajassa. 

Koneosaston johtajalle osoitetut klrjalliset hakemukset on toimitettava rautatiehallituksen 

kirjaamoon viirneistiiiin 20.2.1984 ennen viraston auk10loajan piiattymista. 

NIMITYKSIA 

H a 1 1 i n t o - o s a s t o: konttorip~allikon (A 23) virkaan 

apulaisasianvalvoja (A 21) Eero Kalevi Salmela . 

L i i k e n n e o s a s t o : Asemamiehen (A 2) toimeen (Tl) tila 
paiset asemamiehet Mikko Hannu Tapio Juomoja , Pekka Juhani Hauta
nen ja Jarmo Juhani Salonen , asemamiehen (A 2) toimeen (Hp) tila 
painen ase mamies Ari Pertti Antero Kiuru , asemamiehen (A 2) toi 
meen {Pri) tilapaiset asemamiehet Martti I l ari Kaukonen , Ol l i 
Erkki Juhani Kohonen ja Jaakko Tapani Lahteenmaki , asemamiehen 
(A 2) toimee n (Pe j ) asemamies (A 1) Juha- Pekka Lennart Sinivaara 
ja ti lapainen asemamies Ari Tapani Raitoharju . 

R a t a o s a s t o: rakennusmestari (A 13) Pekka Sakari Purho, 

rataesimiehet Edvin Karhula ja Yrjo Rikhard Leskinen seka 

toimistovirkailija (A 5) Lyyli Ilona Pappi 

K o n e o s a s t o : llikennetarkastaja ap Ka1 Eller Lennart Nohrstrom, ylimaariiinen 

teknillmen apulamen Ve1kko Emil N1in1 . 



ON OIKEIN 

yliff(j(j 
ajorata vain 

vihreana 
POHJOISMAINEN LIIKENNE
TURVALLISUUSVUOSI 1983 



ON OIKEIN 

pita a 
heijastinta 

POHJOISMAINEN LIIKENNE· 
TURVALLISUUSVUOSI 1983 

Helsinki 1984. Valtion painatuskeskus 



Toimitus: Rautatiehallitus, 
tieclotuspalvelu .puh 3167 

1984 

Sai r ausvakuutus1a i n muuttamin en 

Luottokortteja koskevat ti1iohjesaannon 20 § : r. 
sove1tamisohjeiden muutokset 

Shekkien vastaanottarninen 

Ti1i1uette1on muutokset 

Aikatau1un 183 1isaykset 

Rautatieku1jetusasetuksen y1eisehdot , muutos 

N:o l! 
26 . 1.1984 

Muutoksia ju1kaisuun maksuttomat syrjaraiteet (VR 2648) 

Avoimia virko j a ja toimia 

4084001188 



4 - 2 -

SAIRAUSVAKUUTUSLAIN MUUTTAMINEN 

Suomen Saadiiskokoelmassa on julkaist'u : 

La k i sa ira us v a k u u t us 1 a in m u u t tam is e sta ( 111 9 I 8 3 ) 

Annettu Helsingissa 29 paivana joulukuuta 1983. 

Eduskunnan paatiik s en mukais e sti muutetaan 4 paivana heinakuuta 

1963 annetun sairausvakuutuslain 8 § :n 1 momentti, 9 § , 10 § :n 

1 momentti ja 16 §, sellai se na kuin ne ovat 30 paivana joulukuu

ta 1982 annetus s a laissa ( 1089 / 82 ) , nain kuuluvik s i: 

8 § 

Edella 5 § : n 1 momentin 2 kohdassa tarkoitetusta laakarin samal

la kertaa maaraamasta tutkimuk s esta tai hoidosta johtuvista kus

tannuksista taikka, jos ne yli t tavat noudatettavak s i · vahvistetun 

taksan, taman mukaisista maari s ta korvataan kolme nelj a nnesta 

Sllta OSin kuin kustannukset tai taksan mukaiset maarat yhteensa 

ylittavat 20 markkaa . Sarna olkoon laki, jo s laakarin maaraaman 

tutkimuksen on suorittanut tai hoidon antanut asianmukaisen am

mattikoulutuksen saanut henkilii . Asetuksella saad e taan, missa 

laajuudessa samalla kertaa maaratyt- tutkimu s - ja hoitotoim~npi

teet korvataan saman maarayksen perusteella seka mitka tutkimus

ja hoitotoimenpiteet katsotaan korvausta laskettae s sa samalla 

kertaa maaratyiksi. 

9 § 

Edella 5 § : n 1 momentin 3 kohdassa tarkoitetuista laakkeista kor

vataan puolet 20 markkaa ylittavalta osalta kutakin ostokertaa 

kohti . Vaikeaa ja pitkaaikaista sairautta varten tarvittavat 

valttamattiimat laakkeet korvataan kuitenkin kokonaan siina laa

juudessa kuin valtioneuvoston paatoksella maarataan. Asetuksella 

saadetaan, mita on pidettava vaikeana ja pitkaaikaisena sairau

tena . 

10 § 

Laakarin tai asianmukaisen ammattikoulutuksen saaneen henkiliin 

kaynnista potilaan luana johtuvat matkakustannukset korvat~an va

kuutetulle kokonaan silta osin kuin ne yhteen suuntaan tapahtuvaa 

matkaa kohti ylittavat 15 markkaa . Sarna koskee vakuutetun laaka

rissa, sairaanhoitolaitoksessa, laboratorio- ja rontgenlaitokses

sa tai asianmukaisen ammattikoulutuksen s aaneen henkiliin luana 



- 3 -

kaynnista aiheutuneiden matkakustannusten korvaamista . 

16 § 

Paivarahan maara paivaa kohden on vahimmaispaivaraha, 35,10 

markkaa lisattyna 30 prosentilla vakuutetun verotuksessa, ase

tuksella saadettavana kalenterivuotena todettujen tyotulojen kol

massadasosasta, kuitenk1n vahintaan 80 prosenttia tyotulojen 

kolmassadasosasta, jos tyotulot eivat ylita 75 000 markkaa . Jos 

tyotulot ylittavat 75 000 markkaa, paivarahan maara on 80 pro

senttia 75 000 markan kolmassadasosasta lisattyna 50 prosentilla 

75 000 markkaa ylittavan osan kolmassadasosasta. Jos tyotulot 

ylittavat 120 000 markkaa, paivarahan maaca 120 000 markkaa ylit

tavalta osalta on 30 pro s enttia 120 000 markkaa ylittavan osan 

kolmassadasosasta . Jollei vakuutetulla ole edella mainittuna ai

Rana ollut tyotuloja, paivarahan maara paivaa kohden on vahim

maispaivarahan suuruinen. 

Mita tyotulolla tarkoitetaan tata lakia sovellettaessa, saadetaan 

asetuksella . 

Tama laki t ulee voimaan 1 paivana tammik uu ta 1984. 

Tata lakia sovelletaan niihin kustannuksiin, jotka ovat synty

neet lain voimaantulon jalkeen, seka paiva- ja aitiysrahaan, jo

ka kohdistuu aikaan lain voimaantulosta alkaen. 

Poiketen siita, mita 16 § : ssa on saadetty, aitiysrahan maara 100 

ensimmaisen arkipaivan jalkeen lasketaan vuoden 1984 loppuun 

saakka siten, etta 16 § : ssa mainitun 80 prosentin sijasta kayte

taan prosenttilukua 70 ei kuitenkaan, jos vakuutettu on sanottu

na aikana sairausvakuutuslain 14 §:n 2 momentissa tarkoitetulla 

tavalla tyokyvyton. Vastaavasti lasketaan myos isalle ja otto

isalle suoritettavan aitiysrahan maara vuoden 1984 loppuun saak

ka siten, etta 16 §:ssa mainitun 80 prosentin sijasta kaytetaan 

prosenttilukua 70. 

Tata lakia sovellettaessa pidetaan 16 § : n 1 momentissa saadet

tyja markkamaaria vuoden 1984 yleista palkkatasoa vastaavina. 

( N:o Hlo 54 / 039 / 84, 19.1 .1984 ) VT ~ /8 ~ 

4 
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LUOTTOKORTTEJA KOSKEVAT TILIOHJES~NN~N 20 §:N SOVELTAMISOHJEIDEN 

t4UUTOKSET 

Tiliohjesaannon 20 §:n soveltamisohjeisiin A kohtaan 2011.1 on tehty 

1.2.1984 lukien seuraavat lisaykset: 

- ilman varmistussoittoa enintaan tuhannen (1 000) markan maaraisia 

OK-, VISA- , EUROCARD-, MasterCard- ja Access-luottokorttitositteita 

- ilman varmistussoittoa enintaan kolmentuhannen (3 000) markan maa

raisia American Express-luottokorttitositteita seka 

- puhelimitse varmistettuja maaraltaan yli tuhannen (1 000) markan 

OK-, VISA- , EUROCARD-, MasterCard- ja Access-luottokorttitositteita. 

To 44/220 / 84, 18.1.1984 

Tiliohjesaannon 20 § : n soveltamisohjeisiin Bon lisatty 1.2 . 1984 

lukien seuraavat kohdat: 

). 

2021.16 Ennen kuin luottokorttitosite hyvaksytaan maksuvalineeksi , 

on tarkistettava, etta : 

- kortin voimassaoloaika ei ole paattynyt 

- esitetysta kortista ei ole annettu varoitusta 

- luottokorttitositteeseen kirjoitettu ja kortissa oleva 

nimikirjoitusnayte vastaavat toisiaan 

- maksulomakkeeseen merkitty summa ei ole kahtakymmenta 

(20) markkaa pienempi. 

2021.17 Yhta maksusuoritusta kohden hyvaksytaan vain yksi luotto

korttitosite. 

2021 . 18 Varmistettaessa luottokortin kelpoisuus puhelimitse tulee 

piiivystajan antama tarkistusnumero merkita s.ille varattuun 

kohtaan maksulomakkeeseen. 

2023.21 Tilitysta tilityspaikalla laadittaessa kootaan 

- American Express-luottokorttitositteet omaksi nipukseen ja 

- OK-, VISA-, EUROCARD- , MasterCard- ja Access-luottokortti-

tositteet yhdessa omaksi nipukseen . 

Luottokorttitositteiden loppusummat lasketaan yhteen ja 

kappalemaarat ja yhteissummat merki t aan nippusummakorttei

hin. Jokaisen nipun paallimmaiseksi asetetaan kyseista nip

pua koskeva nippusummakortti. Tilityksissa luottokortti

tositteilla tapahtuneet myynnit kasitellaan luottomyyntina. 
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2023.22 Kassoihin vastaanotetut luottokorttitositteet on viikoit

tain ja kuukauden vaihtuessa lahetettava rekisteroitaviksi 

kirjauskeskukseen, jonka tulee viipymatta lahettaa 

-American Express-luottokorttitositteiden tilitysosat 

American Express Company AB:lle ja 

- muiden luottokorttitositteiden tilitysosat Luottokunnalle 

seka 

- luottokorttitositteiden muut osat tilitoimistoon. 

Tly 3/84, 19.1.1984 

Muutetuilta kohdilta Tiliohjesaannon soveltamisohjeet painetaan 

uudelleen. 

(Tlt 44/220/84, 19.1.1984) VT 4/84 

SHEKKIEN VASTAANOTTAMINEN 

Viime aikoina VR:n lippukassoilta on useamman kerran ostettu matka

lippuja varastetuilla tai muutoin vaarinkaytetyilla shekeilla. Ta

man vuoksi lipunmyyjia kehotetaan shekkeja vastaanottaessaan kiinnit

tamaan huomiota siihen, etta shekki on taytetty taydellisesti ohje

tekstien mukaisesti ja etta yli 100 markan shekin esittajan henkilol

lisyys tarkistetaan ja merkitaan shekin kaantopuolelle tiliohjesaan

non maaraysten rnukaisesti. Tama on tarkeaa siksi, etta pankit eivat 

vaarinkaytosta9auksissa hyvaksy puutteellisesti tai rnuutoin rnaarays

ten vastaisesti vastaanotettua shekkia, vaan vahinko jaa lipun myyja

puolen kannettavaksi. Esiintulleiden tapausten perusteella on erityi

sesti korostettava, etta shekissa on aina oltava rnerkittyna asetta

mispaivamaara ja -paikka ja etta esim. sotilaspassi ei kelpaa henki

l o llisyyden tarkistamiseksi. 

(N:o Tlt 28 / 239 / 84, 12.1.84) VT 4 / 84 
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TILILUETTELON MUUTOKSET 

Tililuetteloon on vahvistettu seuraavat muutokset: 

1 . 1 .1 984 lukien lisatty kayttotarkoitus 02320 Valtionapu tyotto

myyden lieventamiseen 

Li s atty kayttotarkoitukset 72490 - 72498 Sarja Hio 

Kayttotarkoitukselle 72670 lisatty sarja Zags 

1 . 12 . 83 lukien lisatty kayttotarkoitus 72850 VHL:n vankivaunut Nom 

To Z/223/83 , 30.12.1983 

Muutetuilta kohdilta tililuettelo painetaan uudelleen. 

(Tlt 50/220/84, 19 . 1.1984 ) VT 4 / 84 

AIKATAULUN 183 LIS~YKSET 

Lisays 19 a ikatau luun 183 on i l mestynyt ja jaettu aikataulu

kirjan ryhmAn 2.3 ti l an neil l e . 

LisAys 20 aikatauluun 183 on i l mest y ny t j a' jaettu aikataulu 

kirjan ryhmien 2 . 1 ja 2 . 2 tilanneille 

Graafisen aikataulun 183 sivut 7° -8 , 7 8 - 16 , 7 16- 24 on painettu 

uudelleen . 

Uusittujen sivujen ja l isAysten voimaantulopaivA on 01 . 02 . 1984 

VT 4/1984 
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RAUTATIEKULJETUSASETUKSEN YLEISEHDOT, MUUTOS 

Rautatiekuljetusasetuksen nojalla annettujen yleisehtojen kohdan 
1 . 2. ensimm&inen kappale muutetaan helmikuun 1 . p&ivasta 1984 

lukien seuraavan sisaltoiseksi : 

1 . 2. Maksuvalineet 

Rautatie ottaa vastaan maksuvalineena valtakunnan 

laillista metalli - ja setelirahaa seka erikseen maa 

ratyilla liikennepaikoilla myos ulkomaanvaluuttaa . 

Rahalaitosten pankkivekselit, varmennetut shekit , 

valtion ja muiden julkisten yhdyskuntien seka omis 
tussuhteiltaan valtioenemmistoisten osakeyhtioiden , 

julkisen valvonnan alaisten rahalaitosten ja vakava 

raisiksi katsottavien vakinaisten asiakkaiden asetta 

mat varmentamattomat shekit, muiden enintaan viiden 

sadan (500) markan maaralle asettamat varmentamat 
tomat shekit &eka rautatiehallituksen hyvaksymat 

ennakkomaksutodisteet (voucherit) kelpaavat maksu 

. valin~iksi rautatie.n.kassois~a . . Erik&een maarattyjen · 
liikennepaikkojen kassoissa maksuvalineiksi kelpaa -

vat enintaan viidensadan (500) markan maaraiset pank
kikorttimaksulomakkeet ja erikseen maaratyt luottokort 

titositteet . Junissa maksuvalineiksi kelpaavat enin

taan viidensadan (500) markan maaraiset shekit, jotka 

on kirjoitettu maksettavalle maaralle tai maksettavaa 

maar&a seuraavalle taydelle kymmenelle (10) markalle . 

(Nro Yt 229/510/84, 18 . 01 . 84) , VT 4/84 

4 
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MUUTOKSIA JULKAISUUN MAKSUTTOMAT SYRJ~RAITEET (VR 2648) 

Julkaisuun lisataan 01 . 02.1984 lukien seuraavat merkinnat : 

Immola 

Kurkvuoren teollisuusraide Imr kaupunkia varten 

Taavetti 

Zeofinn Oy:n raide 

Vastaavat lisaykset tehdaan myos asiakasluetteloon . 

(Nro Yt 3556/579/84, 12 . 01 . 1984) VT 4/84 

AVOIMIA VIRKOJA JA TOIMIA 

Helsingin varikon suunnitteluyksikkoon haetaan liikkuvan 

kaluston kunnossapidon tyontutkimustehtaviin lahinna sah 

ko - tai konealan koulutuksen saanutta 

INSINOORI~ TAI TEKNIKKOA 

virka - tai tyosuhteeseen . Liikenneosaston paallikolle osoi 

tetut hakemukset pyydetaan lahettamaan Helsingin varikon 

paallikolle 15 . 02 . 1984 mennessa . Lisatietoja antavat vrp 

Alaluusua puh . 911-3287 tai ins Narhi puh . 911 - 3332 . 

Korjaus VT 2/84 

Tampe r ee o rata p i i rissa haettavana olevan o pastinesimie he n 

toimen to im i pa i kk a o n oleva Tu r ku (eika Tampe r e). 

Helsinki 1984. Valtion painatuskeskus 



Toimitus: Rautatiehallitus, 
tiedotuspalvelu puh 3167 

1984 
N: o 5 
2 . 2 . 1 984 

Muutoksia tyosuoje1un yhteistoimintasopimukseen 

Virkamiesasuntojen vuokrat ja 1uontaisetujen korvaukset 
vuonna 1984 

Rahtiluotto 

Ti1ityss§§nnon muutos 

VR Omatarvepaino 

Muutoksia tariffitau1ukkoon 

Rataosan Juurikorpi - Hamina avaaminen y1eise11e 
1iikentee11e 

Tahko1uodon radan avaaminen y1eise11e 1iikenteelle 

Va1tioneuvoston myont§m§t kuljetusa1ennukset Va1tion
rautatei11§ 

Liikennepaikkojen v§1irnatkat 

Avoimia virk~ja ja toimia 

Nirnityksia ja m§§r§yksia 

Eroja 

408400164U 
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MUUTOKSIA TYOSUOJELUN YHTE!STOlMINTASOPIMUKSEEN 

Tyosuojelun keskustoimikunta on kokouksessaan 7 . 12 . 1983 hyvaksy

nyt voimassaolevaan tyosuojelun yhteistoimintasopimukseen seuraa

vat lisaykset ja muutokset : 

1) Neljanteen pykalaan lisataan uusi kohta 4 . joka kuuluu : 

Osalllstua sellaisten hankkeiden suunnitteluun, jotka koskevat 

uttsien koneiden ja laitteiden hankintaa, tyotlloja, tyoorganisaa

tioita ja tyomenete l mia . Samoin hanen tulee seurata uuslen ainei

den kayttoonottoa ja osallistua niista mahdollisesti aiheutuvien 

terveyshaittojen torjuntaan seka turvallisen kayton opetukseen . 

Nykyiset kohdat 4., 5 . ja 6. muuttuvat kohdiksi 5., 6 . ja 7. 

2) Viidennen pykalan 2. kohta muutetaan kuuluvaksi seuraavalla 

tavalla: 

Saada osallistua jo suunnitteluvaiheessa hankkeiden kasittelyyn, 

jotka koskevat uusia koneita tai laitehankintoja, uusia tai muu

toksenalaisia tyotiloja, tyoorganisaa tiota tyovaiheita ja tyome

netelmia. Samoin hanen tulee osallistua suunnitteluun, joka kos

kee sellaisten uusien aineiden kayttoonottoa, jotka voivat olla 

terveydelle vaarallisia tai aiheuttaa onnettomuuksia seka osal

listua yksityiskohtaisten, tyoohjeisiin liittyvien turvallisuus

ohjeiden laadintaan . Saada tehtavan· hoidon kannalta ne tarpeelli

set tiedot, jotka tyosuojelun valvontalain ja -asetuksen seka nil

den nojalla an nettujen maaraysten mukaan tyosuojeluvaltuutetulle 

annetaan . 

3) Kuudennentoista pykalan 3 . kohdan loppuun lisataan lause: 

Niille tyosuojeluvaltuutetuille ja piirinvaltuutetuille, joita 

el ole kokonaan vapautettu tyotehtavistaan suoritetaan korvaus 

siten kuin siita eriksee n on sovittu (R H 1084/15/ 83 ). 

Lisaksi hyvaksyttiin Ilmalaan perustettavaksi 8 jaseninen tyosuo

j e lu to imikun t-a . 

Mullta osin VT:ss~ n:o 9ai82 (RH 29/15/82, 11.1.1982 ) julkaistu 

yhteistoimintasopimus on edelleen voimassa . 

(N :o Slt 78/152/84, 24.1.84) VT 5/84 
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VIRKAMIESASUNTOJEN VUOKRAT JA LUONTAISETUJEN <CRUAl 'KSE~ 

VUONNA 1984 

Va1tiovarainministerio on kirjee11~an P 5823, 12.1.1384 ilmoittanut, 

etta va1tioneuvosto on em. paivamaara11a antama11aan p~atokjel1a 

muuttanut valtion virkamlesasuntojen vuokrista ja 1uon t ai~e ujen 

korvauksista antamansa paatoksen 1 §:n 1 mumen tin, 4 §:n, 5 §:n 

1 - 4 momentit ja 6 §:n 1 momentin. PaJtos tu1ee voimaan huhti

kuun 1 pai vana 1984 ja se ju1kaistaan saadoskok oe1massa. 

PaJti:ikHen mukaan vuokrap i steen hinta on 1 piji Jas t a ~uht - k~uta 1ukie n 

6,24 pennia. Lidaksi paatokse11a on muutettu muita ku i n 1dmroi cyk

sedta ja 1am~imas~a ;ede sti perittavia korvau~sia. 

Virastojen ja 1aitosten on i!moitettava paa~ok~esta 1irka m . es ~sun -

no iss a as•Ivi11e Tali ttomas ti. Korotettua vu okr aa void~an peria 

vi.:-k m .esc1sunnos t a ·1asta ku11ekin vuokra1ai..;e l 1e e r _kseen an .•ettua 

~r -ty~st iedok~iantoa ~eu=~nneen kuukauden alus ta 1ukien. 

!della ~1 !Vsn johdosta tilitoimisto il~oittda, e tta ar . cy ~ stiEdL KSi

anto, jolla vi:k - m-es J sunnoissa asuvi11e i1moi tet~an uusi asunnon 

vu vk t a, jaetaan is dnnoitsijan toimesta tietokon~ toimidton 1aatiman 
I 

vuckra1askelman valmistuttua. 

sa :·doskokoelmassa o n jt tlkaistu nro 32 VA JTIONEU"!OSTON .>i\ ;iTbS va l tion 

vickam . esasuntojen vuokrista j~ 1uontaisetujen korvauksista an~etun 

va1tioneu?oston paitoksen muuttamisesta. 

Annettu Helsing i ssa 12 paivana tammikuuta 198~. 

Valtioneuvosto on valtiovarainministerion esittelysta muuttanut va1 -

tion virkamies3suntojen vuokrista ja luontaisetujen korvauksista 

6 paivana 1okakuuta 1966 antamansa paatoksen l §:n 1 momentin, 4 §:n, 

5 §:n l - 4 momentit ja 6 §:n 1 momentin, sel1ai sina kuin ne ovat 

tammikuun 20 paivana 1983 annetussa va1tioneu voston paatoksessa 

(95/83), nain kuuluviksi: 

5 
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1 § 

Vuokrapisteen hinta, minka mukaan asunnon perusvuokra kuukaude1ta 

maaraytyy, on 6,24 pennia 1 paivasta huhtikuuta 1984 1ukien. Perit

tava vuokra maarataan tasaisin kymmenpennein. 

4 § 

Korvauksena asunnossa kaytettavaksi 1uovutetuista huoneka1uista pe

ritaan ka1uston maarasta j_a 1aadusta seka kunnosta riippuen 7 - 18 

markkaa 2 §:ssa mainitun va1tioneuvoston paatoksen (508/64) 9 §:ssa 

tarkoitettua huoneyksikkoa kohden kuukaude1ta. 

Asunnossa kaytettavaksi 1uovutetuista 1iina- ja vuodevaatteista seka 

niiden pesusta, korjauksesta ja muusta tavanmukaisesta huo11osta 

peritaan korvausta, vaatteiden maarasta ja 1aadusta riippuen 17 - 28 

markkaa henki1oa kohden kuukaude1ta. 

5 § 

Saunasta peritaan paikkakunnan kayvan keskimaaraisen hinnan mukainen 

korvaus kertamaksuna tai kuukausikorvauksena, kuitenkin vahintaan 

seuraavat maarat: asuntoon kuu1umattoman perhesaunan 1ammityksesta, 

po1ttoaineista , siivouksesta ja muista kustannuksista perittava 

korvaus on 12,80 markkaa kayttovuoro1ta tai 54,70 markkaa ~uukau

de1ta. 

Y1eissaunan kaytosta perittava korvaus on henqe1ta kertamaksuna 

3,90 markkaa tai 17,10 markkaa kuukaude1ta. 

Mi11oin asuntoon kuu1uva sauna on yhden tai useamman perheen yksin

oamisessa kaytossa, jo11oin saunan kaytosta suoritettava korvaus 

sisaltyy · asunnon vuokraan, mutta vuokranantaja kustantaa s~unan 

1ammittamiseen tarvittavat po1ttoaineet, on korvaus 9, 70 markkaa 

kayttovuoro1ta tai 40,40 markkaa kuukaude1ta. 

Tama paatos tu1ee voimaan 1 paivana huhtikuuta 1984 

(S1t 68/122/84, 24.1.1984) VT 5/84 
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RAHTILUOTTO 

Rajattoman luotto-oikeuden kaikilla liikennepaikoilla omaavista 

asiakkaista laadittuun tietokonelistaan tehdaan seuraavat muutokset: 

Luetteloon lisataan 

636688 

637314 

63736 3 

637660 

636753 

636779 

Luettelosta poistetaan 

665224 

692210 

692228 

692244 

692285 

692293 

692319 

692327 

692350 

Kuusakoski Oy 
Jyvaskylan osasto 
Seppalantie 13 
40320 JYVXSKYLX 

Neste Oy 
Leppaluoto 
68600 PIETARSAARI 

Kesko Oy 
Noutotukku 
Mantyhaantie 16 
33800 TAMPERE 80 

Oy Partek Ab 
~!ul tilift- Nummi 
Nuolikuja 1 · 
01670 VANTAA 67 

Luottokunta 
Heikkilantie 10 
00210 HELSINKI 21 

American Express 
Europe Ltd 
PL 629 
00101 HELSINKI 10 

Valtion Polttoainekeskus 

_u_ 

_ .. _ 

-"-

-"-

_n_ 

-"-
_ .. _ 
_ n_ 

5 



- 6 -

A" lamainittljPn asiaka s numeron nimet muutetaan seuraavanlaisiksi 

605238 

6~2202 

692236 

692251 

6~2269 

692277 

692301 

692343 

692368 

uusi 

Keske Oy 
MaRa osasto 
Jokipohjantie 28 
3380 0 TAMPERE 80 

Vapo Oy 

Vapo Oy 
Pohjanmaan alue 

Vapo Oy 
Pohjois - Suomen alue 

vapo Oy 
Keski-Suomen alue 

Vapo Oy 
Ita- Suomen alue 

Vapo Oy 
Hankasalmen saha 

Vapo Oy 
Lansi - Suomen alue 

Vapo Oy 
Haukinevan Tehtaat 

(Tl k 58/84 , 25. 1. 1984 ) VT 5/84 

TILITYSS~NON MUUTOS 

en tin en 

Keske Oy 
Maatalous- ja koneosasto 

Valtion Polttoainekeskus 

Valtion Polttoainekeskus 
Pohjanmaan turvepiiri 

Valtion Polttoainekeskus 
Pohjois- Suomen turvepiiri 

Valtion Polttoainekeskus 
Keski-Suomen puunhankinta
alue 

Valtion Polttoainekeskus 
Ita-Suomen puunhankinta-alue 

Valtion Polttoainekeskus 
Hankasalmen saha 

Valtion Polttoainekeskus 
Lansi - Suomen turvepiiri 

Valtion Polttoainekeskus 
Haukinevan Tehtaat 

Tilityssaannon 2 . osan liitteeseen nro 1 lisataan 1 . 2.1984 lukien 

Turun kirjauskeskuksen tilityspaikkoihin 128 Paimio . 

(nro TO 54/230/84, 25 . 1 .1 984 ) VT 5/84 . 

VR Omatarvepaino 

Painatusjaosto on 1.1.1984 lukien siirretty Hyvinkaan varaston 

alaiseksi yksikoksi seka nimetty VR omatarvepainoksi . Yksikon pos·· 

tiosoite on : VR Omatarvepaino/ Hyvinkaan varasto (yleisessa pestis

sa PL 56; 05801 Hyvinkaa). Rautatiehallituksessa eleva etaispiste 

jatkaa toimintaansa edelleen . VT 5/84 
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MUUTOKSIA TARIFFITAULUKKOON 

Vaunukuormien nouto - ja kotiinkuljetustariffia korotetaan · 15 . 2 . 198~ 
lukien . Korotus on keskim~~rin 5,2 prosenttia, mik~ vastaa ammatti 

maisen kuorma - ja pakettiautoliikenteen kuljetusmaksuissa toteutet 

tua korotusta . Tariffitaulukot -julkaisuun (VR 26~~) taulukkoon 35 
(Vaunukuormien kotiinkuljetustariffi) painetaan korotuksen johdosta 

kaksi korjauslehte~ (sivut 353- 356) . 

Ammattimaisen kuorma - ja pakettiautoliikenteen tilausliikenteen mak 

sujen korottamisen johdosta painetaan tariffitaulukot - julkaisuun 

taulukkoon 36 (Kuorma - ja pakettiautojen tilausliikenteen kuljetus 

maksut) kolme korjauslehte~ (sivut 363 - 36~; 367 - 370) . 

Painatusjaosto suorittaa yksikkohinnat sisalt~vien korjauslehtien 

perusjakelun . Korjauslehdet ovat voimassa 15 . 2 . 198~ lukien . 

(Nro Lt 3535/5~~/8~, 26 . 1 . 198~) VT 5/8~ 

RATAOSAN JUURIKORPI - HAMINA AVAAMINEN YLEISELLE LIIKENTEELLE 

Rautatiehallituksen p~~toksen RH 65/570/8~ , 17 . 1 . 1984 mukaisesti 

rataosa Juurikorpi - Hamina avataan yleiselle liikenteelle helmikuun 

1 . p~iv~st~ 1984 lukien . 

(Nro Lko 23088/67/83, 25 . 1 . 1984) VT 5/8~ 

TAHKOLUODON RADAN AVAAMINEN YLEISELLE LIIKENTEELLE 

Rautatiehallituksen paatoksen RH 66/570/8~. 17 . 1 . 1984 mukaisesti 

avataan Tahkoluodon rata yleiselle liikenteelle helmikuun 1. p~ivas

ta 1984 lukien. 

Huom ! Liikennointirajoituksia, kts . julkaisu Liikennepaikkojen 

valimatkat , Tahkoluoto . 

(Nro Lko 23145/67/83, 25 . 1 . 1984) VT 5/8~ 

5 
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VA LTIONEUVOSTON MY~NTAMAT KULJETUSALENNUKSET VALTIONRAUTATEILLA 

Valtioneuvosto on 19 . 1.1984 tekemallaan paatoksella myontanyt 

1 . 1 . -30 . 6 . 1984 valiseksi ajaksi seuraavat tavaraliikenteen 

kuljetusalennukset . 

- Kotimaisen polttoturpeen rautatiekuljetuksista 10 prosentin 

a l ennus avovaunuluokan mukaisesta rahdista . 

- Kehitysalueelta lahetettavien sahaus- yms . sivutuotteiden 

(sahateollisuuden hake ja sahajauhol rautatiekuljetuksista 

B prosentin alennus avovaunuluokan mukaisesta rahdista . 

- Kuusakoski Oy:n Heinolan autopaloittamolle seka K~opion 

Rauta- ja Koneryhman Airakselan paloittamolle tapahtuvista 

auto- ja peltiromun vaunukuormalahetyksista 30 prosentin 

alennus avovaunuluokan mukaisesta rahdista vahintaan 100 ki

lometrin pituisista kuljetuksista . 

- Kotimaasta talteen otetun lumpun (tekstiilijatteenl rautatie

kuljetuksista v~unukuormin kotimaisille jalostuslaitoksille 

20 prosentin alennus . 

- Kotimaasta talteen otetun jatelasin (lasiromunl rautatiekul

jetuksista vaunukuormin kotimaisille jalostuslaitoksille 

20 prosentin alennus avovaunuluokan mukaisesta rahdista . 

- Kotimaasta talteenotetun rauta- ja terasromun rautatiekulje

tuksista vaunukuormin kotimaisille sulatoille ja valimoille 

20 prosentin alennus avovaunuluokan mukaisesta rahdista . 

- Kotimaasta talteenotetun kerayspaperin rautatiekuljetuksista 

vaunukuormin kotimaisille jalostuslaitoksille 25 prosentin alan

nus avovaunuluokan mukaisesta rahdista . 

- Rautateitse Nsuvostoliitosta kotimaisille tuotantolaitoksille 

tuotavien haapa- ja koivukuitupuiden seka puujatteiden (hakkeen , 

sahajauhon yms . ) rautatierahdista kuljetusmatkasta riioumaton 

5 prossntin alsnnus Suomen rahtiosuuksista . 

Tuontitavaran rajaliikenteessen kuuluvat maksut peritaan yleis

ten maaraysten mukaan . 
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Alennuksen alaiseksi ker'ayspaperiksi katsotaan tavaranimikeluettelon 

(VR 2645) nimikkeisiin 5312 ja 5313 kuuluva jatepahvi ja -p~-,..-.. 
peri seka nimikkeeseen 5311 kuuluva jatepahvi ja -paperi , jo-

ka lahetetaan muilta tuotantolaitoksilta ja tehtailta kuin 

paperi- ja kartonkitehtailta . 

Kaikki edella sanotut alennukset myonnetaan vain vaunukuorma

lahetyksille . 

Lisaksi on kuljetusalennus myonnetty Rautaruukki Dy:n rauta

rikastekuljetuksille Otanmaesta ja Rautuvaarasta Raaheen seka 

Nakovammaisten Keskusliitto ry:n liikelaitos Sokevan rautatie

kuljetuksi lle . 

Tassa tarkoitettujen alennusten alaisten lahetysten rahtikir

joihin on aina tavaranimikeluettelon mukaisen tavaralajikoodin 

viidenneksi numeroksi merkittava numero kolme (3) , kuten rahti

ki rjan tayttamisesta annetut ohjeet edellyttavat . 

Alennukset myonnetaan keskitetysti kullekin alennukseen oikeu

tetulle asiakkaalle kuukausittain rahtiluottotilin valityksella . 

Asemien on ilmoitettava edella sanotuista rahtijarjestelyista 

ao . asiakkaalle . 

(Nro Lt' 3625/545/84 , 26 . 1.1984) VT 5/84 

LIIKENNEPAIKKOJEN V~LIMATKAT 

Liikennepaikkojen valimatka~ -j ulkaisuun muutetaan Haukivuoren , Hie

tasen , Kalvitsan, Lelkolan, Mikkelin, Mouhun , Mynttilan, Mantyharjun , 

Otavan , Outisen ja Varpasen kohdille sarakkeeseen 2 liikennealuetta 

ja keskusasemaa osoitta~aksi merkinnaksi ~~ - Mainitut muutokset tuli 
vat voimaan 1 . 1 . 1984 lukien . 

(Nro Yt 3620/571/84 , 25 . 1 . 1984) VT 5/84 

5 
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AVOIMIA VIRKOJA JA TOIMIA 

3AhkHtarkaatajan virka (A 18) , neljU apulai3a emapalllikun virkaa 

(A 17) , kak3i apulaisasemapllll ' kun virkaa (A 16) , apulai-asema-

Aalliktin virka (A 15), asemapAAllikon virka (A 15) , kolrne a--ema 

plallikon virkaa (A 13) , apulaisa.:;emapaallikon virka (A 13) , yli 

asentajan virka , toimls·osihteerin virka (A 13) , toimi·tosihteerin 

virka 1 A 12) , liikenneohjaajan virka (A 12) , liikenneohjaajan virka 

(A lC) , kolme liikennemestarin virkaa (A 10) , kolrne toimlstoslhtee 

rin virkaa (A 10) , kuusi toimisLosihteerin virkaa (A 8) , kaksi lii

kennemestarin virkaa (A 8) , kaks~ jarjestelymestarin virkaa (A 14) , 

ko1metoista veturinkuljettajan virkaa (A 12) , kaksi vaunumestarin 

virkaa , kolme oista konduktourin virkaa ja kuormausmestarin virka . 

Liikenneosaston pall1ikolle osoitetut ki rj alliset hakemukset on toi 

mitet ava rautatiehallituksen kirjaamoon viimeistaan 5 . 3 . 1984 ennen 

viraston aukioloajan palttymista . 

Ede11a mainittuihin virkoihin nimitetyt sijoitetaan toistaiseksi 

seuraavasti : 

sahkotarkastaja (A 18) : Seinajoen sahkoalueel1e (1 Sk) , 

apu1aisasemapaa11ikot (A 17) : Riihimaen (1 Ri ratapihapaal1 . ) , Tam 
pereen (1 Tpe ratapihapaa11 . ) , Seinajoen (1 Sk ra 
tapihapaall . ) ja Ou1un (1 01 ratapihapaall . ) 1ii 
kennea1ueil1e , 

apulaisasemapaa11ikot (A 16) : Tampereen (1 Tpe henk . liik . suun . ja 
va1v . ) ja Rovanieme n (1 Roi henk . as) 1iikennealu 
ei l1e , 

apu1aisasemapaa1likko (A 15) : Y1i vieskan 1i ikennea1ueelle ( 1 Yv las) , 

asemapaa11ikko (A 15) : He1singin liikennealuee11e (Pjm) , 

asemapaa11ikHt (A 13) . Toijalan (Hp) , Kokko1an (Kns) ja Joensuun 
(Hnv) 1iikennea1uei1le, 

apu1aisas emapAa11ikko (A 13) : Vaasan (1 Vs Tt) 1iikennea1uee11e, 

y1iasentaja : Seinajoen sahkoalueelle (1 Sk) , 

toimistosihteeri (A 13) : Ou1un 1iikennepiiriin (1 palkkausas.), 

toimistosihteeri (A 12): Ou1un liikennepiiriin (1 pa1kkausas . ), 

1iikenneohjaaja (A 12) : Turun liikennea1uee1le (1 Tku vjk) , 

1iikenneohjaaja (A 10) : Kajaanin liikennea1uee11e (1 Kon jno ja Js) , 

1iikennemestarit (A 10) : Tampereen (1 Ov js) , Kemin (1 Tor js) ja 
Rovaniemen (1 Kja js) liikennealuei11e , 

toimistosihteerit (A 10): Oulun 1iikennepiiriin (1 kans1ia) , Oulun 
1iikennealueel1e (1 01 Tt) ja Joensuun varikol1e 
(1 Jns palkkausas . ) , 

toimistosihteerit (A 8) : Seinajoen (2 Sk lippukassa) , Vaasan (1 Vs 
rahditus) , Ylivieskan (1 Yv lippukassa, Oulun 
(1 01) ja Kajaanin (1 Kon lippukassa) 1iikenne
alueille , 
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liikennernestarit (A 8) : Ylivieskan (1 01 js) ja Oulun (1 Tja js) 
liikennealuei11e , 

jlrjestelyrnestarit (A 14) : Kernin (1 Kern) ja Joensuun (1 Jns) lii 
kennealueille , 

vcturinkuljettajat (A 12) : Porin (1 Pri) , Seinajoen (2 Sk) , Oulun 
(8 01) ja Kernin (1 Kern) varikoille seka Rovanie 
men liikennealueelle (1 Roi) , 

vaunurnestarit : Tampereen (1 Tpe vaununtark . ja vnm esim . ) ja 
Seinljoen (1 Sk) varikoil l a , 

konduktH6rit : Keravan (1 Ke) , Seinajoen (3 Sk) , Vaasan (1 Vs) , 
Ylivieskan (1 Yv) , Oulun (2 01) , Kemin (1 Kern) , 
Rovaniernen (2 Roil ja Kajaanin (2 Kaj) liikenne
alueille seka 

kuormausrnestarit : Vaasan ljikennealueelle (1 Vs asrne) . 

Ylimaarainen insinoorin toimi (A 20) toistaiseksi He l singin liiken 

nepiirissa (1 tr) ja ylirnaarainen a l emman palkkaluokan liikennetar

kastajan toimi (A 17) toistaiseksi Helsingin liikennepiirissa (1 sr) . 

Rautatiehall ituksen paajohtajalle osoitetut kirjalliset hakernukset 

on toimitettava rautatiehal lituksen kirjaamoon viirneistaan 5 . 3 . 1984 
ennen viraston aukio l oajan paittymista . 

Ylimaarainen apu l aisasemapaallikon toimi (A 15) ja viisi yl imaaraista 
l iikenneohjaajan ointa (A 12) toistaiseksi Helsingin (1 lr) , Seina

joen (1 lr) , Oulun (1 lr) ja Joensuun (1 vjk) liikennepiireissa seka 

Seinajoen l iikennealueella (1 Sk jno) . Liikenneosaston paallikolle 

osoitetut kirjal l iset hakernukset on toimitettava rautatiehallituksen 

kirjaamoon viimeistaan 5 . 3 . 1984 ennen viraston aukioloajan paattymis 
ta . 

Kaksitoista vaihdemiehen tointa ; yhdeksantoista junamiehen tointa , 

toimistovirkailijan toirni (A 5) , kaksi toimistovirkai l ijan tointa 

(A 4) ja toimistovirkai l ijan toirni (A 2) . Rautatiehal l ituksen l ii 

kenneosaston paallikolle osoitetut kirjalliset hakemukset on toirni 

tettava asianomaisen liikennepiirin paallikoll e viimeistaan 5 . 3 . 1984 . 

Edella rnainittuihin toimiin nirnitetyt sijoitetaan toistaiseksi seu 

raavasti : 

vaihdemiehet : Seinajoen (3 k) , Vaasan (1 Vs) , Oulun (4 01) , 

Kernin (1 Kern) ja Kajaanin (2 Kaj , 1 Kon) liikenne 
alueille , 
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Keravan (2 Ke) , Sein~joen (4 Sk) , Kokko 1an (1 Kok , 
1 Pts) , Y1ivieskan (1 Yv) , Ou1un (8 0 1 ) , Kemin 
(1 Kern) ja Joensuun (1 Uim) _1iikennea1uei11e , 

toirnis ovirkai1ija (A 5) : Joensuun (1 Jns) variko11e , 

toirnistovirkai1ijat (A 4) : Oulun (1 01 ) 1iikennea1uee11e ja Ou1un 
(1 01) variko11e sek~ 

toirnistovirkai1ija (A 2) : Sein~joen (1 Sk) 1iikennea1uee l 1e . 

Sahkoasentajan toimi , ko1mekymmentane1j~ veturin1~mrnitt~j~n tointa 

(A 6) , kymrnenen veturinl~mmitt~j~n tointa (A 4) , autonku1jettajan 

toirni , kaksi y1im~~raist~ huo1tomiehen tointa , viisi vaunumiehen 

ointa (A 3) , kaksi ta11irniehen tointa , kaksikymmentane1j~ asemamie 

hen tointa (A 2) ja yhdeks~ntoista asemamiehen ointa (A 1) . Kir 

ja1liset hakemukset on osoitettava ja toimitet ava asianomaisen 

liikennepiirin pa~1 1 iko11e viimeistaan 5 . 3 . 1984 . 

Edel1a mainittuihin toimiin nimitetyt ja ylimaaraisiin toimiin ote 

tut sijoitetaan toistaiseksi seuraavasti : 

s~hkoasentaja : Joensuun (1 Jns) sahkoa1uee11e , 

veturin1ammittajat (A 6) : Helsingin (9 Hki) , Seinajoen (9 Sk) , Ou -
1un (7 01) Kemin (6 Kern) ja Kontiornaen (1 Kon) 
varikoi11e seka Kokko1an (1 Kok) ja Savon1innan 
(1 S1) 1iikennea1uei11e , 

veturin1~rnrnittajat (A 4) : Helsingin (8 Hki) ja Kontiomaen (2 Kon) 
varikoi11e , 

autonku1jettaja : Vaasan (1 Vs) 1iikennea1uee11e 

y1irnaar~iset huo1torniehet : Porin (2 Pri) variko11e , 

vaunumiehet (A 3) : Rovaniernen (1 Roi) liikennea1ueel1e ja Ou 1un 
(1 01) ja Kon (3 Kon) varikoi11e 

ta1lirniehet : Y1ivieskan (2 Yv) variko11e , 

asernarniehet (A 2) : Keravan (1 Ke) , ~ Prv) , Seinajoen (5 Sk) , Vaa 
san (3 Vs) , Ou1un (2 01) , 1 Krn1 js - pat , 4 Rki js 
pat , 3 Vti js- pat), Kemin (2 Kern) ja Rovaniemen 
(1 Roi , 1 Kja) 1iikennea1uei11e seka 

asernarniehet (A 1) : Seinajoen (1 Sk , 1 Krk js - pat , 1 Tuu js - pat) , 
Kokko1an (4 Kok) , Y1ivieskan (1 Yv) , Ou1un 
(6 01) , Kemin (1 Kern) , Rovaniemen (1 Roi) , Kajaa
nin (1 Kaj , 1 Kon) ja Savon1innan (1 S1) 1iiken
nea1uei11e . 
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varastomestarin (A 9) toimi, toistaiseksi Oulun ratapiirissa 

Oulun rata-alueella (Oulu) ja rataesimiehen toirni , toistaiseksi 

Oulun ratapiirissa (Kemi). 

Rataosaston johtajalle osoitetut hakernukset on toimitettava Oulun 

ratapiirin paallikolle viimeistaan 5 . 3 . 1984. 

Korjaus VT 3/84 

Joensuun ratapiirin toimistossa haettavaksi julistetun 

varastomestarin (A 9) toimen sijoituspaikka on eleva Joensuun 

rata - alue (Joensuu). 

NIMITYKSI~ JA M~~RAYKSIA 

5 

L i i k e n n e o s a s t o : Asemamieher (A 2) toimeen (Lh) ylimaarai 
set asemamiehet (A 2) Risto Uolevi Leinonen, Juha Sulevi Nousiainen 

ja Keijo Arvo Tapani Reijonen seka ylimaarainen asemamies (A 1) Pertti 

Tapani Laaksonen , asemamiehen (A 2) toimeen (Ha) ylimaarainen asemamies 

(A 1) Eero Juhani Aronen , asemamiehen (A 2) toimeen (Ke) tilaoainen 
asemamies Pauli Viljo Johannes Jamsen , asemamies (A 1) toimeen (Lh) 

ylimaarainen asemamies (A 2) Matti Armas Lehtisalo , asemamiehen (A 2) 
toimeen (Rma) ylimaarainen asemamies (A 1) Esa Juhani Nieminen , 

asemamiehen (A 1) toimeen (Rma) ylimaaraiset asemamiehet (A 1) Hannu 
Juhani Kuusisto ja Markku Jorma Juhani Vienonen, asemamiehen (A 2) 

toimeen (Tku) tilapaiset asemamiehet Yrjo Tapia Huurre, Ake Rainer 

Kjellin, Ismo Kaarlo Johannes Kulmala, Timo Tapani Lindroos , Jorma 

Juhani Luoto , Pentti Kalevi Murtoranta, Erkka Juhani Nummelin ja Lasse 

Olavi Virtanen, asemamiehen (A 2 ) toimeen (Ukp) tilapainen asemamies 
Pekka Jalmari Lehtonen . 

Ylimaaraiseen vaununsiivoojaan toimeen (Ri) vaununsiivooja Pirkko 

Helja Kaarina Harkonen ja veturinpuhdistaja Arja Anneli Tuominen. 

EROJ A 

H a l 1 i n t o - o s a s t o : konttor i paallikk ' (A 21 ) Kyll i kk i 
Reitamo . 
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L i i k e n n e o s a s t o : Liikennetarkastajat Sirkka Laila Maria 

Kinnari, Dimitri Silppula, Lea Kaarina Kauppinen, asemapaallikot Ella 
An11ikki Virta, Martti Ilmari Suuronen, Touko Aimo Aarre Peltonen , 
Mauri Jaakko Hautamaki, Tatu Olavi Koskinen, Kauko Arvid Itkonen, 
apulaisasemapaallikko Teuvo Tuomo Saatela , sahkotarkastaja Vaino Armas 

Kaarlo Salovaara , liikenneohjaaja Jaakko Johannes Kaarlas , toimisto 

sihteerit Matti Einari Hirvikallio, Anja Kaija Sofia Toivonen, Hilkka 

Koskela , Kaarina Eleonoora Mellanen , Mirjami Myllys , Maij - Lis Julkunen, 

Toini Annikki Oikari , Aino Anna Palmberg , Tyyra Tuulikki Tellervo 

Roppola , Pauli Osvald Eerola , Toini Kyllikki Kauppi , Elma Sivia Naveri , 
liikennemestarit Erkki Pietari Paukkunen; Greta Dolores Lindholm , 

ajomestari Unto Olavi Kinnunen, jarjestelymestarit Eero Tapani Hanni 

nen , Mikko Aleksander Itamaki, Aaro Vilhelm Kurki , asetinlaitemiehet 

Urho Veikko Peltonen , Veikko Aukusti Hartikainen , veturinkuljettajat 

Eino Kalevi Louneva, Viljo Tapia Tiihonen , Vilho Eemil Rossi , Esko 

Pentti Yletyinen , Toimi Olavi Saarinen , Erkki Ferdinand Rantanen , 

Mactti Valdemar Johansson , Olavi Herman Vahamaa, Tuomo Tapani Hermonen , 

Esko Eino Karonen , Kalle Tapani Kelkka, Niilo Kotivalo Mentula, Paavo 

Kalevi Toivakka , Aarre Kalevi Viik, Pertti Martti Johannes Virtdkvski , 

Heikki Pietari Pilvio , Jorma Olavi Hirvonen , Tenho Armas Luhtanen , 

Ossi Alfred Jyvasjarvi , Armas Juhani Havunen , Aatto Jouppila , Ka:evi 
Armas Ryonankoski , Yrjo Kalevi Uimonen , Tauno Pyhanniska , Veikko Il 

mari Jylha , Leo Lennart Jokilehto , Teuvo Aappo Olavi Piipari , Aacno 

Kalevi Sipinen , konduktoorit Vaino Olavi Riikonen , ·Lars G~nnar Friman , 

Matti Artturi Laurila , Vaino Johannes Leppanen , Pentti Johannes Saari 

koski , Pauli Ante r o Kostiainen , Pentti Nestori Jokinen , Ai~o Antero 

Raitoharju , Tauno Ka l evi Vieri , Jouko Johannes Rautiai~en , Unto Eelis 

Sa:dn , Viljo Aulis Kauppinen , junamiehet Olof Wi:helm Bcrg•t~om, Urho 

Elias Korpi , Gunnar Alarik Tynkkynen , Toivo Ilma:i Hy3ttlainen , Rauno 
Arvid Rautio , Pentti Eemil Salmela, Toivo Aukusti Jaara , Matti Kalervo 

Madetoja , Pauli Johannes Kupari , Paavo Matias Talvinen , Elis Johan 

Tage Allen , Veli Armas Maidell, Simo Kaarlo Vanninen , va~hdem i ehet 

Risto Olavi Ha l me , Raimo Heikka Multanen , Urho Ilmari Maenpaa , Kauko 

Kalevi Alsio , Alpo Tapio Aho , Pentti Kalevi Vatto , Vilho Erkki Koho , 

Eino Valdemar Tuominen , Mauno Valentin Rajaniemi , Heikki Nikkola , 

Pentti Juhani Backman , Vaino Ensio Tervo , Martti Kekki , Yrjo Edvard 
Riehunkangas , Sakari Tuomas Kollani , asemamjehet Veikko Nestor Nurmi 

nen , Pekka Juhani Saarela , Viljo Vaino Johannes Hakamaki , Olga Maria 

Koskela , Vuokko Irmeli Pakarinen , Paavo Henrikki Sillankorva , 
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Kaj Fjalar Blomqvist , Lauri Ilmari Markkanen , Sulo Henry Peltonen, 

Eino Erkki Pulli, Olavi Kultakuusi , Viljo Antero Toivonen, Martti Ni 
kolai Jarvensivu, Niilo Anselm Rintanen, Eino Aleksanteri Etela - aho , 

Olavi August Huttunen, Pentti Hakkinen , Martti Ensio Meril~inen, 
koneenhoitajat Martti Olavi Kauppinen, Unto Rikhard Penger , vaunu 

mestari Voitto Olavi Valdemar Lilja, vaununtarkastaja Martti Johan Mal 

misalo , veturinlammittajat Niilo Viljami Latvala , Pentti Ilmari Yrjo 

Syrjarno , Lauri Kalevi Huovila, autonkuljettajat Eero Olavi Kankaanranta , 
Viljo Antero Seppalainen , Tauno Artturi Jarvinen, Axel Vilhelm Hjarpe , 

tallimies Erkki Emil Vilenius , vaunumies Aake Matias Rintala , toimisto

virkailijat Leila Kyllikki Koljonen, Leena Ellen Kaarina Rasimus , 

Hilkka Annikki Vilkko , Raija Anne l i Tanskanen, ylim . liikennetarkastaj~t 

Ilrno Antero Lounasheimo , Heikki Olavi Lajunen , ylim . toimistovirkai l ija 

Tuula Anneli Aalto , ylim . liikennevirkailijat Markku Reino Juhani Make 

la , Kalle Juhani Jaakola , ylim . asemamiehet Heikki Petter Ronkainen , 

Svante Olav Stromberg , ylim . vaunumies Rauha Valpuri Malminen , ylim . 

vaununsiivoojat Kirsti Orvokki Vakeva , Helvi Inkeri Vehmas, Bedit I nke r i 

Sunnarborg , ylim . siivoojat Helmi Savolainen, Katri Eliina Korhonen ja 

Tatjana Jaraske . 

R a t a o 5 a 5 t o : ratae5imie5 Martt i Kul l ervo Talja . 
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ALOITTEIDEN PALKITSEMINEN 

KUNNIAKIRJA JA RAHAPALKINTO SEURAAVILLE ALOITTEEN TEKIJOILLE 

Hitsaaja Raimo Ylinlrl~ Helsinki 
Vaihteen kaytto- ja tarkistustankojen korjausmenetelmln 

parantaminen 

500 mk 

Vaunumies Kalevi Vakevainen , Helsinki 
Matkustajavaunun lattiaviemarin messinkikannen korvaaminen 

muovisella 

300 mk 

Yliasentaja Allan Parviainen , Tampere 

Kauko - ohjattavan vaihteen kytkentlmuutos 

500 mk 

Asemamies Tapio Suutarinen , Joensuu 
Hbi - vaunun sivupeitteen kulkukiskon liukuesteen kiinnityksen 

parantaminen 

400 mk 

Junamies Osmo Hanhela , Jyvaskyla 

Ratapiharaiteiden merkitsemisen kehittlminen 

200 mk 

Rataesimies Eero Peltoniemi , Vaasa 

Ratatyontekija Martti Rauhala , Seinajoki 

Tartunta- ankkureiden klyttaminen vaihdepolkkyjen vaihdossa veto

vaiheen pitavyytta parantama'an 

Kummallekin 250 mk 

Konekokooja Alpo Saastamoinen 
Telinkorjaaja Kari Rastas 
Telinkorjaaja Veikko Mikell 
Telinkorjaaja Kari Hujanen 

MD - telin slatotangon tap i n irrotus 
Yhteensa 1 . 000 mk 

Turku 

" 
" 
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Vaunupuusepp~ Reijo Nieminen , Turku 

Terasrakenteisen henkilovaunun ulko - oven alakulman tiivistelistan 

materiaalin muutos 

500 mk 

Vaunupu useppa Reina Luoto , Turku 
Vaunupuusepp~ Matti Lehto ~ 
Vaunupuusepp~ Juhani Johto " 

Cht -, Eht - ja CEhit - vaunujen istuintyynyjen muutos 

Yhteensa 1 . 000 mk 

Huoltomies Kimma Lakomaa, Turku 
Huoltomies Jari Anttila " 

Teli - ja koneistusos . huoltomiesten tyoalue , tyopisteen merkitse 

minen varastotilauksiin 

Yhteensa 500 mk 

Peltisepp~ Osmo Utriainen , Helsinki 

Henkilovaunun p~atyovien ja ovikoneistojen asennuksessa kaytettava 

suojakaide 

500 mk 

Levyseppa Olavi Pelkonen , Helsinki 

Rullatelineen kaytto pyoreiden putkien polttoleikkaus - ja hitsaus 

tyovaiheissa 

200 mk 

Levyseppa Kal evi Suhonen , Helsinki 

Jarrutonkan pidattimen tyovaiheiden yksinkertaistaminen 

200 mk 

Mallipuuseppa Matti Karhula, Helsinki 

Paineilmatyokalujen kiinnipitokohtien l~mpoeristaminen 

400 mk 

Ohutlevysepp~ Jouko Ahlqvist, Hyvinkaa 
Sorvaaja Tauno Ohtonen, Hyvink~~ 

Sorvauslastujen poisto PYK : os karusellisorvilta 

Kummallekin 200 mk 

6 
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Teknikko Pertti Roos , Hyvinkaa 

DV15 - 16 veturien kayttotuntimittareiden korvaaminen uusilla 

500 mk 

(Nro Hlo 821125184 , 31 . 1 . 84) VT 6184 

TY~RYHMARAPORTIT 

SARJASSA VALTIONRAUTATEIDEN SISAISIA JULKAISUJA (VRIVSJ) ON 

KIRJASTOON LUOVUTETTU SEURAAVAT RAPORTIT : 

Pieksamaen varikon saneeraus I RH . Liikenneosasto . - Hki , 19e3 . -
6 s . , 19 liitetta . 
(VRIVSJ 1983121) 

TUKU - hinnoittelu ( TUKU=Kuljetussuoritteiden tuottojen ja kustannusten 
analysointi) : Suunnitteluvaiheen loppuraportti I RH . Talousosasto . -
Hki , 1983 . - 88 s . + liiteosa . 
(VR/VSJ 1983/22) 

Tarkastusmaksun kayttoonotto paakaupunkiseudun lahiliikenteessa 
Avorahastustyoryhman loppuraportti I RH . Liikenneosasto . - Hki , 
1983 . - 25 s ., 59 liitesivua . 
(VRIVSJ 1983/23) 

Suosituksen laatiminen terveydenhuoltoalueiden aseman ja toiminnan 
maarittelemiseksi organisaatiouudistusta silmalla pitaen I RH . 
Hallinto - osasto . THAT- tyoryhma . - Hki , 1983 . - 7 s . 3 liitetta . 
(VRIVSJ 1983124) 

LISAKSI ON LUOVUTETTU SEURAAVAT NUMEROA VAILLA OLEVAT RAPORTIT : 

Projektiryhma asuinkiinteistojen peruskorjauksen selvittamiseksi 
valiraportti I RH . Hallinto- osasto . - Hki , 19e3 . - 8 s ., ) l ii 
tetta . 

Valtionrautateiden koulutuksen sopeuttaminen keskiasteen koulun 
uudistukceen I R~ . Hallinto - osasto . - Hki , 1983 . - 3 s ., 4 lii 
tetta . 

Helsingin lipputoimiston stressin hallinta : raportti yhteistyos 
ta I RH . Hallinto- osasto . - Hki , 1983 . - 27 s . 2 liitetta . 

Rautatiehallinnon organisaation kehitys 1862 - 1983 I RH . Ha l linto 
osasto . Jarkko Lumio . - Hki , 1983 . - 83 s . 

TUKU - vaihtotyoprojekti (TUKU=Kul jetussuoritteiden tuottojen ja ku s 
tannusten analysointi) : Suunnitteluvaiheen raportti I RH . Talous 
osasto . - Hki , 1983 . - 26 s . + 3 liiteosa a . 

Materiaalitoimintojen kehitttimisprojekti : Materiaa l in tarve - enna
kointi - ja kayttovarastotyoryhman raportti (MATKE 2) I RH . 
Talousosasto . - Hki , 1983 . 
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Tavaraliikenteen markkinoinnin tietojRrjestelml : Raportti markki
natutkimuksen tietojRrjeste~man kehittRmisesta I RH . Liiken rie 
osasto . - Hki , 1983 .- 13 s ., 36 liitesivua . 

Tyonumerosystematiikan kokeilu Helsingin varikon vaunuhuollossa I 
RH . Liikenneosasto . - Hki , 1983 . - 3 s . 

Radanpidon suunnittelujRrjestelmln kehittRmisprojekti (RAPSU) : 
valiraportti 1 : Nykyinen radanpitoon lHttyva tilasto - ja s uunn i 
telma - aineisto I RH . Rataosasto . - Hki , 1983 . - 12 s . 

Ratainvestointien ohjau~ : 7 . vRliraportti I RH. RIO - ryhml . - Hk i , 
1983. - 5 s ., 1 liite . 

Raportit ovat lainattavissa RH : n kirjastosta . 

Tyoryhrnia pyydet a an kiinnittamaan huom i ota raport t ien numeroinnis
ta annettuun maarRykseen asiakirjaohjeessa "VR : n sisai s ten j u lkai
sujen ulkoasu ja perusrakenne seka julkaisuista tiedottami n e n". 
(N : o Hlo 1031051184 , 2 . 2 . 1984) VT 6184 

ULKOMAAN VALUUTAN MUUNTOKURSSIT TAVARALIIKE~ETT~ VARTEN 

Tilitoirniston sahkee lla nro 169, 31.1.1984, on kansainvalisessa 

tavaraliikenteessa kaytettavia ulkomaan valuutan muuntokursseja 

muutettu 1.2.1984 lukien seuraavasti: 

100 Alankomaiden floriinia 190,00 mk 

100 Belgian frangia 10,50 mk 

100 Italian liiraa 0,35 mk 

100 Luxemburg in frangia 10,50 mk 

100 Portugal in escudoa 4,40 mk 

100 Ranskan frangia 70~00 mk 

100 Saksan Liittotasavallan markkaa 214,00 mk 

100 Saksan Demokraattisen tasavallan markkaa= 214,00 mk 

100 Sveitsin franqia 268,50 mk 

100 Tanskan kruunua 59,00 mk 

(Nro Tru 5273, 1.2.1984) VT 6/84 
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RAHTILUOTTO 

Rajattoman luotto-oikeuden kaikilla liikennepaikoilla omaavista 

asiakkaista laadittuun tietokonelistaan tehdaan seuraavat muutokset 

Luetteloon lisataan 

609404 

636175 

637900 

637942 

638452 

666911 

667253 

.. 

Valmet Oy 
Laivateollisuus 
PL 152 
20101 TURKO 10 

Oy Saimaa Lines Ltd 
PL 123 
48101 KOTKA 10 

Oy Saimaa Lines Ltd 
Huolinta 
Pohjoinen Makasiininkatu 7 A 
00130 HELSINKI 13 

Oy Saimaa Lines Ltd 
Transhipping 
Pohjoinen Makasiininkatu 7 A 
00130 HELSINKI 13 

Oy Saimaa Lines Ltd 
Transit kuljetukset 

' PohjQinen Makasiininkatu 7 A 
00130 HELSINKI 13 

Oy Saimaa Lines Ltd 
Latokarinkatu 3 
20100 TURKU 10 

Oy Saimaa Lines Ltd 
PL 55 
53101 LAPPEENRANTA 10 

Luettelosta poistetaan 

641126 Valmet Oy 
Pansion Telakka 

(Tlk 81/84 , 2.2.1984) VT 6/84 

FIDEBAST- TARIFFl 9350 

FIDEBAST- tariffiin lisataan aakkosjarjestykseen sivulla 16 ole 

vaan Saksan asema l uette l oo n : 

2003~ 5 Mi..i h l dorf (Oberbay) .... .. .... . . .. .. 1~ 

(Lt 31 . 1 . 84) VT 6/8~ 
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M~~R~YKSET VAARALLISTEN AINEIDEN KULJETTAMISESTA SUOMEN JA SNTL : N 

RAUTATIEYHDYSLIIKENTEESS~ (VR q785) , VAROITUSLIPUKKEET 

Julkaisun VR q785 liitteess~ 8 . 2 mainittu varoituslipuke 7 (Kaa

sua) on valmistunut ja sita voidaan tilata painatusjaostosta . 

Kuljetusesineeseen tarkoitetun lipukkeen painotuotenumero on 

2850 . 17 ja vaunuun kiinnitettavan lipukkeen numero on 2850 . 17V . 

(Yt 30 . 1 . 84) VT 6/84 

Korjaus VT : iin 5/84 AVOIMIA VIRKOJA JA TOIMIA 

S~hkotarkastajan (A 18) virka toistaiseksi Seinajoen sahkoalueella 

(Sk) . Rautatiehallituksen paajohtajalle osoitetut kirjalliset ha

kemukset on toimitettava rautatiehallituksen kirjaamoon viimeis 

t~an 12 . 3 . 1984 ennen viraston aukioloajan paattymist~ . 

Liikennemestarin (A 8) virka Ylivieskan (1 01 js) liikennealueella 

pitaa olla Ylivieskan (1 Ou js , kuitenkin enintaan kauko - ohjauksen 

kayttoonottoon asti) . 

Ylimaarainen apulaisasemapaallikon toimi (A 15) pitaa olla ylimaa

rainen apulaisasemapaallikon toimi (A 15) Kemin (1 Kern las) lii 

kennealueella . 

AVOIMIA VIRKOJA JA TOIMIA 

Rautatiehallituksen kayttotoimiston kayttojaostoon haetaan lii 

kenteenohjaustehtaviin henkiloa, jonka toimenkuvaan sisaltyy myos 

aikataulusuunnitteluun liittyvia tehtavia . 

Liikenneosaston paallikolle osoitetut kirjalliset hakemukset on 

toimitettava yleisen toimiston kansliaan 5 . 3 . 198q mennessa . Lisa

tietoja tehtavasta antaa DI Haavisto , puh . Hki 2041 . 

.. 

6 
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Varikonpaallikon (A 20) virka . Rautatiehallituksen pii.ajohtajalle 

osoitetut kirjalliset hakemukset on toimitettava rautatiehallituk

sen kirjaamoon viimeistaan 12 . 3 . 1984 ennen viraston aukioloajan 

paattymi-sta . 

Virkaan nimitetty tulee toimimaan toistaiseksi Imatran varikko 

toimintayksikon e£imiehena. 

Yliteknikon virka (A 18), toistaiseksi Turun konepajassa ja toimistosihteerin virka (A 10; 

kirjaamotehtavat), toistaiseksi rautatiehallituksen koneosastolla. 

Koneosaston johtajalle osoitetut kirjalliset hakemukset on toimitettava rautatiehallituksen 

kirjaamoon vtimeistaan 12.3.1984 ennen viraston aukioloajan paattymtsta. 

N!MlTYKSIA JA MAARAYKSIA 

L i ike n n e o s a s t o : Asemapii.ii.llikon (A 13) virkaan (Po) 
toimistosihteeri (A 10) Rainer Kaukonen , veturinlammittajii.n (A 6) 
toimeen (Pri) tilapii.iset veturinlammittajat Reijo Kalevi Heikkila 
ja Tapia Olavi Mannila . 

K o n e o s a s t o : insinoorin (A 19) virkaan (RH/Ko) vt. insinoori Robert Armas Lindholm, 

alemman palkkaluokan liikennetarkastajan (A 13) virkaan (Psi knp) tsiht Leila Irmeli Anttila, 

ylimaaraiseen alemman palkkaluokan liikennetarkastajan (A 15) toimeen (RH/Ko) ylim. ap. lkt 

Kaar1o 01avi Ensio Sile, ylimaaraiseen a1emman palkkaluokan' liikennetarkastajan (A 14) 

toimeen (Hy knp) ylim. tsiht Mirjam Aune Annikki Laakso, ylimaaraiseen kustannuslaskijan 

(A 15) toimeen (Hy knp) ylim . tsiht E1v.i Kaarina Wilen, ylimaaraiseen toimistosihteerin (A 11) 

toimeen (Hy knp) toimistosihteeri Kirsti Anneli Anturaniemi, ylimaaraiseen toimistosihteerin 

(,-\ 10) toimeen (RH/Ko) ylim. tsiht Liisa Marjatta Ate1dt. 

EROJA 

T a 1 o u so s a s t o : liikennetarkastaja ap (A 13) Erkki Ensio Ok 

sanen , toimistosihteeri (A 10) Erik Kalervo Kroger ja toimistosih 

teeri (A 10) Kerttu Mirjam Turunen . 

R a t a o s a s t o: ylirn. toimist o virkailija (A 1) 

He li Maari t Rout a-Mut an e n. 

K o n eo sa s t o: yliteknikko Oiva Matias Laitala. 

Helsinki 1984. Valtlon painatuskeskus 
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RAHTILUOTTO 

Rajattoman luotto-oikeuden kaikilla liikennepaikoilla omaavista 

a siakkaista laadittuun tietokonelistaan tehdaan seuraavat muutokset. 

Luetteloon lisataan 

613497 

639484 

639492 

639526 

Perusyhtyma Oy 
PL 197 
00121 HELSINKI 12 

Oy Tampella Ab 
Habit 
Rauhanniementie 15-17 
33180 TAMPERE 18 

Oy Tampella Ab 
Kui tukangastehdas_ 
PL 266 
33101 TAMPERE 10 

Oy Tampella Ab 
Lainapeite/Suomen vuokrapeite 
Eteliiranta 10 
00130 HELSINKI 13 

Allamainitun asiakkaan nimi muutetaan seuraavanlaiseksi 

635250 

uusi 

Enso- Gutzeit Oy 
Vaajakosken tehdas 
PL 23 
40801 VAAJAKOSKI 

(Tlk 89/84, 9.2 . 1984) VT 7/84 

TILITYSS~N~N MUUTOS 

entinen 

SOK Vaaja talotehdas 
PL 4 
40801 VAAJAKOSKI 

Tilityssaannon 2.osan liitteeseen nro 1 lisataan 1 . 2 . 84 lukien 

Kotkan kirjauskeskuksen alaisiin tilityspaikkoihin 535 Juurikorpi. 

(Nro Tlt 54/230/84, 3.2.84) VT 7/84. 



- 3 -

LIIKENNEPAIKKOJEN V~LIMATKAT 

Liikennepaikkojen valimatkat - julkaisuun tehdaan 15.02 . 1984 lukien 

seuraavat muutokset : 

Poistetaan Haminan kohdalta sarakkeesta 4 merkinta 

lkr 28 . ja lisataan merkinta Jri 16 . 

Poistetaan Kotkan kohdalta sarakkeesta 4 merkinta lkr 30 . 
ja lisataan merkinta Jri 18 . 

(Yt 3652/571/84 , 27 . 01 . 1984) VT 7/84 

AVOIMIA VIRKOJA JA TOIMIA 

Sahkotarkastajan virka (A 20) toistaiseksi Helsingin sahkoalu

eella. Rautatiehallituksen paaj ohtaj alle osoi tetut kirjalliset 

hakemukset on toimitettava rautatiehallituksen kirjaamoon vii

meistaan 19.3.198q ennen viraston aukioloajan paattymist a. 

t>..!~~'!'~~~~~~ka_!l_!i_!~~!let~~~~~ili~n vir~il_t-_Jl, !~kni_~_!l- vir~L~_!!! ja !~b!Lmestari!:l 

.!_Oi'!!!..i\_2, toistaiseksi Hyvinkaan konepajassa. 

Rautatieha1htuksen paajohtajalle osoitetut liikennetarkastajan virkaan tarkoitetut ja koneosas

ton johtajalle osoitetut teknikon virkaan tarkoitetut kirjalliset hakemukset on toimJtettava 

rautatiehallituksen kirjaamoon viimeJstaan 19.3.1984 ennen viraston aukJoloajan paattymJsta . 

Vahtimestarin toimeen tarkoitetut kirjalliset hakemukset on osoitettava ja toimite'ttava 

Hyvinkaan konepajan paallikolle viimeistaan 19.3.1984. 
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HENKIL~KUNTALIPPUJEN KAYTT~ 

Henkilokuntalippujen k~ytost~ hallintotoimisto huomauttaa seuraa

vaa : 

Henkilokunta1ippuun on ennen matkan alkamista aina merkitt~v~ l~h 

top~iv~a~r~ ja junan lahtoaika . Henkilokunta1ippu 1eimataan aina , 

kun lipuntarkastaja ensi kertaa tarkastaa 1ippuja , jol1ei ruutua 

ole aikaisemmin 1eimattu . 

Lipuntarkastajan tarkastustyon he1pottamiseksi ja leimaamisen no 

peuttamiseksi kehoitetaan taman vuoksi henkilokuntalipun haltijaa 

ottamaan itse 1ippunsa esille lippukotelosta . 

Lipuntarkastajalla on oikeus leimata yhden ruudun sijasta kaksi 

ruutua jokaista lipulla matkustavaa kohti , jos ruutu on j~tetty 

etukateen tayttamatt~ . 

Huomautetaan , ett~ edella o1evat m~araykset kaiki1ta osin koskevat 

myos matkustamista Helsingin 1ahi liikennejunissa . 

Henkilokuntalipun kayttaji1le huomautetaan viPla erikseen , ett~ li 

puntarkastaja on ve1vo11inen leimaamaan lipun , koska h~n muussa ta 

pauksessa menettelee vapaa1ippuma~raysten vastaisesti . 

Henkilokuntalipun p~~miehen ve1vollisuutena on kiinnitt~a perheen

j~sentens~ huomi o ta naiden ja muidenkin vapaa1ippum~~raysten nou

d attamiseen , koska paami es on itse vastuussa lippujen kaytosta. 

(N : o H1t 129/126/84 , 16 . 2 . 1984) VT 8/84 . 

ERILLISLASKUTUSASIAKKAAT 

Tilityssaannon 2 . osan 1iitteessa nro 5 oleva sopimusasiakasluette1o 

on muuttunut. Sopimuks i a on ny t seuraavasti: 

Huhtamaki Oy nro:t 0026-5 ja 0350-9 

Metsahallitus nro:t 00 25-7, 0409-3, 0449-9, 1335-9, 1336-7 ja 1373-0 

Enso-Gutzeit Oy nro : t 0304-6, 0359-0, 0399-6, 0424-2, 0427-5, 0482-0, 
0639-5, 03~9-1 ja 0603-1 

Nokia Oy nro:t 0018-2, 0438-2, 1 331-8 ja 1848-1 

Tehdaspuu Oy nro : t 0344-2, 0387-1, 2045-3 ja 2048-7 

G A Serlachius Oy nro:t 0011-7 ja 1957-0 

Kemira Oy nro:t 0001-8, 0768-2, 0871-4 ja 1359-9 

Liite nro 5 painetaan kokonaan uudelleen. 

Omatarvepaino suorittaa uuden painoksen jakelun. 
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AVOIMIA VIRKOJA JA TOIMIA 

Liikennemestarin (A 10) virka toistaiseksi Joensuun liikennealueella 
(Oku js). Liikenneosaston p~~llikolle osoitetut kirjalliset hakemuk
set on toimitettava rautatiehallituksen kirjaamoon viimeista~n 
26.3.1984 ennen viraston aukioloajan p~~ttymista . 

Helsingin liikennepiirin tekniseen ryhm~an haetaan tavara - ja 
henkilovaunujen asiantuntijateht~viin t~m~n alan kokemusta omaavaa 

'rEKNIKKOA 

Teht~vasta kiinnostuneita pyydet~an ilmoittautumaan Helsingin 
liikennepiiriin liikennetarkastaja Tawast puh . 911- 2069 mieluimmin 

9 . 3 . 1984 mennessa . 

Yliteknikon (A 17) virka, toistaiseksi Oulun ratapiirissa 
(Oulu). Rataosaston jobtajalle osoitetut bakemukset on toimi
tettava rautatieballituksen kirjaamoon viimeistaan 26.3.1984 
ennen viraston aukioloajan paattymista. 

Rataesimiehen toimi, ·t oistaiseksi Pieksuaen ratapiirissa 
(Pieksamaki) ja kaksi toimistovirkailijan (A 5) tointa, tois
taiseksi Helsingin ratapiirissa (1 ratapiirin toimisto (Helsinki) 
ja 1 Riibimaen rata-alueen toimisto (Riibimiki). Rataosaston 
johtajalle osoitetut bakemukset on toimitettava ao ratapiirin 
paallikolle viimeistaan 26.3.1984. 

Toimistorakennusmestarin (A 17) virka, toistaiseksi Joenauun 
ratapiirin toimistossa (Joensuu). Rataosaston jobtajalle osoi
tetut bakemukset on toimitettava rautatieballituksen kirjaamoon 
viimeistaan 26.3.1984 ennen viraston aukioloajan paattymista. 
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OSA-AIKATYOTA KOSKEVAT LISAOHJEET 

Valti ovarainministerio on kirjeella no P 5830, 3.2 . 1984 antanut 

valti on virastoissa ja laitoksissa jarjesttavaa osa-aikatyota 

koskevat seuraavat ohjeet: 

MINISTERIOILLE SEKA NIIDEN ALAISILLE VIRASTOILLE JA LAITOKSILLE 

Valtiovarainministerio on tanaan, asian oltua 1 paivana helmi

kuuta 1984 valmistavasti valtioneuvoston raha- asiainvaliokunnan 

kasiteltavana, antanut seuraavat ohjeet valtion virastoissa ja 

laitoksissa jarjestettavasta osa - aikatyosta annetun asetuksen 

(25/83) mukaisen osa- aikatyon jarjestamisesta . 

Valtion virastoissa ja laitoksissa jarjestettavasta osa - aika

tyosta annetun asetuksen 3 § : aa on 3 paivana helmikuuta 1984 

annetulla asetuksella (117/84) muutettu siten , etta mahdollisuus 

hakea osa-aikatyota koskee myos tilapaisia toimihenkiloita . 

Muutos tulee voimaan 1 . 3.1984 . Asetuksen muuttaminen merkitsee, 

etta tilapaisille toimihenkiloille myonnetaan osa-aikatyohon 

siirtymista varten virkavapautta vastaavaa vapautusta kokopaiva

tyosta. 

Asetuksen 3 §:ssa maaratty osa- aikatyota varten myonnettavan 

virkavapauden tai vastaavan vapautuksen enimmaispituus tarkoit 

taa yhdella kertaa myonnettavan virkavapauden tai vastaavan va 

pautuksen enimmaispituutta . Pykalan 1 momentin sanamuotoa on sen 

tarkoituksen selventamiseksi muutettu lisaamalla momentin loppuun 

sana "kerrallaan" . Virkavapautta tai sita vastaavaa vapautusta 

voidaan nain allen myontaa uudelleen, vaikka asianomainen olisi 

jo aiemmin ollut enimmaisajan asetuksen mukaisesti virkavapaana 

tai saanut vastaavaa vapautusta . Virkamiehen tai tyontekijan ha 

lutessa jatkaa osa - aikatyossa tai myohemmin uudelleen hakeutu

essa osa - aikatyohon noudatetaan samaa menettelya ja samoja ohjei 

ta kuin ensikertaa osa- aikatyohon haettaessa. 

Edella olevan valtiovarainministerio kunnioittaen ilmoittaa mi 

nisterioille seka niiden alaisille virastoille ja laitoksille 

tiedoksi ja noudatettavaksi . 

(N : o Hlo 140/121/84, 17 . 2 . 1984) VT 9 /84 
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VIRKAKIRJEIDEN LAHETTAMINEN POHJOISMAIHIN 

Posti - ja teleballituksen 25 . 1 . 1984 tekem~n p~~toksen mukaan virka

l~hetysoikeuden omaavien viranomaisten virka- asioissa l~hett~mat , 

pohjoismaihin osoitetut kirjeet kuljetetaan 1 . 3 . 1984 lukien ilman 

postimerkkia tai muuta frankkeerausta . 

Hallintotoimisto on tilannut kirjapainosta kirjekuoret t~han tar 

koitukseen painotuotenumerolla VR 1766 koko C4 ja VR 1767 koko C5 . 

Kirjekuorien tarvitsijat voivat nytjo lahett~~ tilauksensa VR oma

tarvepainoon (Hy vto) . 

Kirjekuorien valmistumiseen saakka menetell~an siten , ett~ ao . yk 

sikko lahett~~ yleiseen postiin pohjoismai hin tarkoitetut virkakir 

j eet VR : n sisa ise n postin kirjekuoressa Turkuun(0s . Matkatavaratoi 

misto , Turku) . Virkakirjeet leimataan maaraysten mukaisesti Turus 

sa ja lahetet~an sen jalkeen edelleen . Tasta menettelyst~ luovutaan 

heti , kun uudet kirjekuoret ovat kaytett~vissa . 

(N : o Hlt 166/019/84 , 23 . 2 . 1984) VT 9/84 . 

VA.LILAMPOASUT 

Sosiaali - ja terveystoimisto ilmoittaa , etta Helsingin paavarastos 

sa on vie!~ varastotavarana VR:lla kaytettavia normaaleja va1ilam

poasuja . Ti1aukset em. valilampoasuista tulee osoittaa Helsingin 

paavarastoon . 

(N:o Slt 156/124/84 , 20 . 2 . 1984) VT 9/84 . 

IT.lHNEt-1 KONTTILIIKENNE - VIRHEELLIS-o:T RAHDITUKSET 

Kansainvaline n tarkastusjaosto saa jatkuvasti valituksia , oikaisu

pyyntoja ja takaisinmaksuanomuks i a itai sen liikenteen konttirahdi 

tuksista. Eritta in usein on ky s ymy s rahditusmuutoskoodin virheelli

sesta kaytosta tai virheesta nosto- ja siirtomerkinnassa. Kaikkia 

liikenne9aikkoja pyydetaan uarmistamaan, etta itaisen tavara1iiken

teen toimitusohj e ita my os konttiliikenteen osalta (kohta 3 liite 2, 

seka kohta 4.7) osataan soveltaa oikein . Rahditusohjeita saa tavar a

liikennetoimiston kansainvalisesta tavaraliikennejaostosta puh. 911-

2730, oikaisut hoidetaan kansainvalisessa tarkastusjaostossa puh. 

911 - 3807 , 911-3808. Ellei tilanteeseen saada pysyvaa korjausta , 

aiheutuu tasta huomattavaa haittaa VR:n asiakassuhteille. 

(Tru 5332 , 13 . 2.1984). VT 9 / 84 
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RAHTILUOTTO 

Rajattoman luotto-oikeuden kaikilla liikennepaikoilla omaavista 

asiakkaista laadittuun tietokonelistaan tehdaan seuraavat muutokset . 

Luetteloon lisataan 

639807 Oy Partek Ab 
Liimayksikko 
37600 VALKEAKOSKI 

Luettelosta poistetaan 29 . 2 . 1984 lukien 

612838 

669804 

Oulu Oy 
Metsa- ja materiaalihallinto 

Kesko Oy 
Rautaosasto 

Luettelosta poistetaan allamainitut Oy Labor Ab:n asiakasnumerot 

652503 Oy Labor Ab 

652511 

652529 

652537 

652545 

652552 

652560 

652578 

652586 

652594 

652602 

652610 

652628 

652636 

652644 

652651 

652669 

652677 

(Tlk 101/84 , 24 . 2 . 1984) VT 9/84 
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LIIKENNEPAIKKOJEN V~LIMATKAT 

Liikennepaikkojen valimatkat - ju l kaisuun tehdaan 1 . 3 . 1984 l uk i en 

seuraavat muutokset : 

Tervajoen liikennepaikan merkinnat sarakkeessa 4 . ja 5 . muutetaan 

seuraaviksi : 

4 . 5 . 
Terva j o ki La i h i a 9 . HrlTt 

Vs 32 . Sk 42 . 

(Nro Lko 3564/571/84 , 23 . 2 . 1984) VT 9/84 

11:\NTINEN TAVARALIIKENNE (CIM) , vientitalletukset 

Valtioneuvoston 17 . 1.1984 tekemalla paatoksella (N : o 33/84) on tulli 

tariffinimikkeeseen 44.05 kuuluvasta mantysahatavarasta suori tettava 

2,5 prosentin suuruinen vientitalletus . Valtioneuvoston paatosta so

velletaan mantysahatavaraan , joka on viety maasta 20.1. 1984 - 19.1. 

1985 valisena aikana . Vientitalletusten VR:n tulliasioimistoille ai

heututtamien lisatehtavien vuoksi vahvistetaan 1.3 . 1984 lukien kannet

tavaksi vientitalletusten selvitys- ja valityspalkkiota 20 markkaa 

rahtikirjalta. 

Tama maksu kannetaan silloin kun VR:n tulliasioimisto toimii tullaa

jana. Vientitalletuksen on velvollinen suorittamaan jokainen , joka 

myynti- tai siihen verrattavassa tarkoituksessa vie maasta vienti

talletuksen alaisen tuotteen. 

VR tulliasioimisto lahettaa jaljennoksen vientitavaran tullausilmoi

tuksesta lahetysasemalle sitten, kun tullausilmoitus on kaynyt piiri

tullikamarilla ja tulli on merkinnyt siihen vientitalletuksen maaran . 

Vientitalletus peritaan kateisena asiakkaalta ja tilitetaan paivittain 

lomakkeella VR 4127 kohdassa 43. Lahetysasema kantaa ylla mainitun 

vientitalletuspalkkion 20 mk/rahtikirja tulojen kuitilla koodilla 54. 

Tilityspaikka laatii kuukausittain luettelon vientitalletuksista ja 

vientitalletuspalkkioista lomakkeelle VR 4615 "Luettelo perityista 

tullilaskuista" ja lahettaa sen kuukausitilityksen mukana kansain

valiseen tarkastusjaostoon. Oheisessa mallissa esiintyy my os tuonti

tavaran tullilaskuja . 

(Nro Tru 5356, 20.2.1984) VT 9 / 1984 
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~ 
nlityapa.Ekka : Koodl 

As em a X :999 

LUETTELO 
0 lahetetyistli 
[X] perltylst:!. tullilaskulsta (VR 4680) maalis 84 

.. .... kuu 19 
-~---~ 

Asemalta Rahtlklrjan Tulliluku 
, p I Tulcjen ku ltllla perltty Tullllaskulla perltty 

Asematle n:o n:o I mk n:o I pv I mk p pv I mk p 

Alby 9643 8866 650 00 126543 24.2 600 00 3.3 50 : oc 

MUnchen 2400 5960 2.051 00 10.3 2.051 ' oc 

Malmo c 33440 ~962 638 00 12. 3 638 : 0( 

Oslo 348 84 31 6. 320 00 127433 5.3 6.000 00 28.3 320 . oc 

Vientitalletus 0011 1. 240 00 9.3 1. 240 oc 

" - - 0015 1. 300 00 12.3 1. 300 oc 

Vientitalle tus alkkio 127340 9.3 20 00 

- " - 128200 12.3 20 00 

: 

' 
' 

Sllrto Silrto 5.599 oc 
Uhetetllin kannlnvillsten tlllen mukana Tru 

Pcrltyt tulllmaksut merkltUn lomakkeen VR 4127 kohtaan 43 

VR <461S 81.-0<f 18810l6l1T- 11 
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MUUTOS TARIFFIS~~NTOON 

Valtioneuvosto on 19 . 1.1984 tekemallaan paatoksella myontanyt 1 . 3 . 

1984 lukien 50 prosentin alennuksen normaalin yli 75 kilometrin mu 
kaan lasketun meno - tai meno-paluulipun hinnasta kansanelakelaitok

sen rintamasotilaslisan saajille , joille kansanelakelaitos on myon 

tanyt tyokyvyttomyys - tai tyottomyyseHi.kkeen . 

Taman johdosta tariffisaannon 24 § 5 lm : n toinen , neljas ja viides 

kappale muutetaan seuraavaksi : 

Toinen kappale: 

i - kortti myydaan myos rintamasotilaselakkeen saajalle ja hoitotu 

keen oikeutetulle 12- 15 vuotiaalle henkilolle seka rintamalisan 

saajalle , jolle kansane l akelaitos on myontanyt tyokyvyttomyys - tai 

tyottomyyselakkeen . Rintamasotilaselakkeen saajan seka hoitotukeen 

oikeutetun on i - korttia ostaessaan esitettava kansanelakel aitoksen 

e l akepaatos , jossa on merkinta rintamasotilaselakkeen tai hoito 

tuen myontamisesta markkamaarineen . Rintamalisan saajan on esitet 
tava kansanelakelaitoksen elakepaatos , jossa on merkinta rintama 

sotilaslisan ja tyokyvyttomyys - tai tyottomyyselakkeen myontami 

sesta markkamaarineen . 

Neljas kappale : 

Myytaessa i - korttia on elakepaatoksesta aina tarkastettava , etta 

henkilolla on oikeus kansanelakelaitoksen myontamaan tyokyvytto 

myyselakkeeseen pohja- ja lisaosineen , rintamasotilaselakkeeseen , 

12- 15 vuotiaan hoitotukeen tai rintamasotilas l isaan tyokyvyttomyys 

tai tyottomyyselakkeineen . Entisen i - kortin perusteella ei myyda 

uutta i - korttia . 

Viides kappale: 

Rintamasotilaselakkeen ja rintamalisan saajien i - korttiin on ras 

titettava tunnusruutu "RS" ja 12- 15 vuotiaan hoitotukeen oikeutet 

tujen henkiloiden i - korttiin tunnusruutu "Kela - 15v". Tyokyvytto 
myyselakkeen saajalle myytavaan matkal ippuun on merkittava "i - kort 

ti" tai rastitettava vastaava ruutu . Rintamasotilaselakkeen ja 
rintamalisan saajan seka hoitotukeen oikeutetun matkalippuun on li -

9 
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pun " lis1imerkinn1it " - kentt1i1in merkitt1iva i - korttia vastaavat tun 

nukset (RS , Kela - 16v) ja kentt1i1in "muu" ao . myyntiperusteen koodi. 

Matkalippua myyt1iessa on korttiin rastitettava matkojen lukua 

osoittava ruutu . 

(Nro Lko 3690/544/84 , 22 . 2 . 84) VT 9/84 

RAMO:n OSA 14 JA RATATEKNILLISET ERILLISOHJEET, VR 2775 

RAMO:n osa 14 

RAMO:n osa 14 on korjattu ja hyvaksytty (Rto 265/ 340 / 83, 23.12.1983). 

VR : n omatarvepaino on suorittanut painatuksen ja perusjakelun. 

RATATEKNILLISET ERILLISOHJEET, VR 2775 

VR : n omatarvepaino on painattanut seuraavat erillisohjeet ja suoritta

nut niiden perusjakelun: 

VR 2775.1.1 

VR 2775.2.2 

VR 2775.2.3 

VR 2775 . 2.4 

Liikkuvan kaluston suurimman ulottuman (LKV) maaraykset 

K54-kiskojen ja K54-raide-elementtien kasittelyohjeet, 

nostpisteiden sijainti, Rtt / Raj 2917 

Suojakiskojen kaytto- ja rakennemaaraykset rautatie

silloilla, Rtt / Raj 2973 

suoja- ja johtokiskojen kaytto- ja rakennemaaraykset, 

Rtt/Raj 2973 / 1 

VR 2775 . 2.5 Mathee-kiskoankkurien asennusohjeet, Rtt / Raj 2947 

VR 2775 . 2 . 20 Vaihteentarkastuslomakkeen kayttoohjeet 

VR 2775.2.21 Ohjeet SSb2-kiinnitysjousen asentamista varten IBAV

liukualuseen tai IFAV-vastakiskoaluslevyyn 

VR 2775 . 2 . 22 Vaihteen lumisuojien asennus ja huolto 

VR 2775.3 Vaistoraiteiden suunnittelu ja yleinen tyoselitys 

Yksittaisia erillisohjeita voi tilata VR:n omatarvepainosta Hyvin

kaalta ja sailyttaa esim. RAMO:n kansiossa. 

(Rt 29 / 521 / 84, 20 . 2.1984) VT 9/ 84 
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l\VOIMIA VIRKOJA JA TOHliA 

Rautatiehallituksen k&yttotoimiston k&yttojaostoon haetaan aikatau-· 

lujen laadinnan ja junaohjauksen esimiestehtaviin henkiloa, jonka 

toimenkuvaan sis&ltyy myos em . toimintojen kehittamistehtavia . 

Liikenneosaston paallikolle osoitetut hakemukset on toimitettava 

yleisen toimiston kansliaan 5 . 3 . 198q mennessa . Lis&tietoja tehta
vista antaa DI Pekka Haavisto , puh . 911 - 20q1 , 

NIMITYKSIK JA MKKRKYKSIK 

L i i k e n n e o s a s t o: veturinlammittajan (A 6) toimeen (Hki) 

tilapaiset veturinl&mmittajat Arto Tapani Makinen, Hannu Antero 

Nikkinen ja Ari Veikko Johannes Tarvainen , veturinlammitta,jan (A 6) 

toimeen (Ri) tilapaiset veturinlammittaj&t Eino Erkki Tapani Arminen , 

Esa Juhani Juvonen , Kari Antero Koivisto , Olli Juhani Liehu, Jussi 

Kaarlo Perttula , Ilpo Tapio Tauru ja Rauno Ilmari Leino , veturin
lammittajan (A 6) toimeen (Ra) tilapaiset veturinlammittajat Kai 

Ilmari Kajander ja Ilpo Tapani Valtonen, huoltomiehen toimeen (Tpe) 

tallimies Erkki Martti Kalevi Heino, tallimiehen toimeen (Hpk) 
ylim . tallimies Seppo Antero Luoto, 

9 

veturinlammittajan (A 4) toimeen (Lh) tilapainen veturin -

lammittaja Harri Tapani Toivonen , veturinlammittajan (A 4) toimeen 

(Ri) tilapainen veturinlammittaja Jarmo Juhani Tahkanen, asemamiehen 

(A 2) toimeen (Ri) ylimaaraiset asemamiehet (A 2) Pekka Olavi Hanni

kainen ja Kimmo Ilari ~illberg seka ylimaaraiset asemamiehet (A 1) 

Pekka Juhani Hannikainen ja Pekka Sakari Vaittinen, asemarniehen (A 2) 

toimeen (Hki) ylimaaraiset asemamiehet (A 2) Tuula Paivi Katllriina 

Ahola , Ari Kalevi Immonen, Raimo Tapani Parkkila ja Markku Ilrnari 

Suihkola seka ylimaaraiset asemamiehet (A 1) Martti Juhani Ahola, 

Jaakko Tapio Alakotila , Krister Hilding Grundstrom, Karl Olavi 

Gustafsson , Markku Raineri Korhonen, Matti Merilainen, Martti Tapani 

Makalainen, Raimo Pauli Matias Ovaskainen, Pertti Olavi Saastamoinen, 

Markku Tapani Simanainen ja Kari Antero Teppo, asemamiehen (A 1) 

toimeen (Hki) ylimaarainen asemamies (A 2) Laura Elisabeth Turtiai-· 

nen ja ylimaarainen asemamies (A 1) Jari Tapio Salo seka tilapaiset 

asemamiehet Jukka Pentti Kalevi Halttunen, Teuvo Antero Heikkinen, 

Jorma Tapio Hyvarinen, Timo Juhani Majaranta, Reijo Antero Malo, 
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Pekka Ilmari L~mpsa , Pekka Olavi Niiranen , Keijo Antero Orava , Martti 
Pentti Roos , Simo Onni R~ntila, Visa Tauno Tammi ja Tapani Auvo Ensio 
Vesterinen , asemamiehen (A 1) toimeen (Ri) ylimaaraiset asemamiehet 
(A 1) Pekka Kuronen, Timo Juhani Karkkainen, Reino Olavi Lappalainen, 

Markku Juhani Pokkinen ja ylim~arainen asemamies (A 2) Juha Ilmari 

Raustol a , sahkoasentajan toimeen (Hki) ylima~rainen sahkoasentaja 

Hans Vilhelm Virtanen , huoltomiehen toimeen (Ri) tallimies Aarre Arvo 

Koivisto , tallimiehen toimeen (Tku) ylimaarainen tallimies Kari Asser 

Nurmi, tallimiehen toimeen (Hki) ylimaarainen tallimies Pekka Tor 

Pentti , autonkuljettajan toimeen (Lh) asemamies (A 2) Jaakko Seppo 

Kakkonen , ylimaara i seen asemamiehen (A 2) toimeen (Lh) tilapainen 

asemamies Arto Juhani Korpelainen . 

R at a o sa s t o: ylimaaraisiin toimistovirkailijan (A 3) 
toimiin (Hki Ira) ylim.toimistovirkailija ( A 1) Sanelma 
Maria ·Kivisto ja (rpt Sk) tilap.toimistovirkailija (A 1) 
Kaija-Li isa Takamaki. 

R a t a o s a s t o: toimistosihteeri (A 13) Kirsti Hely 
Mirjam Huttunen ja toimistovirkailija (A 5) Jenny Dagmar 
Salonen. 
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VALTIONRAUTATEIDEN HALLINNOSTA ANNETUN ASETUKSEN MUUTTAMINEN 

Annettu Helsingiss~ 24 p~ivana helmikuuta 1984 

Liikenneministerin esittelysta muutetaan valtionrautateiden hal 

linnosta 14 paivana maaliskuuta 1969 annetun asetuksen (183/69) 

33 § :n 1 momentin 1 kohta ja 2 momentti seka 37 § : n 3 momentti 

se llaisina kuin ne ovat 26 paivana lokakuuta 1979 annetussa ase 

tuksessa (788/79) ~ seka lisataan 34 § : n 1 momenttiin , sellaisena 

kuin se on mainitussa 26 paivana lokakuuta 1979 annetussa asetuk 

sessa , uusi 5 a kohta , seuraavasti: 

5 luku 

Valtionrautateiden virat ja toimet , kelpoisuusehdot , virkojen ja 

toimien tayttaminen seka virkavapauden ja virkaeron myontaminen 

33 § 

Edella 12 § :ssa mainittujen virkojen lisaksi Valtionrautateilla 
voi olla seuraavia eri luokkaisia , palkkaluokkaisia tai palkkaus 

luokkaisia virkoja ja toimia : 

1) apu laisjohtajan , liikennepiirin paallikon , rautatiepiirin paal 

likon ja yli- insinoorin virat ; 

Edella 12 § : ssa mainitut virat samoin kuin apulaisjohtajan , arkki 

t ehdin , kemisti - insinoorin , koneinsinoorin , konepajan paal likon, 

koulutuspaallikon , kayttopaallikon , liikennepiirin paallikon , rata 

insinoorin , ratapiirin paallikon , rautatiepiirin paallikon , suun 

nittelijan , suunnittelupaallikon , tutkijan , tyoterveys laakarin , 

yli - insinoorin ja ylilaakarin virat voivat olla sopimuspalkkaisia . 

34 § 

Kelpoisuusehtona Valtionrautateiden virkoihin ja toimiin vaaditaan , 

etta asianomainen on aikaisemmalla toiminnallaan osoittanut omaa 
vansa sellaisen taidon ja kyvy n , jota viran tai toimen menestyk 

sellinen hoitaminen ede llyttaa . Sen lisaksi vaaditaan : 
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5 a) rautatiepiirin paallikolta alaan soveltuva korkeakoulutut 

kinto, perehtyneisyytta laitoksen toimialaan kuuluviin tehtaviin 

seka aikaisemmalla toiminnalla osoitettua johtamistaitoa ; 

37 § 

Valtioneuvosto tayttaa apulaisjohtajan , liikennepiirin paallikon , 

rautatiepiirin paallikon ja yli - insinoorin virat . Peruspalkkaiseen 

virkaan nimitetaan viran oltua kolmenkymmenen paivan ajan haetta 

vana ja rautatiehallituksen annettua asiasta lausunnon . Sopimus 

pa l kkaisen viran haltija nimitetaan , sitten kun paajohtajaa on 

kuultu . 

Tama asetus tulee voimaan 1 paivana maa l iskuuta 1984 . 

(N : o RH 263/011/84 , 28 . 2 . 1984) VT 10/84 . 

MAJOITUS YKSITTAISILLA VIRKAMATKOILLA 

Valtionrautateiden palveluksessa olevan tulee majoittuessaan virkamatkalla 

jaljempana luetelluilla paikkakunnilla ensisijaisesti yopya luettelossa mai
nituissa hotelleissa (mikali paikkakunnan kohdalla on mainittu useamp i a ho

telleja, on yovyttava jossain niista): 

Paikkakunnat ja hotellit 

Helsinki : 

Hameenlinna: 

Iisalmi: 

Imatra : 

Joensuu: 

Jyvaskyla: 

Metrocity, p. 90-171146; Aurora, p. 90-717400 ; 
Hotel l i Hospiz, p. 90-170481 

Kaupungin Hotelli p. 917-23561 

Koljonvirta (SOKOS), p. 977-23511 

Imatra, p. 954-63555; Niskahovi, p. 954-32644 

Pohjois-Karjala (SOKOS), p. 973-27311 

Jyvashovi (SOKOS), P.· 941-213322 

10 
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Kajaani: 

Kemi: 

Kemijarvi: 

Kokkola: 

Kotka: 

Kouvola: 

Kuopio: 

Kuusankoski : 

Lahti: 

Lappeenranta: 

Lieksa : 

Mikkeli: 

Nurmes: 

Oulu: 

Pieksamaki: 

Pori: 

Rauma : 

Rovaniemi: 

Sale : 

Savonlinna: 

Seinajoki: 

Tampere: 

Tornio : 

Turku: 

Uus i kaupunk i : 

Vaasa: 

Valkeakoski: 

- 4 -

Vanha Valskari . (SOKOS), p. 986-25661; Asteli, p. VR 991-376 

Palomies, p. 980-23322 

Pohjanpirtti, p. 992-11911 

Milton, p. 968-14044; Seurahuone, p. 968-12811 

Seurahuone (SOKOS), p. 952-11090; Kotkan Klubi, p. 952-15020 

Cumulus, p. 951-18211; Hilppa (vain 2-hengen huonei$51), 
p. 951-20081 

Puijonsarvi (SOKOS), p. 971-123333; Cumulus, p. 971-123555; 

Sommelo, p. 951-491910 

Lahti (SOKOS), p. 918-49901 

Viikinkihovi (SOKOS), p. 953-14910; Lappeenranta (Arctia), 
p. 953-14940 

Aigabriha, p. 975-22922 

Cumulus, p. 955-369222 

Nurmeshovi, p. 976-20750 

Arina (SOKOS) (vain 2-hengen huoneissa), p. ~31-14221; 
Tu11i-Hote11i, p. 981-224522; Hospiz, p. 981-224344 

Savonsolmu (SOKOS), p. 958-14022 

Karhun Kruunu (SOKOS), p. 939-18041; Cumulus, p. 939-16461 

Cumulus, p. 938-221122; Rauman1inna (SOKOS), p. 938-11451 

City-Hotelli, p. 991-14501 

Kaupunginhotelli, p. 924-7474 

Seurahuone, p. 957-22667 

Cumulus, p. 964-141620 

Hotelli Tampere (Arctia), p. 931-21980; Cumulus, 
p. 931-35500; 

Tornio, p. 980-42401 

Turku
1 

p. 921-26252~ Henrik 921-20921; Seurahuone (SOKOS), 
p. 921-20681 
Panketti, p. 922-24021 

Fenno (SOKOS), p. 961-121055; Coronet (SOKOS), 
p. 961-121044 

Keski-Hame (SOKOS), p. 937-42400 
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Ylivieska: Kaenpesa (SOKOS), p. 983-23611 

Jokainen huolehtii itse hotellipaikan varaamisesta ennen matkaa. Jokaisen 
tulee itse varm1stua siita, ettei majoittumiskorvauksen enimmaismaara 
ylity. 

Virkamatka on tehtava niin vahin kokonaiskustannuksin kuin huomioon ottaen 
virkamatkan ja virkamiehen hoidettavien tehtavien tarkoituksenmukainen 
suorittaminen on mahdollista. Taman vuoksi samalle virkamatkalle osallis
tuvien tulisi pyrkia majoittumaan 2-hengen huoneisiin, mikali ei ole eri
tyisia syita poikkeuksien tekemiseen. 

Valtionrautatiet saa majoittumiskorvauksista Arctia- ja Cumulus-ketjun ho
telleissa jalkikateen maaratyn suuruisen hyvityksen, joka maaraytyy vuo
tuisen kayttomaaran mukaan. SOKOS-ketjun hotelleissa alennus (7 %) myonne
taan kateislaskusta. Hyvityksen saamiseksi VR:lle tulee menetella seuraavasti: 

Arctia-ketjun hotelli: Huonetilauksen tekemisen yhteydessa on ilmoitettava 
varaustunnus "VCR ERIKOISHINTA", 

Cumulus-ketjun hotelli :. Huonetilauksen tekemisen yhteydessa on ilmoitettava, 
etta tilauksen tekija on VR:n palveluksessa. Taman toteamiseksi hotellin 
vastaanotossa on saapuessa esitettava virkavapaalippu. 

SOKOS-ketjun hotelli: Matkamaarayksen antaja tai hanen maaraamansa antaa 
matkalle lahtevalle kortin, joka esitetaan saavuttaessa hotellin vastaan
otossa. (Hallintotoimisto suorittaa korttien jakelun). 

Arctia-, Cumulus- ja SOKOS-ketjujen kanssa on sovittu, etta 1-hengen huo
neen hinta on enimmillaan sama kuin valtion majoituskorvauksen enimmaismaa
ra s i lloin, kun hotellihuoneen listahinta on korkeampi. 

Taman kirjeen maaraykset koskevat seka virka- etta tyosuhteisia. Maaraykset 
eivat kuitenkaan koske kurssien, neuvottelupaivien ja niihin verrattavien 
tilaisuuksien osanottajia, koska tilaisuuden jarjestaja talloin huolehtii 
majoitusjarjestelyista erikseen annetun ohjeen mukaisesti (RH 225/059/84, 
27.2.84). Tilaisuuden jarjestaja on talloin vastuussa siita, etta majoituk
set rekistero idaan VR:n hyvaksi. 

(N :o RH 224/059/84, 27.2.1984) VT 10/84, 
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ELAKELAISTEN KANSAINVALISET VAPAALIPUT 

Kansainvalisen vapaalippusopimuksen (FIP-sopimus) mukaan elakkeel

le siirtynyt voi saada kansainvalisen vapaalipun viela kolmen kuu 

kauden aikana elakkeelle siirtymispaivasta lukien ehdolla, etta 

han on ollut naiden lippujen saantiin oikeutettu valittomasti en

nen elakkeelle siirtymistaan. Jos han on palvellut rautateilla va 

hintaan 20 vuotta tai e1akkee1le siirtyessaan tayttanyt 55 vuotta, 

han voi lisaksi saada 12 kuukauden kuluessa elakkeelle siirtymi

sestaan kansainvalisen vapaalipun. Taman lippuvihkon kelpoisuus

aika paattyy ensimmaisen elakevuoden lopussa. 

Edella sanottu koskee v . 1983 tai aikaise~min elakkeelle siirty

neita. 

Niilla henkiloilla, jotka ovat siirtyneet elakkeelle 1.1 . 1984 tai 

sen jalkeen, on FIP-sopimukseen tehdylla muutoksella oikeus edel

la 1. kappaleessa mainitusta 12 kuukauden maaraajasta poiketen oi

keus saada kansainvalinen vapaalippu 45 kuukauden kuluessa elak

kee11e siirtymisesta. 

(N : o Hlo 183/126/84, 1.3.1984) VT 10/84. 

PAINOTUOTTEIDEN LUETTELO VR 2625 

1016 . 3 1h/50- 4 A4L Ku1jetuskirja1uette1o, muu liiken-
teenharjoittaja T1t 

1038, 1039, 1043 , 1104' 1106 . 3, 1109 ' 1119. 4 poistetaan 
1142 . 1 kp1 A4L Vuorotaulu, ko1miviikkois - Hki 1a 

1165 1h/50 A4L Tapaturmaselvitys Yt 

1194 kp1 - 2 A 51 Rikosilmoitus, kondukt5orin Yt 
1218 kp1 A7L Kaste1e katesi vede11a ennenkuin 

otat kasienpesuainetta- tarra Rt 

1320 , 1423 poistetaan 

1425 kpl 260x88 Piirustuskortti, knp , vise . Kuo knp 

1475.3, 1495 poistetaan 

1498 . 94 nide A4 Materiaa1itoimintojen koodi1uette1o Tmt 

1550, 1664, 1676 poistetaan 

1697 . 2 kpl A5L Asiakasrekisterikortti Lht 

1714, 2016, 2016.1, 2019 . 1, 2150, 2263, 2264 poistetaan 

2266 kp1-4 200x82 Avokuponki meno- ja menopa1uumatkaa 
varten merimatkaosineen T1t 
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2271 , 2272 , 2402 , 2409 . 1 , 2409 . 2 poistetaan 

2417 kp1 - 4 A6L Autonku1jetus1ippu T1t 

2422 poistetaan 

2422 . 1 kp1 

2422 . 2 kp1 

2422 . 3 , 2523, 2634 

2644.3 kp1 

A6 Opiske1ija1ipun ostotodistus oppi -
1aitoksia varten, kk Lht 

A6 Opiske1ija1ipun ostotodistus kor -
keakou1uja varten , kk Lht 

poistetaan 

100x200 Kondukt56rin maksutaulukko 2A ja 3A Lht 

2654 nide A6L Ratapiirin ha1ytysnumerot Hki rp 

2673, 2675 . 1, 2677, 2684 , 2686 , 2692 , 2702 , 2710 , 2719, 2723 , 

2724, 2731 , 2734 , 2736 , 2739 , 2743, 2747, 2844 poistetaan 

2850 . 17 kp1 100xl00 Kaasua , kellin Yt 

2850 . l'Jv kp1 150xl50 Kaasua , vaunun Yt 

2865 , 3055 , 3055 . 1 , 3129 poistetaan 

3135 kpl- 2 A4 Ti1eistapoistohakemus kassavajauk-

3203 kp1- 3 

3204 . 2 kp1 

3204 . 3 kp1 

3204 . 4 kp1 

A4 

A4 

A4 

A4 

selle T1t 

Vaihteiden tarkastuksen mittaluvut Rt t 

Vaihteentarkastuspoytakirja , kaksoi~ 
vaihteet Rtt 
Vaihteentarkastuspoytakirja , ris -
teysvaihteet Rtt 

Vaihteentarkastuspoytakirja , raide -
risteykset Rtt 

3215.1 , 3271 , 3308 poistetaan 

3315 kpl- 4 A5L Lahete tyopaikkaterveydenhuoltoon 
( sairaanpassi) Thj 

3315 . 3 kp1 - 2 A 51 Sairaus1omatodistus , TYTTI Thj 

3333 , 3352 , 3365 poistetaan 

3377 kp1 A4 Tapaturma- ja sairauskohtausi1mdtus Th j 

3425 poistetaan 

3503 kansio A4 Y1eisohje johdoista VR : n a1uee11a Stt 
3504 kp1 A5L Sahkoenergian myynninku1utusi1mdtus Stt 

3511 ' 3514, 3570 , 3590 . 1 , 3590 . 2 poistetaan 

3575 vhk A5 Sahkoveturi ha11in sahkoturva11isuus -
maaraykset Stt 

3581 , 3601 , 3602 , 3630 , 3713 , 3720 , 3770 , 3830 , 3883 , 3906 . 2, 

3906 . 4 , 3907 poistetaan 3906 . 3 , 

3930 

3945 . 1 , 

3955.4 

kp1 280x203 Tyonumeron avaus 

3946.1 3951 , 3954 poistetaan 
kp1 A4 Myynninvahvistus , 1isa1ehti 

3970 . 2 poistetaan 
Tmt 

10 

3977 kp1 - 3 A5L Vaihto - osien romutusilmoitus Kuo knp 
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4006, 4016, 

4552 kpl 

4598 . 01-
09 kpl 
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4092, 4219, 4220, 4264 poistetaan 

A5 Huollon seuranta , Dm 

A4L Tve 1 - 2 , 4 ja 5 ajovalmius - ja 
maaraaikaishuollot 

4609, 4673, 4690 , 4691 poistetaan 

4706 kpl - 5 All Rahtitavararahtikirja Suomi-SNTL , 

Hki vr 

Lk 

til . Tru Tlt 

4722 , 

4788 

4813, 

4925 

5052 

5053 

5054 

5055 

5056 

5058 

poistetaan 4771, 4771.1 

kpl-3 

4841, 4868 

l/3A4 Voucher , engl . ven ., til . Tru 

poistetaan 

Tlt 

j 1-3 

1h/50 

1h/50 

1h/50 

1h/50 

1h/50 

1h/50 

320x4 " Palkkaerittely , knp, tk Tkt 

A5 

A4L 

A4L 

A4L 

A4L 

A4L 

Kantotestin korjauksessa poistetta-
vat tietueet , tyo E 12100 T1t 

Kantotestin korjauksessa lisattavat 
avo1ipputietueet , tyo E 12100 T1t 

Kantotestin korjauksessa 1isattavat 
avo1omaketietueet , tyo E 12100 T1t 

Tietojen tarkastuksen korjauksessa 
1isattavat avo1ipputietueet , 
tyo E 12060 T1t 

Tietojen tarkastuksen korjauksessa 
1isattavat avo1omaketietueet , 
tyo E 12060 T1t 

Lomake1ippujen hinnoitte1uvirheiden 
korjaukset T1t 

5118, 5120 , 5122 , 5154 poistetaan 

Sisa11o1taan uusittu 

2667 Henki161iikenteessa kaytettavien vaunujen siivousohjeita 

(H1t 167/289/84, 23 . 2 .1984) VT 10/84 

TILITYSSXXNN~N MUUTOS 

Kajaanin kirjauskeskukseen kuu1uva til i tyspaikka 384 Sotkamo 1akkau

tetaan 1.4.1984 1ukien ja poistetaan Ti1ityssaannon 2.osan 1iitteesta 

nro 1. 

(Nro t1t 54/230/84, 24.2.84) VT 10/84 
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MATKALIPPUALENNUKSIA 

Rataosa - alennus Helsinki - Turku: 15 . 03 . - 02 . 06 . 84 . 

Alennus on 30 % ja voimassa kaikkina viikonp~ivin~. 

Alennus myonnet~~n kaikille t~ysihintaisille meno- tai meno 

paluumatkoille . Alennus myonnet~~n matkoille, jotka alkavat Hel 

singist~ tai Turusta (Tku sat . ), tai t~m~n rataosan valiasemalta 

ja jotka pa~ttyv~t Turkuun (Tku sat . ), tai Helsinkiin tai tam~n 

rataosan jollekin v~liasemalle . 

Alennus ei koske Helsingin l~hiliikennealueen (vyohyketariffi Kkn 

Hki) sisaisi~ matkoja. Alennusta ei myonnet~ matkoille, joista on 

annettu alennus jollakin muulla perusteella , kuten 65 - kortti, opis 

kelija , sotilas jne . Alennus ei koske matkoja, jotka alkavat ko . 

rataosan ul kopuolelta, eik~ myoska~n rataosalle Karjaa - Hanko myy
t~vi~ matkalippuja . 

Lipunkirjoitus: 

Matkustajalle myydaan meno - tai meno - paluulippu (lorn . VR 2202) 

30 %: n alennuksella (taulukot 10 D tai 11 C, lastenliput taulukot 
12 D tai 13 C) . 

Matkalipun kentt~an "MENO " tai "MENO- PALUU" merkitaan rasti ja 

" MUU" -kentt~~n koodit seuraavasti : 

meno l ippu 

meno - paluulippu 

Aikuinen 

94 
96 

La psi 

95 
97 

RAP- jarjestelmalla myytaessa merkitaan I - kenttaan erikoiskoodit 
seuraavasti : 

menolippu 

meno - paluulippu 

Aikuinen 

4 

6 

La psi 

5 

7 

Lippujen kelpoisuusajat ovat normaalit, viimeinen voimassaolopaiva 
ku i tenkin 02.06 . 84 . 

(Nr o Lht 2253/545/84, 28 . 2 . 84) VT 10/84 

10 



10 - 10 -

LI IKENNEPAIKKOJEN VKLD'IATKAT 

Liikennepaikkojen valimatkat - julkaisun liitteeseen V "Kappaleta

varaliikennepaikat" tehdaan alkaen 1.3 . 1984 seuraava lisays : 

Lisataan 

Rymattyla 746 15 Tku 3 D 34 

Samassa yhteydessa muutetaan Kallislahden palvelutasotunnukseksi C. 

Vastaava lisays ja muutos tehdaan myos Kappaletavaraliikennepaikat 

kirjaseen (VR 3726) . 

VALTIONRAUTATEIDEN AUTOLIIKENNE (VR 2650) 

Turun terminaalipiirin linjan nro 3202 Turku - Naantali merkinnat 

muutetaan seuraaviksi : 

3202 TURKU - RYJ1)(TTYLf'i 

Turku - Raisio 9 - Naantali 17 - Rymattyla 34 
VR Turku 

Rymattylaan liikennoidaan rna , ke , pe . 

( Nro Yt 2227/579/84 22 . 2 . 84) VT 10/ 84 

VARASTETUT SOTILASLOMALIPUT 

Uudenmaan Prikaatista Tammisaaresta on varastettu seuraavat sotilas 
l omaliput: 0383223 - 0383250 . 

Tavattaessa on liput otettava pois ja selvitettava ao . lipuilla 
matkustavien henkilo l lisyys . 

( Yt , 27 . 2 . 1984) VT 10/84 
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RIKOSILMOITUSLOMAKKEEN (VR 1194) K~YTTO 

Rikosilrnoitusten tekemista varten on laadittu uusi lomake Rikos 

ilmoitus (VR 1194) . Perusjakelun on suorittanut painatusjaosto. 

Lomake on tarkoitettu lahinna junahenkilokunnan kayttoon sen joutu

essa tekernaan rikosilmoituksia toimittaessaan matkalippupetokseen, 

vahingon- tai hairiontekoihin syyllistyneita rnatkustajia poliisin 

huostaan . 

Lornake on itsejaljentava, jonka paallimrnainen kappale annetaan 

poliisille ja jaljennoskappale asianornaiselle esimiehelle liikenne

piirin paallikolle lahetettavaksi . 

Lornake taytetaan otsikoiden rnukaisesti ja tarvittaessa voidaan lisa 

tietoja merkita myos sen kaantopuolelle . Muuta ilmoitusta ei tallai 

sista tapauksista tarvitse tehda . 

Lornakkeen paikallisjakelun suorittavat liikennepiirit . 

(Yt 28 . 2 . 1984) , VT 10/84 

VR:N PUHELINLUETTELO 

Punkasalrnen liikennepaikalle on kytketty uusi puh . n : o 98 5- 252d. 

(VT 10 / 84) 

AVOIMIA VIRKOJA JA TOIMIA 

Seitseman rautatiepiirin paallikon sopimuspalkkaista virkaa julis

tetaan haettavaksi. Virat sijoitetaan toistaiseksi seuraavasti: 

rautatiepiirin paallikon virka ~ 27 ) Helsingin rautatiepiiriin, 
rautatiepiirin paallikon virat ( 5 ib) Kouvolan , Tampereen , Oulun ja 

Pieksamaen rautatiepiireihin seka rautatiepiirin paallikon virat 

( 5 2~ Seinajoen ja Joensuun rautatiepiireihin . Hakemukset virkoi
hin tulee valtioneuvostolle osoitettuna toimittaa rautatiehalli
tuksen kirjaamoon. 
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Apulaisasemapaallikon virka (A 17) 1 asemapaallikon virka (A 12) 1 

toimistosihteerin virka (A 10) 1 liikennemestarin virka (A 10) 1 toi 
mistosihteerin virka (A 8) 1 viisi liikennemestarin virkaa (A 8) 1 

jarjestelymestarin virka (A 14) 1 yhdeksan veturinkuljettajan vir

kaa (A 12) ja kolme konduktoorin virkaa. Liikenneosaston paallikol

le osoitetut kirjalliset hakemukset on toimitettava rautatiehalli 

tuksen kirjaamoon viimeistaan 9 . 4 . 1984 ennen viraston aukioloajan 

paat ymista . 

Edella mainittuihin virkoihin nimitetyt sijoitetaan toistaiseksi 

seuraavasti: 

apulaisasemapaallikko (A 17) : Kouvolan (1 Kv ratapihapaall . ) 1 

asemapaallikko (A 12) : Kotkan liikennealueelle (1 Jri js) 1 

t oimistosihteeri (A 10): Kouvolan liikennepiiriin (1 varikkotoi -

minnot), 

liikennemestari (A 10): Imatran (1 Jts js) liikennealueelle , 

toimistosihteeri (A 8) : Kouvolan (1 Kv lippukassa) liikennealu

ee lle , 

liikennemestarit (A 8) : Imatran (1 Jts js) ja Kotkan (4 Jri) lii

kennealueille, 
jarjestelymestari (A 14) : Kotkan (1 Kta junatoim . ) liikennealueel l e , 

veturinkuljettajat (A 12): Kouvolan (8 Kv) varikolle ja Lappeenran

nan (1 Lr) liikennealueelle seka 
konduktoorit: Kouvolan (2 Kv) ja Haminan (1 Hma) liikennealueille . 

Ylimaarainen alemman palkkaluokan liikennetarkastajan virka (A 14) 

toistaiseksi Kouvolan liikennepiirissa (markkinointi) . Rautatieha l

lituksen paajohtajalle osoitetut kirjalliset hakemukset on toimitet 

tava rautatiehallituksen kirjaamoon viimeistaan 9.4 . 1984 ennen vi 

raston aukioloajan paattymista . 

Ylimaarainen teknikon toimi (A 12) toistaiseksi Kouvolan varikol l a 

(Kv laitehuolto) ja ylimaarainen liikenneohjaajan toimi (A 12) tois

taiseksi Kouvolan liikennepiirissa (vjk) . Liikenneosaston paalliko l

le osoitetut kirjalliset hakemukset on toimitettava rautatiehalli 

tuksen kirjaamoon viimeistaan 9 . 4 . 1984 ennen viraston aukio l oajan 
paattymista . 
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Vaihdemiehen toimi j a seitsem~n junamie he n tointa . Li ike nneosaston 

p~~lliko lle osoitetut kirjalliset ha kem ukset on toimitettav a Ko uvo

l an liikennepiirin p~~llikolle viimeist~an 9 . 4 . 1984 . 

Edella mainitt uihin toimiin nimi etyt sijo i tetaan toistaisek si s eu

raa v asti : 

va i hdemies : Imatran (1 Imr) l iikennealueelle ja 

junamiehet : Kouvolan (1 Ikr) , Lap peen r anna n (1 Lr , 2 Vna) , Imat ran 

(1 Imr) ja Haminan (2 Hm a ) liikennealue i lle . 

Insinoorin yp (A 21) virka, toistaiseksi Tampereen ratapiirin 

toimistossa (Tampere) ja insinoorin yp (A 20) virka, toistai

seksi rautatiehallituksen rataosastolla . Rautatiehallituksen 

paajohtajalle osoitetut hakemukset on toimitettava rautatie

hallituksen kirjaamoon viimeistaan 9.4.1984 ennen viraston 

aukioloajan paattymista . 

Rataesimiehen toimi, toistaiseksi Kouvolan ratapiirissa 

(Lappeenranta). Rataosaston johtajalle osoitetut hakemukset 

on toimi t et t ava Kouvolan ratapiirin paallikolle viimeistaan 

9.4.19 84. 

Konekirjoittajan (A 4) toimi, toistaiseksi rautatiehallituksen 

ratatoimistossa. Rataosaston johtajalle osoitetut hakemukset 

on toimitettava ratatoimiston kansliaan viimeistaan 9.4.1984. 
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NIMITYKSIA JA MAARAYKSIA 

T a 1 o u s o s a s t o : konttoripaallikon (A 23) virkaan OTK Ju 

ha - Pekka Paalanen , ylikamreerin (A 22) virkaan ylim .kmr Oiva Jaakko 
Peltokoski, varastonpaallikon (A 22) virkaan (Hki pavto) tsiht . Ka

ri Niilo Ensio Nikkinen , liikennetarkastajan (A 21) virkaan lkt 
Aarne I lmari Rikkinen , kamreerin (A 19) virkaan dipl . ekon . Yrsa Hel 

mi Margareta Haggkvist , alemman palkkaluokan liikennetarkastajan 

(A 18) virkaan ap lkt Maija - Liisa Salovaara ja tsiht . Sinikka Tuu 

likki Kapanen , a lemman palkkaluokan liikennetarkastajan (A 17) vir

kaan ap lkt Seija Tellervo Aijala , toimistosihteerin (A 12) virkaan 

tsiht . Hi~kka Tuulikki Kouki, toimistosihteerin (A 10) virkaan 
ts iht . Anita Linnea Piirainen , ylim . tsiht . Eeva Annikki Hannonen se 

ka ylim . tsiht . Ulla Marita Taponen , toimistosihteerin (A 8) virkaan 

tvirk . Aini Helina Kortelainen , tvirk . Hanna - Leena Kortene seka 

tv irk . Eeva - Liisa Kumpula . 

Ylimaaraiseen liikennetarkastajan (A 19) toimeen vt . ylim . lkt Tapio 

Henrik Leppakorpi . 

L i i k e nne o s as t o: Apulaisasemapaallikon (A 17) virkaan 
(Hki) liikenneohjaaja (A 12) Sauli Ahti Kalliomaki , asemapaallikon 
(A 16) virkaan (Ha) toimistosihteeri (A 10) i'laija - Liisa Tohkanen , 
yliteknikon (A 16) virkaan (Hki) ylim . yliteknikko (A 15) Esko Olavi 
Hamalainen , liikenneohjaajan (A 12) virkaan (Hki) liikennemestari 
(A 8 ) Heino Antero Risikko , toimistosihteerin (A 12) virkaan (Hki) 
to imistosihteeri (A 10) Aune Inkeri Suuronen , toimistosihteerin 
( A 10) virkaan (Hki) toimistosihteeri (A 8) Aino Marjatta Norovii 
ta , to imistosihteerin (A 10) virkaan (Hki) toimistosihteeri (A 8) 
Vappu Anti la , toimistosihteerin (A 10) virkaan (Kr) toimistosihtee 
r i (A 8) Rai li r1arita Nojd , liikenneohjaajan (A 10) virkaan (Lh) 
toimistosihteeri (A 10) Erkki Juhani Ajakainen , liikenneohjaajan 
(A 10) virkaan (Hki) toimistosihteeri (A 8) Lasse Erik Poysa , lii 
kenneohjaajan (A 10) virkaan (Hki) toimistosihteeri (A 10) Erkki 
Juhani Litja , toimistosihteerin (A 8) virkaan (Hki) toimistovir 
kailija (A 1) Reija Kristiina Lehti , toimistosihteerin (A 8) vir
kaan (Hki) toimistovirkailija (A 4) Tuula Hillevi Sihvonen ja ylim . 
toimistovirkailija (A 1) Raija Elina Lehtinen , toimistosihteerin 
( A 8) virkaan (Hki) toimistovirkailija (A 4) Sirkka- Liisa Tulonen, 
to imistosihteerin (A 8) virkaan (Ke) toimistovirkailija (A 2) Tuu
la Ky llikki Svarvar- Pelli , toimistosihteerin (A 8) virkaan (Ri) 
to imistovirkailija (A 5) Pirkko Liisa Gisselberg , veturinkuljetta
jan virkaan (Hki) veturinlammittajat (A 6) Markku Juhani Tuominen , 
Jukka Rauno Ensio Sahlstedt , Hannu Tapani Isola , Ari 14atti Ikkala , 
Ismo Tapio Kaleva Vuorela , Risto Juhani Tamminen , Antti Harri Uolevi 
Kilpelainen, Veijo Tapia Saarenpaa, Jarmo Kalevi Pehkonen , Kari Ta
pio Ka llio ja veturinUimmittaja (A 4) Tapia Olavi Valtanen , vetu
rinkuljettajan virkaan (Lh) veturinlammittajat (A 6) Erkki J uhani 
Jarvinen ja Pekka Tapani Salander , veturinkuljettajan virkaan (Ri) 
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veturinlammittajat (A 6) Kai Antero Piho, Kari Henrik Kalkela, 
Veikko l<latti Juhani Suokas, Vesa Antti Ilmari Pohjola, Jaakko Tapio 
Hapulahti j a !l[arkku Kalervo Taipale, vet urinkulj ettajan v irkaan 
(Kr) veturinUimmittajat (A 6) Timo Kalervo Nieminen, Veikko Juhani 
Kivist5, Jorma Larsson ja Pekka Olavi Kangasharju, jarjestelymesta
rin virkaan (Lh) konduktoori Aimo Bertil Lahtinen, jarjestelymesta
rin virkaan (Ri) kondukto5rit Reino tllykra ja Reijo Ilmari Uotila, 
jarj estelymestarin virkaan (Ri) kuorrnausmestari Lauri Olavi lllalto 
lahti, jarjestelymestarin virkaan (Hki) kondukto5ri Pauli Pekka 
Kahk5nen, kondukt55rin virkaan (Ri) junamies Seppo Sulo Jalmari 
Einio, konduktoorin virkaan (Ha) junamies Jukka Sakari Orho, vaihde 
miesten esimiehen virkaan (Hki/Psl) junamies 1·1atti Antero Johannes 
Markkanen, toimistovirkailijan (A 4) toimeen (Hki) toimistovirkaili 
ja (A 2) Aila f.larketta Aalto, toim1stovirkailijan (A 4) toimeen (Ri) 
toimistovirkailija (A 2) Irja Sinikka Pyyhtia, toimistovirkailijan 
(A 1) toimeen (Hki) liikennevirkamiesharjoittelija Jukka Ilmari 
Rikkinen , toimistovirkailijan (A 1) toimeen (Hki) ylim. toimisto
virkailija (A 2) Ritva Anneli Virtanen , toimistovirkailijan (A 1) 
toimeen (Ri) ylim . toimistovirkailija (A 1) Aira Sinikka Puhakka, 
toimistovirkailijan (A 1) toimeen (Hl) ylim. toimistovirkailija 
(A 1) Eini Elina fl[aijala, yliasentajan toirneen (Ri) sahkoasentaja 
Osmo Eljas Eskola, vaununtarkastajan toimeen (Hki) vaunurniehet 
(A 3) Risto Juhani ~oro ja Arto Alku Adami Paavilainen seka ylim . 
vaununtarkastaja Kimmo Juhani Kaha, koneenhoitajan (A 6) toimeen 
(Hki) ylim . huoltomies Lauri Aleksander Ferapontow, vaihdemiehen 
toimeen (Hki) junamies illartti Reino Pihlaja, asemamies (A 2) Pent 
ti Kalevi Manninen, asemamies (A 2) Erkki Einari Vehniainen, juna
mies Reijo Kalervo Arvola ja asemamies (A 1) Kari Johannes Pukki , 
vaihdemiehen toimeen (Lh) asemamiehet (A 2) Aulis Uuno Aukusti 
Haapa ja Aimo Aulis Kaki seka asemamies (A 1) Raimo Lindqvist, ju
namiehen toimeen (Hl) asemamies (A 2) Ilmo Artturi Mattsson, juna
miehen toimeen (Lh) asemamies (A 1) Heikko Antero Junnonen, juna
miehen toimeen (Kr) kuormausmestari Lasse Johannes Lindholm, ase
mamies (A 1) Eino Kalevi Uhlback ja asemamies (A 2) Gunnar Viking 
Savander, junamiehen toimeen (Ri) asemamiehet (A 2) Viljo Oskari 
Aaltonen, (A 1) Mauri Ilmari Peurala, (A 2) Hannu Jaakko Kalevi 
Kulmala, (A 2) Jari Reijo Kalevi Leivo, (A 2) Ari Olavi Vilja, 
(A 2) Esko Iisak Luoma, (A 1) Pentti Johannes Hartikainen, (A 2) 
Pirjo Riitta Siren ja (A 1) Ossi Pekka Antero Kylmala, junamiehen 
toimeen (Hki) asemamiehet (A 2) Toirni Toivo Olavi Piiroinen, (A 2) 
Raili Orvokki Piirainen, (A 1) Reijo Kaarlo Antero Kovanen, (A 1) 
Yrj5 Kalervo Komulainen, (A 1) Aki Ismo Kari Kiiskinen, (A 1) Tyyne 
Irma Kyllikki Pykala-aho, (A 1) Aatto Juhani Hark5nen, (A 1) Heikki 
Viljami Maijala, (A 1) Seppo Ilmari Simanainen, kuormausmestari 
Viljo Tapio Salminen, asemamies (A 1) Simo Jaakko Juhani Tarkiai 
nen ja asemamies (A 1) Kalevi Tolvanen, asemamiehen (A 2) toimeen 
(Tu) ylimaarainen asemamies (A 2) Arto Juhani Makila. 

EROJA 

T a 1 o u s o s a s t o 

Kaksonen . 

toimistosihteeri (A 10) Eila Margareta 

10 





WD~®Dffi 
UD~[Q)@Uru:J~~ 

Toimitus: Rautatiehallitus, 
tiedotuspalvelu puh 3167 

1984 

Ohjeet terveydenhuo1tokulujen korvaamisesta 

N: o 11 
15. 3 .19 84 

Ulkomaan valuutan muuntokurssit tavaraliikennetta 

varten 

Tilityssaannon muutos 

Rahtiluotto 

Liikennepaikkoj e n valimatkat 

Nordeg-kappaletavaratariffi (9929) 

Kansainvalinen henkiloliikenne, lantinen 

Interrail- j~ RES-kortti 

Avoimia virkoja ja toimia 

Nimityksia 

408400443U 



11 - 2 -

OHJEET TERVEYDENHUOLTOKULUJEN KORVAAMISESTA 

1 . YLEISET KORVAAM I SPERUSTEET 

1 . 1 Terveydenhuoltokulujen korvaaminen Valtionrautateiden vi 

ran - ja toimenpaltij~ille sekA heidln perheenjlsenilleen 

perustuu asetukseen rautatiehenkilokunnan oikeudesta saada 

lAAkArin - ja sairashuonehoitoa (90/24) sekl sen perus 

teella rautatiehallituksen antamaan sairaan - ja terveyden

hoidon ohjesAAntoon (STO) . Yksityisoikeude l lisessa tyo 

tai oppisopimussuhteessa olevien oikeus perustuu valtion 

tyontekijlin terveydenhuollon ohjesAAntoon (486/79) sekA 

Valtiovarainministerion pAAtokseen ohjesAAnnon soveltami

sesta . Valtioneuvoston asettaman valtion toiden huoltotoi 

mikunta antaa l ausuntoja ja tekee esityksiA valtion tyon 

tekijAin terveydenhuollon ohjesaannon soveltamisesta . 

Korvaamisessa noudatetaan soveltuvin osin myos sairausva

kuutuslain (364/63) ja sairausvakuutusasetuksen (473/63) 

perusteel l a annettuja sairausvakuutuksen korvaamisohjeita . 

1 . 2 Korvausta suoritetaan paasaantoisesti sairauden tutkimuk 

sesta ja hoidosta aiheutuneista kustannuksista ~ Ehkaise 

vistA toimenpiteistA aiheutuvat kustannukset lukuunotta

matta kohdassa 5 . 2 . ja 5 . 3 . mainittuja , eivlt kuulu korvat 

taviin kustannuksiin . 

1 . 3 Korvausta voidaan suorittaa vain siltA osin , mita tutkimus 

tai hoito tarpeettomia kustannuksia vllttlen olisi pal ve 

luksessa olevalle tullut maksamaan hanen terveydentilaansa 

kuitenkaan vaarantamatta . 

1 . 4 Tutkimus ja hoito voidaan korvata vain kun mainitut toimen

piteet on suorittanut laillistettu laakari tai hammaslalka 

ri , terveydenhoitaja , sairaanhoitaja , lAAkintAvoimiste l ija 

tai laboratoriohoitaja . Naiden l i saksi voidaan korvata psy 

kologin suorittaman testauksen tai siihen verrattavan tut 

kimuksen kustannukset , jos namA on tehty llaklrin mAArayk 

sestA . 

1 . 5 Terveydenhuollon kuluina voidaan korvata avosairaanhoidon , 

l aitoshoidon ja sairaan kuljettamisesta syntyneet kustan -
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nuk~et siten kuin jaljempana erikseen maaritellaan . Avosai 
raanhoitoon sisaltyy laakarin tutkimus ja hoito , laborato 
rio - ja rontgentutkimus seka fysikaalinen hoito . Laitos 

hoitoon sisaltyy sairaalatutkimus ja - hoito . 

1 . 6 Korvausta terveydenhuoltokuluista suoritetaan sina aikana, 

jona palvelussuhde on vdimassa. Korvausta ei kuitenkaan 
suoriteta palveluksessa olevalle sina aikana , jona han saa 

tyokyvyttomyyselaketta tai on palkattomalla lomalla , ellei 

silta ajalta ole suoritettu sairausvakuutuslain mukaista 

aitiysrahaa . Korvauksen saamisen edellytyksena on , etta 

saannollinen tyoaika palveluksessa , tai henkilon ollessa 

samanaikaisesti kahdessa tai useammassa palveluksessa, 

niissa yhteensa keskimaarin 20 tuntia viikossa . 

1 . 7 Maaraaikaisella tyokyvyttomyyselakkee l la ol evan henki l on 

tyokyvyn arvioimisesta aiheutuvat kustannukset maksetaan 

Valtionrautateiden varoista . 

1 . 8 Terveydenhuoltokulujen korvaamisen yleisena edellytyksena 
on , etta hoito tai tutkimus tapahtuu tyopaikan l aakarin 

antaman tutkimus - tai hoitomaarayksen perustee l la . Tyopai 

kan laakarilla tarkoitetaan VR :n tyoterveyslaakaria , rauta

tielaakaria ja valtion tyoterveysyksikon laakaria . 

1 . 9 VR : n henkilokunnalle tarkoitetun hoitoyksikon (VR :n tervey 

denhuoltokeskus , valtion alueellinen tyoterveysyksikko , 
posti - ja telelaitoksen tyoterveysasema) tyoterveyshoitajan 

lahetteen perusteella suoritettujen toimenpiteiden kustan

nukset korvataan , jos kysymyksessa on ollut kiireellista 

laakarinhoitoa vaatinut sairastumistapaus . 

1 . 10 Harkinnan mukaan voidaan korvata myos muun laakarin toimen

piteet tai hanen lahetteensa perusteella suoritettujen toi 

menpiteiden kustannukset . Korvaamisen edellytyksena on kui 

tenkin, ettei henkilolla ole ollut mahdollisuutta kaantya 

tyopaikan laakarin puoleen tai kysymyksessa on ollut kii 

reellisia toimenpiteita vaatinut sairastumistapaus . 

1 . 11 Ulkopuolisina tutkimus - ja hoitopaikkoina kaytetaan paasaan 

toisesti julkisin varoin yllapidettavia laitoksia . 
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Viran ja toimen haltijan perheenjasen voi saada rautatie 

laakarin suorittaman tutkimuksen ja hoidon Valtionrautatei 
den kustannuksella . Jos paikkakunnan rautatielaakari on 
estynyt ottamasta vastaan perheenjasenia , voidaan perheen

jasenen hoidosta aiheutuneet muun laakarin palkkiot korva

ta , enintaan kuitenkin rautatielaakarin palkkiotaksaan 

saakka . Perheenjasenella tarkoitetaan vaimoa ja alle 18 

vuotiasta luona olevaa lasta tai sellaista 18 vuotta tayt 

tanytta lasta , joka sairauden tai vamman vuoksi ei pysty 

itseaan elattamaan . 

2 . AVOSAIRAANHOIDON KUSTANNUKSET 

2 . 1 Yleis - ja erikoislaakarin palkkiot 

2 . 1.1 Tyokyvyttomyyselaketta varten hankittu laaka{inlausunto B 

(Sv 7) tai sita vastaava muu lausunto korvataan riippumatta 

siita , onko lausunnon antanut raut'atie - tai muu laakari. 

2 . 1. 2 

2 . 1. 3 

2 . 1. 4 

Silmatautien erikoislaakarin tutkimus ja hoito korvataan , 

jos kysymyksessa on ollut silmasairaus . 

Ilmaislaakkeita varten tarvittava laakarintodistus korva

taan . 

Psykiatrinen avohoito voidaan korvata vain etukateen tehdyn 

korvaamispaatoksen perusteella . 

2 . 1. 5 . Yksi tyisasiaa , kuten e sim . vakuu tusyht iota , verotus ta tai 

auton ajokorttia varten annettua laakarintodistusta ei 

korvata . 

2 . 2 Laboratoriomaksut 

2 . 2 . 1 Korvattaviin kustannuksiin kuuluu sairauden toteamiseksi 

tai hoitamiseksi tarpeellinen tutkimus . 

2 . 2 . 2 Raskauden toteamiseen tai ehkaisyyn liittyvia toimenpiteita 
ei korvata . 

2 . 3 Rontgenmaksut 

2 . 3 . 1 Korvattaviin kustannuksiin kuuluu sairauden toteamiseksi 
tai hoitamiseksi tarpeellinen tutkimus . 

2 . 3 . 2 Rontgentutkimuskustannuksina korvataan myos bammas l aakarin 
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tai muun laakarin maaraama ortopantomografiatutkimus 
(hammasrontgentutkimus), jos toimenpide on tehty sairau
den toteamiseksi. 

2 .4 Fysikaalisen hoidon maksut 

2 .4.1 Korvattaviin kustannuksiin kuuluu sairauden hoitarniseksi 

tarpeellinen fysioterapia, joka on annettu laakintohalli 

tuksen hyvaksyrnassa laaketieteellisessa laboratoriossa tai 

hoidon on antanut laakintavoirnistelija. Korvauksen edelly 

tyksena on, etta hoidon on maarannyt laakari. 

2 .4. 2 Hieronta korvataan vain liikuntahoitoon liittyvana esika
sittelyna. 

2 . 5 Poliklinikkarnaksut 

Korvattaviin. kustannuksiin kuuluvat julkisen varoin ylla 

pidettyjen sairaaloiden poliklinikkarnaksut . 

2 .6 Sairaankuljetusmaksut 

11 

Vaikean taudinkohtauksen sattuessa, milloin palveluksessa 

olevan tila sita vaatii, korvataan hanelle kustannukset , 

jotka· syntyvat matkasta laakariin tai sairaalaan ja takai 

sin seka laakarin potilaskaynnista aiheutuvat kustannukset . 

Jos palveluksessa oleva sairastuu ollessaan virantoimituk

sessa tai tyossa vieraalla paikkakunnalla tyonantajan maa 

rayksesta, korvataan hanelle kotirnatka~ta aiheutuvat kus 
tannukset . 

2 .7 Harnmaslaakarin hoitokustannukset 

Tyosopimussuhteessa olevalle korvataan valtion tyontekijain 

terveydenhuollon ohjesaannon perusteella akillisen hammas 
sairauden vaatima ensiavunluontoinen hoito, jolla tarkoite

taan yleensa yhden sarkevan hampaan poistoa taikka sen ham

masytimen kuolettamista, markivan hampaan tai markapesak

keen avausta ja asken katkenneen hampaan vaatimaa ensiapua. 
Ensiavunluontoiseksi toimenpiteeksi katsotaan ensimmaisella 

kayntikerralla suoritettu toimenpide . 

2 .8 Muun sairauden parantamisesta johtuvat hammashoidon kustannuk
set 
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Muun sa i raanhoidon veroiseksi katsotaan hammaslaakar i n tai 

muun laakarin antama hammashoito , jota annetaan muun sai 
rauden parantamiseksi valttamattomana hoitona . 

Muusta korvauksen hak umenettelysta poiketen haetaan tallai 

sesta hammashoidosta aiheutuneita kustannuksia Kansanelake 
laitoksen paikallistoimistosta . Korvaus suoritetaan sairaus

vakuut~ksen palautustaksan mukaisena . Valtionrautatie t kor 

vaa j aannoseran niista kustannuksista , jotka sairausvakuu

tus on korvannut . 

3 . SAIRAALATUTKIMUKSEN JA - HOIDON KUSTANNUKSET 

3 . 1 Virkasuhteessa olevien sairaalatutkimuksen ja - hoidon korvaa 

mi nen 

Sairaan- ja terveydenhoidon ohjesaannon 6 § : n (STO) ja sita 

taydentavien maaraysten mukaan ovat Valtionrautateiden kus 

tantamaan sairaalatutkimukseen ja -hoitoon oikeutettuja 

asemamiehet , huoltomiehet , junamiehet , koneenhoitajat , ka 

teisvarastonhoitajat , makuuvaununhoitajat , rataesimiehet , 
siivoojat , tallimiehet , talonmiehet , talonmies - lammittajat , 

trukinkuljettajat , vartijat , vaununsiivoojat , vaunumiehet 

ja veturinlammittajat . 

Mikali edella mainittu toimenhaltija hoitaa virkaatoimitta 

vana , viransijaisena tai liikenteen vaatimana muuta sel l ais 

ta virkaa tai tointa , jota edella mainitussa luette l ossa ei 

ole mainittu ja saa sen mukaisen palkan myos sairaalassa 

oloajalta , sairaalatutkimus tai - hoitokustannuksia ei kor 

vata . Vastaavin edellytyksin korvataan kustannukset henki 

lolle , joka hoitaa jotain edella mainituista toimista , 

vaikka ei ole siihen nimitetty . 

Sairaal atutkimuksen ja - hoidon Valtionrautateiden kustannuk

sella voi saman kalenterivuoden aikana saada siihen oikeu 

tettu henkilo yhdenjaksoisen palveluksen perusteella seu 

raavasti : 

3 kuukautta palveltuaan 15 paivalta 
1 vuotta " 2 kuukaudelta 
q " " 4 " 
10 " " 6 " 
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3 . 2 Virkasuhteessa olevien mielisairaalahoito 

Mielisairauden vuoksi mielisairaalassa annettu hoito voi 

daan korvata virkasuhteessa olevalle henkilolle . Korvausta 
haetaan boidon p~atyttya tai vahintaan kolmen kuukauden 

hoitojakson jalkeen . Korvausta maksetaan enintaan vuoden 

pituiselta hoitoajalta . Maksusitoumusta ei t~llaista hoi 

tea varten anneta . 

3 . 3 Tyosopimussuhteessa olevien sairaalatutkimuksen ja - hoidon 

korvaaminen 

11 

Valtion tyontekij~in terveydenhuollon ohjes~~nnon 5 § : n 

mukaan valtion tyosopimussuhteessa olevilla henkiloilla on 

oikeus saada tyonantajan kustannuksella sairaalatutkimuksen 

ja - hoidon tyosuhteen kestoajasta riippuen kussakin sairas 

tumistapauksessa seuraavasti : 

1) kun tyosuhde on kestanyt yhtajaksoisesti vahintaan yhden 

kuukauden 21 hoitopaivalta , 

2) kun tyosuhde on kest~nyt vahintaan yhden vuoden , 60 

hoitopaivalt~ , 

3) kun tyosuhde on kestanyt vahintaan nelja vuotta , 120 

hoitopaivalt~ . 

4) kun tyosuhde on kest~nyt vahintaan seitseman vuotta , 

150 hoitopaivalta , 
5) kun tyosuhde on kestanyt kymmenen vuotta, 180 hoitopai 

valta . 

Tyonantajan suorittamat kustannukset vahennetaan tyonteki 

j~lle sairausloman ajalta maksettavasta palkasta alimman 

sairaalamaksuluokan mukaan . Huoltovelvoiliselle tyonteki 

jalle on kuitenkin jaatava vahintaan yksi kolmasosa keski 

paivaansiosta , jos huollettavia on yksi seka lisaksi kymme 

nen (10) prosenttia keskipaivaansiosta kutakin seuraavaa 

huollettavaa kohti , yhteensa kuitenkin kaksi kolmasosaa 

keskipaivaansiosta. Muulle kuin huoltovelvolliselle tyon 

tekijalle on palkasta jaatava vahintaan yksi viidesosa kes 

kipaivaansiosta . Keskipaivaansiosta on ennen huoltovelvolli 
selle jaavan osuud~n laskemista vahennettava ennakkovero . 

Huoltovelvollisena pidetaan tyontekijaa , joka kotonaan huol 

taa aviopuolisoaan tai 18 vuotta nuorempaa lasta taikka van -
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hempaansa tai muuta sellaista perheenjasenta , jonka toi 

meentulo on hanesta huomattavasti riippuvainen . 

3 .4 Yleisia maarayksia 

3.4.1 Sairaalatutkimus ja - hoito korvataan julkisin varoin ylla 

pidetyn sairaanhoitolaitoksen alimman maksuluokan mukaan. 

Julkisin varoin yllapidettyja sairaanhoitolaitoksia ovat: 

yliopistolliset keskussairaalat 

3 . 4 . 2 

3 .4. 3 

keskussairaalat 

aluesairaalat 

paikallissairaalat 

kuntien ja terveyskeskusten sairaalat 

terveyskeskusten sairaalat 
keskusmielisairaalat ja mielisairaalat 

B- mielisairaalat 

tuberkuloosisairaalat 

valtion ja kuntien yllapitamat paihdeongelmaisten hoito 

laitokset 

Harkinnan mukaan voidaan korvata myos muiden sairaanhoito

laitosten hoitopaivamaksut enintaan kuitenkin julkisin va

roin yllapidetyn sairaanhoitolaitoksen alimman maksuluokan 

mukaan . 

Sairaalatutkimusta ja - hoitoa varten voidaan antaa maksu 

sitoumus , jonka allekirjoittaa asianomaisen esimies . Maksu

sitoumus annetaan vain julkisin varoin yllapidettyyn sai 

raanhoitolaitokseen . 

Paihdeongelmaisen katkaisu- tai laitoshoitoa varten voidaan 

antaa maksusitoumus ko. laitokseen riippumatta siita onko 
asianomainen henkilo oikeutettu VR : n kustantamaan hoitoon. 

Paatoksen asiasta tekee asianomaisen esimies . Hoitokustan

nukset peritaan palkasta jalkikateen ottaen kuitenkin huo 

mioon edella 3 . 1 ja 3 . 2 seka 3 . 3 kohdissa mainitut seikat . 

4 . TAPATURMAT JA AMMATTITAUDIT 

Tyotapaturmasta tai ammattitaudista aiheutuneiden maksujen 

suorittaminen ja kustannusten korvaaminen tapahtuu tapa 

turma - asiamiehen valityksella. 
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5 . TERVEYDENTILAN SEURANTATARKASTUKSET 

5 . 1 Valtionrautatiet j~rjesta~ kustannukse1laan terveydentilan 

seurantatarkastukset . Tarkastuksesta johtuvat mahdolliset 

sairauden toteamiseksi ja hoitamiseksi tarvittavat jatko 

tutkimukset korvataan j~ljempana mainituin poikkeuksin nai 

den ohjeiden mukaisesti . 

5 . 2 Tyonantajan velvollisuus on kustannuksellaan suorittaa tyo 

terveyshuoltolgin (743/78) 2 § : n 1 momentin 3 - 5 kohtien , 

nuorten tyontekijain suojelusta annetun lain (669/67) , 

sateilysuojauslain (469/65) edellyttamat terveydentilan 

tarkastukset seka niista johtuvat mahdolliset jatkotutki 

mukset ja selvitykset . 

5 . 3 Terveydentilavaatimuksia koskevan ohjesa~nnon (OTV) 3. 1 
kohdassa ma inituissa tehtavaryhmiss~ I ja II (ns . liikenne 

turvallis~ustehtlv~t) tyoskentelevien palveluskelpoisuuden 

maarittelemiseksi tarvittavat tutkimukset jarjestaa laitos 

kustannuksellaan . Tallaisia tutkimuksia ova~ naontarkkuu 

den , vari - ja kuuloaistin seka OTV : n 5 . 2 . 2 kohdassa mainit 

tujen sairauksien tutkiminen . Tutkimusmaarayksen laitoksen 

ulkopuolella suoritettaviin tutkimuksiin voi antaa vain 

VR : n ylila~k~ri tai tyoterveyslaakari . 

5 . 4 VR : n vakinaiselle tai ylimaar~iselle autonkuljettajalle ajo 

kortin uusimista varten suoritettava terveydentilan tarkas 

t u s on VR : n la~karin suorittamana maksuton . 

6 . HAKEMISMENETTELY 

Korvausta haetaan terveydenhuoltokulujen korvaushakemus 

lomakkeella (lomake VR 3307) rautatiehallituksen sosiaali 

ja terveystoimistosta . Hakemukseen tulee liittaa alkuperai 

set maksukuitit sek~ tyopaikkalaakarin tai VR : n tyoterveys 

hoitajan llhetteen (lomake VR 3359) kolmas kappale , joka 

vastaanoto Lla luovutetaan potilaalle . Jos lahete puuttuu , 

tulee hakijan saadakseen korvauksen selvitt~~ puuttumisen 

syy hakemuslomakkeen kohdassa : muita selvityksia . Hake 

muksen al l ekirjoittaa hakijan esimies , jonka samalla tulee 

tarkistaa , etta perusteet korvaamiseen ovat olemassa . Korva

ust a en haettava kuuden (6) kuukauden kuluessa maksun suerittamisesta . 
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Korva usta tulee ensin hakea Valtionrautate i lta ja vasta sen 

jalkeen , e l lei VR : n korvaamisede l lytyksia ole , Kansane l a 

kelaitoksen paikallistoimistosta . Korvaus suoritetaan ha 

kijan pa l kkatilille pankkiin . El1ei pa1kkatilia ole , maksu 

paikka on merkittava hakemus1omakkeen asianomaiseen kohtaan . 

Kahden viikon valein palkkansa saavien henkiloiden tulee 

aina merkita anomukseensa pankkitiedot . 

7 . OHJEET ULKOPUOLISTEN TUTKIMUS - JA HOITOPALVELUJEN KAYTOSTA 

Ulkopuolisista tutkimus - ja hoitopalvelujen kaytosta on 

erikseen annettu ohjeet lahettavalle laakarille ja tervey 

denhuoltokeskuksen henki1okunna1Ie . 

Nama ohjeet tu l e va t voimaan ~ . 1 . 19811 luki en . Samalla kumotaan hal 

linto - osaston kirjeel l a no Hlo 222/161/77 , 5 . 4 . 1977 annetut ohjeet 

te r veydenhuo l toku l ujen korvaamisesta . Ohjeet on julkaistu myos kan 

siossa HENKILOSTW~LLI NNON MXXRXYKSIX II . 

( N: o Hlo 832/151/83 , 1 . 12 . 1983) VT 11 / 84 

ULKOMAAN VALUUTAN MUUNTOKURSSIT TAVARALIIKENNETTA VARTEN 

Tilitoimiston sahkeella nro 66 (seka korjaussahke), 8 . 3.1984, on 

kansainva1isessa tavaraliikenteessa kaytettavia ulkomaan valuutan 

muuntokursseja muutett u 9.3.1984 lukien seuraavasti: 

100 Alankomaiden floriinia 195,00 markkaa 

100 En~lannin puntaa 833,00 

100 Itaval1an shillinkia 31 130 

100 Neuvostoliiton ruplaa 731,00 

100 Norjan kruunua 75,90 

100 Ruotsin kruunua 73,30 

100 Saksan markkaa (Liittotasavalta) 7.20,30 

100 Saksan markkaa (Dem. tasavalta) 220 , 30 

100 Sveitsin frangia 266,40 

USA:n dollari 5,60 

(Nro Tru 5489, 8.3.1984) VT 11/84 
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TILITYSS~NN~N MUUTOS 

Tervajoen tilityspaikka on lakkautettu 1 . 3. 1984 lukien ja poistetaan 

tilityssaannon 2 . osan liitteesta nro 1. 

(NoTlt 54/230/84 , 5 . 3 . 1984 ) VT 11/84. 

IWITJ LUOTTO 

Rajattoman luotto-oikeuden kaikilla liikennepaikoilla omaavista asiak

kaista laatlittut.m tictokonelistaan t ehdaiin seuraavat muutokset . 

Luetteloon 1isataiin 

646257 

654368 

Oy Huo1intakeskus Ab 
Tinasepiinkuja 2 

00620 HELSINKI 62 

Suomen Rahtia Oy 

Virkatie 6 

01510 VANTAA 51 

(Tlk 118/84, 8 .3.1984) VT 11/84 

LIIKENNEPAIKKOJEN VALIMATKAT 

Liikennepaikkojen va1imatkat - julkaisuun tehdaan 15.3.1984 lukien 

seuraavat muutokset: 

Lisataan KairoKosken kohdalle sarakkeeseen 4 ylimmaiseksi 
; 

Parkano 5. ja Oulunkylan kohdalle sarakkeeseen 4 ylimmai-

seksi Helsinki 7. 

(Yt 3778/571/84 , 5 . 3.1984) VT 11/84 

Liikennepaikkojen valimatkat - ju1kaisuun tehdaan 15.3.1984 luk i en 

LAPPEENRANNAN kohdal1e seuraavat muutokset: 

Haikalan r aiteen nimi sarakkeessa 1 muutetaan nimeksi Laroxin rai 

de, ja sarakkeen 6 merkinnat merkinnoiksi "Larox Oy:ta varten". 
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Kaupungin raiteen (781) merkinnat sarakkeessa 6 muutetaan merkin

nHiksi "Hortus Oy : ta varten" . 

(Nro Yt 3653/579/84, 7 . 3.1984) VT 11/84 

NORDEG - KAPPALETAVARATARIFFI (9929) 

Nordeg-kappaletavaratariffiin ilmestyy lisalehti nro 16 , joka on 

voimassa 1 .4 . 1984 lukien. Lisalehti sisaltaa mm . DB : n osuuden rah 

tien ja kotiinkuljetusmaksujen korotuksen seka muutoksia kotiinkul

jetuspaikkojen numeroinnissa. 

Kansainvalinen tavar~liikennejaosto jakaa lisalehden sen saavuttua 

Saksasta . 

( Lt 2 . 3 . 84 ) VT 11 /84 

KANSAINVALINEN HENKILdLIIKENNE , LANTINE N 

INTERRAIL - JA RES - KORTTI 

1 . 3 . 1984 on tullut voimaan uusi INTERRAIL-kortti ja uusi tilauskaavake 

seka kadonneita ja varastettuja INTERRAIL - kortteja koskeva maarays. 

Ti lauskaavakkeessa on lipuke, jonka ostaja saa mukaansa . 

Kadonneen tai varastetun IR - kortin tilalle voi saada uud en kortin, jon 

ka kelpoisuusaika on sama kuin kadonneen tai varastetun kortin . Uutta 

korttia varten on esitettava: 

- alkuperaisen kortin lipuke ja 

- virallinen selvitys katoamisesta ta i varkaudesta (jaljennos poliisi -

laitoksen tutkintapoytakirjasta) . 

Toimitusmaksua uudesta kortista kannetaan 30 mk . 

Uuden INTERRAIL - kortin laatiminen: 

- Matkustajalta otetaan lipuke ja tutkintapoytakirjan jaljennos. 

- Matkustaja t ayt taa uuden ti lausloma kkeen . 

_ Laaditaan tavalliseen tapaan uusi kortti, jonka kelpoisuusaika on sa 

ma kuin lipukkeessa. 

- Uuden kortin takakannen alareunassa olevaan ruutuun merkitaan : 
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~Duplicata de la carte ... . . . (alkuperlisen kortin myyntimaa ) 

no . . .... 11 

(Kaksoiskappale ...... maan n : o ..... kortista) . 

Uuteen tilauslomakkeeseen liittyvl lipuke mitltoidaln ja sailytetlln . 

Mikali toimisto ei sijaitse siina maassa , missa alkuperainen kortti oli 

kirjoitettu, on tehtlvl lisaksi seuraavat muutokset INTERRAIL- kortti i n : 

Suomalaisen IR - kortin etukannesta viivataan yli SUOMI FINLA ND ja ti 

lalle kirjoitetaan alkuperaisen kortin myyntimaan nimi , joka saadaan 

asiakkaan esittamasta IR - lipukkeesta . 

- Takakannen sisasivulla vapaakuljetuksen myontavien rautateiden luet 

telosta viivataan yli alkuperaisen kortin myyntirautatien nimi ja 

lisataln uuden kortin laatineen rautatien nimi (VR VALTIONRAUTATIET) . 

Tallainen suomalainen kortti , jossa SUOMI FINLAND on y l iv i ivattu ja 

kirjoitettu jonkin muun maan n~mi, oikeuttaa maksuttomaan matkustami

seen Suomessa . Tavalliseen Suomessa ostettuun IR - korttiin on lunastet 

tava 50 %: n alennuslippu ennen matkaa . Konduktoori ei myy junass a 

IR - kortin alennuslippuja . 

Helmikuussa myytyja vanhanmallisia INTERRAIL- kortteja esiintyy viela 

toukokuun loppuun asti uuden IR - kortin rinnalla. Luxemburgista, Bel 

giasta ja Portugalista on tullut telex , etteivat ne ehdi saada uutta 

korttia maarapaivaan mennessa, joten niiden IR - kortteja saattaa esiin 

tya myohemminkin . 

RES - kortti on 65 vuotta tayttaneille myytava alennuskortti Euroopan 

rautateille, jonka saa ostettuaan VR : n 65 - kortin (ks . VT 11/83) . Huo 

mautetaan , etta mikali asiakkaalla on viela vanhanmall i nen 65 - kortti , 

jonka voimassaolo paattyy tana vuonna, paattyy RES - kortin voimassaolo 

myos samana paivana . Uusi 65 - kortti on voimassa toistaiseksi , jolloin 

RES - kortti on voimassa yhden vuoden myyntipaivasta lukien . 

Liitteena malli INTERRAIL - korttiin tehtavista muutoksi s ta laadittaessa 

uutta korttia kadonneen tai varastetun tilalle . 

(Lht 3747/563/84 , 6 . 3 . 1984) VT 11 / 84 
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Kadonneen tai varastetun INTER RAIL-kortin tilalle 

laadittavaan uuteen korttiin tehtavat muutokset: 
INTER RAIL-kortin INTER RAIL-kortin 

etukansi takakansi 

~ ~ ', , r ~ I ~ 

1
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l~m+t§ 00085 

E. sf~ NA 
N:o . ..••..•• . . 

Takakannen sisasivu 
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AVOIMIA VIRKOJA JA TOIMIA 

Asemapaallikon virka (A 18) toistaiseksi Kemin liikennealueella 
(Tor), yliteknikon virka (A 18) toistaiseksi Helsingin varikolla 
(Hki) ja yliteknikon virka (A 15) toistaiseksi Helsingin varikolla 

(Hki vetokaluston huolto). Liikenneosaston paallikolle osoitetut 
kirjalliset hakemukset on toimitettava rautatieballituksen kirjaa
moon viimeistaan 16.4.1984 ennen viraston aukioloajan paattymista. 

VT:ssa nro 9 ollut ilmoitus toistetaan hakuajassa olleen virheen 

johdosta. 

11 

Rautatiehallituksen kayttotoimiston kayttojaostoon haetaan aika
taulujen laadinnan ja junaohjauksen esimiestehtaviin henkiloa, jon

ka toimenkuvaan ·sisaltyy myos em. toimintojen kehittamistehtavia. 

Liikenneosaston paallikolle osoitetut kirjalliset hakemukset on 

toimitettava yleisen toimiston kansliaan 27.3.1984 mennessa. Lisa
tietoja tehtavista antaa DI Pekka Haavisto, puh. 911-2041. 

NIMITYKSIA 

R a t a o s a s t o: yliteknikon (A 17) vi rkaan (Sk) teknikko Mikko 

Johannes Hyoty, opastinesimiehen toimeen (Tku) rataesimies Martti 

Kalevi Miettinen ja (01) rataesimiehet Viljo Edvard Koukkari seka 

Voitto Johannes Vaisanen seka rataesimiehen toimeen (Kok) raidemies 

Markku Allan Jarvinen. 



sn>jS<»jsnwured uo!JI'E?J\ '17861 !'IU!Si"H 



Toimitus: Rautatiehallitus, 
tiedotuspalvelu puh 3167 

1984 

Ryhmahenkivakuutusta vastaava etu 

Kesaaika 

Kielitutkinnot Rautatieopistossa 

Liikennepaikkojen valimatkat 

Autojen kuljettaminen pikajunassa 

N:o 12 
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RYHM~HENKIVAKUUTUSTA VASTAAVA ETU 

Tyosopimussuhteessa valtioon olevan henkilon (edunjattaj~) kuol

tua suoritetaan hanen omaisilleen ryhmahenkivakuutusta vastaavana 

etuna taloudellista tukea valtiovarainministerion ja asianomais

ten keskusjarjestojen kesken solmitun sopimuksen mukaisesti . 

Sopimus on uusittu viimeksi 2 . 2 . 1984 . Etuun ovat ensisijaisesti 

oikeutettuja edunjattajan leski ja alle 18- vuotiaat lapset . 

Tuen muodot a vat perussumma, lapsikorotus ja tapaturmakorotus . 

Perussumma maaraytyy seuraavasti : 

Edunsaajan ika Perussumma ensimmaisen 
kuolinhetkelUi eduns_aaj an a salta 

43 vuotta tai sita nuorempi 42 640 markkaa 

44 40 490 

45 II 38 340 II 

46 II 36 190 II 

47 II 34 030 II 

48 II 31 880 

49 II 29 730 II 

50 II 27 580 :1 

51 25 430 II 

52 II 23 270 II 

53 II 21 120 II 

54 II 18 970 II 

55 II 16 820 II 

56 II 14 670 

57 II 12 520 II 

58 II 10 360 II 

59 II 8 210 II 

60 vuotta tai sita vanhempi 6 060 II 

Perussumma korotetaan 14 700 markan maaraisella lapsikorotuksella 

jokaista seuraavaa edunsaajana olevaa lasta kohti. Jos ainoas 

taan lapsilla on oikeun tukeen , ei perussummaan lisata lapsikoro 

tusta ensimmaisen lapsen osalta . Ensimmaisen lapsen tuen maara 

on kuitenkin aina vahintaan lapsikorotuksen suuruinen . 
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Mika1i edunjattaja on kuo11ut tapaturmaisesti , korotetaan perus 

summaaja 1apsikorotuksia 50 %. Tapaturma11a tarkoitetaan talloin 

u1koista akillista tapahtumaa , joka edunjattajan sita tahtomatta 
on aiheuttanut hane11e kuo1emaan johtaneen vamman . 

Tuen myontaa ja maksaa hakemuksesta valtiokonttori . Tukea koskeva 

hakemus on tehtava kirja11isesti va1tiokonttorin vahvistama1la 

1omakkee11a . 
(N : o RH 45/111/84 , 13 . 3 . 1984) VT 12/84 . 

KESAAIKA 

Suomessa noudatetaan kesaajasta vuosina 1983 - 1985 annetun asetuk

sen (903/82) noja11a ku1uvana vuonna kesaaikaa . Kesaaikaan siirty

minen tapahtuu tana vuonna siten , etta ke11oa siiretaan 25 . paivana 
maa1iskuuta k1o 03 . 00 tunti eteenpain . Kesaajastaluovutaan siirta

ma11a ke11oa 30. paivana syyskuuta k1o 04 . 00 tunti taaksepain . 

Tarkemmat ohjeet kesaaikaan ja takaisin normaa1iaikaan siirtymi sen 

vaikutuksista tyoaikaan ja palkkausjarjeste1yihin on annettu kansi 
ossa Henki1ostoha11innon m1iar.ayksia I kohdassa B . 2 . 5 . 

(Het , 14 . 3 . 1984) VT 12/84 . 

KIELITUTKINNOT RAUTATIEOPISTOSSA 

"Henkilostohallinnon maarayksia" kohdan A.4.ll. mukaiset kielitut

kinnot ruotsin, englannin, venajan, saksan ja ranskan kielissa 

jarjestetaan Rautatieopistossa toukokuussa 1984 osanottajille myo

hemmin ilmoitettavana aikana. 

Ilmoittautumistietoihin tulee sisaltya osanottajan taydellinen ni

mi, virka-asema, virantoimituspaikka, tutkittava kieli seka suo
ritettavan tutkinnon aste (em. maaraysten kohdan § 3-6). Myos ai

kaisemmin ko. kielessa mahdol1isesti suoritettu arvosana on mainit
tava. 
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11moittautumiset 1ahetetaan koulutusjaostoon 24.4.1984 mennessa. 

Kie1itaito tutki taan vain yhdessa kie1 essa kerral1aan ja vain sen 
asteista arvosanaa varten , mita ilmoittautuminen ede11yttaa. 

Seuraava tutkintoti1aisuus on jou1ukuussa 1984. 
(Het 220/141/84, 12.) . 1984) VT 12/84 

LIIKENNEPAIKKOJEN V~LIMATKAT 

Liikennepaikkojen va1irnatkat - ju1kaisusta poistetaan 30 . 03 . 1984 

1ukien Metsaky1an , Haapaky1an, Haja1an , Kaha1an, Korteen ja Kuu

ri1an 1iikennepaikat merkintoineen . 

AUTOJEN KULJETTAMINEN PIKAJUNASSA 

Henki1oautojen seka naihin kytkettyjen matkai1u- ja tavaranku1je 

tusperavaunujen ku1jettaminen pikajunassa va1ei11a Kouvo1a - Rova

niemi ja Kuopio - Rovaniemi a1oitetaan 3.6 . 1984 . 

Rautatieha11itus on vahvistanut Kouvo1asta Rovanieme11e ja Kuopi 

osta Rovanieme11e tai painvastoin ku1jetettavi11e henki1oautoi 1le 

ja niiden peravaunuil1e seuraavat kuljetusmaksut 1 . 4 . 1984 1ukien : 

Maksu autolta mk 

a) hintaan sisa1tyy yks i 2 lk : n 
menomatka ja aamiainen 

b) jos matkustaja1la on voimassa 
oleva matka1ippu 

c) peravaunusta 

Kv - Roi 

450 

315 
410 

Kuo - Roi 

310 

215 

370 

Paikan peruuttamisesta peritaan tariffitau1ukossa 1 kohdassa 15 d 

maaratyt maksut . 

Em . ku l jetuksissa noudatetaan autojen ku l jettamisesta pikajunas
sa voimassa o1evia ohjeita . 

VT 12/ 84 
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TEKNISET EDELLYTYKSET LAITTEILLE, JOTKA LIITET~~N VIESTIVERKKDIHIN 

Puhelin-, kaukokirjoitin-, data-, radio- ym. laitteet voidaan 
liittaa viestiverkkoihin vain viranomaisen tai asianomaisen 
viestiverkon haltijan luvalla. Taman menettelyn tarkoituksena 
on estaa hairioiden tuottaminen muulle viestiliikenteelle ja 
vaarallisten jannitteiden tal virtojen syntyminen johtoihin. 

Edella kuvattu periaate patee myos kaikkiin Valtionrautatei
den viestilaitteisiin. Koska niita koskevat ohjeet ovat haja
naiset ja eri aikoina annettu, on tarkoitus keota ne yhtenai
seksi ohjeeksi ja saattaa ne muutenkin ajanmukaisiksi. Tallai
sen ohjeen arvioidaan valmistuvan lahikuukausina. 

Ennen ylla mainittujen ohjeiden valmistumista tulee noudattaa 
seuraavia valiaikaisia ohjeita. 

1. Yleisen puhelinverkon suorat liittymat 

Puhelinkoneelle tai sen lisalaitteille (esim. automaattivas
taajalle, lisakellolle ja ATK-paatteelle ym.) tulee ella ao. 
puhelinlaitoksen lupa. Myos yleiseen verkkoon liitettavan 
puhelinvaihteen tulee ella puhelinlaitoksen hyvaksyma. Tallai
sesta hyvaksymisesta tulee sen huolehtia joke rautatiehallin
non tyojarjestyksen mukaan paattaa asianomaisen liittyman kay
testa. Tarvittaessa hanen tulee kaantya paikallisen sahko
alueen tai puhelinlaitoksen puoleen. 

2. Yleisen autoradioverkon (kasivalitteinen ARP ja automaatti
nen NMT) liittymat 

Laitteelle (myos sen lisavarusteille) tulee ella Post!- ja tele
hallituksen tyyppihyvaksynta ja kayttolupa. Ne hankkii heikko
virtajaosto. Menettelyohjeita on annettu myos Virallisissa 
tiedotuksissa VT 11/81. 

3. Yleisen dataverkon (mm.YDV)ja telex-verkon liittymat 

/ 
Kytkettavan laitteen tulee ella Posti- ja telehallituksen tai 
ao. puhelinlaitoksen hyvaksymaa mallie. Heikkovirtajaosto 
hankkii tarvittavat hyvaksymiset. 
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4. VR:n puhelinverkon liittymat 

VR:n puhelinverkkoon liitettavan puhelimen tal sen lisalait
teen (esim. modemi) tulee olla sellainen, etta se toimii VR:n 
puhelinkeskuksiin liitettyna tarkoitetulla tavalla. Lisaksi 
laitteen pitas tayttaa muut viranomaisten asettamat vaatimuk
set. 

Toistaiseksi VR:lta puuttuu luettelo omaan verkkoon soveltu
vista puhelinmalleista. Ennen tallaisen luettelon ilmestymis
ta rulee noudattaa seuraavia ohjeita: 

- VR:n varastotarvikkeena esiintyvaa puhelinkonetta saadaan 
kayttaa. Asia tulee kuitenkin antaa hoidettavaksi paikalli
selle sahkoalueelle (Hyvinkaan osalta Sahkoasennuskeskus), 
joka varmistuu siita, etta puhelinkone soveltuu asianomai
seen keskukseen. 

- VR:n varastomateriaaliin kuulumattomista puhelinkoneista 
tai muista erikoispuhelimista (esim. kaiutinpuhelimet,kak
soispuhelimet) tulee aina sepia paikallisen sahkoalueen 
kanssa, joka tarkistaa, kuuluuko ao. malli ennestaan tas
sa piirissa kaytossa olevaan valikoimaan. Mikali kyseista 
mallie ei ole ennestaan kaytossa, tulee asiasta hankkia 
heikkovirtajaoston lausunto. Sarna patee myos puhelimien 
lisalaitteisiin nahden. Modemien liittaminen liittyy aina 
johonkin suurempaan kokonaisuuteen ja niiden osalta nouda
tetaan ao. hankkeen yhteydessa erikseen annettavia ohjeita. 

5. VR:n radioverkkojen (linjaradio, huoltoradio, ratapiharadio, 
laskumakiradio, ym.) liittymat 

VR:n radioverkkojen liittymiin nahderr patevat kohdassa 2 
annetut ohjeet. On huomattava, etta radioliittymaksi myos 
luetaan radioaalloilla toimivat erikoislaitteet (laskumaki
opasteiden siirtolaitteet seka vetureissa etta junatoimis
tossa, tutkat, radiosiirtoon perustuvat kokonaiset henkilo
hakujarjestelmat, ym.). 
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6. VR:n viestiverkkoon liitettavat data- ja kaukokirjoitin
liittymat 

Laitteiden tulee olla hyvaksyttya mallie. Heikkovirtajaosto 
hankkii tarvittavat hyvaksymiset ja huolehtii siita, etta 
laitteet ovat VR:n viestiverkkoon soveltuvia. 

On huomattava, etta viestilaiteliittymiin liittyvista paatoksis
ta maaraa rautatiehallinnon tyojarjestys, jota luonnollisesti 
tulee noudattaa ylla esitettyja ohjeita sovellettaessa. 

(N:o Stt 3315/431/84, 14.3 . 1984) VT 12/84 

J~NITTEEN KYTKEMINEN 

RATAJOHTOIHIN ALUEELLA: 

PIEKS~I - !!SALMI 

Ratajohtoihin alueella Pieksamaki - Iisalmi kytketaan 25 000 V 

jannite 2 . 4.1984 klo 8.00. 

Vaaratilanteista ja mahdollisesti havaittavista ratajohdon vioista 

on ilmoitettava valittomasti Pieksamaen sahkotoimintakeskukseen . 

Pieksamaen sahkotoimintakeskuksen halytyspuhelimet ovat: 

- Yleisesta puhelinverkosta 958 - 13533/510 

tai 

- VR:n puhelinverkosta 

958 - 15930 (kaytetaan vain hatatilan 

teissa) 

981 - 510, 333 

12 

Mikali halytyspuhelimet ovat varatut, otetaan yhteys lahimpaan VR: n 

puhelunvalittajaan (VR:n puhelinverkossa n:o 81), joka toimittaa ha 

lytyksen edelleen . 

(Stt 3258/440/84, 7.3 . 1984) VT 12/84 
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AVOIMIA VIRKOJA JA TOIMIA 

Kolme liikennemestarin virkaa (A 8) , kaksi veturinkuljettajan vir
kaa (A 12) ja kolme konduktoorin virkaa . Liikenneosaston p~allikol

le osoitetut kirjalliset hakemukset on toimitettava rautatiehalli

tuksen kirjaamoon viimeist~an 24 . 4 . 1984 ennen viraston aukioloajan 
pa~ttymista . 

Edella mainittuihin virkoihin nimitetyt sijoitetaan toistaiseksi 

seuraavasti : 

liikennemestarit (A 8) : Lieksan (2 Nrm js- pateva) ja Savonlinnan 

(1 Sl js-p~tev~) l iikennealuei l le , 

veturinkuljettajat (A 12) : Joensuun (2 Jns) varikolle sek~ 

konduktoorit : Joensuun (2 Jns , 1 Nrl) liikennealueille . 

Vahvavirtakoul utuksen saanut sahkoasentaja otetaan Helsingin s~h

koaluee lle (Hki sh) vahvavirta- sahkorata , kaytto , huolto - ja asen
nustehtaviin . Helsingin sahkoalueen paallikolle osoitetut kirjal

liset hakemukset on toimitettava 06 . 04 . 1984 mennessa Sahkotalo 

Ilmala. Tietoja tehtavasta antavat str P Vaheri puh . 911-3341 ja 

tekn S Timoskainen puh . 911 - 3724 . 

Kolme vaihdemiehen tointa , viisi junamiehen tointa ja toimistovir 

kai l ijan toimi (A 4) . Rautatiehallituksen liikenneosaston paallikol

le osoitetut kirjalliset hakemukset on toimitettava Joensuun lii 

kennep i iri n paall i ko l le viimeistaan 24 . 4 . 1984 . 

Edella mainittuihin toimiin nimitetyt sijoitetaan toistaiseksi seu

raavasti : 

vaihdem i ehet : Joensuun (3 Jns) liikennealueelle, 

junamiehet : Joensuun (5 Jns) liikennealueelle ja 

toimistovirkailija (A 4) : Joensuun (1 Nrl) liikennealueelle . 

~elja veturinlammittajan tointa (A 6) , kaksi asemamiehen tointa 
(A 2) ja nelja asemamiehen tointa (A 1) . Kirjalliset hakemukset 

on osoitettava ja toimitettava Joensuun liikennepiirin paallikol
le viimeistaan 24 . 4 . 1984 . 
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Edella mainittuihin toimiin nimitetyt sijoitetaan toistaiseksi seu

raavasti: 

veturinlammittajat (A 6): Joensuun (4 Jns) varikolle, 

asemamiehet (A 2): Joensuun (1 Jns) ja Lieksan (1 Lis) liikenne 

alueille seka 
asemamiehet (A 1): Joensuun ( 3 Jns , 1 ~<rl) liikennealueelle. 

JlyvinkiHin konepajan palvelukseen otetaan tyCisopimus suhteeseen sah 

kovoimatekniikan linjalta valmistunut 

Sli.HKOTE KN I KKO 

sahkokonekorjaamon tyonjohtajaksi . Hakijalta edelJytetaan vahintaan 
kolmen vuoden kokemusta tyonjohtotehtavissa seka yhteistyokykya . 

Tyos uhdeasunto voidaan jarjestaa tarvittaessa . Kirjalliset hakemuk

set, joista tulee selvita hakijan henkilotiedot, koulutus, tyokoke 

mus seka palkkatoivomus, pyydetaan lahettamaan osoitteella: VR Kone 
paja Hyvinkaa 3 1. 3. 1984 mennessa. 

Lisatietoja antaa ins . V Repo puh. 917-2500. 
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NL'UTYKSilt 

L i i k e n n e o s as t o : Asemap~~llikon (A 13) virkaan (Jsk) 
liikenneme stari (A 10) Pentti Ilmari Kanerva, toimistosihteerin 
(A 8) virkaan (Tpe) toimistovirkailijat (A 4) Hilkka Irene Lehti 
ja Anja Liisa Marjatta Hirvonen , liikennemestarin (A 8) virkaan 
(Vma) ylim . liikennevirkailija (A 5) ~1atti Tapani Harjuntausta, 
j~rjestelymestarin virkaan ' (Tl) kuormausmestari Mikko Augusti 
Salminen, konduktoorin virkaan (Tl) asemamies (A 2) Eero Juhani 
Rantala, vaununt arkastajan toimeen (Tpe) vaunumiehet (A 3) Heik-
ki Juhani Jokinen, Ilpo Uolevi Valkiala ja Kyosti Gunnar Virta
nen, vaununtarkastajan toimeen (Hpk) vaunumiehet (A 1) Esko Han-
nu Huttunen ja (A 3) Jorma Kalervo M~kinen, vaihdemiehen toimeen 
(Tku) asemamiehet (A 1) Heikki Into Sakari Peisanen ja (A 2) Vil - ' 
jo Antero Heikkil~, vaihdemiehen toimeen (Pri) asemamiehet (A 1) 
Paul Erich Klink, (A 1) Esa Kullervo Lepisto ja (A 2 ) Tauno Ola-
vi Luoma, junamiehen toimeen (Tl) asemamiehet (A 2) Mauno Rerman
ni Arvonen, Arno Vaino Johannes Hakala, Pentti Aulis Olavi Jussi 
la j a i1artti Juhani Rokkanen, j unamiehen toimeen (Tku) autonkul:. 
jettaja Heikki Ant ero Virta seka asemamiehet (A 1) Jarkko Ilari 
Holmberg, Seppo Sakari Kuusisto ja Erkki Olavi Suhtala , junamiehen 
t o imeen (Slo) asemamies (A 2) Pekka Yrjo Juhani Harkonen, junamie
hen toimeen (Pri) asemami es (A 2) Toini Mirjam Jokinen, junamie
hen toimeen (Pej) asemamies (A 2) Antti Johannes Mustonen, juna
miehen t o imeen (Pko) asemamies (A 2 ) Aimo Jaakko Latomaki, vaihde
mie hen toimeen (Hpk) junamies Veikko Johannes Hannus, junamiehen 
toimeen ( ~ly) asemamies (A 1) Aulis Aimo Kalervo Virkamaki, asema
paallikon (A 15) virkaan (Lvt) asemapaallikko (A 12) Reino Rafael 
Valkeejarvi, liikennemestarin (A 10) virkaan (Jas) asemamies (A 2) 
Timo Sakari Alhainen, kuormausmestarin virkaan (Tl) junamies Vesa 
:1 ikko Kullervo To lvanen, yliasentajan toimeen (01) ylim. sahkoasen
taj a Rauno Tap ani ivly llykoski. 

Asemapaallikon (A 15) virkaan (Oku) liikennemestari (A 10) Heikki 
Olavi Turunen , asemap~allikon (A 13) virkaan (Vlm) liikennemesta
ri (A 8) Tuomo Juhani Hakkarainen , liikennemestarin !A 101 virkaan 
(Sl) liikennemestari (A 8) Kauko Olavi Karvinen , toimistosihteerin 
(A 10) virkaan (Nrm) liikennemestari (A 8) Raimo Antero Turunen, 
toimistosihteerin (A 8) virkaan (Nrl) toimistovirkailija (A 4) Ai 
no Elina Turunen, veturinkuljettajan virkaan (Jns) veturinlammit 
taj~t (A 6) Kari Tapani Hyttinen, Ilpo Uljas Antero Kakko ja Jaak
ko Paivinen , konduktoorin virkaan (Jns) junamies Sulo Reijo Ilmari 
Varpiola, kuormausmestarin virkaan (Jns) vaihdemies Yrjo Antero 
Jerkku, vaihdemiehen toimeen (Jns) asemamies (A 1) Ahti l"lauri Kale 
vi Sinkkonen , junamiehen toimeen (Jns) asemamiehet (A 1) Risto 
Kyosti Karjalainen ja Jaakko Ilmari Piitulainen , junamiehen toimeen 
(Nrl) asemamies (A 1) Mikko Urho Johannes Karkas ja vaihdemies Vesa 
Sakari Honkanen , junamiehen toimeen (Sl) asemamies (A 2) Esko Juha
ni Latonummi, vaununtarkastajan toimeen (Jns) yliteknikko (A 17) 
Reijo Matti Hahtonen, veturinlammitt~jan (A 6) toimeen (Tpe) vetu
rinlammittajat (A 4) Ilari Johannes Heinonen , Ari Juhani Kankaan
sivu, Paavo Kalevi Kokkonen , Kari Tapani Nissila, Veikko Tapani 
Viitaharju seka tilapaiset veturinlammitt~jat Timo Juhani Lehtonen, 
Ensio Kalervo Louhivaara ja Tuomo Kalevi Paakkonen . 
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EROJA 

L i i k e n n e o s a s t o: Insi.noori Aarre Jalmari Virtanen , asema
p~~llikot Karl Erik Franzen, Kauko ~1auri Nivalainen, apulaisaseiilii--
~~llikko Arvo Anders Aaltonen, y li teknikko Veikko Nieml.nen , lu.ken
nemest ar1. Esko Edv ard Hietala , l1.1.kenneoF1Jaaj at !·1at ti Tuomas Rant ala, 
Taiml. L1.nnea Immonen, Hanna Sylvia Kartl.la, toJ.mistosihteerit Anja 
Annikki Li:itti, Nils Einar Haapanen, Kerttu !1atl.lda Ji:irvl.nen, Toini 
Elsi ~aj Astrid RAbergh , Mart t a Liisa Hietamies , Hilkka Aira Kaarina 
Kunelius , Raimo Veikko Kallioinen, Eila Helga Ainikki Lehto, Eeva 
Mirjam Helaskari, Sisko Laina Annikki i-l~keUiinen, Helvi Helena Savo 
lainen, veturinkulj ettaj at Olavi Ensio Havukainen , Juho Armas L'yyti
k~inen , Tarmo Vain~mo Joronen, Vaino Terho Antero Romppanen, Seppo 
Juhani Kurki, Viktor Sennanen, Raimo Kalevi Johannes 1-Iarmila, Aarne 
Kalevi Kurkinen, Uuras Ensio Kaipiainen, Aulis Juhani Sepp~lainen , 
Oiva Armas Hiles, konduktoorit Janne ~1~cklin , Usko Alfred Tallqvist , 
Esko Armas Kaarela, Eino Augusti 11iettinen, Yrjo Olavi Leino , Ake 
Oskar Toivonen , Veikko Kalervo Koski , Kalevi Einari Virtanen , Antti 
Johannes Makinen , Veikko Johannes Varamaki , Pauli Viljami Poy l io , 
~1artti Johannes Tuovinen , Vilho Ka l evi Vaske l ainen , junamiehet El-
ma Eliina Hopia , Antti Seitsonen , Seppo Ilmari Ruuskanen , Sakari 
Kuhmonen , Keijo Kalevi Savolainen, Reino Kalevi Haapalainen , Olavi 
Ensio Mannerto , Armas Olavi !'ioi l anen , Sisko Impi Kinnunen, vaihde 
miehet Soini Johannes Rokkanen , Heikki Edvard Nietos , Teuvol0l av 1. 
H~tonen , Frans Iisakki Ja l onen , Uo l evi Haapa l a , V~ino Jooseppi 0 1-
likainen , Niko l ai Laukkanen , Veikko Tapio Ketonen , Eelis Ilmari 
1~akkonen , asemamiehet Arvo Albert Jarvel~ , Olli Johannes Ernesti 
Virtanen , Helvl Agnes Haili , Kerttu r·1aria Piira , Erkki Juhani 11~ki
Jouppi , Vaino Antti Uusimaki , Taimi Sy l via Roninki , asetinlaite 
miehet Heino Jo hannes Kotiranta , Unto Aulis Alvar Savo l aJ.ne n, j ~r 
JesteTymesbarit Heikki Simanainen, Pentti Kujala , koneenhoitaja-
Heikkh Hemmola , kuormausmestari Veikko Abner Jussila , vaununtarkas 
taja i1atti Tiilikainen , vetur1nlammitt~j~t l'iaunu Kalervo Asika1nen , 
Ralmo Valdemar Holopainen , toimistovlrkailija Tuula Sinikka Koske 
lainen , xlim. toimistosihteeri Eeva Annikki Ahvenainen , ylim . sahko
asentaja Helkkl. Ka l le Herman Niiranen , ylim . asemamies Vell. Au li s 
H~rkonen , ylim . toimistovirkailija Sirkka Elisa Ihalainen , ylim . 
makuuvaununhoitaja Lea Aulikki Kinnunen , ylim . vaununsiivoojat Anna 
Sisko Karhula , Saimi Hiltunen , Iida Annikki Nyberg, Sylvia l-lirjam 
Rep<;>, Signe Sivia Suominen , ¥]im . siivoojat Inga Kyllikki 11\entula, 
Elma Annikki Vesala , Eva Susanna Lonnberg Ja Lea Eelisa Siren . 
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ULKOMAAN VALUUTAN MUUNTOKURSSIT HENKILO- JA KIITOTAVARALIIKENTEESS~ 

Tilitoimiston sahkeella nrc 128 , 16 . 3 . 1984 on kansainvalisessa hen 

kilo - ja kiitotavaraliikenteessa kaytettavaa ruplan kurssia muutettu 

1 . 4 . 1984 lukien seuraavasti : 

100 Neuvostoliiton ruplaa 731 , 00 mk 

(Tru 5535 , 16 . 3 . 1984) VT 13/84 

R.IKOSILi~OITUSLOMKKEEN (VR 1194) K~YTTtj , LISAOHJEITA 

VT : ssa 10/84 annettiin ohjelta uuden Rikosilmoitus - lomakkeen kayt 

tamisesta . Lukuisten kyselyjerl johdosta annetaan erityisesti lo 

makkeen tay tamiseen liittyvia lisaohjeita . 

Lomake taytetaan o sikoiden mukaan . Lomakkeessa ei ole varattu ti 

laa polii ille luovutettavan henkilon osoitetiedoille . Ne voidaan 

merkita esim . nimelle varatun kentan ylapuolella olevaan tyhjaan 

t~laan . Uu een painokseen varataan osoitteelle oma kenttansa . Vas 

taanottaja - lenttaan merki aan rikosil:noituksen vastaano tavan po 

liisipiirin nimi ja , mikali mahdollista , pyydetaan viela vastaanot 

tavalta poliisilta nimi kuittaukseksi ilmoituksen tekemisesta . 

Lisatietoja- kenttaan voidaan , esim . pidettaessa matkustajaa liput 

tomana , merkita peruste , miksi matkustajaa on pidetty liputtomana 

(vanhentunut lippu , vaarennetty lippu jne . ) . Lisaksi Matkan hinta 

kenttaan tehdaan merkinta myos siita onko liputon matkustaja maksa 

nut matkansa vaadittaessa . 

Lisatietojen merkitsemisessa lomakkeen kaantopuolelle on huomattava 

etta lomake on itsejaljentava , jolloin jaljennospaperi saa taa sot 

keentua , mikali sen kaan opuolelle kirjoitetaan ilman , etta pape 

reiden valissa on muuta paperia . 

Jaljennoskappale on tarkoitettu annettavaksi asianomaiselle esimie 

helle edelleen lahetettavaksi sen liikennepiirin paallikolle , min 

ka alueella rikosilmoitus on tehty ja henkilo jatetty poliisin hal 

tuun . 
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UUDET AUTOPIKAJUNAREITIT 

Aikataulukauden 18q alusta lukien ajalla 03 .06 . - 29 . 09 . 1984 
kuljetetaan autoja reiteill~ Kouvola - Rovaniemi ja Kuopio -

Rovaniemi seuraavasti : 

p 85 Kouvola (21.20) - Rovaniemi ( 8 . 38) perjantaisin 
p 85 Kuopio ( 0 . 55) - Rovaniemi (8 . 38) lauantaisin 

p 86 Rovaniemi (19 . 35) - Kuopio (4 . 35) s unnuntai si n 
p 86 Rovaniemi (19 . 35) - Kouvola (9 . 00) sunnuntais in 

Kuormausajat : Kouvola 19 . 40 - 2o . qo (P 85) 
Kuopio pe 22 . 00 - 23 . 00 (P 85) 
Rovaniemi 17 . 55 - 18 . 55 (P 36) 

Kuljetusmaks ut 

~aksu autolta mk Kv - Roi Kuo - Roi 

a) hintaan sisaltyy yksi 2 lk meno

matka ja aamiainen 
b) jos matkustajalla on voimassa 

oleva matkalippu 
c) peravaunusta 

450 , -

315 ,
lj10 ,-

(tai painvastoin) 

310 ,-

215 ,-
370 , -

Liikenne hoidetaan Gfo - kaksikerrosvaunui lla . 

Autopaikkojen myynniss~ ja varauksessa sovelletaan y leisia myyn
tiehtoja . 

Puhelin : Kouvola (951) - 16 056 
Kuopio (971) - 115 2lllj 

Kv 2204 
Kuo 202 

1 3 

:1akuupaikkoj en osalta P 85 /P 86 myynti voidaan aloittaa 09 . 04 . 1984 . 
(No Lht 2307/539f8q , 20 . 3 . 84) VT 13/84 
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AVOIMI A VIRKOJA JA TOIMIA 

Tiedottajan t e htavaan soveltuvalle o n tarjolla mi e lenkiintoine n t yo

paikka rautati e halli t ukse n tiedot usjaostossa. Ty o edelly ttaa hyvaa 

rautatiealan yle istunte musta, luomisky kya ja ilmaisemisen taitoa. 

Kirjalliset ilmoittautumise t aikaisempine toimenkuvauksinee n ja mah

dollisine tyonaytteine en lahete ttava huhtikuun 12 . paivaan mennessa 

tiedotusjaoston paallikolle osoittee lla: rautatiehallitus, huone 15~. 

TIETOJ~RJESTELMIEN KEHITT~MISEST~ KIINNOSTUNEET 

Tietojarjestelmien voimakas laajeneminen ja kehittyminen Valtion 

rautateilla tarvitsee rautatiekokemusta omaavia henkil5ita . 

Alasta kiinnostuneita pyydetaan lahettamaan hakemuksensa , opinto 

ja tyotodistuksineen seka palkkatoivomuksineen taloustoimistoon 

9.4 . 1984 klo 16 . 15 mennessa . 

Mahdollisiin tiedusteluihin vastaavat (varmimmin iltapaivisin) 

suunnittelupaallikko Juhani Ko ivunen puh . (911 - ) 2171 ja kaytt5-

paallikko Henrik Sani puh . (911 - ) 2186 . 

Talousosaston materiaal itoimistoon tarvitaan KONEKIRJOITTAJA , jonka 

ki r joitusnopeus on vahintaan 7500 netto l yontia/30 min . 

Tehtaviin kuuluu erikielisten tilausten ja tarjouspyyntojen puh 

taaksikirjoitttamista ja osittain myos tekstinkasittelylaitteen 

kayttoa , jonka kayttokokemus katsotaan eduksi . 

Tehtavasta kiinnostuneita pyydetaan ottamaan yhteytta mahdol l isim

man pian , vi i meistaa n 12 . 4 . 84 , os . siht . Mi rja Nippalaan , puh . 2602 . 

Toimistovirkailijan (A 4) toimen sijaisuus ta l ousosaston tilitoimis 
tossa . 

Tilitoimis t on kotimaiseen tarkastusjaostoon otettavan henki l on teh

tavina tulevat o l emaan mm. ti l itysten vas t aanotto , tilitysmateriaa

l in tarka s tus ja j a r j estely seka mahdoll ise s ti avu stami nen t i lity s 

ten tarkastuksessa . 

Toimesta antaa l a hempia t i etoja y l itarka s taja Re ine Sarli o puh. 2 74 0 . 

Hakemukset pyydetaan l a hetta maan ta l ou stoimistoon v i imeistaan 12 .4.84. 
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Toimistovirkailijan (A 1 tai A2) toimen sijaisuus (otettavan henki -
15n patevyydesta riippuen) ti1itoimiston y1eisessa jaostossa . 
Tehtavina tu1evat o1emaan postituksen hoito , 1askenta- apu ja mah

do11isesti kans1ian sijaistehtavat . 
Toimesta antaa 1ahempia tietoja konttoripaa11ikko Eino Kaurtila 

puh . 2943 . 
Hakemukset pyydetaan 1ahettamaan ta1oustoimistoon viimeistaan 12 .4 .84 . 

Asemapaallik5n (A 17) virka toistaiseksi Imatran 1iikennealueel1a 

(Jts) . Liikenneosaston paallikolle osoitetut kirjal1iset hakemuk

set on toimitettava rautatiehallituksen kirjaamoon viimeistaan 

30 . 4 . 1984 ennen viraston aukioloajan paattymista . 

Riihimaen varikon a1aise1le Lahden veturita1li11e haetaan esimie 

heksi teknikkoa virka - tai tyosuhteeseen . Hakemukset pyydetaan la

hettamaan 24 . 4 . 1984 mennessa Riihimaen varikon paal1iko1le , jo1ta 
saa myos 1ahempia tietoja tebtavasta . 

NIMITYKSI~ JA M~~R~YKSI~ 

H a 1 1 i n t o - o s a s t o : apu1aisasianva1vojan (A 21) virkaan 

y1im . apulaisasianva1voja (A 21) Yrjo Tapani Poutiainen , y1im . ap 

1 i ikennetarkastajan (A 16) toimeen toimistosihteeri (A 12) Pirkko 

Anne1i Aho , toimistosihteerin (A 8) virkaan toimistovirkai1ija (A 7) 

Marja- Liisa Tuu1ikki Leino , y1im . toimistovirkai1ijan (A 5) toimeen 

toimistov.irkailija (A 4) Pirkko Liisa Hi11evi Lieko . 
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L i i k e n n e o s as t o: Veturinlammittajan (A 6) toimiin 
(Imr) tilapaiset veturinlammittajat Juha Antero Kosonen, Jorma Ta
pani Laukkanen, Jari Mika Purho, Jari Juhani Raatikainen ja Juha 
Pekka Tolvanen, veturinlammittajan A 6 toimiin (Kta) tilapaiset 
veturinlammittajat Kimmo Tapani Lappalainen, Ismo Jyrki Montonen ja 
Jukka Pekka Viljava, veturinlammittajan (A 6) toimiin (Hma) vetu
rinlammittaja (A 4) Osmo Timo Tapani Vuorinen ja tilapainen vetu
rinlammittaja Jyrki Olavi Skippari, veturinlammittajan (A 6) toi
miin (Kv) veturinlammittaja (A 4) Raimo Tapani Venalainen seka ti
lapaiset veturinlammittajat Jukka Juhani Jaasmaa, Jouni Pekka Juha
ni Kukkaro, Matti Ilmari Kylliainen, Esa Johannes Laitinen, Ari 
Pekka Laurila, Keijo Ensio Lyytikainen, Jari Olavi Nirhamo, Jyrki 
Olavi Nakki, Petri Ilmari Paju, Matti Henrik Tommiska ja Hemmo 
Charlie Vakeva, huoltomiehen toimeen (Kv) ylimaaraiset huoltomiehet 
Pertti Juhani Ekroth ja Rauno Uolevi Nykanen, asemamiehen (A 1) 
toimeen (Spl) ylimaarainen asemamies (A 1) Risto Anssi Olavi Pulk
kinen, asemamiehen (A 2) toimeen (Kv) ylimaaraiset asemamiehet 
(A 1) Markku Tapani Mauno ja Erkki Olavi Puhjo, asemamiehen (A 1) 
toimeen (Kta) ylimaaraiset asemamiehet (A 1) Jari Juhani Jouhki ja 
Jukka Tapani Lehtinen seka tilapaiset asemamiehet Juha Ilmari Kan
sonen, Jari Juhani Lippo, Jukka Pellervo Lyytikainen, Merjo Kimmo 
Juhani Lahteenmaki, Ritva Anneli Naski, Hannu Ilmari Pihlhjerta, 
Veli Matti Valjakka ja Antti Kalevi Vantola, asemamiehen (A 2) toi
meen (Imr) asemamies (A 1) Ari Ilmari Pousi. 

Autonkuljettajan toimiin (Kv) junamies Heimo Vanhalakka ja asema
mies (A 1) Hannu Yrjo Vanhalakka, asemamiehen (A 1) toimiin (Imr) 
Ari Juhani Hallikainen ja tilapaiset asemamiehet Juhani Pentti Ta
pio Ikonen, Mauri Juhani Kauhanen, Ismo Juhani Varjus ja Matti Erk
ki Vaatainen, asemamiehen (A 1) toimiin (Kv) ylimaaraiset asemamie
het (A 2) Manu Jarmo Airaksinen ja Timo Juhani Strid, asemamiehen 
(A 2) toimiin (Lr) ylimaarainen asemamies (A 2) Hemmo Johannes Sor
sa ja tilapaiset asemamiehet Esa Kalevi Hatakka ja Harri Tapani 
Pitkanen, asemamiehen (A 1) toimiin (Lr) tilapaiset asemamiehet 
Eero Juhani Kangasmaki, Jouko Tapani Meuronen ja Leo Veli Vitikai
nen, autonasentajan toimeen (Kv) ylimaarainen autonasentaja Sauli · 
Vainamo Pasanen, tallimiehen toimeen (Kv) ylimaarainen tallimies 
Erkki Reijo Kalevi Aaltokivi, asemamiehen (A 2) toimeen (Hma) tila
~ainen asemamies Ari Rainer Karkulahti, asemamiehen (A 1) toimiin 
(Hma) tilapaiset asemamiehet Jarmo Matti Husu, Jarmo Tapani Nopanen 
ja Jukka Tapani Peltola, asemamiehen (A 1) toimiin (Vna) ylimaarai
set asemamiehet (A 2) Matti Kalevi Heinonen, Pauli Kalevi Lyytikai
nen, Matti Kalevi Perakyla ja Seppo Ilmari Tilli seka ylimaaraiset 
asemamiehet (A 1) Jukka Uolevi Laine ja Matti Eino Juhani Rikkinen. 

Ylimaaraisen asemamiehen (A 2) toimeen (Hl) tilapaiset asemamiehet 
Heikki Sakari Suomalainen ja Simo Lauri Kalevi Valimaki. 
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RAHTILUOTTO 

Rajattoman luotto- oikeuden kaikilla li i kennepaikoilla omaavista 
asiakkaista laadittuun tietokonelistaan tehdaan seuraavat muutok
set . 

Luetteloon lisataan 

600908 

603035 

631267 

642199 

642272 

642298 

642363 

642413 

642447 

642462 

Perusyhtyma Oy ARA 
PL 434 
20101 TURKU 

Kesko Oy 
K- rauta, Tourutorni 
Tourulantie 15 
40100 JYV~SKYL~ 

Perusyhtyrna Oy 
Vaasan aluetoimisto 
Raastuvankatu 17 A 13 
65100 VAASA 

Perusyhtyma Oy 
Joensuun aluetoimisto 
PL 238 
80101 JOENSUU 

Perusyhtyma Oy 
Jyvaskylan aluetoimisto 
40100 JYV~SKYL~ 

Perusyhtyma Oy 
Kouvolan aluetoirnisto 
Salpausselankatu 60 C 
45100 KOUVOLA 

Perusyhtyma Oy 
Kuopion aluetoimisto 
Kauppakatu 41 
79100 KUOPIO 

Perusyhtyma Oy 
Lahden aluetoimisto 
15100 LAHTI 

Perusyhtyrna Oy 
Oulun aluetoimisto 
Kirkkokatu 17 A 
90100 OULU 

Perusyhtyma Oy 
Tampereen aluetoirnisto 
Rongankatu 4 C 
33100 TAMPERE 

13 
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642678 Perusyhtyma Oy 
Turun aluetoimisto 
Yliopistonkatu 12a A 16 
20110 TURKU 

642751 Perusyhtyma Oy 
Hameenlinnan konepaja 
PL 37 
13101 H~MEENLINNA 

642827 Perusyhtyma Oy 
Rauhalammin konepaja 
Rauhalammintie 
29600 NOORMARKKU 

642850 Perusyhtyma Oy 
Kiikan tiilitehdas 
38300 KIIKKA 

643437 Perusyhtyma Oy 
Korian tiilitehdas 
45610 KORIA 

643445 Perusyhtyma Oy 
Leppakosken tiilitehdas 
12380 LEPP~KOSKI 

659227 Perusyhtyma Oy 
Soinlahden tiilitehdas 
47170 SOINLAHTI 

Luettelosta poistetaan 

655118 Valmet Oy 

(Tlk 139/84 , 21 . 3 . 1984) VT 13/84 

Helsinki 1984. Valtion painatuskeskus 
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LIIKENNEPAIKKOJEN VALIMATKAT 

).6.1984 lukien poistetaan julkaisusta seuraavat liikennepaikat: 

Ahvenus, Amuri, Hanhisuo, Harjuniitty, Heinoo, Huovintie, Hoytamo, 
Kallio, Koivio, Kokemaki, Krouvi, Kayra, Merstola, Myllyla, Myrra, 
Maenkyla, Nahkola, Pirttikangas, Rahola, Raitoo, Sotkia, Ulvila, 
Vihnusjarvi, Ypaja, Aijari, Hoysala, Kangas, Kilpua, Kovjoki, Lin
tala, Nurmo, Potila, Ruha, Kaakamo, ~eropudas, Konu, Saarenkyla, 

Tikkapera, Hirviselka, Honkaranta, Itatalo, Jyska, Kainuunmaki, 
Kalliomaki, Kelkkamaki, Konttila, Kurenpolvi, Meijerhovi, Nerkoo, 
Pellesmaki, Pihlajamaki, Saviharju, Suihkola, Kupparinmaki, Lampu, 
Nilos. 

Em. ajankohdasta lukien poistetaan seuraavien liikennepaikkojen 
kohdalta sarakkeesta 5 liikennoimistapamerkinta Hil (tai vaihtoeh
toiseeti Hrl): 

Kalkku, Kiikka, Kyttala, Lielahti, Nakkila, Riste, Ylojarvi, Kolp
pi, Kruunupyy, Kuona, Murtomaki, Nivavaara, Kantala, Koskensaari, 
Lavapuro, Loukolampi, Pitkalahti, Toivala, Rahkee. 

).6.1984 lukien on Juankosken liikennoimistapamerkinta sarakkeessa 
5 oleva HTt ja Loukolammen kohdalla sarakkeen 6 merkinta on oleva 
Tt Ruskealan Marmori Oy:ta varten. 

(Yt 21/571/84, 26.).84) VT 14/84 

LIIKENNEPAIKKOJEN VALIMATKATj MATKALIPPUJEN MYYNTI JA MATKATAVARAN 
LAHETTAMINEN 

Seuraavilta liikennepaikoilta lopetetaan matkustajajunien pysahty
mieet ).6.1984 lukien toistaiseksi: 

Juhola, Kokko, Kakela, Raasepori, Trollbole, Vesta, Asunta, Kale
ton, Maaria, Hevonkoski, Kuoraejarvi, Rintakorpi, Tuovila, Vetama
jarvi, Vuorensyrja, Ahmas, Kankari, Kiskotie, Myllykangas, Nuojua, 
Pikkarala, Viantie, Haarankallio, Joutsenlahti, Haapataipale, Hut
tula, Kintaus, Kollinjoki, Korsunmaki, Kovalanmaki, Kulmala, Kuohu, 
Kononpelto, Lapinmaki, Lehtoniemi, Leppavesi, Mantylahti, Nujula, 
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Pajujarvi, Peuranmaki, Pirttiselka, Polja, Tiihola, Tiituapohja, 
Vesanka, Aholahti, Kaarnalampi, Kerma, Koivula, Kopras, Kuvelampi, 
Kyyronlampi, Nostamo, Oravakallio, Rauhamaki, Riuttanen, Sepansalmi 
ja Verkkoniemi. 

Lippuja myytaessa ja matkatavaraa lahetettaessa on otettava huo
mioon, etta em. paivamaarasta lukien ei ko. liikennepaikoille enaa 
voi matkustaa eika niille voi osoittaa matkatavaraa. 

(Nro Lko 21/571/84, 26.3.1984) VT 14/84 

AVOIMIA VIRKOJA JA TOIMIA 

Asemapaallikon virka (A 17) toiataiseksi Karjaan liikennealueella 
(Hnk) ja asemapaallikon virka (A 15) toistaiseksi Keravan liiken
nealueella (Jp). Liikenneosaston paallikolle osoitetut kirjalliset 
hakemukset on toimitettava rautatiehallituksen kirjaamoon viimeis
taan 7.5.1984 ennen viraston aukioloajan paattymista. 

Rautatiehallituksen henkiloliikennetoimi~ton markkinointijaoston 
kulietusryhmaan (junakohtainen tarjonta, vaunuston kaytto, paikan
varaus. liikennelaskennat) haetaan henkiloa, jonka tehtaviin kuuluu 
paaaaiassa paikanvaraustoimintojen yllapitoa (RAP-valvoja) ja sii
hen liittyvia tehtavia. 

Henkilolla edellytetaan olevan henkiloliikenteen myyntityokokemusta 
ja RAP-jarjestelman tuntemusta. 
Liikenneosaston paallikolle osoitetut hakemukset on toimitettava 
25.4.1984 mennessa yleisen toimiston kansliaan. 

Lisatietoja tehtavista antaa lkt Risto Halme, puh. 911-2958. 

Rakennusmestarin (A 17) virka, toistaiseksi Seinajoen rata

piirissa (Seinajoki; viran haltija toimii Seinajoki II rata

alueen paallikkona). Rataosaston johtajalle osoitetut hake

mukset on toimitettava rautatiehallituksen kirjaamoon 

viimeistaan 7.5.1984 ennen viraston aukioloajan paattyrnista. 
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~!~~-e~!~~~!~~~~-!!!~~~~~!~~~~~!~J~-~!~~~-~-!~L-~~!~J~~~=-J~-~!~!~!~: 
!~!~!~~~~-~~~!~~~~~~!!~2 toistaiseksi rautatiehallituksen koneosastolla. 

Rautatiehallituksen paajohtajalle osoitetut kirjalliset hakemukset on toimi
tettava rautatiehallituksen kirjaamoon viimeistaan 30.4 .1984 ennen viraston 
aukioloajan paattymista. 

Oppilaita otetaan 

K 0 N E P A J A K 0 U L U U N 

Valtionrautateiden Pasilan konepajalle otetaan elokuussa 1984 

alkavalle kurssille ammattioppilaita levysepan ja sahkoasentajan 
opintolinj oille. 

Koulutus kestaa 2 vuotta ja oppilaille maksetaan tyoehtosopimuksen 
mukaista palkkaa. Asunto ja ruoka on oppilaiden itsensa jarjes

tettava ja kustannettava. 

Paasyvaatimuksena on ammattikoulussa suoritettu levyseppa-hitsaajan 

tai sahkoasentajalinjan oppimaara. 

Hakuaika paattyy 4.5.1984 . 

Hakulomakkeita saa Pasilan konepajalta osoitteella: 

VR Pasilan konepajakoulu 

Aleksis Kiven katu 17 A 
00510 Helsinki 51 

Tiedustelut puhelin 90 - 7073599 tai 7072393 
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NIMI TYKSIA JA MAARkYKSIA 

T a 1 o u s o s a s t o : yl imaaraiseen alemman palkkaluokan liikenne 

tarkastajan (A 14) toimeen (Hy vto) tsiht . (A 12) Lassi Pekka Lem

pinen . 

L i i k e n n e o s a s t o: Apulaisjohtajan (S 25) virkaan (kayt
totoimiston paallikko) koneinsinoori Veli-Matti Herranen, asemamie
hen (A 2) toimeen (Ke) ylimaarainen asemamies (A 2) Pekka Oolevi 
Nystrom, asemamiehen (A 2) toimeen (Prv) ylimaarainen asemamies 
(A 2) Pasi Sakari Ekstam. 

EROJA 

H a 1 1 i n t o - o s a s t o : tiedotussihteerit Timo Pekka J uhani 

Saarinen ja Anu Marjatta Suomela , ylim . toimistovirkaili j a Leena 

Anni Tuulikki Kassi . 

T a 1 o us o sa s to konekirjoittaja Marja- Terttu Raty . 

R a t a o s a s t o : liike nnetarka s t aja ap ( A 18 ) Seppo 

I lmar i Markkula s eka ra t a es imie h et Oiva I lmari Pe l ton en ja 

To ivo Alarik Vi e rikko . 
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Rautatielaisten kansainvaliset 
tyoturvallisuusviikot 

26.3 - 8.4.1984 
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Toimitus: Rautatiehallitus, 
tiedotuspalvel u puh 3167 

1984 

Opiskelijaliput 

N:o 15 
12.4.1984 

Kansainvalinen itainen tavara1iikenne, toiminta
ohjeita (VR 4787) 

Jtt:n korjaus1ehti 

Ulkomaan valuutan muuntokurssit tavaraliikennetta 
varten, lukien 2 . 4.1984 

Avoimia virkoja ja toimia 

Nimityksia ja maarayksia 

Erbja 

408400623M 
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OPISKELIJALIPUT 

Opiskelijalippujen myynnist~ aikaisemmin annettu ohje " Opiskelija

lippu voidaan myyda vain matkalle , joka alkaa ostoasemalta" muute 

taan seuraavaksi : 

Opiskelijalippu voidaan myyd~ kotipaikkakunnan asemalla joko oma l ta 

asemalta tai opiskelupaikkakunnan asemalta alkavaksi ja vastaavasti 

opiskelupaikkakunnan asemalla joko omalta tai kotipaikkaku nnan ase 

malta alkavaksi . 

Opiskelijakorttien kelpoisuudesta 1 . 6 .-31 . 8 . valisena aikana ilmen 

neiden epaselvyyksien johdosta huomautet aan , etta teknillisten oppi 

laitosten oppilaskortit oikeuttavat ostamaan opiskelijalippuja em . 

aikana vain silloin , kun niissa merkitty oppilaitoksen leimalla var 

mennettu lukukausi jatkuu em . aikana . 

Teknillisten oppilaitosten oppilaskortit ovat muista oppilaskorteis 

ta poiketen pahvisia , v~rilta~n vihreita kortteja . 

Lisaksi on huomattava , etta myos ostotodistuksella ostetulla lipulla 

matkustavalta opiskelijalta on aina henkilollisyys tarkastettava . 

(Nro Lht 2360/544/84 , 30 . 3 . 1984) VT 15/84 
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KANSAINV~LINEN IT~INEN TAVARALIIKENNE , TOI!~INTAOHJEITA (VR 4787) 

Julkaisuun KANSAINVALI STJI TAVARALIIKENNETTA KOSKEVAT TOIMITUSOH

JEET, ITAINEN (VR 4787) ilmestyy lisalehti nro 3 , joka on voimas 
sa 1 . 5 . 1984 lukien . 

Lisalehti sisaltaa uuden 1.5 . 1984 kayttoon tulevan A4 kokoisen 

itaisen yhdysliikennerahtikirjan tayttoohjeet . Koska nykyista A3 

kokoista rahtikirjaa saadaan liikenteessa Suomesta Neuvostoliit 

toon kayttaa rinnan uuden rahtikirjan kanssa 31 . 12 . 1984 saakka , 

on myos nykyisen rahtikirjan tayttoohjeet sailytettava . 

Neuvostoliiton rautateilla otetaan uusi rahtikirja kayttoon aikai 

sintaan 1 . 1.1985 . 

Asiakkaita varten on painettu rahtikirjan tayttoohjeet mainos l e h
tisessa VR MARKKINOI TAVARALIIKENNE 81/84 , 2 . 4 . 1984 , jota on saa

tavissa Omatarvepainosta Hyvinkaalta . 

(Lt 03 . 04 . 84) VT 15/84 

JTT : N KORJAUSLEHTI 

Jtt : n korjauslehti 42 on ilmestynyt ja tulee voimaan 15 . 4 . 1984 . 

VT 15/84 

15 
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Ulkomaan valuutan muuntokurssit tavaraliikennetta varten, lukien 2.4.1984 

RH:n sahke n:o 216 30.3.1984 
Voimassa lukien 

Luku- Rahayksikkii ked Lyhennys maara FM 

100 Alankomaiden floriinia (gulden) .... 84 Fl (NLG) 192,60 

100 Belgian frangia .................... 88 FrB (BEC) 10,60 

1 Bulgarian leva . .••.•••.•••••••..•••• 52 Leva ~R;L) 
5,00 

1 Englannin punta .................... 70 £ (GBP) 8,33 

100 Espanjan pesetaa ..................... 71 Pta co em 3,80 

100 Italian 1 i i raa ..................... 83 Lit (I1L) 
0,35 

100 Itavallan shillinkia ............... 81 Oes (ATS) 30,90 

100 Jugoslavian dinaria ................ 72 Din (YUD) 
10,00 

100 Kreikan drakmaa .................... 73 Dr (GRD) 
8,00 

100 Luxemburgin frangia ...... .......... 82 Frlux (Vfm. 10,60 

100 Neuvostoliiton ruplaa, clearing .... 20 Rbl (SUR) 
728,00 

1 DO Nor jan kruunua ..................... 76 NKr (NOK) 
75,20 

100 Po·rtugalin escudoa ................. 94 Esc (PTE) 
4,30 

100 Puolan zlotya ........ ' ............. 51 Zl (PLZ) 5,80 

100 Ranskan frangia .................... 87 FF c=c' 70,70 

100 Romanian leita 53 Lei (ROL) 
125,00 ..................... 

100 Ruotsin kruunua .......... ,· , ........ 74 SKr (SEK) 
73,30 

100 Saksan Liittotasavalta, markkaa 80 IM (OEM) 
218,00 .... 

100 Saksan Dam. tasavalta, markkaa 50 ~ (DIM) 
218,00 ..... 

100 Sveitsin frangia 85 FrS (rLil::' 
262,20 ................... 

100 Tanskan kruunua 86 DKr (DKK) 
59,00 ..................... 

100 Tshekkoslovakian kruunua 54 Kcs (CSKI 
88,00 ........... 

1 USA: n dollari $ (USD) 
5,60 ...................... 

100 Unkarin forinttia 55 Ft (HUF) 
13,00 .................. 

1 UIC-frangi 01 FrUtC 
1,65 ......................... 

Suo men mark an kansainvalinen lyhen-

nys on ............................. 10 FM (FIM) 

( No Tru 5656, 2.4.1984) VT 15/84 
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Tass a VT:ssa (VT 15/84 ) ilmoi tettuja muuntokurssej a 
on muutettu RH:n sahkeella seuraavasti 

FM FM FM FM FM FM 

. 
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:! lite_~_!~~!}_y_i_r]5~_(A j_9J, ~.!.i.!!:!5!}~~<?!l vi!"_~~_0_.!z.l, !~!_'!)~~osihtee_!l!!_v_!rka (A_.!.!2 ja _!oif!!~Stosi'!:: 

!.~~r:}!'_Y.!!"!52-_L~JJ, toistaiseksi Hyvinkaan konepajassa. 

Koneosaston johtajalle osoitetut kir jalliset hakemukset on toimitettava rautatiehallituksen 

kirjaamoon viimeistaan 14.5.1984 ennen viraston aukioloajan paattymista. 

R a t a o s a s t o: tarkastajan (A 19) virkaan (RH,Rpj) 

rakennusmestari Martti Juhani Liimo, varastomestarin (A 9) 

toimiin (Ri) turvalaiteasentaja Arvo Johannes Haverinen, 

(Tpe) varastomies Arvo Henrik Hiitti , (Sk) varastomies 

Pauli Johannes Ahokas , (01) raidemies Pentti Johannes Bjorn 

ja (Jns) varastomies Matti Olavi Raty; opastinesimiehen 

toimeen (Hki) rataesimies Jarmo Kalevi Vahamaa; rataesimiehen 

toimiin ~Ke) raidemies Vaino Juhani Kullervo Hokkanen ja (Lo) 

raidemies Ahti Antero Kuokkanen. 

K o n e o s a s t o : sopimuspalkkaiseen koneinsinoorin (S 23) virkaan (RH/Kpt) diplomi

insinoori Kari Kauko Kelander, toimistosihteerin (A 8) virkaan (Vs knp) tvirk Marja Anneli 

Ehrnrooth, ylimaaraiseen alemman pa1kka1uokan liikennetarkastajan (A 16) toimeen (RH/Ko) 

ap lkt Anita Kyllikki Lindberg, ylimaaraiseen toimistosihteerin (A 12) toimeen (Hy knp) tsiht 

Anna Elisabeth Nyyssonen, ylimaaraiseen yliteknikon (A !9) toimeen (Hy knp) ylim.ytkn Tauno 

Arvo Nieminen, ylimaaraiseen toimistosihteerin (A 10) toimeen (Hy knp) Leena Hellevi Friman, 

ylimaaraiseen toimistovirkailijan (A 5) toimeen (Hy knp) ylim.tvirk Pirjo Marjatta Turunen, 

teknikon (A 14) virkaan (Hy knp) vt.tkn Arto 01avi Taskinen, yliteknikon (A 18) .virkaan (Tku 

knp) ytkn Osmo Johannes Saarinen ja toimistosihteerin (A 10) virkaan (RH/Ko) ylim.tsiht 

Vuokko Marjatta Sandelin. 
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EROJA 

H a 1 1 i n t o - o s a s t o: ylim. insinoori (A 21) Kalevi Peso-

nen. 

R a t a o s a s t o: insinoori (A 21) Erkki Ilmari Ristaniemi, 

yliteknikko (A 19) Viljo Johannes Kaihoranta, liikennetarkas

taja ap (A 13) Mirjam Komula, ylim. sahkoasentaja (A 10) Kalle 

Kustaa Saarinen ja toimistovirkailija (A 5) Hilkka Kaino Kononen. 
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Toimitus: Rautatiehallitus, 
tiedotuspalvelu puh 3167 

1984 

A1oitteiden pa1kitseminen 

Majoitus yksittaisil1a virkamatkoil1a 

N:o 16 
19 . 4 . 198/.j 

U1komaan va1uutan muuntokurssi henki16- ja kiitotavara -
1iikennetta varten 

Matka1ippua1ennuksia 1 . 5.-31.5 . 1984 

Suomi - SNTL rautatieyhdys1iikenteen uusi rahtikirja-
1omake 

Maaraykset vaarallisten aineiden ku1jettamisesta 
rautatei11a (VAK) VR 2696 

Paikka1ippujen peruuttaminen ja takaisinmaksu 

Liikennepaikkojen valimatkat 

4084006727 
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ALOITTEIDEN PALKITSEMINEN 

KUNNIAKIRJA JA RAHAPALKINTO SEURAAVILLE ALOITTEEN TEKIJtliLLE 

Huoltomestari Esko Koski, Helsinki 

Liikkuvan kaluston kasittely Wetrok-Porosol-pinnoitteella lian 
helpommaksi irtoamiseksi ja pesukustannusten vahentamisek s i 
1000 mk 

Teknikko Juhani Latva-Somppi, Seinajoki 

Ss24-suursailion paat yluukun sulkulaitteen toimivuuden parantami
nen voitelunipoilla 
300 mk 

Toimistovirkailija Maija Hassinen, Kouvola 

VR Asunnon vuokrasopimuslomakkeen ( VR 1154 ) muutoksia 
300 mk 

Toimistorakennusmestari Jorma Turunen, Joensuu 

Rataprofiilien piirtamisessa kaytettava piirustuslevy 
200 mk 

Varastomies Pentti Ylatalo, Kaipiainen 

Eraiden vaihteiden lovettujen E- ja T-polkkyjen lajivalikoiman 
supistaminen 8 : sta 4 : aan 
500 mk 

Liikenneohjaaja Martti Miettinen , Pieksamaki 

VR:n rekisteroimat tavaravaunut-luettelon ( VR 3701.21) taydenta
minen 
200 mk 

lnsinoori Reijo Majaranta, Helsinki 

Huomion kiinnittaminen mahdollisuuteen korvata loppuopastimet 
led'eilla varustetuilla kiinteilla loppuopastimilla 
200 mk 

Konduktoori Kauno Tammilehto , Seinajoki 

Rkt - vaunun ravintolaan johtavan toisen oven muuttaminen avautu
maan osastoon pai n 
200 mk 

Vaunumies Kalle Kumpu, Helsinki 

Henkilovaunujen pesualtaiden vipuhanojen suuttimien muutos 
Takaiskuventtiilin asentaminen oljypolttimen paluuputkeen vanhem
missa Rkt-vaunuissa 
400 mk 

Veturinasentaja Unto Paasolainen , Pieksamaki 

Dv12 - veturin ohjaamon lammityspattereiden ilmausputkiin asennet
tavat sulkuventtiilit 
200 mk 
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Putkiasentaja Jaakko Wallin, Haapamaki 

Esiopastimien kaasupullojen kuljetusteline 
200 mk 

PIEKSAMAEN KONEPAJALLA PALKITUT ALOITTEET 

Teknikko Aarre Lonka 

Avotavaravaunujen eraiden lattialankkujen teko kaytosta poiste
tuista taysleveista lankuista 
1000 mk 

Varaosatyontekija Matti Nykanen 

Varaosatyontekija Jorma Kainulainen 

Polttokoneen enimman polyn poistaja 
Yhteensa 400 mk 

Varaosatyontekija Heikki Ritvanen 

Hkb-vaunun paatykuormanalusputken tilalle tulevan lankun kavennus 
200 mk 

Teknikko Raimo lmmonen 

Tad - vaunun irroitetun ylaluukun kuljetuslaite hiekkapuhalluksessa 
ja maalauksessa 
600 mk 

Hydrauliikkaoljyn jalleenkasittely 
400 mk 

Kas-vaunun "jaatyneen" kuormavaihdeventtiilin valitysvivun tapin 
irroitus 
400 mk 

Tad-vaunun sisatyoskentelyyn tyoskentelytaso 
400 mk 

Orne - ja Kas-vaunujen oljypumppujen huolto 
1000 mk 

Hioja Veikko Suvikannas 
Pyorakertasorvin LINDKDPING teranpitimen muutos 
1000 mk 

Varaosatyontekija Ilkka Kinnunen 

Varaosatyontekija Paavo Kuismanen 

Hydrauliikkasylinterien tarkastuslaitteen oljyn uudelleen kaytto 
Yhteensa 300 mk 

Varaosastyontekija Heikki Ritvanen 

Tavaravaunun jarrutonkan pidiittimen reikien valmistusmittojen 
tarkennus 
300 mk 

16 



16 

Sahkoase ntaja Matti Paunonen 

Fh-vaunun akkulaatikon muutos 
1000 mk 

- 4 -

(N:o 82/125/84, 9 . 4 . 1984) VT 16/84 

MAJOITUS YKSITT~ISILL~ VIRKAMATKOILLA 

VT : ssa 10/84 julkaistuun hotelliluetteloon lisataan Oulun osalta 

Cumulus , p . 981- 220222 (vain 2- hengen huoneissa) Hotellin kanssa 
on sovittu erikoishinta: 300 mk eli 150 mk/hlo. 

(RH 224/059/84 , 6 . 4 . 84) VT 16/84 
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ULKOMAAN VALUUTAN MUUNTOKURSSI HENKIL~- JA KIITOTAVARALIIKENNETT~ 

VARTEN 

Ulkomaan valuutan muuntokurssit henkilo- ja kiitotavaraliikenteessa 

1 • 5. 1984 alkaen ovat seuraavat: 

Luku- Rahayksikko Lyhennys Mk 
maar a 

100 Alankomaiden floriinia (gulden) Fl (NLC) 195,00 

100 Belgian frangia FrB (BEC) 10,70 

100 Bulgarian leva a Leva (BGL) 510,00 

100 Englannin puntaa £ (GBP) 833,00 

100 Espanjan pesetaa Pta (ESP) 3,90 

100 Irlannin puntaa £ (IEP) 676,00 

100 Italian liiraa Lit (ITL) 0, 35 

100 Itavallan shillinkia Oes (ATS) 31 , 30 

100 Jugoslavia, kayttaa UIC-frangia FrUIC 168,00 

100 Kreikan drakmaa Dr (GRD) 6,00 

100 Luxemburg in frangia Frlux (LUF) 10,70 

100 Neuvostoliiton ruplaa, clearing Rbl (SUR) 7 31 , 00 
( 1. 4.84) 

100 Norjan kruunua Nkr (NOK) 75,90 

100 Portugalin escudoa Esc (PTE) 4 ,40 

100 Puolan zlotya Zl (PLZ) 5,90 

100 Ranskan frangia FF (FRF) 71 , 60 

100 Romanian leita Lei (ROL) 124,00 

100 Ruotsin kruunua Skr (SEK) 73,50 

100 Saksan Liittotasavalta, markkaa DM (OEM) 221,00 

100 Saksan Demokraattinen Tasavalta M (DDM) 221,00 

100 Sveitsin frangia ErS (DHF) 267 ,00 

100 Tanskan kruunua Dkr (DKK) 60,00 

100 Tsekkoslovakian kruunua Kcs (CSK) 90,00 

100 Turkin puntaa Ltg (TRL) 6,00 

100 Unkarin forinttia Ft (HUF) 12 ,50 

100 UIC-frangia FrUIC 168,00 

100 USA:n dollaria $ (USD) 561,00 

(Tru 5708, 8.3.1984) VT 16/84 
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MATKALIPPUALENNUKSIA 1 . 5 . - 31 . 5 . 1984 

Matkalippu voidaan myyd~ VR : n lipputoimistoissa 50 prosentin alennuk

sella v~hint~~n 30 henkilon ryhm~lle tai jos lippu lunastetaan v~hin

t~~n 30 henkilolle niihin juniin , joita ei ole mainittu erillisess~ 

junaluettelossa , mik~li paikkaliput voidaan varata ko junaan paikan 

varausj~rjestelm~n avulla ryhman j~senille . 

Alennus ei koske Helsingin lahiliikennealueen (vyohyketariffi Kkn

Hki , Mrl - Hki , Ri - Hki) sisaisi~ matkoja eik~ matkoja , jotka kokonaan 

tehda~n paikallisliikenteen junissa , joihin paikkoja ei voi varata . 

Paikkalipuista ei varauksen yhteydess~ perit~ maksua , vaan paikkali 

put annetaan vapaapaikkoina . Paikkaliput varataan niin monelle henki 

lolle kuin matkaan osallistuu . 

Ryhmaliput kirjoitetaan oheisen mallin mukaan . 
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Ryhmalipun myynnissa noudatetaan seuraavia ohjeita : 
- lippu myydaan aina toiseen luokkaan 

- hinta lasketaan vahintaan 76 km : n matkalta yhteen suuntaan 
- viimeinen kelpoisuuspaiva on aina 31 . 5 . 1984 

16 

- yli 12 vuotiaiden maksu yhta henkiloa kohti saadaan tariffitaulu-

kosta 2B (menoliput) tai 3B (meno- paluuliput) 

- alle 12 vuotiaiden maksu yhta henki l oa kohti lasketaan se . taulukos 

ta 2B tai 3B saatava maksu jaetaan kahdella ja tasoitetaan s en jal 
keen lahimpaan kymmeneen penniin 

- matkalippu voidaan myyda myos matkalle , jossa osa matkasta tehdaan 
paikallisliikenteen junissa . 

(Nro Lht 2400/545/R4) VT 16/84 

SUOMI - SNTL RAUTATIEYHDYSLIIKENTEEN UUSI RAHTIKIRJALOMAKE 

Suomen ja SNTL : n rautatieyhdysliikenteessa kaytettava rahtikirja

lomake (VR 4706) on uusittu ja sen painos on valmistunut . Lomakkeet 

ovat tilattavissa VR Omatarvepainosta Hyvinkaalta . Uusittu rahtikirja 

otetaan kayttoon suunnassa Suomi - Neuvostoliitto 1 . 5 . 1984 l ukien . 

Nykyisin kaytossa olevaa vanhaa rahtikirjamallia saadaan kayttaa 

rinnan uusien rahtikirjojen kanssa 31 . 12 . 1984 saakka . 

Uusi rahtikirja on 5- osainen : 

Osa 1 

Osa 2 

Osa 3 
Osa 4 
Osa 5 

Huom . 

Rahtikirja vastaanottajalle 

Matkakirja maararautatielle 

Matkakirja lahetysrautatien raja- asemalle 

Matkakirja lahetysasemalle 

Rahtikirjan kaksoiskappale lahettajalle 

Ensimmaisessa painoksessa saattaa osan 4 otsikkoteksti 

olla painovirheen johdosta vaara (Matkakirja maararauta 

tielle) . Tama pyydetaan ottamaan huomioon lahetysase 

milla, eli osa 4 kuuluu siis lahetysasemalle . 

Lomakkeen paperi on kemiallisesti itsejaljentavaa , joten 

etusivua taytettaessa ei tarvita kopiopaperia . Takasivua 
taytettaessa sitavastoin on kaytettava kopiopaperia, jotta 
etusivun teksti ei tahriutuisi . 

(Yt 12 . 4 . 19e4) VT 16/84 
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MA~R~YKSET VAARALLISTEN AINEIDEN KULJETTAMISESTA RAUTATIELL~ 
(VAK) VR 2696 

Julkaisun VAK (lorn . VR 2696) rajahdysaineluokkien kohtiin lahetys 

tapa, lahetysrajoitukset tehdaan seuraavat muutokset 1 . 5 . 1984 lukien : 

1a luokka : Reunanumeroon 118 lisataan uusi kohta (3) : 
(3) Ei muita rajoituksia tavara- ja kiitotavarajunissa . 

1b luokka: Reunanumeroon 146 lisataan uusi kohta (3) : 
(3) Ei muita rajoituksia tavara- ja kiitotavarajunissa. 

1c luokka : Reunanumeroon 183 lisataan uusi kohta (2): 
(2) Ei rajoituksia tavara- ja kiitotavarajunissa . 

(Nro Lko 2408/510/84 , 12 .4.1984) VT 16/84 

PAIKKALIPPUJEN PERUUTTAMINEN JA TAKAISINMAKSU 

1 . 1.1984 lukien muutettiin makuupaikkalippujen seka erikoispikajunan 

ja express-junan istumapaikkalippujen peruuttamista koskevia maa 

rayksia. Paikkalippulomakkeiden uusissa painoksissa em . muutokset 

on jo otettu huomioon , mutta ennen ohjeiden muuttamista otetuissa 

painoksissa ovat lomakkeiden kaantopuolella olevat ohjeet talta 

osin vanhentuneita ja ne ovat aiheuttaneet sekaannuksia . 

Edella olevan johdosta ilmoitetaan , etta em . paikkalippujen peruut 

taminen ja niiden takaisinmaksu hoidetaan Tariffisaannosta ja Rauta

tiekuljetusasetuksen nojalla annetuista yleisehdoista poiketen 

paikkalippulomakkeen kaantopuolella olevien ohjeiden mukaisesti 

silloin kun asiakas niihin viittaa ja kunnes vanha painos on kay 

tetty loppuun . 

(Nro Lko 2405/510/8 4 , 11 . 4 . 84) VT 16/84 

LI I KENNEPAIKKOJEN V~LIMATKAT 

VT :ss a nro 14/84 on lueteltu liikennepaikat , joilta lopetetaan 
ma t kustajajunien pysahtymiset 3 . 6 . 1984 lukien toistais~ksi . Luette 
losta poistetaan Viantien liikennepaikka , jolla junat tulevat edel 
leenkin pysahtymaan aikaisemmista suunnitelmista poiketen . 

(Nro Lko 21/571/84 , 11 . 4 .1984) VT 16/84 
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LIIKENNEPAIKKOJEN VALIMATKAT 

Peipohjan liikennepaikan nimi on liikenneosaston paallikon paatok
sella nro Lko 31052/67/83, 12.8.1983 muutettu nimeksi Kokemaki. 
Nimenmuutos astuu voimaan aikataulukauden vaihtuessa 3.6.1984. 

Samasta paivamaarasta lukien entinen Kokemaen liikennepaikka lak
kautetaan, mutta ko. liikennepaikan kuormausraiteita tullaan edel
leen kayttamaan vaunukuormaliikenteessa uuden Kokemaen (entisen 

Peipohjan) alaisina raiteina. 

Edella olevan johdosta Liikennepaikkojen Valimatkat-julkaisuun teh
daan seuraavat muutokset 3.6.1984 lukien: 

Nykyiset Peipohjan ja Kokemaen liikennepaikat poistetaan julkaisus
ta. 

Uusi Kokemaen liikennepaikka lisataan julkaisuun seuraaavin merkin
noin: 

1. 2. 3- 4. 5- 6. 

Kokemaki •.••• 18 Pri 38. Tpe 97. HTt Hpj 462. Hpk 211. 
Kki 170 Pri Hko 363. Hy 225. 

Ilm 506. Jns 515. 
Jy 252. Kr 324 • 
Kon 615. Kv 334. 
Lh 272. Lla 677. 
Ov 139. 01 563. 
Par 497. Pko 14 5. 
Psl 281 • Pm 332. 
Ri 213. Sk 229. 
Sij 446. Tl 137. 
Tku 265. Vnj 482. 
Yv 441. 

Tulkkilan raide .• Kki 3· Tt 
710 

Potilan raide •••• Kki 3. Tt Konepaja M Potilaa 
711 varten 

(Nro Yt 2381 /571 /84, 16.4.1984) VT 17/84 
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LIIKENNEPAIKKOJEN VALIMATKAT; MATKALIPPUJEN MYYNTI JA MATKATA
VARAN LAHETTAMINEN 

VT:ssa 14/84 lueteltuihin liikennepaikkoihin, joilta lopetetaan 
matkustajajunien pysahtymiset 3.6.1984 lukien toistaiseksi lisa
taan seuraavat liikennepaikat: 

Hakasuo, Jaalanka, Liminpuro, Melalahti, Meteli, Mieslahti, Paak
ki, Pohjakoski, Vihtamo ja Virpela 

(Nro Lko 21/571/84, 16.4.1984) VT 17/84 

KONEPAJOJEN SEISONTA-AJAT v. 1984 

vuosi1omien johdosta ovat konepajojen seisonta-ajat v. 1984 seuraavat: 

Pasi1an konepaja 2.7. - 1.8.1984 
Hyvinkaan konepaja 2.7. - 1.8.1984 
Turun konepaja 2.7. - 1.8.1984 
Kuopion konepaja 9.7. - 8.8.1984 

Pieksamaen konepaja 9.7. - 8.8.1984 

Vaasan konepaja 2. 7. - 1.8.1984 

17 

Konepajoissa on vuosi1omienkin aikana tietty kunnossapitova1mius kuten 1iikenne
osaston kanssa on Hihemmin sovittu. VT 17/84 
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NIMITYKSI~ JA M~~RAYKSI~ 

L i i k e n n e o s a s t o: Apulaisasemapaallikon (A 16) virkaan 
(Hki) apulaisasemapaallikko (A 13) Pauli Johannes Kerola, asema
paallikon (A 13) virkaan (Jk) asemapaallikko (A 12) Tenho Olavi 
Hamalainen, toimistosihteerin (A 8) virkaan (Hl) ylim. liikenne
virkailija (A 5) Tapio Paavo Aukusti Eerola, vaunumestarin virkaan 
(Hki) vaununtarkastaja Vaino Antero Havumaki ja veturinasentaja 
Pentti Matias Liikaoja, konduktoorin virkaan (Hki) jarjestelymestari 

Timo Iisakki Halinen, kuormausmestari Kari Edmund OUlaskivi ja 
junamiehet Armas Antero Kangasmaki, Toivo Antero Airaksinen , Kalevi 

Asseri Peltoniemi, Antti Juhani Harkonen, Pertti Kalervo Leskinen, 
Veikko Henrikki Burman, Sakari Ilmo Sihvonen ja Veikko Olavi Kantola, 

junamiehen toimeen (Ke) asemamiehet (A 2) Tapani Mikael Immonen ja 
Pentti Juhani Pekkanen , teknikon (A 15) virkaan (Pm) ylim. teknikko 
(A 14) Raimo Erkki Olavi Julkunen , toimistosihteerin (A 10) virkaan 
(Pm) toimistosihteeri (A 8) Arja Hellin Hietamaki ja toimistovirkai 

lija (A 4) Sirpa Margit Orvokki Salo , toimistosihteerin (A 8) vir
kaan (Pm) toimistovirkailija (A 4) Marjatta Siloaho , liikennemestarin 
(A 8) virkaan (Tl) ylim . liikennevirkailija (A 5) Sisko Hannele Papu 
nen . 

Ylimaaraiseen insinoorin (A 20) toimeen (Hki) ylim . insinoori (A 19) 
Toivo Matti Kristola , ylimaaraiseen alemman palkkaluokan liikenne
tarkastajan (A 17) toimeen (Hki) liikenneohjaaja (A 12) Alf Evert 
Reijonen , ylimaaraiseen alemman palkkaluokan liikennetarkastajan 

(A 14 ) toimeen (Pm ) toimistosihteeri (A 10) Riitta Helena Tarkiainen. 

Helsinki 1984. Valtioo paina.ruskeslcus 
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LIIKENNEPAIKKOJEN V~LIMATKAT 

Liikennepaikkojen valimatkat - julkaisuun liitteeseen V "Kapoaletavara

li ikennepaikat " tehda an 1 . 5 . 198 4 alkaen seuraavat muutokset : 

Po i stetaan 

Kup ittaa 126 

Turku satama 135 

Tur ku satama poistetaan myos Kappa l etavaraliikennepaikat - kirjasesta 

(VR 3726) . 

Samalla muutetaan Mu nsal an terminaalipiirinumeroksi aakkosellisen 

luettelon ensimmaise l le riville 24 (aikaisemmin 23) seka muutetaan 

Munsala sivulla 14 alkavaan terminaalipiireittaiseen luetteloon 

Pi etarsaaren terminaalipiirista Kokkolan terminaal ioiiriin . 

(Nro Yt 21/571/Bl•, 2'1 . 4 . 1984) VT 10/84 

SJ : N PAIKKALIPPUJEN TILAAMINEN 

Helsingin lipputoimistoon on asennettu kaksi SJ:n paikanvarauspaa

tetta . Toukokuun 2 paivasta lukien voivat matkatoimistot ja kan

sainvalisia lippuja myyvat asemat tilata paikat SJ:n juniin Hel

singin lipputoimistosta. Toukokuun ajan voidaan tilaukset tehda 

entiseen tapaan myos SJ : lta Tukholmasta. Kesakuun 1 paivasta lu
kien on kaikki SJ:n paikkoja koskevat tilaukset osoitettava Hel

singin lipputoimistoon 

postios : 
telex: 

puhelin: 

VR s i s . numero: 

postilokero 991, 00101 Helsinki 

1 2301134 VR SF 

659311 

4080 

SJ:n pa ikkati l auksia koskevat maa r aykset j aava t entiselleen. Mui t a 

kuin SJ:n paikkatilauks i a ei Helsingin lipputoimist oon voi l a het

t aa . Joka i sta SJ :n paikkavarausta kohden per i taan a s i akkaal ta 

1 .6.84 alkaen 10 mk :n suuruinen t i lausmaksu, j oka t i litetaan kuu

kausitili en yhteydes s a. Paikkaa peruut ettaessa ei ti laus maks ua 

palauteta. 

(Lht 24 66/563 /84 , 26 . 4 . 84) VT 18/84 
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RAHTILUOTTO 

Rajattoman luotto-oikeuden kaikilla liikennepaikoilla omaavista 

asiakkaista laadittuun tietokonelistaan tehdaan seuraavat muutok 

set. 

Luetteloon lisataan 

620351 

620740 

750174 

750190 

SOK Rauta-Sokos Riihimaki 
Paalukatu 17 
111 0 0 RIIHIMJ.i.KI 

Kesko Oy K-Maatalouskeskus 
Jyvas - Pirkka 
Alasinkatu 5 
40320 JYVXSKYLX 

Oy Rajahuolinta Ab 
Trans-Cont osasto 
PL 182 
00101 HELSINKI 

Neste Oy 
Jyvaskylan varasto 
40530 JYVXSKYLX 

Luettelosta poistetaan 

642942 Sokos-Kaluste 

(Tlk 186/84, 25.4.1984) VT 18/84 

18 
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AVOIMIA VIRKOJA JA TOIMIA 

Toimistovirkailijan (A 4) toimen sijaisuus talousosaston tilitoimis

tossa . 

Tilitoimiston kansainvaliseen tarkastusjaostoon haetaan henk iloa. 

Tehtavina mm. itaisen tavaraliikenteen rahtien ja neuvostoliittolais

ten vaunujen kayttomaksujen tarkastus seka mahdollisesti lantiseen 

yhdysliikenteeseen liittyvat tehtavat. 

Tehtava an valittavalla tulee olla rahditus- ja tility skokemusta seka 

auttava saksan/ranskan/venajan taito . 

Toimesta antaa lahempia tietoja konttoripaallikko Marjatta Parviai

nen puh . 27 14 . Hakemukset pyydetaan lahettamaan talousto imistoon vii 

meistaan 18 . 5 . 84 

Helsingin sahkoalueelle (Hki sh) otetaan tyosooimussuhteeseen tyo 

kokemusta omaava 

T E K N I K K 0 

tu rvalaitea l an tyonjohtotehtaviin . 

Liikenneosaston paa l likoll e osoitetut hakemukset pyydetaan lahetta

maan 21 . 5 . 1984 mennessa osoittee l la : 

Sahkoalueen paallikko , VR Sahkotalo, 00240 Helsinki 24 . 

Lisatietoja tehtavasta antaa ytkn E . Tuomisto puh . 911/3342 

Helsinpin sahkoalueelle Helsingin sahkohuoltoon haetaan vahvavirta

alan tyonjohto- ja suunnittelutehtaviin 

S X H K C T E K N I K K 0 A 

Tehtayasta kiinnostuneita pyydetaan ilmoittautumaan Helsin~in lii 

kennepiirin liikennetarkastaja Tawastille puh . 911 - 2069 toukokuun 

21 . paivaan 1984 mennessa . 

Helsinki 1984. Valtlon palnatuskeskus 
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VR MATKAILULIPUT 1984 
Matkailulipun myyntiohjeisiin pyydetaan tutustumaan erikoisella 

huolellisuudella. 

Jarviliikenteen liikennoitsijoiden aloittaessa ja lopettaessa lii

kennoimisen eri aikoina, on tarkeata, etta aikatauluihin tutustu

taan. 

Jarviliikenteen purjehduskausi, aikataulut, paikanvaraukset ja muut 

tiedot julkaistaan Suomen Kulkuneuvot (turisti) -nimisessa julkai
sussa, joka tulee voimaan 3.6.1984. 

Asiakkaalla on mahdollisuus suunnitella oman mielensa mukaisia mat

koja kayttamalla rautatiematkojen lisaksi vain niita kulkuneuvoja 

ja matkustusreitteja, jotka on jaljempana mainittu laiva-, auto- ja 

lentomatkojen osalta. 

Alla mainitut matkailulipun myyntiohjeet ja -hinnat ovat voimassa 

1 .4 .1984 - 31 . 3. 1985. 

VR matkailulippujen myyntiohjeet 1.4.1984- 31.3.1985 
a) Matkailulippujen myynti alkaa 1 .4. lukien ja paattyy 31 .3. Lip

puja saadaan myyda aikaisemminkin ehdolla, etta ensimmaiseksi mat
kustamiseen oikeuttavaksi paivamaaraksi lippuun merkitaan 1 .4. 

·Kun matkailulippuun sisaltyy rautatiematkan lisaksi lento-, auto

tai laivamatka, kirjoitetaan naita ilmaiseva koodi myyntiperusteen 

seuraavasti: 

lento 

auto 
laiva 

10 

20 

30 _j 
Mikali 1.2. - 31.3.1985 valisena aikana myytaviin matkailulippuihin 

sisallytetaan auto-, laiva- tai lentomatkoja, saadaan tassa VT:ssa 

mainittujen auto-, laiva- ja lentomatkojen hintoja kayttaa ainoas
taan siina tapauksessa, etta auto-, laiva tai lentomatkat suorite

taan viimeistaan 31 .3.1985. 
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Jokaista erillista menomatkaa varten laaditaan oma lippunsa uudelle 
VR lomakkeelle 2202. Liput nidotaan "Matkailulippukansiin", johon 

merkitaan myos kokonaishinta. 

--------------------------------
1 

b) Haluttaessa matkailulippuun lentomatka, on siihen sisallytettava ! 
vahintaan kaksi rautatiematkaan oikeuttavaa menolippua. Talloin 

yhteenlaskettujen rautatiematkojen pituuden on oltava vahintaan 200 

kilometria. Katso lisaohjeet kohdassa "Lentomatkat". 

Matkailulippuun sisaltyva lentomatka ei saa olla meno-paluumatka. 

Jos lipussa esiintyy esim. lentomatka Helsinki - Jyvaskyla, ei lip

puun saa enaa sisallyttaa lentoa Jyvaskyla- Helsinki. 

Matkailulipun yhteydessa Finnair Oy myontaa normaalit lapsialennuk

,set, joten yksi alle 4-vuotias kuljetetaan aikuisen seurassa il
maiseksi. Useammasta alle 4-vuotiaasta lapsesta samoin kuin 4-11 

'i-vuotiaasta lapsesta peritaan 50% samalle matkalle sovellettavasta 
matkailulippuun liittyvasta lentomatkan hinnasta. Muita alennuksia 

lei my:~neta. ___ -----------

c) Matkailulippu koostuu kolmesta tai useammasta vahintaan 76 km:n 
rautatiematkaan oikeuttavasta menolipusta. 

Mikali matkailulippuun liittyy muita matkailupalveluja (auto, !en

to, laiva, hotelli yms.), on lippuun sisallytettava vahintaan kaksi 

rautatiematkaan oikeuttavaa menolippua. Talloin yhteenlaskettujen 

rautatiematkojen pituuden on oltava vahintaan 200 kilometria. 

Jokaisen rautatiematkan menolipun hinnasta myonnetaan 10 %:n alen

nus. 

Matkailulipun hinnat ovat VR tariffitaulukoissa 10 A ja 12 A (alle 

12-vuotiaat). 

d) Matkailulippu on voimassa 2 kuukautta. Kelpoisuusaika koskee 
myos lentomatkoja. Lipun kelpoisuusaika paattyy toisena kelpoisuus

kuukautena leimauspaivaa jarjestysnumeroltaan vastaavana paivana 

I 
l 
l 
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klo 24.00. Jollei toisessa kelpoisuuskuukaudessa ole jarjestysnume
roltaan vastaavaa paivaa, paattyy kelpoisuusaika kuukauden viimei
sena paivana klo 24.00. Liput oikeuttavat matkustamaan kaikissa 

junissa. 

e) 4-vuotta tayttaneille, mutta 12-vuotta nuoremmille lapsille myy

daan matkailulippuja puoleen hintaan. 

f) Muita kuin tassa VT:ssa mainittuja auto-, laiva- ja lentomatkoja 

ei saa sisallyttaa lippuun. 

g) Lippua laadittaessa on huomattava, etta jokainen rautatie-, au

to- laiva- ja lentomatka kirjoitetaan eri lipuille, johon merkitaan 

ao. matkan hinta. Lisaohjeet lentolippujen kirjoittamisesta kohdas

sa "Lentomatkat". 

h) Matkailulipulla ei saa kantaa laivojen hyttipaikkamaksuja. 

i) Lipunmyyja voi kirjoittaa, asiakkaan niin halutessa, lipun alka

vaksi muultakin kuin omalta liikennepaikalta. 

Rautatieasemat myyvat matkailuliput erillisesta lippuvihosta, johon 
myyntiaseman nimi leimataan tiemerkinnat kohdan ylapuolelle. 

j) Matkailulippuun liittyvan laivamatkan meno- ja paluumatkan hinta 

merkitaan vain menomatkan lipulle ja paluumatkan lippuun kirjoite

taan "Lisamerkinnat" -kenttaan aikuisten osalta: "Laiva , koko, Pa

luumatka" ja vastaavasti lasten osalta: "Laiva, puoli, Paluumatka". 

Laivamatkojen meno-paluuhinnat: 

aikuinen 

Koli - Vuonislahti 27,00 mk 

alle 12-vuotias 

13,50 mk 

Matkailulippuihin voidaan s_i_s_a_l_l_y_t_t_a_·a_· _r_a_u __ t_a_t_i_e_m_a_t_k_o_J_·e_n ___ o_h_olla •ain I jaljempana mainitut laiva-, auto- ja lentomatkat: 



- 5 - 18a 

LAIVAMATKAT 

(Matkailulippuun liittyvasta meno- ja paluumatkasta, ks. myyntioh
jeet j) -kohta) 

Laivamatka (tai 
painvastoin 

Saimaa: 

Heinavesi-Kuopio 
Kuopio-Savonlinna 

Punkaharju
Savonlinna 

Pielinen: 

Joensuu-Koli 
Joensuu-Lieksa 
Joensuu-Nurmes 
Koli-Lieksa 
Koli-Nurmes 
Koli-Vuonislahti 

Paivaristeily Joen-
suusta 2 h (to-la) 

Kallaves.i: 

Kuopio-Ritoniemi 
(ei ti ja ke) 

Paijanne: 

Jyvaskyla-Lahti 

Jyvaskyla-Jamsa 

Jamsa-Lahti 

Menolipun hinta 

Aikuinen 
mk 

75,00 
160,00 

60,00 

85,00 
100,00 
120,00 
40,00 

55,00 
22,00 

31 ,00 

13,50 

132,00 

78,00 

110,00 

Alle 12-v. Liikenteenharjoittaja 
mk 

37,50 
80,00 

30,00 

42,50 
50,00 
60,00 
20,00 

27,50 
11 ,00 

16,50 

6,80 

66,00 

39,00 

55,00 

Roll-Lai vat Oy 

Roll-Laivat Oy 

Oy Savonlinnan Laivat 

Nurmes-Marina 
Nurmes-Marina 
Nurmes-Marina 
Nurmes-Marina 
Nurmes-Marina 
Pentti Hinkkanen 

Karelia-yhtiot 

Ritoniemen Lomakyla Oy 

Paijanne Risteilijat 

Hilden 
Paijanne Risteilijat 
Hilden 
Paijanne Risteilijat 
Hilden 
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Vanajavesi-Nasijarvi: 

Hameenlinna-Tampere 111 ,00 55,50 Laiva Oy Matkailu 
Toijalan satama-
Hameenlinna 84,00 42,00 Laiva Oy Matkailu 
Hameenlinna-
Valkeakoski 84,00 42,00 Laiva Oy Matkailu 
Tampere-Toijalan 

satama 77,00 38,50 Laiva Oy Matkailu 
Tampere-Virrat 124,00 62,00 Oy Runoilijan tie 

Turku/Naantali-

Ahvenanmaa: 

Turun satama-

Maarianhamina 

Yhteisluokka 45,00 Vikinglinja Oy 

Naantali-Maarian-
hamina yhteisluokka 37,00 Vikinglinja Oy 

AUTOMAT KAT 

Hinnat voimassa 1 .4,84 - 31.3.85 

Matka (tai painvastoin) 

Enontekio-Rovaniemi 

Evijarvi-Pietarsaari 

Forssa-Tampere 

Forssa-Turku 
Haapajarvi-Viitasaari x) 

Heinola-Lahti 

Heinola-Mikkeli 
Humppila-Minkio xx) 

Hameenlinna-Palkane 

Iisalmi-Joensuu 

Menolipun 
aikuinen alle 

12 v. 
vakiovuoro 
mk mk 

82,00 41 ,00 

17,90 9,00 
27,00 13,50 
26,00 13,00 

11 ,00 5,50 
27,00 13,50 
4,00 2,00 

13,90 7,00 
57,00 28,50 

hinta 
aikuinen 

pikavuoro 
mk 

86,00 

31 ,00 

30,00 

37,00 

15,00 

31 ,00 

17,90 
61 ,00 

alle 
12 v. 

mk 

45,00 

17,50 

17,00 

20,50 

9,50 
17,50 

11,00 

32,50 



Imatra-Puumala K) 
Imatra-Rantasalmi 
Ivalo-Rovaniemi x) 
Joensuu-Koli (y) x) 

Joensuu-Kuopio 
(Outokummun kautta) x) 

(Polvijarven kautta) 

Joensuu-Mikkeli 

Joensuu-Nurmes 

Joensuu- Savonlinna 

Joensuu-Varkaus 
Juuka-Koli x) 
Juuka-Kuopio x) 

Jyvaskyla-Karstula x) 

Jyvaskyla-Kokkola 

Jyvaskyla-Kuopio 

Jyvaskyla-Mikkeli 
Jyvaskyla-Oulu x) 

Jyvaskyla-Viitasaari x) 

Jamsa kk-Lankipohja 

Jamsa kk-Orivesi as th 
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19,00 
37,00 
77,00 
20,50 

40,00 

43,00 
57,00 

36,00 

42,00 

35,00 
12,30 

35,00 

28,00 

68,00 

41,00 

33,00 

28,00 

13,10 
22,00 

x) lippu kelpaa myos Postin autossa 
KX) sunnuntaisin 3.6.-26.8. 

9,50 
18,50 

38,50 
10,30 

20,00 

21 '50 
28,50 

18,00 
21 ,00 

17 , 50 

6 , 20 

17,50 

14,00 

34,00 
20,50 

16,50 

14,00 

6,60 
11 ,00 

81,00 

44,00 

61 ,00 

40,00 

39,00 

16,30 

39,00 

32,00 

72,00 

45,00 
37,00 

94,00 
32,00 

13,40 

Matka (tai painvastoin) Menolipun hinta 
aikuinen alle aikuinen 

12 v. 
vakiovuoro pikavuoro 

18a 

42,50 

24,00 

32,50 
22,00 

21 ,50 

10,20 

21 '50 
18,00 

38,00 

24,50 
20,50 

49,00 
18,00 

8,70 

alle 
12.v. 

mk mk mk mk 

Jamsa kk-Orivesi kk 

Kaivanto-Kangasala kk 

Kaivanto-Palkane 
Kajaani-Kokkola x) 

Kajaani-Kuhmo x) 

Kajaani-Kuusamo x) 

Kajaani-Nurmes 
Kajaani-Sotkamo x) 

Kajaani-Ammansaari X) 

Kangasala kk-Tampere 

19,00 

4,50 

5,10 

30,00 
67,00 

36,00 

13,10 

31 ,oo 
6,70 

9 ,50 
2 ,30 
2,60 

15,00 

33,50 
18,00 

6,60 

15,50 

3,40 

20,40 

70,00 

71 ,00 

40,00 

17' 10 

35,00 
10,70 

12,20 

37,00 

37,50 
22,00 

10,60 

19,50 
7,40 
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Karstula-Kokkola x) 

Karstula-Kuopio 
Karstula-Saarijarvi x) 

Karstula-Seinajoki 
(Alajarven kautta) 
(Lehtimaen kautta) x) 

Kars t ula-Viitasaari x) 

Kemi-Akaslompolo xx) 

Kemijarvi-Kuusamo x) 

Kemijarvi-Rovaniemi x) 

Kilpisjarvi - Muonio x) 

Kilpisjarvi-Palojoensuu x) 

Kittila-Muonio x) 

Kittila- Rovaniemi x) 

Kokkola-Vaasa 

Kokkola-Vaasa 

(Ev ijarven kautta) 
Koli-Kuopio x) 

Kuhmo-Lieksa x) 

Kuhmo-Nurmes 
Kuhmo-Sotkamo x) 

Kuhmo-Suomussalmi x) 

Kuopio - Nurmes 

(Siilinjarven kautta) 
Kuopio-Saarijarvi x) 

43,00 

11 ,50 

43,00 
32,00 

23,00 

68,00 

42,00 

26 , 00 

53 , 00 

41 ,00 
25,00 

43 , 00 

37,00 

37,00 
45,00 
31 ,00 

25,00 

19,00 

37,00 

37,00 
56,00 
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x) lippu kelpaa myos Postin autossa 

xx) liikennoidaan vain 15 . 2 . -30.4 . 

21 '50 

5,80 

21 '50 
19,00 
11 ,50 

34,00 
21,00 

13,00 

26,50 

20,50 
12,50 

21 '50 
18,50 

18,50 
22,50 
15,50 
12 , 50 

9,50 
18,50 

18,50 
28,00 

47,00 
62,00 

15,50 

40,00 

27,00 

57,00 

45,00 
29,00 

47,00 

41 ,00 

49,00 

41 ,00 

Matka (tai painvastoin) Menolipun hinta 
aikuinen alle aikuinen 

12 v. 
vakiovuoro pikavuoro 

25,50 
33,00 
9,80 

22,00 

15 , 50 

30,50 

24,50 
16,50 

25,50 
22,50 

26,50 

22,50 

alle 
12 v. 

mk mk mk mk 

Kuopio-Vaasa x) 

Kuopio-Varkaus 
Kuopio - Viitasaari x) 

Kustavi-Tur ku 
Kuusamo- Oulu x) 

Kuusamo- Rovaniemi x) 

23,00 

40 , 00 
20 , 50 

58,00 

52,00 

11 ' 50 
20 , 00 

10 , 30 
29 , 00 

26,00 

110,00 

27 , 00 

44,00 

24 , 50 
62 , 00 

57 , 00 

15 , 50 
24,00 

14 , 30 

33 , 00 



Kuusamo-Rukatunturi ~) 
Kuusamo-Taivalkoski x) 
Kuusamo-Ammansaari x) 

Lappajarvi-Pietarsaari 
(Evijarven kautta) 
Lappeenranta-Mikkeli 
Lankipohja-Orivesi as th 
Lankipohja-Orivesi kk 
Mikkeli-Puumala 
Mikkeli-Savonlinna 

Mikkeli-Varkaus 
Muonio-Pallastunturi ~) 
Muonio-Palojoensuu x) 

Muonio-Rovaniemi 
(Kittilan kautta) x) 

Muonio-Tornio 
Muonio-Akasjoensuu x) 

Nurmes-Sotkamo 
Oulu-Pihtipudas x) 
Oulu-Pyhasalmi x) 
Oulu-Rukatunturi x) 
Oulu-Taivalkoski x) 
Oulu-Viitasaari x) 

Pallastunturi-Rovaniemi 
Palojoensuu-Rovaniemi 
Pekkala-Rovaniemi 
Pello-Tornio x) 
Pello-Akasjoensuu x) 
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9,40 

17,90 

40,00 

23,00 

32,00 

9,40 

8,80 

22,00 

30,00 

26,00 

10,40 

15,50 

63,00 

71,00 

19,00 

27,00 

43,00 

65,00 

74,00 

19,00 

35,00 

25,00 

4,70 

9,00 

20,00 

11 '50 
16,00 

4,70 

4,40 

11,00 

15,00 

13,00 

5,20 

7,80 

31 ,50 

35,50 

9,50 

13,50 

21 '50 

32,50 

37,00 

9,50 

17,50 

12,50 

13,40 

21,90 

44,00 

35,00 

12,80 

34,00 

30,00 

19,50 

67,00 

31,50 

60,00 

49,00 

69,00 

47,00 

70,00 

69,00 

78,00 

x) lippu kelpaa myos Postin autossa 

Matka (tai painvastoin) Menolipun hinta 
aikuinen alle aikuinen 

12 v. 
vakiovuoro pikavuoro 

18a 

8,70 

13,00 

24,00 

19,50 

8,40 

19,00 

17,00 

11 ,80 

35,50 

17,50 

32,00 

26,50 

36,50 

25,50 

37,00 

36,50 

41,00 

alle 
12 v. 

mk mk mk mk 

Pihtipudas-Viitasaari x) 
Pori-Turku x) 

Pori-Vaasa 
(Pirttikylan kautta) x) 

12,30 

40,00 

53,00 

6,20 

20,00 

26,50 

16,30 

44,00 

57,00 

10,20 

24,00 

30,50 
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Posio-Rovaniemi 38,00 19,00 
Pyhasalmi-Viitasaari x) 27,00 13,50 29,00 
Rauhala-Rovaniemi 56,00 28,00 60,00 

Rauma-Turku 
(Laitilan kautta) 26,00 13,00 30,00 

Rauma-Uusikaupunki 15,50 7,80 

Rovaniemi-Rukatunturi 52,00 26,00 

Rovaniemi-Sirkka 47,00 23,50 51 ,00 

Rovaniemi-Sodankyla x) 36,00 18,00 40,00 

Rovaniemi-Sarkijarvi 61 ,00 30,50 65,00 

Saarijarvi-Viitasaari x) 19,00 9,50 
Suomussalmi-Ammansaari x) 4,50 2,30 
Toijala-Valkeakoski 7,80 3,90 
Tornio-Akasjoensuu 56,00 28,00 

Tornio-Akaslompolo 62,00 31 ,00 
Turku-Vaasa x) 91 ,00 
Akasjoensuu-Akaslompolo xx) 9,40 4,70 

x) lippu kelpaa myos Post in aut ossa 
xx) liikennoidaan vain 15 . 2.-30.4 . 

MUSEOJUNAMATKAT 

Liikennoidaan vain sunnuntaisin 3.6.-26.8.1984 

Matka (tai painvastoin) Menolipun hinta 
aikuinen alle 12 v. 

Minkio-Jokioinen 12,00 6,00 

LENTOMATKAT 

16,50 
32,00 

17,00 

27,50 
22,00 

34,50 

47,50 

Matkailulippuun liittyvien lento-osuuksien kirjoitus ja tilitysoh

jeet: 

A. Finnairin lipunkirjoitusoikeud~t omaavat matkatoimistot 
kirjoittavat lento-osuuden suoraan Finnairin lentolipulle 
hinnallisena ja tilittavat lentolipun suoraan Finnairille 
eika enaa VR:lle. 
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Lentolippuun kohtaan "Annettu yhdess~ no/ " merkit•Kn nii

den VR 2202 -lippujen numerot, jotka sisaltyv~t kyseiseen 

matkailulippuun (esim. VR 334140-145) sekK kohtaan "Maksu

peruste" VRML. 

B. VR:n asemat ja ne matkatoimistot, joilla ei ole Finnairin 

lipunkirjoitusoikeutta, toimivat nykyisell~ tavalla, eli 

kirjoittavat lento-osuuden VR 2202 lipulle hinnallisena ja 

tilittav~t sen VR:lle. 

VR 2202 -lipulle kirjoitettu lentolippu vaihdetaan vain 

Finnairin toimistoissa varsinaiseen lentolippuun. 

Yleist~ 

Matkailulipussa, johon sisaltyy lento-osuus on oltava vahintKKn 

kaksi rautatiematkaan oikeuttavaa menolippua, joiden yhteenlasketun 

matkan pituus on v~hintKan 200 kilometri~. 

Kaikki matkailulippuun sisaltyv~t liput (myos lentoliput) nidotaan 

matkailulipun kansiin. 

Kansilehteen merkit~an koko matkailulipun yhteishinta (myos Finnai

rin lipulle kirjoitetun lentolipun hinta), kaikkien siihen sisalty

vien lippujen lukum~ar~, viimeinen kelpoisuusp~iva ja myyntipaikan 

paiv~maar~. 

Takaisinmaksu 

Lentomatkan sis~lt~v~n matkailulipun takaisinmaksurnenettelyst~ an

netaan uudet ohjeet erikseen. Toistaiseksi menetellaan nykyisen 

k~ytannon mukaan . K~ytt~rn~tonta rautatiematkaa ei voida maksaa ta

kaisin jos lentolippu on irroitettu matkailulipun kansista eik~ 

lentomatkaa jos rautatieosuudet puuttuvat. 

Lentohinnat Finnairin ja Finnaviationin reiteille voimassa 

1.5.1984-31.3.1985 

Matka (tai painvastoin) 

Helsinki-Joensuu 

Helsinki-Jyv~skyl~ 

Aikuinen 
mk 

251 ,00 

180,00 

Alle 12 v. 
mk 

125,00 

90,00 



18a 

Helsinki-Kuopio 

Helsinki-Lappeenranta 
Helsinki-Maarianhamina 
Helsinki-Mikkeli 

Helsinki - Pori 
Helsinki-Savonlinna 
Helsinki-Tampere 

Helsinki-Turku 

Helsinki-Vaasa 
Helsinki-Varkaus 

Ivalo-Kemi 

Ivalo-Oulu 
Ivalo-Rovaniemi 

Joensuu-Jyvaskyla 

Joensuu-Kuopio 

Jyvaskyla-Kuopio 

Jyvaskyla-Oulu 

Jyvaskyla-Tampere 

Jyvaskyla-Turku 
Kajaani-Oulu 

Kemi-Oulu 

Kemi-Rovaniemi 

Kokkola/Pietarsaari-Pori 

Kokkola/Pietarsaari-Vaasa 

Kuopio-Tampere 

Lappeenranta-Pori 

Lappeenranta-Tampere 

Lappeenranta-Turku 

Maarianhamina-Pori 

Maarianhamina-Tampere 

Maarianhamina-Turku 

Oulu-Rovaniemi 

Pori-Turku 

Tampere-Turku 

Turku-Vaasa 

Matka (vain tahan suuntaan) 
Kajaani-Helsinki 

Kokkola/Pietarsaari-Helsinki 
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251 ,00 
156,00 
215,00 
156,00 

169,00 
206,00 
126,00 

128,00 

252,00 

206,00 

230,00 
268,00 

154,00 

170,00 

90,00 
110,00 

205,00 

124,00 

208,00 

114,00 

90,00 

90,00 
200,00 

91 ,00 

202,00 
268,00 

178,00 

240,00 

189,00 

204,00 

120,00 

140,00 

95,00 
114,00 

205,00 

312,00 
273,00 

(Nro Lht 2318/543/84, 17.4.1984) VT 17A/84 

125,00 
78,00 

107,00 
78,00 

85,00 
103,00 

63,00 

64,00 

126,00 

103,00 

115,00 

134,00 

77,00 

85,00 

45,00 

55,00 
102,00 

64,00 

104,00 

57,00 
45,00 

45,00 
100,00 

45,00 
101,00 

134,00 

89,00 

120,00 

94,00 
102,00 

110,00 

70,00 

48,00 

57,00 
103,00 

156,00 

137,00 
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ULKOMAAN VALUUTAN MUUNTOKURSSIT TAVARALIIKENNETT~ VARTEN 

Tilitoimiston sahkeella nro 163, 30.4.1984, on kansainvalisessa 

tavaraliikenteessa kaytettavia ulkomaan valuutan muuntokursseja 

muutettu 2.5.1984 lukien seuraavasti: 

100 Alankomaiden floriinia 191,00 mk 

1 Englannin punta 8, 10 mk 

100 Itavallan shillinkia 30,70 mk 

100 Neuvostoliiton ruplaa 732,00 mk 

100 Norjan kruunua 75,40 mk 

100 Puolan zlotya 5, 10 mk 

100 Ranskan frangia 70,20 mk 

1 00 Ruotsin kruunua 73,00 mk 

100 Saksan liittotasavallan 
markkaa 215,00 mk 

100 Saksan demokraattisen 
tasavallan markkaa 215,00 mk 

100 Sveitsin frangia 260,50 mk 

1 00 Tanskan kruunua 58,60 mk 

100 Tsekkoslovakian kruunua 90,00 mk 

100 Unkarin forinttia 12 , 50 mk 

(Tru nro 5798, 30.4.1984) VT 19/84 
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VR:N PUHELINLUETTELO 

Hki sivu 30, Lh la, Vierumaen aseman puhelinnumero on virheelli
nen. Oikea numero on 317d. 

LIIKENNEPAIKKOJEN VALIMATKAT 

Liikennepaikkojen valimatkat-julkaisun liitteeseen V "Kappaletava
raliikenenpaikat" tehdaan 3. 6.1984 alkaen seuraavat muutokset: 

Poistetaan 

Lisataan 

Kokemaki 171 
Peipohja 170 

Kokemaki 170 18 Pri 3 c 39 

Vastaavat muutokset tehdaan myos Kappaletavaraliikennepaikat-kir
jaseen (VR 3726). 

VALTIONRAUTATEIDEN AUTOLIIKENNE (VR 2650) 

Porin terminaalipiirin linjan nro 3403 Pori - Kokemaki merkinnat 
muutetaan seuraaviksi: 

3403 PORI - KOKEMAKI 

Pori - Ulvila 10 - Nakkila 19 - Harjavalta 28 - Mersto
la 30 - Kokemaki 39 

VR Pori 

(Nro Yt 2381/571/84, 16.4.1984) VT 19/84 

19 
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NIMITYKSIA JA MAARAYKSIA 

L i i k e n n e o s a s t o: Sahkotarkastajan (A 20) virkaan (Hki) 
ylim. yliteknikko (A 18) Erkki Johannes Tuomisto, yliteknikon 
(A 16) virkaan (Tpe) ylim. teknikko (A 14) Esko Asseri Korpinen, 
teknikon (A 15) virkaan (Tpe) ylim. teknikko (A 15) Mauri Juhani 
Mustonen, apulaisasemapaallikon (A 15) virkaan (Tpe) ylim. liiken
nevirkailija (A 5) Jorma Kalevi Tuominen, asemapaallikon (A 15) 
virkaan (Pri) liikennemestari (A 8) Matti Johannes Lappalainen, 
toimistosihteerin (A 11) virkaan (Tpe) toimistosihteeri (A 10) Aino 
Anna Maria Wallin, toimistosihteerin (A 10) virkaan (Tpe) toimisto
sihteeri (A 8) Marja Liisa Heikkila, toimistosihteerin (A 8) vir
kaan (Tpe) toimistovirkailija (A 5) Airi Marjatta Nappila, toimis
tosihteerin (A 8) virkaan (Tpe) toimistovirkailija (A 1) Irma An
nikki Haapaniemi, liikennemestarin (A 8) virkaan (Tl) ylim. liiken
nevirkailija (A 5) Vuokko Marjatta Elijoki, veturinkuljettajan vir
kaan (Tpe) veturinlammittajat (A 6) Seppo Sakari Oksala , Jussi Jor
ge Kalervo Niemi, Raimo Olavi Laaja, Matti Sakari Pispa, Matti Las
se Paasonen, Timo Mikael Sarkimaki ja Risto Juhani Heikkila, vetu
rinkuljettajan virkaan (Tpe) veturinlammittajat (A 6) Veijo Yrjo 
Olavi Koskela ja Kyosti Kalevi Viikki, veturinkuljettajan virkaan 
(Tl) veturinlammittaja (A 6) Esa Risto Paavali Lassila, veturinkul
jettajan virkaan (Pri) veturinlammittajat (A 6) Kalle Heikki Juhani 
Kaunisto ja Tarmo Juhani Tikka, veturinkuljettajan virkaari (Tku) 
veturinlammittajat (A 6) Veikko Akseli Puranen ja Erkki Vesa Juhani 
Tarkiainen, konduktoorin virkaan (Tpe) asemamies (A 1) Ilari Matti 
Tapani Maki, konduktoorin virkaan (Rma) ylim. jarjestelymestari 
Aarno Artturi Rantanen, konduktoorin virkaan (Hpk) asemamies (A 2) 
Matti Ilmari Hautalahti liikennemestarin (A 8) virkaan (Kv) ylim. 
liikennevirkailija (A 5) Vesa Juhani Kiuru, veturinkuljettajan vir
kaan (Kv) veturinlammittajat (A 6) Ari Juhani Tikka, Matti Juhani 
Marttila, Jaakko Kalervo Koppinen, Kari Juhani Pukki, Jorma Tapio 
Viantie, Markku Juhani Kumpulai~en, Juha Antero Kupias ja Jukka 
Tapio Alatalo, veturinkuljettajan virkaan (Lr) veturinlammittaja 
(A 6) Pekka Tapani Nappi , veturinkuljettajan virkaan (Kta) veturin
lammittaja (A 6) Esa Arto Anttalainen, konduktoorin virkaan (Kv) 
vaihdemiesten esimies Pentti Ale Olavi Jormanainen ja junamies Pek
ka Heikki Antero Jarvinen, konduktoorin virkaan (Kta) junamiehet 
Paavo Veikko Johannes Paajanen ja Juha Matti Henrik Kurttila, kon
duktoorin virkaan (Hma) junamies Antti Juhani Malmberg, konduktoo
rin virkaan (Lr) junamies Paavo Einari Ellonen, konduktoorin vir
kaan (Imr) junamiehet Aarre Aatos Tiainen ja Heikki Kupias, kuor
mausmestarin virkaan (Kv) asemamies (A 2) Vesa Jaakko Rama, vaihde
miesten esimiehen virkaan (Kta) junamies Tapio Aarre Tarhonen, toi
mistovirkailijan (A 4) toimeen (Tpe) ylim. toimistovirkailijat 
(A 1) Kaija Kristiina Suhonen ja Sinikka Inkeri Elisabet Saarinen , 
toimistovirkailijan (A 3) toimeen (Tpe) ylim. toimistovirkailija 
(A 1) Aino Marjatta Hakamaki, toimistovirkailijan (A 2) toimeen 
(Pri) ylim. toimistovirkailija (A 1) Tarja Tuulikki Heino, toimis
tovirkailijan (A 2) toimeen lPri) ylim •. toimistovirkailija (A 1) 
Arja Ulpu Kaarina Lampinen, toimistovirkailijan (A 1) toimeen (Tpe) 
ylim . · toimistovirkailija (A 1) Irmeli !iris Marjaana Pohjoisaho , 
koneenhoitajan (A 6) toimeen (Tku) ylim. huoltomies Niilo Gunnar 
Rauhanen, vaununtarkastajan toimeen (Tku) vaunumies (A 3) Seppo 
Juhani Lindfors, toimistovirkailijan (A 2) toimeen (Kta) ylim. toi
mistovirkailija (A 1) Sirkku Kaarina Eriksson, toimistovirkailijan 
(A 2) toimeen (Vna) ylim. toimistovirkailijat (A 1) Liisa Sisko 
Makila ja Arja-Leena Annukka Ahlqvist, vaununtarkastajan toimeen 
(Kv) ylim. vaununtarkastaja Jukka Kalevi Ihaksi , koneenhoitajan 
(A 6) toimeen (Imr) ylim. tallimies Markus Kalevi Kymalainen, juna-
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miehen toimeen (Kv) asemamiehet (A 1) Aimo Kalevi Kotilainen ja 
Risto Juhani Naranen, junamiehen toimeen (Kta) aeemamiehet (A 1) 
Kari Martti Tapio Pesonen ja Veli-Pekka Heimonen, junamiehen toi
meen (Hma) asemamies (A 2) Timo Veikko Tapani Suojarinne, vaihde
miehen toimeen (Kta) asemamiehet (A 1) Aulis Martti Kilpelainen, 
(A 2) Seppo Olavi Pensola ja (A 2) Jari Aulis Petteri Heinvuo, 
vaihdemiehen toimeen (Imr) asemamiehet (A 1) Veli-Jukka Tapani Pit
kanen ja Jouko Hannu Kalevi Viljakainen, junamiehen toimeen (Vlm) 
asemamies (A 1) Arvo Antero Jaaranen. 

Ylim. autonkuljettajan toimeen (Lh) aeemamiee (A 2) Ari Juhani Vil
janen seka ylim. asemamiehet (A 1) Seppo Juhani Koskinen, Hannu 
Antero Salomaa, Jouni Sakari Tuomaala ja Kimmo Juhani Tuominen, 
asemamiehen (A 1) toimeen (Ri) tilapaiset asemamiehet Jari Pekka 
Hinkkanen, Jouni Antero Juutilainen, Harri Tapio Lampen, Kari Pekka 
Luotonen, Hannu Paavo Uusitalo ja Aimo Tapani Viita, ylim. asema
miehen (A 2) toimeen (Ri) tilapaiset asemamiehet Esa Mikael Huhta
saari, Hannu Olavi Lintunen ja Veli-Mikko Tapio Vainola, huoltomie
hen toimeen (Pri) ylim. tallimies Tapio Kalervo Poso ja tilapainen 
tallimies Pertti Johannes Huhtapelto, toimistovirkailijan (A 1) 
toimeen (Kv) tyosopimussuhteinen toimistovirkailija Pirjo Liisa 
Joutjarvi, ylim. liikennevirkailijan toimeen (Kv) liikennevirka
miesharjoittelija Juha Petri Olavi Vasko. 

EROJA 
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T a 1 o u s o s a s t o 
ria Jyrkiainen . 

ylim . to imistosihteeri (A 8) Auni Ester Ma-

R a t a o s a s t o: ylim. piirtaja (A 3) Aini Orvokki Linden. 
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LIIKENNEPAIKKOJEN VALIMATKAT 

Liikennepaikkoj en valimatkat - julkaisuun lisataan 03.06.1984 
lukien Outokumpu kaupungin liikennepaikka seuraavin merkinnoin: 

Outokumpu 

kaupunki 
0~ 

2 

40 
Jns 

3 4 
Vnj 15. Sij 97. 

(Nro Lko 2545/570/84, 10.5.1984) VT 20/84 

SIVIILIPALVELULAITOKSEN MATKALIPPUTILAUKSET 

5 6 
Hil 

Tyovoimaministerio on uusinut siviilipalvelulaitoksen matkalippu 

tilauksen (entinen Tyovoimaviranomai sen matkalipputi l aus) . Ilmais 

matkoja koskeva tilauslomake on v~rilt~~n vihre~ ja 50 %: n alennuk

seen oikeuttava lomake oranssinv~rinen . Alla on lomakkeiden kuvat . 

Aikaisemmin k~ytoss~ ol l ut tyovoimaviranomaisen matkalipputilaus 
on rinnan uusien kanssa vie l a k~ytossa . 

(No Lht 3960/549/84 , 3 . 5 . 1984) VT 20 / 84 

HUOM! Ostotodistukset lahetetaan laskutusta varte n osoitteella: 
Henkiloliikennetoimisto, h. 271 a. 



SIVIILIPALVELUSLAITOKSEN 
MATKALIPPUTILAUS 

MattuStaJan rnm1 

Matlcare•ttl 

s.vut•palvehJslal tQksen le,ma f1 allekuJOllus 

- 3 -

I Hetlkllo;unn

1

us I 
1- 1 

0 lmJa-auto C meno 

D Juna lllk o ;.~~-

__; __ 198_ 

Matkalipputilaus ei oikeuta maksulllseen paikkavaraukseen. 

U JKENTEEN HARJOITT.t.JAN ME RKJNTOJA 

Laskutusosotte 

TY0VOIMAMINISTERI0 
Taloustotmisto 

Pl 524 
00101 HKI 10 

KELPOISUUSAJKA 30 PV 
TVM/SPM 1om 6 

SIVIILIPALVELUSLAJTOKSEN 
MATKALIPPUTILAUS 

Matkustajan mmi 

Matkar••ttJ 

S•vlilipalve~uslattoksen letma JB atlek•rjohu• 

Matkan oituus 

km 
Lasku tenava t11n1a 

mk 
MatkuStUSOltiYI 

Matkalippujen saamlseksi tiimii mat-
kalipputilaus on esitattiivi matkalip-
puj en myyntipaikalla. 

I 
ILMAJSMATKAT I 

1883071451 -BOg/7783/Ptl 

I Henlt1IOtnnus j 
1-1 

0 hnja-auto Qmeno 
D Junalllk omeno-

paluu 

__; __ 198_ 

Matkalipputilaua ai olkauta maksuiliaeen 
liaiimakSuihin. 

paikkavarauksean aiki mahdolliaiin mulhln 

LltKENT£ENHARJOirrAJAH M£RIONT0Jl Matkalippuj en aaamlaeksl timi mat-
leskuw.oaoite: Matun pituut kalipputilaua on aaitattivi matkallp-

pujen myyntipaikalla. 
km 

TY0VOIMAMINISTERJ0 Perrnl:vJ varu1mia· 

T aloustoimisto taksa 

PL524 mk 
00101 HKI 10 Laskutenava 1111- PERITAAN RAHANA VARUSMIES-maksu 

mk TAKSAN MUKAINEN MAKSU. 
Hlnta. yhteensl TAMA MATKALIPPUTILAUS KELPAA 

mk 
VAIN LISAMAKSUKSI VARUSMIE2· 
TAKSAN JA NORMAALITAKSAN V -

Matkusruspllvl LISEN MAKSUN SUORITIAMISEEN. 
KELPOISUUSAIKA 30 PV 

TVM/SPM 1om 6 1883071440-BOg/7781/Ptl 

2 0 
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AVOIMIA VIRKOJA JA TOIMIA 

Y1imaarainen insinoorin (A 21) toimi toistaiseksi ha11into - osaston 
tyosuoje1ujaostossa ja a1emman pa1kka1uokan 1iikennetarkastajan 
(A 18) virka toistaiseksi ha11into - osaston kehittamisjaostossa 

(1ornakesuunnittelu) . Paajohtaja11e osoitetut hakemukset on to i mi 
te ttava rautatieha11ituksen kirjaamoon viimeistaan 18 pa i vana kesa

kuuta 1984 ennen virka- ajan paattymista . 

Toimistovirkai1ijan (A 7) toimi toistaiseksi ha11into - osastol1a . 
Ha11into - osaston johtaja1le osoitetut hakemukset on toimitettava 

rautatieha11ituksen kirjaarnoon viimeistaan 18 paivana kesakuuta 

1984 ennen virka- ajan paattymista. 

Apulaisasemapaallikon (A 17) virka, apulaisasemapaallikon (A 15) 
virka, liikenneohjaajan (A 12) virka, liikenneohjaajan (A 10) vir

ka, kaksi toimistosihteerin (A ·12) virkaa, kymmenen toimistosih

teerin (A 10) virkaa, liikennemestarin (A 10) virka, seitseman 
toimistosihteerin (A 8) virkaa, kymmenen veturinkuljettajan (A 12) 
virkaa, kolme jarjestelymestarin (A 14) virkaa, kaksikymmentayksi 

konduktoorin virkaa ja yhdeksan kuormausmestarin virkaa. Liiken
neosaston paallikolle osoitetut kirjalliset hakemukset on toimi
tettava rautatiehallituksen kirjaamoon viimeistaan 18.6.1984 ennen 
viraston aukioloajan paattymista. 

Edella mainittuihin virkoihin nimitetyt sijoitetaan toistaieeksi 
seuraavasti: 

apulaisasemapaallikko (A 17): Lahden (1 Lh lapt henk.asiat) lii

kennealueelle, 

apulaisasemapaallikko (A 15): Lahden (1 Lh tav.toimisto) liiken

nealueelle, 

1iikenneohjaaja (A 12): Helsingin (1 Hki keekusas.laite) liiken

nealueelle, 

liikenneohjaaja (A 10): Helsingin (1 Kni) liikennealueelle, 
toimietosihteerit (A 12): Helsingin (1 Hki lipt, 1 Hki kuuluste

luae.) liikennealueel1e, 
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toimistosihteerit (A 10): Helsingin (2 Hki ttt, 2 Hki ltt, 2 Hki 
lipt kansainval. erikoisliput, 2 Hki lipt), Ke
ravan (1 Ke tt) ja Lahden (1 Lh) liikennealueil

le, 
liikennemestari (A 10): Lahden (1 Ha) liikennealueelle, 
toimistosihteerit (A 8): Helsingin (4 Hki lipt, 1 Tkl), Hameenlin

nan (1 Hl) ja Riihimaen (1 Hy lipt) liikennea

lueille, 
veturinkuljettajat (A 12): Riihimaen (6 Ri, 2 Lh) varikolle, Kar

jaan (1 Hnk) ja Riihimaen (1 Lo) liikennealueil

le), 
jarjestelymestarit (A 14): Helsingin (1 Hki/Lan, 1 Hki) ja Riihi

maen (1 Ri) liikennealueille, 
konduktoorit: Helsingin (12 Hki), Lahden (2 Lh, 1 Ha) ja Riihimaen 

(6 Ri) liikennealueille seka 

kuormausmestarit: Helsingin (5 Hki), Keravan (1 Ke) ja Riihimaen 

(3 Ri) liikennealueille. 

Puhelunvalittajan (A 5) toimi rautatiehallituksen liikenneosastol
la. Liikenneosaston paallikolle osoitetut hakemukset on toimitet
tava rautatiehallituksen liikenneosaston kansliaan 18.6.1984 men
nessa. 

Viisi asetinlaitemiehen tointa, ajomestarin toimi, nelja vaihde
miehen tointa, neljakymmenta junamiehen tointa, koneenhoitajan 
(A 7) toimi, toimistovirkailijan (A 5) toimi, kolme toimistovir
kailijan (A 4) tointa, nelja toimistovirkailijan (A 2) tointa ja 

toimistovirkailijan (A 1) toimi. Rautatiehallituksen liikenneo

saston paallikolle .osoi tetut kir jalliset hakemukset on toimi tetta
va Helsingin liikennepiirin paallikolle viimeistaan 18.6.1984. 

Edella mainittuihin toimiin nimitetyt sijoitetaan toistaiseksi 
seuraavasti: 

asetinlaitemiehet: Helsingin (2 Hki) ja Riihimaen (3 Ri) liiken
nealueille, 

ajomestari: Lahden (1 Lh autokorjaamo) liikennealueelle, 
vaihdemiehet: Helsingin (3 Hki) ja Lahden (1 Lvs js-pat) liiken

nealueille, 
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junamiehet: Helsingin (29 Hki), Hameenlinnan (2 Hl), Karjaan (1 
Krn, 1 Hnk), Lahden (1 Lh, 1 Ha js-pat) ja Rii
himaen (5 Ri) liikennealueille, 

koneenhoitaja (A 7): Riihimaen (1 Ri) varikolle, 
toimistovirkailija (A 5): Riihimaen (1 Ri) liikennealueelle, 
toimistovirkailijat (A 4): Helsingin (2 Hki) liikennealueelle ja 

Riihimaen (1 Ri) varikolle, 

toimistovirkailijat (A 2): Helsingin (1 Hki), Keravan (1 Ke) ja 
Riihimaen (2 Ri) liikennealueille seka 

toimistovirkailijat (A 1): Helsingin (1 Hki) ja Keravan (1 Prv) 
liikennealueille. 

Kolmetoista veturinlammittajan tointa (A 6), kaksi autonkuljetta
jan tointa, kaksi tallimiehen tointa, vaunumiehen toimi (A 3), 
nelja vaunumiehen tointa (A 1) , kaksikymmentayhdeksan asemamiehen 
tointa (A 2) seka kaksikymmentakolme asemamiehen tointa (A 1). 
Kirjalliset hakemukset on osoitettava ja toimitettava Helsingin 
liikennepiirin paallikolle viimeistaan 18.6 .1984. 

Edella mainittuihin toimiin nimitetyt sijoitetaan toistaiseksi 
seuraavasti: 

Veturinlammittajat (A 6): Riihimaen (6 Ri, 2 Lh) varikolle ja Kar

jaan (4 Kr, 1 Hnk) liikennealueelle, 
autonkuljettajat : Hameenlinnan (1 Hl) ja Lahden (1 Lh) liikennea-

lueille, 
tallimiehet: Riihimaen (2 Ri) varikolle, 
vaunumies (A 3): Riihimaen (1 Ri) varikolle, 

vaunumiehet (A 1): Riihimaen (4 Ri) varikolle, 

asemamiehet (A 2): Helsingin (6 Hki, 1 Tkl, 1 Tna), Keravan (2 

Ke), Hameenlinnan (4 Hl), Karjaan (1 Kr, 1 Hnk), 

Lahden (4 Lh, 1 Jr js-pat, 1 Uka js-pat.) ja 
Riihimaen (7 Ri) liikennealueille seka 

asemamiehet (A 1): Helsingin (16 Hki), Karjaan (2 Kr), Lahden (2 
Lh) ja Riihimaen (3 Ri) liikennealueille. 

) 
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Kaksi rataesimiehen tointa, toistaiseksi Tampereen ratapiirissa 

(1 Pori ja 1 Uusikaupunki) . Rataosaston johtajalle osoitetut 

kirjalliset hakemukset on toimitettava Tampereen ratapiirin 

paallikolle viimeistaan 18.6.1984. 

20 

_!5ak~i_yliteknikon virkaa~J8), teknikon virka (A 12) ja toimistosihteerin virka (A 11), 

toistaiseksi Pasilan konepajassa seka .Y!_iteknikon virka (A 17), toistaiseksi Turun konepajassa. 

Koneosaston johtajal1e osoitetut kirjalliset hakemukset on toimitettava rautatiehallituksen 

kirjaamoon viimeistaan 18.6.1984 ennen viraston aukioloajan paattymista. 

NIMITYKSIX 

R a t a o s a s t o: rataesimiehen toimiin (Ri) raidemiehet 

Jukka Pekka Ahokas ja Juhani Martti Erik Pullinen seka (Snj) 

raidemies Pekka Kalevi Hujanen; toimistovirkailijan (A 5) 

toimiin (rpt Hki) toimistovirkailija (A 31 Terttu Hellevi 

Malila ja (Ri ra) ylim. toimistovirkailija (A 2) Sisko Helena 

Vaike. 

EROJA 

R a t a o s a s t o: liikennetarkastaja (A 13) Lauri Veli

Pekka Hokkanen ja rataesimies Erkki Antero Lavonen. 
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KOULULAISTEN TELTTALEIRI VUOKATISSA ~-9.7.1984 

Valtionrautateiden Urheilutoimikunta ja rautatiehallituksen sosi

aali- ja terveystoimisto jarjestavat telttaleirin rautatielais

ten lapsille Vuokatin lorna- ja kurssikeskus "Astelissa". leiril

le ovat tervetulleita rautatielaisten 12-15-vuotiaat tytot ja po

jat. 

Leirilaisille jarjestetaan ohjaajien johdolla virkistavaa ja kun

toa kohottavaa liikuntaa: erilaisia pallopeleja, kavely- ja pyo

raretkia, uintia, suunnistusta, illanviettoja jne. 

Yopyminen joke omissa teltoissa tai jarjestajien varaamissa lam

mitettavissa teltoissa. Yopymista varten on leirilaisilla oltava 

makuualusta ja makuup~ssi tai peitehuopa. Pyoraretkia varten oli

si suotavaa, etta mahdollisimman moni ottaisi leirille pyoransa. 

Ruokailut tapahtuvat lomakeskuksen ruokalassa. 

leirimaksu on 400 mk, johon sisaltyvat majoitus, ruoka ja ohjaus. 

Yhteiskuljetuata ei jarjesteta, vaan jokainen lahtija varaa tar

vitsemansa makuu- tai istumapaikat juniin. leiri alkaa 3.7. aa

mupaivalla ja paattyy 9.7. iltapaivalla tai illalla. 

Kirjalliset ilmoittautumiset on lahetettava 12.6.1984 mennessa 

os. VR:n Urheilutoimikunta, rautatiehallitus, Helsinki. Ilmoit

tautumisessa tulee ella: leirilaisen nimi ja syntymaaika, VR:n 

palveluksessa olevan aidin tai isan nimi, virka tai toimi ja tyo

osoite VR:l18 seka maininta mahdollisesta omasta teltasta. Pai

kat taytetaan ilmoittautumisjarjestyksessa. Vastaukset lahete

taan isan tai aidin tyoosoitteella . 

VR:n Urheilutoimikunta 

Helsinlci 1984 . Valcion painaruskeskus 
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MATKUSTUSSJ:O\NTO 

Suomen Saadoskokoe1massa on ju1kaistu va1tioneuvoston paatos va1tion 
tyontekijoiden matkakustannusten korvaamisesta annetun va1tioneu 

voston paatoksen muuttarnisesta (283/84) . Annettu He1singissa 12 pai 

vana huhtikuuta 1984 . 

7 § 

Matkakustannusten korvausta suoritetaan seuraavien perust e iden 

mukaan : 

Rautateilla : 

Laivalla : 
Lentokonee11a : 

Raitiotie11a , 1inja- auto1la tai 

muu1la 1injaliikenteen kulku 

neuvol1a : 

Vuokra - autolla : 

Vuokramoottoriveneella : 

Muulla tava1la : 

Maksu II luokan paikasta 

Maksu I luokan paikasta 
Maksu yhdesta paikasta 

Maksu yhdesta paikasta 

Suoritettu , kuitenkin enintaan 
vira1lisen taksan mukainen ku1 -
jetusrnaksu 

Suoritettu , kuitenkin enintaan 

kohtuul1iseksi katsottava maksu 

30 pennia kilometrilta taikka 

se korkeampi kohtuulliseksi kat 

sottava rnaksu , jonka tyontekija 

tai toimihenki1o osoittaa suo

rittaneensa . 

9 § 

Tyontekijan tai toimihenkilon ornalla tai ha11itsernallaan ku1kuneu

volla asianomaisella luva11a tekemasta.matkasta suoritetaan matkus 
tamiskustannusten korvausta seuraavasti : 

Autolla : Kunkin 1 . 4 . alkavan vuoden mit 

taisen ajokilometrien laskenta
kauden 
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5 000 ensimmaiselta kilomet 

rilta 118 pennia kilometril 

ta ; j a 

seuraavilta kilometreilta 

105 pennia kilometrilta . 

Edella mainitut kilometrikorva 

ukset suoritetaan korotettuina 

seuraavissa tapauksissa: 

1) 13 pennilla silloin kun teh 

tavien suorittaminen edellyttaa 

peravaunun kuljettamista autoon 
kiinnitettyna ja 26 pennilla, 

silloin kun tehtavien suoritta 

minen edellyttaa taukotuvan tai 

asuntovaunun kuljettamista au
toon kiinnitettyna ja 

2) 4 pennilla silloin kun 

a) tyontekija tai toirnihenkilo 

joutuu kuljettamaan autossaan 

koneita tai laitteita, joiden 
paino ylittaa 80 kiloa tai joi 

den koko on suuri , 

b) tyontekija tai toirnihenkilo 

on tyotehtaviensa vuoksi joutu

nut autossaan kuljettamaan koi 

raa, tai 

c) tyontekijan tai toirnihenki 

lon tyotehtavien hoito edellyt 

taa paaasiallisesti liikkumista 

autolla metsaautotiella tai 

muulta liikenteelta suljetulla 

tierakennustyomaalla, kyseisten 

kilometrien osalta . 
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Moottoriveneella : 110 penn iii kilometriltii 

Moottorikelkalla: 95 pennia kilometriltii 

Moottoripyoralla : 62 pennia kilometrilta 

Moottoripolkupyoralla : 55 pennia kilometrilta 

Muulla tavalla : 30 pennia kilometrilta 

Korotetut korvaukset maksetaan 1 . 3 . 1984 lukien. Ajokilometrien las 

kentakausi vaihtuu 1.4 . 1984. 

15 § 

Paivarahaa suoritetaan: 

1) osapaivarahana 48 markkaa jokaiselta paivarahaan oikeuttavalta 

matkavuorokaudelta , josta matkaan on kaytetty 14 § : n 1 momentin 1 

ja 2 kohdassa mainitut vahimmaisajat , ja 

2) kokopaivarahana 106 markkaa jokaiselta paivarahaan oikeuttavalta 

matkavuorokaudelta, josta matkaan on kaytetty 14 §:n 2 momentissa 

mainittu vahimmaisaika. 

Ateriakorvaus 

17 § 

Milloin matkasta ei tule suoritettavaksi paivarahaa, mutta tyonteki 

ja tai toimihenkilo on aterioinut tavanomaisen ruokailupaikkansa 

ulkopuolella vahintaan 10 kilometrin etaisyydella tyopaikastaan 

tai asunnostaan ja matka on kestanyt yli 6 tuntia , suoritetaan 

hanelle tasta ateriakorvausta yksi neljasosa 15 § : n 2 kohdassa 

tarkoitetun kokopaivarahan maiiriista . 

19 § 

Edellii 18 § : ssa tarkoitettujen majoittumiskorvausten enimmiiismiiiiriit 

matkavuorokautta kohti ovat : 

Helsingin , Espoon , Vantaan ja Kauniaisten kaupungit ..... 300 ,-
Muut kunnat ............. . .. • .............• • ... •. ....... • 250 ,-
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Yomatkaraha 

22 § 

Yomatkarahaa suoritetaan sellaiselta paivarahaan oikeuttavalta mat 
kavuorokaudelta, josta matkaan tai tyotehtavien hoitamiseen on kay 
tetty yli kaksitoista tuntia ja josta ajasta vahintaan nelja tuntia 
on ollut kello 21.00-07.00 valisena aikana, paitsi milloin asian 
omaiselle suoritetaan majoittumiskorvausta tahi han saa eri korva 
uksen junan makuupaikasta tai laivan hyttipaikasta taikka matka 

tapahtuu valtion kaytettavana olevalla laivalla tai junassa , jossa 
matkustajalla on tilaisuus asua tahi milloin asianomaisel1a ei muu 
toin ole valtion jarjestaman maksuttoman majoituksen johdosta yopy 
miskustannuksia . Yomatkarahan suuruus on 20 markkaa vuorokaudelta . 

Oppikurssilaisille suoritettavat korvaukset 

23 § 

Enintaan 21 vuorokautta kestavalta yhdenjaksoiselta kurssiajalta 
suoritetaan paivarahaa tai ateriakorvausta ja majoittumiskorvaus 

ta tai yomatkarahaa edella 13- 17, 18- 19 ja 22 §:ssa o1evien 
maaraysten mukaisesti. Seuraavalta seitsemalta vuorokaude1ta suo 
ritetaan kurssipaivarahana 70% edella 15 § :n 2 kohdassa tarkoi 
tetun kokopaivarahan maarasta ja sita seuraavilta vuorokausi1ta, 
mutta enintaan vuoden kestavalta kurssiaja1ta 55 % kokopaivarahan 

maarasta. 

Tama paatos tulee voimaan 1 paivana toukokuuta 1984 ja paatosta 

sovelletaan 1 paivana maaliskuuta ja sita myohemmin alkaviin matka 

vuorokausiin. 

(N:o Hlo 390/115/84, 15.5.1984) VT 21/84 . 
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VUOSILOMAP~~T~S 

Suomen Saadoskokoelmassa on julkaistu valtioneuvoston paatos valti 

on tyontekijain vuosilomista annetun valtioneuvoston paatoksen muut 

tamisesta (317/84) . Annettu Helsingissa 25 paivana huhtikuuta 1984 . 

Vuosiloman pituus 

2 § 

Valtioon tyosopimussuhteessa oleva tyontekija tai toimihenkilo saa 

vuosilomaa : 

1) kaksi arkipaivaa kultakin taydelta lomanmaaraytymiskuukaudelta 

ja 

2) kaksi ja puoli arkipaivaa kultakin taydelta lomanmaaraytymiskuu 

kaudelta , jos hanella on lomakautta edeltayan lomanmaaraytymisvuoden 

loppuun mennessa valitonta valtion palvelusta vahintaan yksi vuosi 

ja 

Tyossaolon veroiseksi laskettava aika 

3 § 

Taydeksi lomanmaaraytymiskuukaudeksi katsotaan myos sellainen loman

maaraytymisvuoden kalenterikuukausi , jonka tyontekija on ollut val

tion virastoissa ja laitoksissa jarjestettavasta osa - aikatyosta 

annetun asetuksen (25/83) mukaisessa osa- aikatyossa . 

Ta l vilomapidennys 

5 § 

Mikali 2 § : n 1 momentin 1 ja 2 kohtien mukaan maaraytyvasta vuosi 

lomasta osa pidetaan muuna aikana kuin 4 a § : ssa tarkoitettuna loma 
kautena , mutta viimeistaan ennen seuraavan vuoden huhtikuun loppua , 

myonnetaan lorna talta osin pidennettyna puolella , kuitenkin enintaan 
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asianomaisen koko loman puolesta m~~rasta ja siten, ett~ pidennys 

voi olla eninta~n kuusi arkipaivaa . 

21 

Jos loman pidennysta laskettaessa lomap~ivien luvuksi ei tule koko

naisluku, annetaan paivan osa taytena lomapaivana. 

Tama paatos tulee voimaan 1 paivana toukokuuta 1984 ja sita sovelle 

taan ensimmaisen kerran maarattaessa vuosilomaa ja lomakorvausta 

maaliskuun 31 paivana 1984 paattyneelta lomanmaaraytymisvuodelta. 

(N:o Hlo 389/114/84, 15 . 5.1984) VT 21/84 . 

RUOTSIN KIELEN KURSSIT RAUTATIEOPISTOSSA 

Helsingin ruotsinkielinen tyovaenopisto jarjestaa lukuvuoden 1984-1985 aikana 

VR:n henkilokunnal1e Rautatieopistossa seuraavat kurssit: 

RUOTSI I (uusi, vasta-a1kaji11e) maanantaisin k1o 16.30-18.00 

alk. 10.9. kurssihuone 7 3. kerros 

RUOTSI V (1ukiotaso) tiistaisin k1o 16.30-18.00 

a1k. 11.9. kurssihuone 2 2. kerros 

Kurssit ovat maksuttomia, mutta i1moittautumismaksu 10 mk peritaan kurssin a1 -

kaessa. 

I1moittautua voi Rautatieopiston kansliaan 20.7. mennessa puh. (911-)2824 . 

(Ktj, 16.5.1984) VT 21/84. 
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TILILUETTELON MUUTOKSET 

Tililuetteloon on vahvistettu 1.4.1984 lukien seuraavat muutokset. 

Lisatty kayttotarkoitus 62300 Lipunrnyynti SJ-paatteella. 

Lisatty kustannuspaikka 32020 Kouvolan konekorjausalue. 

Tililuettelosta on poistettu 1.5.1984 lukien kayttotarkoitukset 

2591-25920 . 

To 50/220/84, 4 . 4.1984 jaTo 50/220/84, 14.5.1984 

Muutetuilta kohdilta tililuettelo painetaan uudelleen. Omatarvepaino 

suorittaa perusjakelun. 

(Tlt 50/220/84, 15.5.1984) VT 21/84 

TILITYSS~N~N MUUTOS 

Mynamaen tilityspaikka lakkautetaan 1.6 . 1984 lukien ja poistetaan 

tilityssaannon 2 . osan liitteesta nro 1. 

(Nro ~lt 54/230/84, 14.5 . 1984) VT 21/84 

TIETOJEN TALLENTAMINEN A 4-KOKOISESTA ITAISESTA RAHTIKIRJASTA 

Tallentajia pyydetaan kiinnittamaan huorniota siihen, etta uudessa 

A 4-kokoisessa itaisessa rahtikirjassa sopirnusnumero on etusivun 

vasemmassa ylakulmassa kentassa SO. On tapauksia, jolloin asiakkaat 

ovat menettaneet sopimusedun, kun sopimusnurneroa ei ole osattu tal

lentaa. Vrt rahtikirjan tayttoohjeisiin itaisen tavaraliikenteen 

toimitusohjeiden kohdassa 3 s. 15 . 

(Nro Tru 5902, 11.5.1984) - VT 21/84 
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KOTIMAISEN RAHTIKIRJAN TAYTTOOHJEET (VR 2657), MUUTOS 

~~Q~!~ 46 (Vaunun numero/Rahditusmuutoskoodi) 

Lisataan rahditusmuutoskoodi 44 seuraavasti : 

koodi 44 oman vaunun alennus + konttien tyhjakuljetus liittyy 
kuormassa kuljetukseen 

(Yt 15.5.1984) VT 21/84 

LIIKENNEPAIKKOJEN VALIMATKAT 
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Liikennepaikkojen valimatkat -julkaisuun tehdaan 1.6.1984 lukien seu
raava muutos: 

Muutetaan Mynamaen liikennepaikan liikennoimistapamerkinnaksi sarak
keeseen 5 "Hrl Tt". 

(Nro Lko 3983/571/84, 16.5.1984) VT 21/84 

Liikennepaikkojen valimatkat -julkaisun liitteeseen V "Kappaletavara
liikennepaikat" tehdaan 1.6.1984 alkaen seuraavat lisaykset ja muu
tokset: 

Lisataan 

Kilpisjarvi 961 27 Kem 12 c 495 

Merikarvia 959 18 Pri 4 c 60 
Siikainen 958 18 Pri 4 c 60 
Savitaipale 928 8 Lr 3 D 32 
Taipalsaari 915 8 Lr 2 D 16 
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Muutetaan 

Jokela 028 3 Ri 3 c 34 

Hauho 036 3 Ri 4 c 67 

Kankaanpaa 226 14 Tpe 5 c 100 

Koski Hl 540 3 Ri 5 c 83 
Lammi 037 3 Ri 4 c 74 

Tuulos 038 3 Ri 4 c 63 

Korjaus 
ValkeakosKen palvelutasotunnukseksi sarakkeeseen 6 korjataan B (muu- ~ 

tettu VT:ssa 10/82). 

Vastaavat lisayKset ja muutokset tehdaan myos Kappaletavaraliikenne

pa~kat -kirjaseen (VR 3726) . VT/21 

VALTIONRAUTATEIDEN AUTOLIIKENNE (VR 2650) 

Muutetaan Keravan terminaalipiirin linjan nro 11 01 Kerava- Mantsala 

merkinnat seuraaviksi: 

1101 KERAVA- MANTSALA 

Kerava- Jarvenpaa 11 - KellokosKi 18- Mantsala 37 

VR Kerava 

Poistetaan Hameenlinnan terminaalipiirin linja nro 1303 Hameenlinna -

Lammi ja Lahden terminaalipiirin linjan nrc 1403 Lahti - Koski Hl 
merKinnat julkaisusta. 

Muutetaan Riihimaen terminaalipiirin linjan nro 1201 Riihimaki -
Hyvinkaa merkinnat seuraaviksi: 
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1201 RIIHIMAKI -JOKELA 

Riihimaki - Hyvinkaa 18 - Jokela 34 

VR Riihimaki 

Avataan Riihimaen terminaalipiiriin uusi linja nro 1208 Riihimaki -

Hauho seuraavin merkinnoin: 

1208 RIIHIMAKI - f~UHO 

Riihimaki - Koski Hl 83 - Lammi 74 - Tuulos 63 - Hauho 67 

VR Riihimaki 

Avataan Lappeenrannan terminaalipiiriin uusi linja nro 2103 Lappeen 

ranta - Savitaipale seuraavin merkinnoin: 

2103 LAPPEENRANTA - SAVITAIPALE 

Lappeenranta- Taipalsaari 16 - Savitaipale 32 

Oy Pohjolan Liikenne Ab Lappeenranta 
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Avataan Tampereen terminaalipiiriin uusi linja nro 3009 Tampere -
Kankaanpaa seuraavin merkinnoin : 

3009 TAMPERE - KANKAANPAA 

Tampere - Kankaanpaa 100 

VR Tampere 

Muutetaan Porin terminaalipiirin linjan nro 3402 Pori - Kankaanpaa 
merkinnat seuraaviksi : 

3402 PORI - MERIKARVIA 

Pori - Noormarkku 16 - Pomarkku 28 - Siikainen 60 -
Merikarvia 60 

VR Pori 

~luutetaan Kemin terminaalipiirin linjan nro 5102 Kemi - Karesuvanto 
merkinnat seuraaviksi : 

5102 KEMI - KILPISJARVI 

Kemi - Laurila 8 - Torn i o - 27 - Karunki 52 - Ylito rnio 87 -
Aavasaksa 96 - Kaulinranta 106 - Pello 150- Sieppijarvi 
192 - Kolari 214 - Akasjoensuu 232 - Muonio 295 - Enon

tekio 371 - Karesuvanto 383 - Kilpisjarvi 495 

Oy Pohjolan Liikenne Ab Kemi 

(Nro Yt 3995/579/84 , 17.5.1984) VT 21/84 

I 
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KAUKOJUNIEN VARAPAIKAT JA EXPRESS-JUNIEN KONDUKTOORIN PAIKKA
KIINTIOT 03.06.1984 ALKAEN 

Varapaikkajarjestelma kasittaa seka makuu- etta istumapaikat. Liiken
netoimiston RAP-valvojalla on oikeus antaa naita paikkoja etukateen 
ennen junan lahtoa alkuasemaltaan sairaspaikoiksi tai virheiden kor
jauksiin. Konduktoorille toimitetaan tieto varapaikkojen kaytosta 
junan lahtoaseman valityksella. 

Junan lahdettya voi konduktoori kayttaa varapaikkoja harkintansa mu
kaan (makuupaikkojen myynti, virheiden korjaus). 

BOTNIA-EXPRESS 45/46 

Junassa ei ole varsinaisia varapaikkoja, mutta em. syista on RAP - val
vojalla oikeus antaa paikkoja konduktoorin paikkakiintiosta ennen 
junan lahtoa alkuasemaltaan. Junan konduktoorille toimitetaan tieto 
varatuista kiintiopaikoista em. tavalla. 

Helsingin, Tampereen, Parkanon ja Seinajoen asemilta ilman paikkalip
pua junaan nousevia matkustajia varten on konduktoorilla paikkakiin
tiot seuraavasti: 

, Vaunu nro 

1 

4 

Kokoushytit: 

Paikat nro 

41 - 56 2 lk 
175 - 178 lk 

manuaalisen myynnin karttaa pitaa Tampereen lip
putoimisto, puh. 931-2120 (VT 15/83) 
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KAUKOJUNIEN VARAPAIKAT 

MakuuEaikat 
Juna nr o Vaunu nro Paikat nr o 

9/10 75 31 - 33 
51/52 39 31 - 33 
61/62 30 31 - 33 
63/64 5 31 - 33 
65/66 12 31 33 
71/72 48 31 - 33 
73/74 57 31 - 33 ( 

109/6 1 20 31 - 33 
109/110 81 31 - 33 

64/1 10 20 31 - 33 

Istumapaikat 

Juna nro Vaunu nro Paikat oro 

1 /2 138 1 - 2 

3/4 430 1 - 2 

5/6 584 1 - 2 
EP 7/8 124 1 - 2 

121 175 -1 78 1 lk 

9/10 139 Jns 1 - 2 

532 Sl 1 - 2 

11 / 12 182 Sl 9 - 10 3 . 6 . 84 - 26 . 8 . 84 
185 Imr 9 - 10 

13/14 337 1 - 2 

15/16 43 1 1 - 2 

31/32 390 Vs 1 - 2 

389 Kok 1 - 2 
32 394 Sk- Hki 175 -178 su- pe 1 lk 

33/34 348 Kok 1 - 2 

349 Kok 1 - 2 

367 Vs 1 - 2 

370 Vs 175 - 178 1 lk 
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Juna nro Vaunu nro Paikat nro 

36 426 1 - 2 
429 1 - 2 
390 1 - 2 

41 337 Sk 1 - 2 
377 Pm 1 - 2 pe 

42 337 1 - 2 
43 321 9 - 10 

1-. 
44 321 9 - 10 

352 9 - 10 su, SV 

47 426 1 - 2 
429 1 - 2 

49 382 1 - 2 
51/52 398 1 - 2 

EP 57/58 101 1 - 2 
104 175 -178 1 lk 

61/62 4 71 1 - 2 

63/64 452 1 - 2 
65/66 461 1 - 2 

67/68 390 Vs 1 - 2 
400 Roi 1 - 2 
401 Roi 1 - 2 
404 Roi 175 -178 1 lk 

69 129 Roi 1 - 2 

394 Sk 175 -178 ma-la lk 

70 129 Roi 1 - 2 

382 Sk 1 - 2 su, SV 

71/72 492 1 - 2 

73/74 507 1 - 2 

75/ 76 408 1 - 2 

75 409 1 - 2 ma-to,la Kon,pe,su,sv Ol 

76 409 1 - 2 ti-pe,su,sv Kon,ma,la 01 

431 Kv 1 - 2 la 

77 431 Kv 1 - 2 pe 

77/78 424 1 - 2 

425 1 - 2 

79/80 593 1 - 2 
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Juna nrc Vaunu nrc Paikat nrc 

EP 83/84 111 1 - 2 
85/86 511 1 - 2 
90 36 1 J y- Hki 9 - 10 

321 Tpe- Hki 9 - 10 
91 352 9 - 10 27. 8 .84 alk. 

93 355 9 - 10 su- tc Tpe, pe , la J y 
358 9 - 10 

36 1 9 - 10 su- pe 
94 355 Pm- Hki 9 - 10 

352 J y-Hki 9 - 10 

95/96 129 1 - 2 
97/98 377 1 - 2 

10 1 435 1 - 2 
103/104 430 1 - 2 
105/108 355 9 - 10 
106 435 1 - 2 
102/107 442 1 - 2 
109/11 0 446 1 - 2 20 • 6 . 84 a lk . 
114 352 9 - 10 
121 201 1 - 2 
122 430 1 - 2 

123 349 Tku 9 - 10 

346 Ukp 9 - 10 
124 435 1 - 2 
125 216 1 - 2 
126 242 9 - 10 

245 9 - 10 ma 
127 430 Ukp 1 - 2 
128 201 1 - 2 
129 435 1 - 2 

430 Ukp 1 - 2 su , SV 

130 346 U.Kp 9 - 10 

349 9 - 10 
352 9 - 10 s u, S V 

131 430 1 - 2 
425 HnK 1 - 2 pe 

_132 216 1 - 2 
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133 242 9 - 10 

245 9 - 10 su, SV 

134 430 1 - 2 

216 1 - 2 la 

141 309 9 - 10 ma-to Tpe, pe-su Pri 

312 9 - 10 rna-to Pri, pe-su Rma 

321 9 - 10 

142 309 Pri 9 - 10 

306 Rrna 9 - 10 pe- su 

143/144 323 1 - 2 

145/146 273 Pri 1 - 2 

271 Hpk 1 - 2 

151/152 430 1 - 2 

155 430 Pri 1 - 2 

382 Sk 1 - 2 pe 

156 430 1 - 2 

157 429 1 - 2 rna-to 

138 1 - 2 su, SV 

158 429 1 - 2 ti-pe 

138 1 - 2 ma 

415/398 425 1 - 2 

VT/21 
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HALLITUKSEN JASENTEN MAKUUPAIKAT 

03 . 06.1984 alkaen varataan hallituksen jasenten matkoja varten yksi 
1 . luokan osasto seuraavista makuuvaunuista : 

Juna Vaunu Matkareitti 

9 75 Helsinki - Joensuu 
9/800 76 Helsinki - Savonlinna 

51 39 Helsinki - Oulu 
51/561 pe 33 Helsinki - Vaasa 
51/563 su- to 33 Helsinki - Vaasa 
61 30 Helsinki - Rovaniemi 
63 5 Helsinki - Rovaniemi 
65 pe , su 13 Helsinki - Rovaniemi 
71 48 Hels i nki - Kontiomak i 
10 75 Joensuu - Helsinki 

809/10 76 Savonlinna - Helsinki 
52 39 Oulu - Helsinki 

568/52 su- pe 33 Vaasa - Helsinki 
62 30 Rovaniemi - Helsinki 
64 5 Rovaniemi - Helsinki 
66 pe , su 13 Rovan i emi - Helsinki 
72 48 Kont i omaki - Helsinki 

Nama pa i kat vapautuvat yleiseen myynti i n junan l ahtopaivana klo 
12 . 00 , ellei ni i ta siihen mennessa ole var at t u . 

(Nro Lht 3657/539/84 , 16 . 5 . 84) VT 21/84 



- 19 - 21 

KONDUKTOORIKURSSIT VUONNA 1985 

Rautatieopistossa kevat- ja syyskaudella 1985 jarjestettaville kon
duktoorikursseille pyrkivien tulee jattaa tata koskeva yleisen toi
miston paallikolle osoitettu hakemuksensa lahimmalle esimiehelleen 
viimeistaan 15.6.1984. (Hakulomakkeita saa piirin toimistosta, lo
make VR 4819 hakemusten vastaanotto aloitetaan valittomasti). 

Kursseille voivat hakea henkilot, 
jotka ovat suorittaneet liikenneperustutkinnon (alemman 

patevyystutkinnon) 8.9.1980 tai aikaisemmin ja 
joille kertyy 8.9.1984 mennessa em. tutkinnon jalkeista 
palvelusta vahintaan nelja vuotta ja 
joilla on ratapihatyoskentelya junamiehen tai siihen ver

rattavissa tehtavissa vahintaan kuusi kuukautta. Syksyn 
kursseille pyrkivat voivat kuitenkin taydentaa mahdolli 
sesti vajaan ratapihatyoskentelyajan 15.3.1985 mennessa. 

Hakuedellytykset tayttavat hakijat kutsutaan 8.9.1984 myohemmin 
tarkemmin ilmoitettavilla paikkakunnilla jarjestettavaan konduk
toorikursseille pyrkivien kelpoisuuskokeeseen, joka sisaltaa las
kennan ja aidinkielen (ruotsinkielisten osalta myos suomenkielen) 
tehtavia. 

Lisaksi hakijoille jarjestetaan 15.8.-7.9.1984 valisena aikana so
veltuvuuskokeet myohemmin ilmoitettavan ryhmajaon mukaan eri paik
kakunnilla. 

Myos sellaisten henkiloiden, jotka aikaisemmin ovat hakeneet kon
duktoorikursseille, mutta eivat ole tulleet valituiksi (nimetyiksi 

tiedossa oleville kursseille) tulee vuoden 1985 konduktoorikurs
seille pyrkiessaan jattaa uusi hakemus. 

Jos tallainen henkilo on osallistunut syksylla 1976 tai sen jalkeen 
jarjestettyyn kelpoisuus- ja soveltuvuuskokeeseen, hanen ei tarvit

se osallistua kokeisiin uudelleen. Kelpoisuuskokeen han voi kuiten
kin halutessaan uusia. Tasta tulee mainita hakemuksessa erikseen. 
Soveltuvuuskokeen uusimista pidetaan suotavana aikaisintaan kolmen 
valivuoden jalkeen, ellei kokeen uusimiselle ilmene jotain erityis
ta syyta. 
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Yleinen toimisto antaa liikennepiireille erikseen ohjeet hakemusten 

kasittelyaikataulusta. Muuten kasittelyjarjestyksessa noudatetaan so

veltuvin osin kirjeessa Lko 1854/151/76, 13.7.76 annettuja ohjeita. 
(Nro Yt 1165/141/84 , 15 . 5 .84) , VT 21/84 

AVOIMIA VIRKOJA JA TOIMIA 

Liikennetarkastajan (A~rk~lemman pa l kkaluokan l iikennetar 
kastajan (A 18) virka , alemman palkkaluokan liikennetarkastajan 

(A 17) virka seka alemrnan palkkaluokan liikennetarkastajan (A 16) 
virka toistaiseksi rautatiehallituksen talousosastolla . 
Paajohtajalle osoitetut kirjalliset hakernukset on toimitettava rau 

tatiehallituksen kirjaamoon viimeistaan 25 . 6.1984 ennen virka - ajan 
paattymista . 

Virkoihin nimitetyt tullaan sijoittamaan toistaiseksi seuraavasti : 

~ i!!5'!:!:1!:\!': _ ~!:!5~;?~~ · ~ - ~~ - gQ2 : tilitoimiston sisaisen tarkastuksen jaosto 

! !!!5'!:!:1~!':~~!:!5~;?~~ie _ e2J~- 1~) :materiaalitoimiston ostojaosto 

~ !!!5!':!:1!:1!':~~!:!5~;? ~~i ~ - ~2 _(_A_ H) : tilitoimiston sisaisen tarkal:! tuksen j aos to 

!! !!5!':00!':~~!:!5~~~~i~ - ~2 -~- 1~L : taloustoimiston l askentajaosto ; vir
kaan nimitetty tulee toirnimaan laskentatoimen suunnitte l u - ja kehit 

tamistehtavissa erityistehtavinaan tililuette l on yllapito ja muutos 

ten koordinointi , tulosvastuullisen tavoitebudjetoinnin kehittami 

seen ja tietojarjestelmien hyodyntamiseen liittyvat tehtavat . 

Kaksi toimistosihteerin (A 10) virkaa ja yksi toimistosihteerin (A 8) 
virka toistaiseksi rautatiehallituksen talousosastolla . 

Talousosaston johtajalle osoitetut kirjalliset hakemukset on toimi 

tettava rautatiehallituksen kirjaamoon viimeista an 25 . 6 .198 4 ennen 
virka - ajan paattymista . 

Virkoihin nimitetyt tullaan sijoittamaan toistaiseksi seuraavasti : 
toimistosihteerit (A 10) : 1 tilitoimiston kirjanpitojaosto 

1 tilitoimiston kotimainen ta r kas t usjaost o 
toimistosihteeri (A 8) : tilitoimiston kansainvalinen tarkastusjaos t o 
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Toimistosihteerin (A 12) virka toistaiseksi Hyvinkaan varastossa 
(ostotehtavat) ja toimistosihteerin (A 10) virka toistaiseksi Hel 

singin varastossa (laskujen tarkastusryhman esimies) . 
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Tal ousosaston johtajal le osoitetut kirjalliset hakemukset on toimi 

tettava rautatiehal l i tuksen kirjaamoon viimeistaan 25 . 6 . 1984 ennen 

virka - ajan paattymista . 

Yl i maar a inen a l emman palkka l uokan l iikennetarkastaj ~n (A 14) toimi 

toistaiseksi He l singin varastossa (ostotehtavat) . 

Paajohtajalle osoitetut kirjalliset hakemukset on toimitettava rau 
tat ieha ll ituksen kir j aamoon viimeistaan 25 . 6 . 1984 ennen virka - ajan 

pM.ttymista. 

Kaksl ylimaarais t a t o i mistos i hteerin (A 8) tointa to i stai seksi r au

tat i ehalli t uks en t al ousosastol l a . Tal ous osaston j ohta j al l e oso i t e 

tut kirjalli se t hakemukset on t oimitettava rautat i ehall ituksen kir
jaarnoon viimeistaan 25 . 6 .1 98 4 e nnen virka - a j an paat tymista . 

Toirniin otetut t ullaan sij oi t t amaan toistaiseksi seur aavas t i: 
1 tilitoimi ston kot irnaine n tarkastu sjaosto 

1 t ilito imis ton ka nsainvalinen tarkastusjaosto . 

Liikennetarkastajan virka (A 21), alemman palkkaluokan liikennetar

Kastajan virka (A 18) ja alemman palkkaluoKan liikennetarkastajan 

virka (A 15) toistaiseksi rautatiehallituksen liikenneosastolla . Rau

tatiehallituksen paajohtajalle osoitetut kirjalliset hakemukset on 

toimitettava rautatiehallituksen kirjaamoon viimeistaan 25.6.1984 
ennen viraston aukioloajan paattymista. 

Liikenneohjaajan virka (A 12) toistaiseksi rautatiehal lituksen lii

kenneosastolla (liikenteenohjaus), kaksi toimistosihteerin virkaa (A 

12), toimistosihteerin virka (A 11), toimistosihteerin virka (A 10) 
seka toimistosihteerin virka (A 8 ) toistaiseksi rautatiehallituksen 
liikenneosastolla. Liikenneosaston paallikolle osoitetut kirjalliset 

hakemukset on toimitettava rautatiehallituksen kirjaamoon viimeistaan 

25.6 . 1984 ennen viraston aukioloajan paattymista . 
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Ylimaarainen toimistosihteerin (A 13) toimi toistaiseksi rautatiehal
lituksen liikenneosastolla. Liikenneosaston paallikolle osoitetut 
kirjalliset hakemukset on toimitettava rau~atiehallituksen kirjaamoon 

viimeistaan 25.6 . 1984 ennen viraston aukioloajan paattymista. 

Konekirjoittajan toimi (A 4) rautatiehallituksen liikenneosastolla . 

Liikenneosaston paallikolle osoitetut hakemukset on toimitettava rau

tatiehallituksen liikenneosaston kansliaan 25 . 6.1984 mennnessa . 

Sahkotekniseen toimistoon otetaan tyosopimussuhteeseen 

INSINOOREJA JA TEKNIKOITA 

vahvavirta- ja turvalaitealan tehtaviin. 

Rataosaston johtajalle osoitetut hakemukset pyydetaan 

lahettamaan 15.6.1984 mennessa osoitteella 

Rautatiehallitus 

Sahkotekninen toimisto 

Vilhonkatu 13 
00100 HELSINKI 10 

Lisatietoja tehtavista antaa vahvavirtatoiden osalta 

dipl.ins. 0. Kolis, puh . 911-2480, ja turvalaitetoiden 

osalta dipl.ins. P. Kettukangas, puh. 911-2250. 

YJ~mf!llill_~kkal_l!.~k_a_!l_jf!Sifl.o_(ir in ~!._rka_i~£!.; laadunval vontapaallikon tehta vat) toistaiseksi 
Turun konepajassa. 

Rautatiehallituksen paajohtajalle osoitetut kirjall1set hakemukset on toimitettava rautatiehal

lituksen kirjaamoon vi1meistaan 25.6.1984 ennen viraston auk10loajan paattymista. 

I 
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EROJA 

L i i K e n n e o s a s t o: Apulaisasemapaallikko Pentti Leo Kaarlo 
Halme, asemapaallikot Mauri Olavi Sikanen, Pauli Antero Nurkka, Antti 
Elias Uotila, toimistosihteerit Ethel Tellervo Pitkanen, Mirjam Tuu

likki Jokinen, VeikKo Jaakko Artturi Makela, Aili Annikki Niiranen, 

ylikonduktoorit Martti Jouko Rafael Turunen, Esko Olavi Huikari, ve
turinkuljettajat Kauko Vaino Sillanmaki, Vilho Evert Nakinen, Pauli 

Aho, Harry Veikko Kalatsew, Reijo Edvard Rajala, Reijo Kalervo Puke

ro, Pentti Erik Valdemar Westman, Kaino Emil Kujanpaa, Jalmari Olavi 
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VES-MUUTOKSIA KOSKEVA VM : N KIRJE N: O P 5858 , 18 . 4 .1 984 

1. Yleista 

Valtion virkamiesten ja virkasuhteeseen verrattavassa paatoimi 

sessa palvelussuhteessa valtioon olevien henkiloiden palvelussuh
teen ehtoja on tarkistettu 7.3 . ja 11.4.1984 allekirjoitetuilla 

virkaehtosopimuksilla . 

Valtiovarainministerio seka valtion virkamiehia edustavien virka

miesyhdistysten keskusjarjestot Akava ry ., Julkisten tyoalojen 

ammattijarjesto JTA ry . ja TVK:n virkamiesjarjestot TVK- V ry . 

ovat 11 . 4.1984 allekirjoittaneet poytakirjan (virkaehtosopimuk

sen) valtion virkamiesten palvelussuhteen ehtojen tarkistamises

ta (liite 1), jonka osaksi on liitetty kaksikymmentaviisi eri 
virkaehtosopimusta . Tehty kaksivuotinen virkaehtosopimusratkaisu 

perustuu 28 . 3.1984 allekirjoitettuun tulopoliittiseen kokonais
ratkaisuun . 

Mainittujen virkaehtosopimusten allekirjoittamistilaisuudessa 
laadittu poytakirja on liitteena 2. 

Valtioneuvosto on 18 . 4 . 1984 hyvaksynyt edel l a mainitut 11 . 4 . 1984 
tehdyt virkaehtosopimukset. Samalla valtioneuvosto on paattanyt , 

etta kyseessa olevia sopimuksia sovelletaan vastaavasti myos vir

kaehtosopimuslain 2 § : n 4 momentissa tarkoitettujen virkamiesten 
osalta. 

Valtioneuvosto on alistanut virkaehtosopimukset eduskunnan palk

kavaltuuskunnan hyvaksyttaviksi . Palkkavastuuskunnan paatoksesta 

tiedotetaan myohemmin erikseen . 

Val tion virkamiesten matkakustannusten korvaamisesta tehty virka

ehtosopimus allekirjoitettiin 7 . 3.1984 . Va l tioneuvosto hyvaksyi 

sen 15 . 3 . 1984 ja eduskunnan palkkavaltuuskunta 3 . 4 . 1984 . 

Va l tion virkamiesten vuosiloma - asetusta seka eraiden julkisoikeu

dellisessa palvelussuhteessa valtioon olevien henki l oiden vuosi 

lomasta ja vuosilomakorvauksesta annettua asetusta on tarkoitus 
muuttaa virkaehtosopimusten allekirjoittamispoytaki r jan mukaises-
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ti. Asetusten muutokset julkaistaan s~~d6skokoelmassa. 

Valtiovarainministeri6 toteaa tehtyihin virkaehtosopimuksiin ja 
allekirjoittamisp6yt~kirjaan sis~ltyvista kaikkia hallinnonaloja 

koskevista kohdista ja vuosiloma-asetusten muutoksista t~ssa vai

heessa seuraavaa. 

2. Voimaantulo ja maksatus 

Huhtikuun 11 paivana 1984 allekirjoitetut virkaehtosopimukset tu

levat voimaan 1.3.1984, josta ajankohdasta lukien niit~ sovelle

taan, ellei toisin ole mainittu. 

Tarkistettujen palkkojen ja palkkioiden maksatus suoritetaan si

ten, ett~ virkamiehille, jotka saavat palkkauksensa kuukausittain 

etuk~teen, maksetaan tarkistuksen mukaisesti korotettu palkkaus 

ensi kerran kes~kuun palkanmaksun yhteydess~ eli kes~kuun 1 p~i

v~n~, jolloin heille suoritetaan my6s 1.3 . - 31.5.1984 v~liselt~ 
ajalta johtuvat takautuvat korotukset. 

Muille virkamiehille ja virkasuhteeseen verrattavassa julkisoikeu
dellisessa palvelussuhteessa oleville henkil6ille, jotka saavat 

palkkauksensa kuukausittain j~lkik~teen, maksetaan korotettu palk

kaus toukokuun palkanmaksun yhteydess~ eli toukokuun 31 p~iv~n~, 

jolloin heille suoritetaan my6s 1.3. - 31.4.1984 v~liselta ajalta 

johtuvat takautuvat korotukset. 

3. Yleiskorotus 1.3.1984 ja my6hemmat tarkistukset 

Sopimuksen mukaan 1.3.1984 lukien toteutetaan yleiskorotuksena 

peruspalkkojen korotus 2,1 prosentilla kuitenkin vahint~an 89 mar

kalla. Sopimuskauden alun korotukset sisalt~vat myBs sopimukseen 

sisaltyvasta matalapalkkaratkaisusta johtuvat tarkistukset. 

Edelleen on sovittu siita, etta 1.3.1985 lukien suoritetaan yleis

korotus, jonka kustannusvaikutus on 3,05 prosenttia. 

Sopimukseen sisaltyy indeksilauseke, jonka perusteella suoritetaan 

palkkojen erillistarkistukset, jos vaihtosuhteen muutoksella kor
jattu kuluttajahintojen nousu ylittaa ensimmaisessa vaiheessa 

(helmikuu 1984 - joulukuu 1984) ja toisessa vaiheessa (joulukuu 
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1984 - joulukuu 1985) 5,8 prosentin tason. Muita tulopoliittisen 
kokonaisratkaisun mukaisia tarkistuksia varten sisaltyy sopimuk

seen kustannusvaikutuksina maaritellyt korotusvarat seka sopimus 

kauden ensimmaiselle etta toiselle vuodelle. Naiden tarkistusten 
toteuttamista koskevat neuvottelut tullaan kaymaan sopimuskauden 

aikana erikseen . 

Palkkaustaulukot , joista kayvat ilmi 1 . 3 . 1984 voimaan tulevat ko 

rotukset , on jaettu vi rastoille ja laitoksille. Palkkaustaulukoita 

myydaan lisaksi valtion painatuske skuksen myymaloissa . 

4. Tekstitarkistukset 

4 . 1 . Yleinen virkaehtosopirnus 

Yleisen virkaehtosopimuksen 29 § : n 3 momentissa mainitun yksin

huoltajan kasitetta tasmennettiin siten, etta . sopimuksessa tarkoi 

tetuksi yksinhuoltajaksi katsotaan nyt myos henkilo, joka ilman 

erillista asumusero - tai avioeropaatosta pysyvasti asuu erillaan 
aviopuolisostaan seka henkilo , jonka puol~on asevelvollisuuden 

suorittamisen tai reservin harjoitusten , sairauden , matkan, tyos 

kentelysta tai opiskelusta johtuvan toisel l a paikkakunnalla asumi
sen tai muun sellaisen pakottavan syyn vuoksi estynyt osallistu

masta lapsen hoitoon . 

Lornarahaa koskeviin yleisen virkaehtosopimuksen 39 § : n maarayksiin 

tehtiin muutos, jonka mukaan virkamiehen lomapaivan palkka laske 

taan kiinteasta palkkauksesta. Kyseista sopimusmuutosta sovel l et• 
taessa on huomattava, etta kaikki ne palkkaustekijat , jotka aiem

min otettiin huomioon virkamiehen lomapaivan palkkaa laskettaessa, 

otetaan edelleenkin huomioon , vaikka ne eivat sisal tyisikaan virka 

miehen kiinteaan palkkaukseen . 

Myos lomarahaan oikeutettujen henkiloiden piiria laajennettiin . 

Virkasuhteeseen verrattavassa julkisoikeudellisessa palvelussuh

teessa valtioon olevat henkilot (vuosilomasijaiset , satunnaiset 

apulaiset jne . ) , joihin sovelletaan valtion virkamiesten vuosilo

ma - asetusta (692/73) , ovat nyt oikeutettuja l omarahaan , mikali 

heidan osaltaan ei ole muualla toisin sovittu . Samoja ryhmia kos 

keva yleisen virkaehtosopimuksen soveltamisalan osittainen laaj en 

nus toteutettiin (37 § : n 2 momentissa) rinnastamalla heidat tila-
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p~isiin toimihenkil5ihin yleisen virkaehtosopimuksen 8 - 36 §:ss~ 
olevia virantoimituksen keskeytysajan palkkausta koskevia sopimus 
m~~r~yksi~ sovellettaessa. 

Yleiseen virkaehtosopimukseen tehtiin lis~ksi teknisi~, l~hinn~ 
aiemmista sopimusratkaisuista johtuneita muutoksia. N~ist~ syist~ 

johtuen muutettiin sopimuksen 2 §:~~. 3 §:n 1 momenttia ja 17 § :n 

1 momenttia . 

4.2. Virkaehtosopimus valtion virkamiesten muuttokustannusten 

korvaamisesta 

Muuttokustannusten korvauksena maksettavaa muuttorahaa (6 §) 
tarkistettiin kustannusten nousua vastaavasti. Muuttokustannus
ten korvaamisesta on annettu tarkemmat soveltamisohjeet yleiskir 
jeess~ n:o P 5859 . 

4 .3. Virkaehtosopimus valtion virkamiehille valtion varoista 
kustannettavasta suojavaatetuksesta _ 

Suojavaatetussopimuksen liitteen~ olevaan luetteloon virkamiehis 
t~, joille valtion toimesta annetaan henkilokohtainen suojavaa 

tetus , tehtiin lis~yksi~ ja muutoksia . Suojavaatetussopimuksen 
allekirjoittarnisp5yt~kirjaan lis~ttiin uusi 4 § suojavaatetuksen 
pesett~misest~. 

Sen mukaan virkamiehelle voidaan antaa mahdollisuus pesett~~ hen 
kil5kohtainen suojavaatetuksensa viraston tai laitoksen suojavaa
tehuollon yhteydess~ omakustannushintaan silloin, kun pesun j~r 

jest~isest~ ei aiheudu virastolle tai laitokselle v~litt5mi~ li 
s~kustannuksia (esimerkiksi kuljetuskustannuksia) ja se muutoin
kin voidaan hoitaa ilman erityisj~rjestelyj~. 

4 .4. Virkaehtosopimus valtion virkamiesten koulutuksesta 

Koulutussopimuksen 6 §:~~ muutettiin siten, etta luottamusmies 
sopimuksen edellytt~m~~n luottamusmieskoulutukseen myonnetyn vir 
kavapauden ajalta maksetaan aiemman markkam~~r~isen ruokailukus 
tannusten korvauksen sijasta matkakustannusten korvaamisesta teh 

dyn virkaehtosopimuksen 15 §:n mukainen ateriakorvaus. Lis~ksi 
maksetaan majoittumiskustannusten korvausta korkeintaan 90 mark
kaa vuorokaudelta enint~~n kuukauden ajalta koulutustilaisuutta 
kohti . 
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Koulutussopimuksen tarkemmat soveltamisohjeet ilmenev~t 

13.4.1984 annetusta yleiskirjeest~ n:o P 5855. 

4.5. Valtion virkamiesten ik~lis~sopimus ja erillinen 15-

vuotiskorotus 

Ik~lis~sopimuksen 4 §:~~n lis~ttiin m~~r~ys, jonka mukaan virka

mies saa lukea ik~lis~~n oikeuttavaksi palvelusajaksi toimiehto

sopimusj~rjestelm~n piiriin kuuluvan valtionapulaitoksen palve

luksessa ty~skentelem~ns~ ajan. Tammikuun 1 p~iv~n~ 1980 voimaan 

tulleeseen toimiehtosopimusj~rjestelm~~n kuuluvan laitoksen osal

ta ei siis edellytet~. ett~ kyseinen laitos on saanut valtionapua 

yli puoleen palkkausmenoistaan. Uusi m~~rgys ei koske kyseess~ 

olevissa laitoksissa ennen laitoksen toimiehtosopimusjgrjestelm~n 

piiriin tuloa tapahtunutta palvelusta. T~lt~ osin hyv~ksilukemi

sen edellytykseng on edelleenkin se, ett~ laitos on saanut laki

s~~teist~ tai hankinnanvaraista valtionapua yli puoleen palkkaus

menoistaan. 

Erillist~ 15-vuotiskorotusta koskevia sopimusm~gr~yksi~ muutet

tiin siten, ett~ A22 - A36-palkkausluokkaan tai S-sopimuspalkka

luokkaan kuuluvalle, sijoituspalkkausluokan mukaista taulukko

palkkaa saavalle virkamiehelle suoritettavan 15-vuotiskorotuksen 

suuruus korotettiin 0.5 prosentista 1.0 prosenttiin. 

4.6. Ty~aikasopimukset 

Talonmiesten ty~ajasta tehdyn virkaehtosopimuksen muutoksella 

lyhennettiin talonmiesten keskim~~r~ist~ s~~nntillist~ viikottais

ta ty5aikaa 42,5 tunnista 40 tuntiin viikossa. 

Muita ty5aikasopimusten muutoksia, joilla olisi yleist~ merki

tystg, ei sovittu. 

Virkaehtosopimusten allekirjoittamisp5ytHkirjan mukaisesti sel

vitetggn ty5ryhmgss~ tulopoliittisen kokonaisratkaisun mukaises

ti ergiden ty5aikalain alaisten virkamiesten vuotuisen tyoajan 

lyhent~mist~ 16 tunnilla vuoden 1.1.1986 alusta lukien. 

5. Palkkausluokkiin sijoittelun tarkistukset 

Elokuun 28 pgivgng 1983 solmitun virkaehtosopimuksen 3 §:n 4 mo

mentin mukaisen takuun johdosta suoritettiin erHiden virkojen ja 
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toimien palkkausluokkien sijoittelua koskevia tarkistuksia. Samal

la kumottiin sanottu momentti. 

- Tarkistamisvirkaehtosopimuksen liitteessa 2.25. mainitut palkkaus
luokkiin sijoittelun muutokset tulee siis kohdistaa virkamiehille, 
joilla on 1.10.1983 lukien ollut oikeus takuulisaan. 

Mikali jonkun takuulisaan oikeutetun virkamiehen palkkausluokkaa 
ei nyt tehdyssa virkaehtosopimuksessakaan ole korotettu, ja hanen 
palkkauksensa taten edella mainitun virkaehtosopimuksen 3 §:n 4 

momentin kumoamisen johdosta alenisi, on asianomaisen viraston 
tai laitoksen tallaisessa tapauksessa tehtava valtiovarainminis

teri5lle perusteltu esitys palkan alenemista vastaavan henkil5koh
taisen palkanlisan my5ntamiseksi. 

6. Vuosilomat 

Valtion virkamiesten vuosiloma-asetukseen ja asetukseen eraiden 
julkisoikeudellisessa palvelussuhteessa valtioon olevien henkiloi
den vuosilomasta ja vuosilomakorvauksesta on tarkoitus tehda vir
kaehtosopimuksen allekirjoittamistilaisuudessa laaditun poytakir
jan mukaisesti lahinna teknisluonteisia muutoksia. Asetukset esi
tellaan 17. viikolla. 

Vuosiloman pituutta koskevien asetuskohtien muuttamisessa on kyse 
kohtien saattamisesta ajan tasalle siten, etta kuluvaa lomavuotta 
edeltavaa aikaa koskeneet saannokset tai muutoin vailla kaytannon 

merkitysta olevat saannokset kumotaan. 

Uutena saann5ksena asetuksiin lisataan maarays, jonka mukaan tay
deksi lomanmaaraytymiskuukaudeksi katsotaan aina kalenterikuukau

si, jonka virkamies on ollut valtion virastoissa ja laitoksissa 
jarjestettavasta osa-aikatyosta annetun asetuksen (25/83) mukai
sessa osa-aikatyossa. 

7. Virkaehtosopimus valtion virkamiesten matkakustannusten 

korvaamisesta 

Valtion virkamiesten matkakustannusten korvaamisesta 7.3.1984 teh
tya virkaehtosopimusta (matkustussaanto) tarkempine soveltamis
ohjeineen (P 5844, 16.3.1984) myydaan valtion painatuskeskuksen 
myymaloissa. 
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Ilmenneiden ep~selvyyksien vuoksi todetaan t~ss~ yhteydess~ kui

t e nki n matkustuss~~nnon 21 §:n 2 momentin mukaisesti oppikurssi

laisille suoritettavista korvauksista seuraavaa. 

Kyseisen sopimuskohdan muutoksella on muutettu vain oppikurssin 

ajalta mahdollisesti suoritettavaa p~iv~rahaa tai kurssip~iv~ra

haa koskevia s~~nnoksi~. Muiden kyseisen sopimuskohdan perusteel

la mahdollisesti suoritettavien korvausten osalta ei ole sovittu 

muutoksia, joten entinen k~yt~nto jatkuu niiden osalta. 

Siten suoritetaan muiden edellytysten t~yttyess~ kurssiajalta p~i

v~rahaa tai ateriakorvausta 21 ensimmaiselt~ kurssivuorokaudelta. 

Seuraavilta 7 vuorokaudelta suoritetaan kurssip~ivarahana 70 % 
kokop~iv~rahan ma~r~st~ ja sit~ seuraavilta vuorokausilta 55 % 
kokop~iv~rahan m~~rast~, kuitenkin enint~~n vuoden kest~v~lt~ 

kurssiajalta. 

Majoittumiskorvausten tai yomatkarahan osalta noudatetaan entiat~ 

k~yt~nto~. T~man vuoksi mainittuja korvauksia voidaan suorittaa 

vain sellaisen kurssin osalta, jonka kestoaika on enint~an 21 

vuorokautta. Jos kurssin kestoaika on yli 21 vuorokautta, ei n~i

t~ korvauksia suori teta lainkaan kyseiselta kurssilta. 

8. Sopimustekstit ja lis~tiedot 

Edella mainitut virkaehtosopimukset seka t~ydelliset palkkaustau

lukot (1.3.1984) on jaettu ministerioille ja keskusvirastoille 

toimitettavaksi edelleen niiden alaisille virastoille ja laitok

sille. Uusien sopimusten mukaiset tekstitarkistukset sis~ltyvat 

myos tan~ keva~n~ toimitettavaan Valtion virkaehdot 1984 -kirjaan. 
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LIITE 1 

P5ytakirja (virkaehtosopimus), 

joka laadittiin valtiovarainminis 

terion seka valtion virkamiehia 
edustavien virkamiesyhdistysten 

keskusjarjest5jen Akava ry : n , 

Julkisten tyoalojen ammattijarjes 

to JTA ry : n ja TVK:n Virkamiesjar 
jestot TVK - V ry : n valilla Hel

singissa 11 paivana huhtikuuta 

1984 kaydyissa neuvotteluissa . 

1 § 

Neuvotteluosapuolet ovat yksimielisia valtion virkamiesten palve 

lussuhteen ehtojen tarkistamisesta siten kuin tassa virkaehtoso 

pimuksessa sanotaan. 

2 § 

Virkamiesten peruspalkat , vuosipalkkiot ja sopimuspalkkojen tau 

lukkopalkat tarkistetaan 1 paivasta maaliskuuta 1984 lukien liit 
teena 1 olevien palkkaustaulukoiden mukaisesti siten, etta tar 

kistuksen kustannusvaikutus on 2 , 4 prosenttia . 

3 § 

Yhdenmukaisesti tassa virkaehtosopimuksessa tarkoitettujen tar 

kistusten kanssa tarkistetaan virkamiehiin verrattavien valtioon 

paatoimisessa virkasuhteessa tai siihen rinnastettavassa julkis

oikeudellisessa palvelussuhteessa olevien henkiloiden palkat ja 

palkkiot , jollei erikseen toisin ole sovittu tai sovita , s~a 
ikalisat ja kalliinpaikanlisat seka sellaiset palkanlisat ja li

sapalkkiot , jotka maaraytyvat suhteessa varsinaiseen palkkaukseen . 

4 § 

Virkamiesten palvelussuhteen ehdoista on samanaikaisesti taman 

virkaehtosopimuksen kanssa tehty seuraavat sopimukset , jotka 

liitetaan tahan virkaehtosopimukseen sen osana : 

Liite 2 . 1 . Valtion yleinen virkaehtosopimus 

Liite 2 . 2 . Virkaehtosopimus tyoaikalain alaisten virkamiesten 
tyoajasta 
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Liite 2 . 3 . Virkaehtosopimus virastovirkamiesten tyoajasta 

Liite 2.6 . Virkaehtosopimus talonmiesten tyoajasta ja allekir
joittamispoytakirja 

Liite 2.7. Virkaehtosopimus valtion virkamiesten muuttokustan

nusten korvaamisesta 

Liite 2 . 8 . Virkaehtosopimus valtion virkamiehille suoritettavas

ta syrjaseutulisasta ja siihen liittyva poytakirja 

Liite 2 . 9. Virkaehtosopimus valtion virkamiehille valtion varois 
ta kustannettavasta suojavaatetuksesta ja siihen liit

tyva poytakirja 

Liite 2 . 14 . Virkaehtosopimus valtion virkamiesten koulutuksesta 

Liite 2 . 15 . Valtion virkamiesten luottamusmiessopimus 

Liite 2 . 16 . Valtion virkamiesten ikalisasopimus 

Liite 2 . 21 . Virkaehtosopimus kassaerehdysrahan suorittamisesta 

Valtionrautateilla (kumottu osittain 16 . 3 . 1983) 

Liite 2 . 25. Elokuun 28 paivana 1983 solmitun virkaehtosopimuksen 

3 §:n 4 momentin mukainen virkojen ja toimien luettelo 

5 § 

Tulopoliittisessa kokonaisratkaisussa mainitusta korotusvarasta 
1 paivana maaliskuuta 1984 siirretaan osa kaytettavaksi virkamies 

palkkausten tarkistamiseen paasopijapuolten erikseen sopimien 

taulukoiden mukaisesti siten , etta peruspalkkoihin laskettu kus 

tannusvaikutus on sopimuskauden ensimmaisen jakson aikana 22 

miljoonaa markkaa . Vastaava korotus tulee myos vuosipalkkioihin 

ja asteikon mukaisiin sopimuspalkkoihin seka niita vastaaviin 

palkkoihin ja palkkioihin . Taulukot lasketaan valtiovarainminis 
terion toimesta . 

Alakohtaisten erityiskysymysten jarjestamiseen kaytetaan vastaa

vasti 1 momentissa mainitulla tavalla laskettuna 5 miljoonaa mark
kaa . 
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6 § 

Virkamiesten peruspalkkoja, vuosipalkkioita ja asteikon mukaisia 

sopimuspalkkoja tarkistetaan 1 p~iv~st~ maaliskuuta 1985 lukien 

siten, ett~ tarkistuksen kustannusvaikutus on 3.05 prosenttia. 

21a 

T~m~n pyk~l~n mukaiset taulukot lasketaan valtiovarainministerion 

toimesta. 

1 § 

Tulopoliittisessa kokonaisratkaisussa mainitusta korotusvarasta 

1 p~iv~n~ maaliskuuta 1985 siirret~~n osa k~ytettavaksi virkamies

palkkausten tarkistamiseen 5 § : ssa mainitulla tavalla siten, ett~ 

5 §:n 1 momentissa mainittua kustannusvaikutusta vastaava era on 

16 miljoonaa markkaa ja 5 § : n 2 momentissa mainittua kustannus

vaikutusta vastaava era on 1 miljoonaa markkaa. 

8 § 

Palkantarkistusindeksi on vaihtosuhteella korjattu kuluttajahinta

indeksi . Tulopoliittinen selvitystoimikunta laskee palkantarkistus

indeksin nousun helmikuusta 1984 joulukuuhun 1984 ja joulukuusta 

1984 joulukuuhun 1985 liitteessa 2 esitetyn laskentamenettelyn 

mukaisesti. 

Mikali palkantarkistusindeksi on ensimmaisen tarkastusajanjakson 

kuluessa noussut enemman kuin 5,8 %, maksetaan indeksinousun ja 

5,8 %:n v~linen erotus prosenttima~raisen~ palkankorotuksena 

1.3.1985 tai lahinna sen jalkeen alkavan palkanmaksukauden alusta, 

ellei korotusajankohdasta toisin sovita . Jalkimmaisen ajanjakson 

palkantarkistusindeksia verrataan 5,8 %:iin. Mikali palkantarkis

tusindeksi on toisen tarkastusajanjakson kuluessa noussut enemman, 

kuin 5,8 %, maksetaan indeksinousun ja 5,8 %:n valinen erotus 

prosenttimaaraisena palkankorotuksena seuraavan yleiskorotuksen 

yhteydess~. 

Ensimmaisen palkantarkistusindeksin perusteella mahdollisesti mak

settava palkankorotus otetaan huomioon toisen palkantarkistusin

deksin vertailuluvussa liitteess~ 2 esitetyn laskentamenettelyn 

mukaisesti. 
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9 § 

Taman sopimuksen mukaiset 1 paivasta maaliskuuta 1984 tarkistetut 
palkat ja palkkiot maksetaan 1 paivasta kesakuuta 1984 lukien ja 
1.3.1984 - 31 . 5.1984 valiselta ajalta johtuvat korotukset viimeis

taan kesakuun 1984 palkanmaksun yhteydessa. 

10 § 

Tahan sopimukseen liittyy allekirjoituspoytakirja. Siina mainitut 

asiat ovat valtion virkaehtosopimuslain mukaan sopimuksenvaraisten 

asioiden osalta virkaehtosopimuksena voimassa. 

11 § 

Muita kuin edella mainittuja virkamiesten palvelussuhteen ehtojen 

tarkistuksia ei suoriteta taman sopimuksen sopimuskauden voimassa

oloaikana. Valtiovarainministerio voi kuitenkin tyonantajan ominai

suudessa valtion tulo- ja menoarvion rajoissa erityisista syista 

suorittaa tarkistuksia. 

12 § 

Tahan sopimukseen sidottu ei saa sopimuksen voimassaoloaikana ryh

tya tyotaistelutoimenpiteisiin sopimuksen patevyydesta, voimassa~ 

olosta tai oikeasta sisallosta taikka sopimukseen perustuvasta 

vaatimuksesta syntyneen riidan ratkaisemiseksi tai uuden sopimuksen 

aikaansaamiseksi. 

Lisaksi asianomaiset virkaehtosopimukseen sidotut keskusjarjestot 

ovat velvolliset huolehtimaan, etta niiden alaiset yhdistykset ja 

virkamiehet, joita sopimus koskee, eivat riko edellisessa momen

tissa tarkoitettua tyorauhavelvoitetta eivatka sopimuksen maarayk

sia. Tama virkamiesyhdistykselle kuuluva velvollisuus sisaltaa 

myos sen, ettei yhdistys saa tukea tai avustaa kiellettya tyotais

telutoimenpidetta eika muullakaan tavalla myotavaikuttaa sellai

siin toimenpiteisiin, vaan on velvollinen pyrkimaan niiden lopetta

miseen. 

13 § 

Tama sopimus on voimassa maaliskuun 1 paivasta 1984 helmikuun 28 
paivaan 1986. 
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Sopimuksen voimassaolo jatkuu t&m~n j~lkeen vuoden kerrallaan. 

jollei sit~ jommalta kummalta puolen irtisanota vahintaan kolme 

kuukautta ennen sopimuskauden p~~ttymista. 

21a 
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Pa1kkaustau1ukot 1.3.1984 ·1ukien 

TAULUKKO 4 (A-YHDISTELHATAULUKKO> 

A-PALKKAUSLUOKKIEN F'ERUSF'ALKAN TAl VUOSIPALKKION , KALLIINPAI~ANLISAN SEKA 
IKALISIEN YHTEISM;.;;.;r.:;,;. IKALIS:O.RYHHITTAIN KUUKAUDESSA , HK 

PALKKAUS- I KALLEUSRYHHA 
LUOKKA 

IKALISIEN LKH 
a 1 2 3 4 5 

A 3 263 3 459 3 667 3 850 4 042 4 244 
A 2 3 322 3 521 3 732 3 919 4 115 4 3~1 

A 3 3 379 3 582 3 797 3 987 4 186 4 395 
A 4 3 442 3 6 49 3 868 4 061 4 264 4 477 
A 5 3 513 3 724 3 947 4 144 4 351 4 569 

A 6 3 585 3 800 4 028 4 229 ... 440 4 662 
A 7 3 657 3 876 4 109 4 314 4 530 4 756 
A 8 3 745 3 970 4 208 4 418 4 639 4 871 
A 9 3 839 4 069 4 313 4 529 4 7:'>5 4 993 
Ate 3 922 4 157 4 406 4 626 4 857 5 100 

Ali 4 022 4 263 4 519 4 745 4 952 5 231 
A12 4 138 4 386 4 649 4 881 5 125 5 381 
A13 4 251 4 506 4 776 5 015 5 266 5 529 
A14 4 387 4 650 4 929 5 175 5 434 5 706 
A15 4 551 4 824 5 1)3 5 369 5 637 5 919 

A16 4 746 5 031 5 333 5 600 5 880 6 174 
A17 4 971 5 269 5 585 5 864 6 157 6 465 
A18 5 229 5 543 5 876 6 170 6 478 6 802 
A19 5 518 5 8.49 6 200 6 510 6 835 7 177 
A20 5 79a 6 146 6 515 6 841 7 183 7 542 

A21 6 094 6 460 6 848 7 190 7 549 7 926 
A22 7 223 7 656 a 115 a 521 8 904 9 260 
A23 7 564 8 018 a 499 8 924 9 3::6 9 699 
A24 8 037 a 519 9 030 9 481 9 90a 10 304 
A25 8 599 9 115 9 662 10 145 10 60:! 11 026 

A26 9 287 9 844 10 435 10 957 11 450 11 908 
A27 10 104 10 710 11 353 11 921 12 457 12 955 
A2a 11 036 11 69a 12 400 13 020 13 606 14 15 0 
A29 12 095 12 821 13 590 14 269 14 911 15 507 
A30 13 254 14 049 14 an 15 637 16 341 16 995 

A31 :4 583 IS 458 16 385 17 204 17 978 18 697 
A32 16 039 17 001 18 021 18 922 19 773 20 564 

[A33 17 643 18 702 19 824 20 815 21 752 2~ ~~n A34 19 406 2(:) 570 21 804 22 894 23 924 24 
A35 21 348 ~2 · 629 23 987 25 186 26 319 :7 "T.7" ' 

A36 23 482 24 891 26 384 27 703 28 950 30 ~0:1 
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TAULUKV.O 4 JATKOA 

PALKJ<AUS- II I<ALLEUSRYHI1A 
LUOI<I\A 

IK..;LISIEN LKI'I 
'0 2 3 4 5 

A 1 3 174 3 364 3 566 3 74-4 3 931 4 128 
A 2 3 231 3 4~5 3 630 3 811 4 002 4 202 
A 3 3 286 3 483 3 692 3 877 4 071 4 275 
A 4 3 347 3 548 3 761 3 949 4 146 4 353 
A 5 3 416 3 6~1 3 838 4 030 4 231 4 4-43 

A 6 3 486 3 695 3 917 4 113 4 319 "' 535 
A 7 3 556 3 769 3 995 4 195 4 405 4 625 
A 8 3 642 3 861 4 093 4 298 4 513 4 739 
A 9 3 733 3 957 4 194 4 404 4 624 4 855 
A10 3 814 4 043 4 286 4 500 4 725 4 96~ 

A 1 1 3 911 4 146 4 395 4 615 4 8-46 5 098 
AI:' 4 024 4 265 4 521 4 747 4 984 5 ::'33 
A13 4 134 4 382 4 645 4 877 5 121 5 377 
A14 4 266 4 5"" 4 793 5 033 5 285 5 549 
A15 4 425 4 690 4 971 5 220 5 481 5 755 

A16 4 6i5 4 892 5 186 5 445 5 717 6 003 
A17 4 835 5 1~5 5 43::' 5 704 5 989 6 288 
A18 5 085 5 390 5 713 ·5 999 6 299 6 614 
A19 5 366 5 688 6 029 6 330 6 6-46 6 978 
A20 5 638 5 976 6 335 6 652 6 985 7 334 

A21 5 926 6 282 6 659 6 992 7 3-42 7 709 
A22 7 025 7 -446 7 893. 8 288 8 661 9 007 
A23 7 355 7 796 8 264 8 677 9 G67 9 439 
A24 7 815 8 284 a 781 9 22G 9 635 10 028 
A25 8 362 8 864 9 396 9 866 10 310 19 722 

A26 9 G31 9 573 10 1-47 10 654 11 133 11 578 
A27 9 826 10 416 11 041 11 593 12 115 12 600 
A28 10 732 11 376 12 059 12 662 13 232 13 761 
A29 11 762 12 468 13 216 13 877 14 501 15 081 
A30 12 890 13 663 14 483 15 207 15 891 16 527 

A31 1-4 182 15 033 15 935 16 732 17 485 18 184 
A32 15 599 16 534 17 526 18 402 19 230 19 999 

~JJ 17 157 18 186 19 277 20 241 21 152 21 

··~ A34 18 872 20 004 21 204 22 264 23 266 24 197 
A35 20 760 22 006 23 326 24 492 25 594 26 618 

A36 22 836 24 206 25 658 26 941 28 153 29 279 
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TAULUKKO 5 <S-YHDISTELMATAULUKKO> 

S-PALKKAUSLUOKKIEN SOPIMUSPALI<AN, KALLIINPAIKANLISAN SEkA IKALISIEN 
YHTEISMAARA IKALISARYHHITTAIN KUUKAUDESSA, HK 

SOPIMUSPALKKA- I l<ALLEUSRYHMA 
LUOKKA 

IKALISIEN LKH 
0 1 2 3 "' 5 

S17 5 41::! 5 737 6 081 6 385 6 672 6 939 
S18 5 770 6 116 6 483 6 807 7 113 7 398 
S19 6 164 6 534 6 926 7 ::!72 7 599 7 903 
S20 6 610 7 007 7 427 7 798 8 149 8 475 

S21 7 013 7 434 7 880 8 274 8 646 8 992 
S22 7 223 7 656 8 115 8 521 8 904 9 260 
S23 7 564 8 018 8 499 8 9::!4 9 326 9 699 
S24 8 037 8 519 9 030 9 481 9 908 10 304 
S25 8 599 9 115 9 662 10 145 10 602 1 , 026 

S26 9 287 9 844 10 435 10 957 II 450 11 908 
S27 10 104 10 710 11 353 11 9::!1 12 457 12 955 
S28 11 036 11 698 12 400 13 0::!0 13 606 14 150 
S29 12 095 12 821 13 590 14 269 14 911 15 507 
S30 13 254 14 049 14 892 15 637 16 341 16 995 

S31 14 583 15 458 16 385 17 204 17 978 18 697 
S32 16 039 17 001 18 021 18' 922 19 773 20 564 

r 17 643 18 70::! 19 824 20 815 21 752 22 

62~ 34 19 406 20 570 21 804 22 894 23 924 24 881 
35 21 348 22 629 23 987 25 186 26 319 2 7 372 

36 23 482 24 891 26 384 27 703 28 950 30 108 

SOPI11USF'ALKKA- II KALLEUSRYHI14 
LUOKKA 

IKALISIEN LKH 
0 1 2 3 4 5 

S17 5 263 5 579 5 914 6 210 6 489 6 749 
SIS 5 612 5 949 6 3G6 6 621 6 -919 7 196 
S19 5 994 6 354 6 735 7 072 7 390 7 686 
S20 6 428 6 814 7 223 7 584 7 925 8 242 

S21 6 820 7 229 7 663 8 046 8 408 8 744 
S22 7 025 7 ·446 7 893 8 288 8 661 9 007 
S23 7 355 7 796 8 264 8 677 y 067 9 430 
S24 7 815 8 284 8 781 9 2::!0 9 635 10 020 
S25 8 362 8 864 9 396 9 866 10 310 10 7"" " "-

S26 9 031 9 573 10 147 10 654 11 133 11 578 
S27 9 826 10 416 11 041 11 593 12 115 12 600 
S28 10 732 11 376 12 059 1::! 6 6 2 13 232 13 761 
S29 11 762 12 468 13 216 13 877 14 501 15 081 
_S30 12 89~ 13 663 14 483 15 207 IS 891 16 527 

S31 14 182 IS 033 15 935 16 732 17 485 1'3 194 
S32 15 598 16 534 17 5::!6 18 402 19 230 19 999 

~33 
17 157 18 186 19 277 20 241 21 152 21 9] S34 18 872 20 004 21 204 ~~ 264 ::?3 266 ::?4 197 

S35 20 760 22 006 23 326 ::?4 49::! 25 594 26 618 

S36 22 836 24 206 25 658 26 941 28 153 2'7 ::!79 
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TAULUKKO 16 

15-VUOTISKOROTUKSEN MARKKAMAARAT KUUKAUDESSA, Ml< 

f'ALKKAUS- KALLEUSRYHMA SOPIHUS- KALLEUSRYHM;.. 
L_,OK Kr, I II PALKKA-

LUOKKA I II 

A 1 191 186 S17 69 67 
f.. ::' 194 189 S,B 7 4 T2 
;. 3 198 192 S19 79 77 
A•4 201 196 S20 85 82 
A 5 206 200 

S21 90 87 
A 6 210 204 S:!:! 93 90 
A 7 214 208 S23 97 94 
A 8 219 213 S24 103 100 
A 9 225 218 S25 110 107 
A10 229 223 

S26 119 116 
A11 235 229 S27 130 126 
A12 Z42 235 S28 141 138 
A13 ::!49 242 S29 155 151 
A14 257 250 S3G 170 165 
A15 266 259 

S31 187 182 
A16 278 270 S32 206 200 
A17 291 283 [" 226 

22~ A19 306 298 S34 249 242 
A19 323 314 S35 274 266 
A20 339 330 

S36 301 293 
1\::?1 357 347 
A22 93 90 
A23 97 94 
A24 103 100 
A25 110 107 

A26 119 116 
A:?? 130 126 
A26 141 138 
A29 155 151 
A30 170 165 

A31 187 182 
A32 206 200 

~33 
226 22] A34 249 242 

A35 274 266 

A36 301 293 
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LIITE 2.1. 

Valtion y1einen virkaehtosopimus uudistetaan seuraavasti 
muutettuna: 

Muutetaan 2 S, 3 S:n 1 momentti, 17 S:n 1 momentti, 18 s. 
29 S:n 3 momentti, 35 S:n 4 momentti, 37 §:n 2 momentti, 

39 S:n 3) kohta ja viimeinen momentti ja 52 s. 

Lisataan 8 §:aan uusi 4 momentti. 

Kumotaan 14 S, 18 S (1.5.1985 lukien' ja 24 S:n 4 momentti. 

2 s 

Vakinaiset virat ja toimet seka ylimaaraiset toimet 

kuuluvat A- tai C-palkkausluokkiin tahi S-sopimuspalkka
luokkiin sen mukaan kuin niista on saadetty, maaratty tai 
aovittu. 

3 s 

Varsinaisena palkkauksena suoritetaan A- ja C-palk

kausluokkaan kuuluvassa vakinaisessa virassa tai toimessa 
peruspalkkaa seka y1imaaraisessa toimessa vuosipalkkiota 
ja taman lisaksi A- tai C-palkkausluokkaan kuuluvassa va

kinaisessa virassa tai toimessa seka ylimaaraisessa toi
messa ikalisaa. s-sopimuspalkkaluokkaan kuuluvassa viras

sa tai toimessa suoritetaan sopimuspalkkaa seka S-sopimus
palkkaluokkaan kuuluvassa virassa tai toimessa, jossa suo
ritetaan sijoituspalkkausluokan mukaista taulukkopalkkaa, 
lisaksi ikalisaa. Ikalisien lasku- ja muista suorituspe

rusteista on sovittu erikseen. 
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8 s 

Valtionrautateill~ maksettava liikenteest! johtuva lisi

palkkio (ns. v!liraha) luetaan virkamiehen kiinte!!n palk

kaukseen, mik!li korkeampipalkkaisen teht!v!n hoitaminen 

on v!littom!sti ennen virantoimituksen keskeytyst! kes

t!nyt v!hint!!n kolme kuukautta. 

17 s 

Virkamiehelle, jolle on myOnnetty edell! 16 S:ss! 

tarkoitettua virkavapautta, maksetaan kiinte! palkkaus 

~irkavapauden alusta lukien ajalta, johon sis!ltyy 72 

arkip!iv!!. 

18 s 

Jos nimismiespiiriss! toimiva ulosottoapulainen ei 

saa virantoimituksen keskeytymis~n ajalta virkasivutuloja, 

suoritetaan h!nelle keskeytymisen ajalta palkkaus toimen 

palkkausluokasta poiketen AlO palkkausluokan mukaisen 

palkkauksen perusteella. 

Edell! 1 momentissa tarkoitettuna virantoimituksen kes

keytyksen! pidet!an: 

1. sairauden tai tapaturman vuoksi myOnnetty! pa1ka1-

lista virkavapautta, 

2. raskauden ja synnytyksen vuoksi myOnnetty! palkal

lista virkavapautta ja 

3. vuosiloma. (T!m! pykil! kumotaan 1.5.1985 lukien.) 

21a 
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29 § 

Palkkauksen rnaksamisen edellytyksena tassa pykalassa tar
koitetun sairaustapauksen johdosta my6nnetttlvlilta virka
vapausajalta on, etta virkavapaus on sairastuneen hoidon 

jarjestamiseksi tai hoitarniseksi valttamat6n. Lapsen sai
rastumisen vuoksi myonnettavan virkavapauden palkkalli

suuden edellytyksena on lisaksi, etta molemmat vanhemmat 

ovat ansiotyossa tai kysyrnyksessa on yksinhuoltaja, ja etta 

lapsen sairaudesta esitetaan vastaava selvitys kuin virka
rniehen ornasta sairaudesta vaaditaan. Yksinhuoltajaksi katso
taan my6s henkil6, joka ilrnan erillista asumusero- tai avio

erop&at6sta pysyvasti asuu erillaan aviopuolisostaan seka 

henkil6, jonka puoliso on asevelvollisuuden suorittarnisen 
tai reservin harjoitusten, sairauden, matkan, tyOskentelysta 

tai opiskelusta johtuvan toisella paikkakunnalla asumisen 
tai muun sellaisen pakottavan esteen vuoksi estynyt osal
listumasta lapsen hoitoon. Lapsen ~airaustumisen vuoksi 
myOnnettyja enintaan kolrnea paikallista virkavapauspaivaa 
las kettaessa ei otetan huomioon enintaan kahta virkamiehen 

muusta syysta johtuvaa lapsen akillisen sairaustapauksen 
vuoksi myonnettyyn yhdenjaksoiseen virkavapausaikaan sisal
tyv&& vapaapaivaa. 

35 s 

Mikali virkamiehelle on maksettu useampia 2 momentissa 

tarkoitetuista palkanlisista tai lisapalkkioista, voidaan 
sanottu vuosilomapalkan osa laskea niiden yhteismaarasta. 

Sit3 ei kuitenkaan makseta, mikali se on suuruudeltaan 
enintaan viisi markkaa. 
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37 s 

Mita edella 8-36 S:ssa on sovittu tilapaisesta toirnihenki

l6sta, sovelletaan rnyos virkasuhteeseen verrattavassa jul
kisoikeudellisessa palvelussuhteessa valtioon oleviin hen

kiloihin seka valtion virastoissa ja laitoksissa jarjestet

tavasta osa-aikatyosta annetun asetuksen (25/83) rnukaiseen 

tilapaiseen virkasuhteeseen siirtyneisiin virkamiehiin, 

mikali heidan osaltaan ei ole rnuualla toisin sovittu. 

39 s 

3) Virkamiehen lornapaivan palkka lasketaan vuosipalkasta 

siten, etta kiintean palkkauksen tai ulosottoapulaiselle 

18 S:n mukaan suoritettavan palkkauksen summa jaetaan lu
vulla 300. 

Lomaraha suoritetaan edella 1-5 kohdassa sanottujen 

periaatteiden mukaisesti rnyos valtion virastoissa ja lai

toksissa jarjestettavasta osa-aikatyosta annetun asetuk

aen (25/83) mukaiseen tilapaiseen virkasuhteeseen siir

tyneille virkamiehille ja virkasuhteeseen verrattavassa 

julkisoikeudellisessa palvelussuhteessa valtioon oleville 

henkiloille, rnikali heidan osaltaan ei ole muualla 

toisin sovittu. 

21a 
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52 § 

Tarna sopimus on voimassa maaliskuun 1 paivasta 1984 helmi

kuun 28 paivaan 1986. Sopimuksen voimassaolo jatkuu taman 

jalkecn vuoden kerrallaan, jollei sita jommalta kummalta 

puolelta ole irtisanottu tai irtisanota vahintaan kolme 

kuukautta ennen sopimuskauden paattymista . 

Yleisen virkaehtosopimuksen liite 1 muutetaan seuraavasti: 

Lisataan: 

Poistetaan: 

-ulosottolisa ja harkinnanvarainen ulos

ottolisa 

-vankeinhoitolaitoksen vastuulisa 

- vartiopaal l i kon palkkio ( posti ) 

Yleisen virkaehtosopimuksen liite 2 muutetaan seuraavasti: 

-sisaasiainministeri5n hallinnonalaan 

kuuluvien haastemiesten ja haastemies

tehtavia suorittavien ulosottoapulais

ten toimenpidepalkkio 

-ulosottomiesten ja ulosottoapulaisten 

toimenpidepalkkio ja perimispalkkio 
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LIITE 2.2. 

Virkaehtosopimus ty~aika1ain a1aisten virkamiesten ty~ajasta uu

distetaan seuraavasti muutettuna: 

Muutetaan 24 §:n 3 momentti ja 31 § seuraavasti: 

24 §:n 3 momentti 

21a 

Va1tionrautateiden sek~ posti- ja te1e1aitoksen er~iden ty~aika-

1ain a1aisten virkamiesten i1ta- ja yotyon hyvitt~misess~ noudate

taan valtioneuvoston siit~ 27.11.1970 antamia kahta p~&tosta (va1-

tiovarainministeri~n kirjeet 27 . 11 . 1970, n:ot P 7170 ja P 7175). 

Yotyon aikahyvitys on kuitenkin 20 minuuttia tyotunni1ta . Se 1as

ketaan ke11o 21.00 j&1keise1ta aja1ta. I1tatyo1is&~ ei makseta 

ke11o 21.00 j&1keise1t~ aja1ta. Yotyon aikahyvitykseen oikeutta

va1ta aja1ta maksetaan yotyo1is~&, jonka suuruus on 140 ja 1.3. 

1985 1ukien 165 penni& tunni1ta. 

31 § Sopimuksen voimassao1o 

T&ma virkaehtosopimus on voimassa maa1iskuun 1 paivasta 1984 he1-

mikuun 28 p&iv~an 1986. Sopimuksen voimassao1o jatkuu t~m~n ja1-

keen vuoden kerra11aan, e11ei sita jomma1ta kumma1ta puo1en kir

ja11isesti irtisanota vahint~an ko1me kuukautta ennen sopimuskau

den p~attymist~. 
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LIITE 2. 3. 

Virkaehtosopimus virastovirkamiesten ty~ajasta uudistetaan 

sellaisenaan olemaan voimassa maaliskuun 1 paivasta 1984 

helmikuun 28 p!i.ivaan 1986. Sopimuksen voimassaolo jatkuu 

taman jalkeen vuoden kerral1aan, jollei sita jommalta 

kumma1ta puo1elta irtisanota vahintaan kolme kuukautta 

ennen sopimuskauden paattymista. 
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LIITE 2.6 . 

Ta1onmiesten ty~aikaa koskeva virkaehtosopimus sek~ siihen 
1iittyva a1lekirjoittamispoytakirja uudistetaan seuraavasti 
muutettuna. 

Muutetaan: 

1 s 

Talonmiesten ty~aikasopimuksen 1 S:n. 
1 ja 2 momentit, 3 §:n 1 - 5 momentit, 
8 S 3 ~omentti ja 10 S seuraavasti: 

Sa~n~1linen ty~aika 

saann~1linen ty~aika on enintaan 10 tuntia vuorokaudessa 
sek! keskim!arin 37 tuntia viikossa neljan viikon jaksossa 
20 viikon pituisena kevat- ja ~es!kautena sek! keskim!!rin 
42 tuntia viikossa nelj!n viikon jaksossa 32 viikon pitui
sena syys- ja talvikautena samana 52 viikon pituisena ajan
jaksona. 
S!!nn~llinen tyoaika voidaan j!rjestaa myos siten, etta 

se keskim!!rin on 40 tuntia ja 52 viikon pituisena ajan
jaksona huomioon ottaen mit! j!ljemp!n! 8 S:n 3 momentissa 
on m!!r!tty. 

3 s Ylityo 

Virkamies saa h!nen suostumukse11aan pit!! ylityoss! 
t!m!n sopimuksen 1 S:n 1 momentin mukaan ma!r!ytyv!n s!!nnol
lisen viikkotyoajan 1is!ksi enint!!n 58 tuntia ne1jan viikon 
jaksossa. 

Edell! taman sopimuksen 1 S:n 1 momentissa tarkoitettuna 
kev!t- ja kes!kautena saa ylityot! teetta! eninta!n 180 
tuntia seka samassa momentissa tarkoitettuna syys- ja ta1vi
kautena eninta!n 370 tuntia. 

Tyost!, joka tehd~~n 1 S:n 1 momentissa tarkoitetun 
sl!nno11isen ty~ajan 1is!ksi, maksetaan y1ityotunnei1ta, 
jotka nousevat enint!!n 32 tuntiin neljan viikon pituisena 
ajanjaksona 50 prosentil1a ja seuraavilta tunnei1ta 100 
prosentil1a korotettu palkka. 

Tyosta, joka tehdaan 1 S:n 2 momentissa tarkoitetun 
s!!nno11isen tyoajan 1isaksi, maksetaan ylityotunnei1ta, 
jotka nousevat enintaan 208 tuntiin 26 viikon pituisena 
ajanjaksona, 50 prosentil1a ja seuraavilta tunneilta 100 
prosenti11a korotettu pa1kka. 

Tassa pyk!l!ssa tarkoitettu yksinkertainen tuntipalkka 
lasketaan siten, ett~ virkamiehen kuukausipalkan tai sita 
vastaavan kuukausipalkkion sek! ik!lisien, kalliinpaikan
lisien ja syrj!seutulisien summa jaetaan luvulla 170. 
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8 s Tyoaikajarjestelmaa koskevat maaraykset 

Milloin virkarniehen saannollinen tyoaika on jarjestet-
ty siten, etta se keskimaarin on 40 tuntia viikossa 52 
viikon pituisena ajanjaksona, jarjestelyn tulee ilmeta tyo
aikajarjestelmasta. 

10 s Sopimuksen voirnassaolo 

Tarna virkaehtosopirnus on voimassa rnaaliskuun 1 paivasta 
1984 helrnikuun 28 paivaan 1986. Virkaehtosopimuksen voimassa
olo jatkuu taman jalkeen vuoden kerrallaan, jollei sita 
jommalta kummalta puolelta kirjallisesti irtisanota vahin
taan kolme kuukautta ennen sopimuskauden paattyrnista. 
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LIITE 2.7 

Virkaehtosopimus valtion virkamiesten muuttokustannusten korvaa
misesta uudistetaan seuraavasti muut ettuna : 

Muutetaan 6 §, 7 § ja 17 § seuraavasti: 

6 § Muuttoraha 

Edella 4 ja 5 §:ssa tarkoitettujen korvausten lisaksi suoritetaan 
virkae1iehelle muuttoraha korvauksena muista tarpeellisista muutos
ta aiheutuneista kustannuksista. Muuttorahan suuruus maaraytyy muut
taviefi henkiloiden lukumaaran mukaan seuraavasti: 

Muuttavien henkiloiden 
lukumaara 

2 tai enemman 

Muuttoraha 

1 250 mk 

3 000 mk 

Virkamiehelle, joka siirtymisvelvollisuuteen perustuvan siirron 
johdosta joutuu muuttamaan uudelleen, ennen kuin vahintaan 12 

kuukautta on kulunut edellisesta siirtoon perustuvasta muutosta, 
suoritetaan muuttoraha tallaisesta muutosta 25 prosentilla koro
tettuna. 

Jos siirto kohdistuu kumpaankin aviopuolisoon, suoritetaan muutto
raha vain toiselle. 
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7 § 

Milloin toiselle paikkakunnalle muuttaminen johtuu rationalisoinnin 
tai muun syyn jqhdosta tapahtuvasta viraston tai sen osan uudelleen 
jarjestelysta tai siirtamisesta, maaraytyy muuttorahan suuruus muut
tavien henkiloiden 1ukumaaran ja virkamiehen pa1kkaus1uokan mukaan 
seuraavasti: 

1·1uuttavien henk i 1 oi den 1 ukumaaran all essa yks i suoritetaan muutto
rahaa 6 %, sen o11essa kaksi 8 % ja sen ol1essa ko1me tai enemman 
10 % peruspa1kan vuotuisesta maarasta siten kuin 3 momentissa on 
sovittu. 

Muuttoraha maaraytyy virkamiehen palkkaus1uokan mukaan seuraavasti: 

Virkamiehen Palkkaus1uokka, 
palkkausluokka jon~a mukaan 

muuttoraha maa-
raytyy 

A 14 tai a1empi A 14 
c 25 - c 37 c 37 

A 15 - A 21 A 21 
s 17 - s 19 s 19 

c 38 - c 54 c 50 

A 22 - A 32 A 22 
s 20 - s 32 s 22 
c 55 - c 66 c 55 

Jos siirto kohdistuu kumpaankin aviopuolisoon samanaikaisesti, suori
tetaan muuttoraha vain korkeimpaan palkkaus1uokkaan kuu1uva11e. 

17 § 

T~ma sopimus on voimassa maa1iskuun 1 paivasta 1984 helmikuun 28 
p~ivaan 1986. Sopimuksen voimassaolo jatkuu taman jalkeen vuoden 
kerrallaan, jollei sita JOmrnalta kumma1ta puo1e1ta irtisanota Va
hin~an kolmea kuukautta ennen sopimuskauden paattymista. 
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LIITE 2. B. 

Virkaehtosopimus valtion virkamiehille suoritettavasta 

syrjaseutulisasta ja siihen liittyva pi:Sytakirja uudiste
taan sellaisenaan olemaan voimassa maaliskuun 1 paivasta 

1984 helmikuun 28 ptlivaan 1986. Sopimuksen voimassaolo 

jatkuu taman jalkeen vuoden kerrallaan, jollei sita 

jommalta kummalta puolen irtisanota vahintaan kolme 

kuukautta ennen sopimuskauden paattymista. 
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LIITE 2.9. 

Virkaehtosopimus valtion virkamiehille valtion varoista kustannettavasta 
suojavaatetuksesta ja siihen liittyva poytakirja uudistetaan sopimuksen 
liitteena olevaan luetteloon ja poytakirjaan tehdyin ~uutoksin olemaan 
voimassa maaliskuun 1 paivasta 1984 helmikuun 28 paivaan 1986. Sopimuk
sen voimassaolo jatkuu taman jalkeen vuoden kerrallaan, jollei sita jam
malta kummalta puolen irtisanota vahintaan kolme kuukautta ennen sopimus
kauden paattymista. 

LIITE suojavaatetussopimukseen 

Lisaykset ja muutokset luetteloon virkamiehista, joille 
annetaan henkilokohtainen suojavaatetus: 

Viran tai toimen nimi 

31.90 Va1tionrautatiet 

Ylikonduktoori 
Yeturinkuljettaja 

Suojavaatetusta edellyttava tehtava 

tyonopetustehtavat 
hoyryveturipalvelussa, veturihuollossa, 
ajovalmiushuollossa ja opetuskuljettajan 
tehtavissa 

Lisataan suojavaatetussopimuksen allekirjoittamispoytakirjaan uusi 
4 § seuraavasti: 

4 § 

Yirasto tai laitos voi antaa virkarniehelle mahdollisuuden pesettaa 
henkilokohtainen suojavaatetuksensa viraston tai laitoksen suojavaa
tehuollon yhteydessa omakustannushintaan silloin kun pesun jarjesta
Nisesta ei aiheudu virastolle tai laitokselle valittomia lisakustan
nuksia ja se muutoinkin voidaan hoitaa ilman erityisjarjestelyja. 
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LIITE 2.14. 

Virkaehtosopimus v-al tion virkar.tiesten koulutuksesta uudis

tetaan seuraavasti muutettuna: 

6 s 

Luottamusmiessopimuksen edellyttamaan luottamusmieskoulu

tukseen myonnetyn virkavapauden ajalta tyonantaja maksaa 

palveluk.sessaan olevalle pa~iluottamusmiehelle, paaluottamus

miehen varamiehelle, luottamusmiehelle, luottamusmiehen 

varamiehelle seka ammattiosaston tai virkamiesyhdistyksen 

puheenjohtajalle kiintean palkkauksen seka matkakustannus

ten korvaamisesta tehdyn virkaehtosopimuksen 15 S:n mukai

sen ateriakorvauksen ja majoittumiskustannusten korvausta 

korkeintaan 90 markkaa vuorokaudelta enintaan kuukauden 

ajalta koulutustilaisuutta kohti. 

16 s 

Tama sopimus on voima~sa maaliskuun 1 paivasta 1984 helmi

kuun 28 paivaan 1986. Sopimuksen voimassaolo jatkuu taman 

j&lkeen vuoden kerrallaan, jollei sita jommalta kurnmalta 

puolelta irtisanota vahintaan kolme kuukautta ennen sopimus

kauden paattymista. 

6 S:ssa tarkoitettua korvausta voidaan kuitenkin vuosittain 

tarkistaa sopimuskauden aikana sopimusta irtisanomatta. 
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LIITE 2.15 

Valtion virkamiesten 1uottamusmiessopimus u~distetaan sel

laisenaan o1emaan voimassa maaliskuun 1 p~ivast~ 1984 . 

he1mikuun 28 paivaan 1986. Sopimuksen voimassaolo jatkuu 

taman jalkeen vuoden kerrallaan, jollei sit~ jommalta 

kummalta puolen irtisanota vahintaan kolme kuukautta ennen 

sopimuskauden paattymista. 



- 33 -

LIITE 2.16. 

Valtion virkamiesten ikalisasopimus liitteineen 

uudistetaan seuraavasti muutettuna: 

3.§ 

Edella 2 S:ssa tarkoitetulle muulle kuin C-palkkausluokkaan, 

A22-A36-palkkausluokkaan tai S-sopimuspalkkaluokkaan kuulu

valle, sijoituspalkkausluokan mukaista taulukkopalkkaa 

saavalle virkamiehelle ja virkasuhteeseen verrattavassa 

julkisoikeudellisessa palvelussuhteessa olevalle henkilolle, 

joka on ollut paatoimiseksi katsottavassa valtion palve

luksessa yhteensa vahintaan viisitoista vuotta suoritetaan 

4.5 prosentin suuruinen peruspalkan tai edellisessa mome~

tissa mainitun muun vastaavan palkan, ikalisien ja kalliin

paikanlisan summasta laskettava erillinen maaravuosikoro

tus. A22-A36-palkkausluokkaan ja S-sopimuspalkkaluokkaan 

kuuluvalle, sijoituspalkkausluokan rnukaista taulukkopalkkaa 

saavalle virkamiehelle suoritetaan vastaavasti maaraytyva 

1.0 prosentin suuruinen erillinen rnaaravuosikorotus. Tassa 

mornentissa tarkoitettuun rnaaravuosikorotukseen oikeuttavia 

palvelusaikoja laskettaessa ei sovelleta ikalisasopirnuk

sen palvelusaikojen laskemisca koskevia maarayksia, vaan 

kyseis~a palvelusaikoja laskettaessa noudatetaan mita sii

ta on erikseen rnaaratty. 

4 s 

Ikalisaan oikeuttavaksi palvelusajaksi virkamies saa lukea 

koko sen ajan, rninka han on ollut paatoimiseksi katsottavassa: 
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b) kunnan, kuntie~ keskusjarjest5n, kuntien yhtyman, 

uskonnollisen yhdyskunnan, Maakuntaliittojen kes

kusliiton ja maakuntaliittojen, toimiehtosopi

musjarjestelman piiriin kuuluvan valtionapulaitok

sen tai sellaisen yksityisen yhteison tai laitok

sen palveluksessa, joka saa lain tai asetuksen 

nojalla tai harkinnanvaraista valtionapua yli 

puoleen palkkausmenoistaan; 

10 s 

Tama sopimus on voimassa 1 paivasta maaliskuuta 1984 helmi

kuun 28 paivaan 1986. Sopimuksen voimassaolo jatkuu taman 

jalkeen vuoden kerrallaan, jollei sita jommalta kummalta 

puolelta kirjallisesti irtisanota vahintaan kolme kuukaut

ta ennen sopimuskauden paattymista. 
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LIITE 2.21. 

YIRKAEHTOSOPIMUS KASSAEREHDYSRAHAN SUORITTAMISESTA VALTION
RAUTATEILLA 19.3.1981 TEHDYN VIRKAEHTOSOPIMUKSEN UUDISTAMI
SESTA ERAIDEN VALTIONRAUTATEIDEN VIRKAMIESTEN OSALTA 

1 §. Maaliskuun 19 paivana 1981 kassaerehdysrahan suoritta
•isesta va1tionrautateilla tehty virkaehtosopimus uudistetaan 
olemaan voimassa yleisopalveluksessa kassatehtavia hoitavan 
valtionrautateiden junahenkilokunnan ja valtionrautateiden ra
hastusta suorittavien autonkuljettajien osalta maaliskuun 
paivasta 1984 helmikuun 28 paivaan 1986. 

2 §. Tahan sopimukseen sidottu ei saa sopimuksen voimassaolo
aikana ryhtya tyotaistelutoimenpiteisiin sopimuksen patevyy
desta, voimassaolosta tai oikeasta sisallosta taikka sopimuk
seen perustuvasta vaatimuksesta syntyneen ri·idan ratkaisemi
seksi, voimassa olevan sopimuksen muuttamiseksi tai uuden so
pimuksen aikaansaamiseksi. 

Lisaksi virkaehtosopimukseen sidottu yhdistys on v~lvollinen 
huolehtimaan, etta sen alaiset yhdistykset ja virkamiehet, 
joita sopimus koskee, eivat riko edellisessa momentissa tar
koitettua tyorauhavelvoitetta. eivatka sopimuksen maarayksia. 
Tama virkamiesyhdistykselle kuuluva velvollisuus sisaltaa myos 
sen, ettei yhdistys saa tukea tai avustaa kiellettya tyotaiste
lutoimenpidetta eika muullakaan tavalla myotavaikuttaa sellai
siin toimenpiteisiin, vaan on velvollinen· pyrkimaan niiden lo
pettami seen. 
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LIITE 2 . 25. 

E1okuun 28 paivana 1983 so1mitun virkaehtosopimuksen 3 § : n 4 mo
mentin mukainen virkojen ja toimien pa1kkaus1uokkien sijoitte1ua 

koskeva 1uette1o 

Liitteena o1evat takuu1isista aiheutuvat pa1kkaus1uokkakorotukset 

toteutetaan 1 . 3 .1984 1ukien. Sama11a kumotaan e1okuun 28 paivana 

1983 so1mitun virkaehtosopimuksen 3 §:n 4 momentti. 

Virasto tai laitos Nykyi- Uusi 
nen pl pl 

31.90 Valtionrautatiet 

1 p asemnpiiallikko A22 A23 

1 p insinoori A20 A21 
20 p koneenhoitaja A7 AS 

1 p koneenhoitaja A6 AS 

3 y koneenhoitaja A7 AS 

1 y konekirjoittaja A3 A4 

3 p rakcnnusmestari A12 Al3 

1 p rakennusmestari All A12 

1 y rakennusmestari A1S A16 

1 p teknikko A1S A16 

3 p teknillinen apulainen A10 All 

s p toimistovirkailija A4 A6 

5 p toimistovirkailija A4 AS 

3 p toimistovirkailija A3 AS 

9 p toimistovirkailija A3 A4 

6 p toimistovirkai lija Al A2 

3 p toimistovirkailija A2 A3 

8 y toimistovirkailija Al A2 

1 tp toimistovirkailija Al A2. 
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LIITE 1 

N:o 312 
A s e t u s 

valtion virkamiesten vuosilomasta annetun asetuksen muuttamisesta 

Annettu Helsingissa 25 paivana huhtikuuta 1984 

Valtiovarainministerion toimialaan kuuluvia asioita kasittele
maan maaratyn ministerin esittelysta 

muutetaan valtion virkamiesten vuosilomasta 31 paivana elokuuta 
1973 annetun asetuksen (f92/73) 2 §:n 1 momentin 1 ja 2 kohta, 3 §:n 
1 momentti ja 16 §:n 1 momentti, sellaisena kuin niista ovat 2 §:n 
1 momentin 1 kohta 21 paivana huhtikuuta 1978 annetussa asetuksessa 
(282/78), 2 §:n 1 momentin 2 kohta 31 paivana maaliskuuta 1983 anne
tussa asetuksessa (335/83) ja 16 §:n 1 momentti 16 paivana toukokuuta 
1980 annetussa asetuksessa (345/80) nain kuuluviksi: 

Vuosiloman pituus 

2 § 

Virkamies saa vuosilomaa: 
1) kaksi arkipaivaa kultakin taydelta lomanmaaraytymiskuukaudelta; ja 
2) kaksi ja puoli arkipaivaa kultakin taydelta lomanmaaraytymiskuukau

delta, jos han on lomavuoden maaliskuun loppuun mennessa ollut valitto
masti valtion palveluksessa vahintaan yhden vuoden; ja 

3 § 

Vuosiloman maaraytymisen perustana on lomanmaaraytymisvuosi, joka 
on lomakautta edeltavan maaliskuun lopussa paattyva kahdentoista kuu
kauden pituinen ajanjakso. Taydeksi lomanmaaraytymiskuukaudeksi katso
taan sellainen lomanmaaraytymisvuoden kalenterikuukausi, jonka aikan~ 
virkamies on ollut virassa vahintaan kahdeksantoista paivaa tai jonka 
virkamies on ollut valtion virastoissa ja laitoksissa jarjestettavasta 
osa-aikatyosta annetun asetuksen (25/83) mukaisessa osa-aikatyossa. 
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Talvilomapitennys 

16 § 

Hilloin 2 §:n 1 momentin 1 ja 2 kohdan mukaan maaraytyvasta vuosi
lomasta osa pidetaan muuna kuin lomakautena, myonnetaan lorna talta osin 
pitennettyna puolella, kuitenkin enintaan asianomaisen koko loman puo
lesta maarasta ja siten, etta pitennys voi olla enintaan kuusi arkipai
vaa. 

Tama asetus tulee voimaan 1 paivana toukokuuta 1984 ja sita sovelletaan 
ensimmaisen kerran maarattaessa vuosilomaa ja lomakorvausta maaliskuun 
31 paivana 1984 paattyvalta lomanmaaraytymisvuodelta. 
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LI ITE 2 

N:o 313 

A s e t u s 
eraiden julkisoikeudellisessa pa·lvelussuhteessa valtioon olevien 
henkiloiden vuosilomasta ja vuosilomakorvauksesta annetun asetuksen 
muuttamisesta 

Annettu Helsingissa 25 paivana huhtikuuta 1984 

Valtiovarainministerion toimialaan kuuluvia asioita kasittele
maan maaratyn ministerin esittelysta 

muutetaan eraiden julkisoikeudellisessa palvelussuhteessa val
tioon olevien henkiloiden vuosilomasta ja vuosilomakorvauksesta 
31 paivana elokuuta 1973 annetun asetuksen 1 §:n 1 momentti ja 
2 §:n 1 momentin 1 ja 2 kohta. sellaisena kuin ne ovat 16 paivana 
toukokuuta 1980 annetussa asetuksessa (346/80). nain kuuluviksi: 

1 § 

lata asetusta sovelletaan virkasuhteessa tai muussa siihen verrat
tavassa julkisoikeudellisessa palvelussuhteessa valtioon oleviin hen
kfloihin. jotka ovat olleet lomanmaaraytymisvuoden aikana valtion pal
veluksessa yhteensa vahintaan kahdeksanatoista paivana ja joihin ei 
mainitun palveluksen osalta soveJleta valtion virkamiesten vuosilomas
ta annetun asetuksen saannoksia seka valtion virastoissa ja laitoksis
sa jarjestettavasta osa-aikatyosta annetun asetuksen (25/83) mukaiseen 
tilapaiseen virkasuhteeseen siirtyneisiin virkamiehiin. 

2 § 

Sellainen 1 §:ssa mainittu henkilo. jolla ei ole paatointa valtiol
la. saa vuosilomaa; 

1) kaksi arkipaivaa kultakin taydelta lomanmaaraytymiskuukaudelta; ja 
2) kaksi ja puoli arkipaivaa kultakin taydelta lomanmaaraytymiskuukau

delta. jos han on lomavuoden maaliskuun loppuun mennessa ollut valitto
mXsti valtion palveluksessa vahintaan yhden vuoden; ja 
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Tama asetus tu1ee voimaan 1 paivana toukokuuta 1984 ja sita sove11etaan 
ensimmaisen kerran maarattaessa vuosi1omaaja 1omakorvausta maa1iskuun 
31 paivana 1984 paattyva1ta 1omanmaaraytymisvuode1ta . 
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P~yt&kirja (virkaehtosopimus), joka 

laadittiin valtiovarainministerion 
seka valtion virkamiehia edustavien 

virkamiesyhdistysten keskusjarjesto

jen Akava ry:n, Julkisten tyoalojen 

ammattijarjesto JTA ry:n ja TVK:n 

Virkamiesjarjest~t TVK-V ry~n valil -

1& Helsingissa 7 paivana maaliskuuta 

~984 kaydyissa neuvotteluissa. 

Virkaehtosopimus valtion virkamiesten matkakustannusten korvaami 

sesta 7 . 3.1984. 
(T&han otettu vain muuttuneet kohdat) 

7 § . Matkustamiskustannusten korvausta suoritetaan seuraavien 

perusteiden mukaan: 

Muulla 30 pennia kilometrilta taikka se korkeampi kohtuulliseksi 

tavalla katsottava maksu, jonka toimitusmies osoittaa suoritta 

neensa. 

9 §. Virkamiehen omalla tai hallitsemallaan kulkuneuvolla teke
mast& vir.kamatkasta suoritetaan matkustamiskustannusten korvausta 

seuraavasti: 

Autolla .• Kunkin 1.4. alkavan vuoden mittaisen ajokilometrien las 

kentakauden 

- 5 000 ensimm&iselta kilometrilt& 118 pennia kilometrilta 

ja seuraavilta kilometreilta 105 pennia kilometrilta . 

Edell& mainitut kilometrikorvaukset suoritetaan korotet

tuina seuraavissa tapauksissa : 

1) 13 penni& silloin kun virkatehtavien suorittaminen 

edellyttaa peravaunun kuljettamista autoon kiinnitettyna 

ja 26 pennia silloin, kun virkatehtavien suorittaminen 

edellyttaa taukotuvan tai asuntovaunun kuljettamista au
toon kiinnitettyna, ja 

2) 4 pennia silloin, kun 

a) virkamies joutuu kuljettamaan autossaan koneita 
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tai laitteita, joiden paino ylitt&a 80 kiloa tai 

joiden koko on suuri, 
b) virkamies on viranhoitoonsa kuuluvien teht&vien 

vuoksi joutunut autossaan kuljettamaan koiraa, tai 

c) virkamiehen virkatehtavien hoito edellytt&a pa&
asiallisesti liikkumista autolla metsaautotiella tai 

muulta liikenteelta suljetulla tierakennusty5maalla, 

kyseisten kilometrien osalta. 

110 pennia kilometrilt& 

95 pennia kilometril tll. 

62 pennia kilometrilti:l. 

55 pennill. kilometriltll. 

30 pennia kilometril t& 

Korotetut korvaukset suoritetaan 1.3.198q lukien. Ajokilometrien 

laskentakausi vaihtuu 1.4.1984. 

13 §. Paivaraha suoritetaan 
1) osap&ivarahana 48 markkaa jokaiselta pll.iv&rahaan oikeuttavalta 

matkavuorokaudelta, josta virkamatkaan on k&ytetty 12 §:n 1 momen

tin 1 tai 2 kohdassa mainitut v&himm&isajat, ja 

2) kokopaivarahana 106 markkaa jokaiselta paiv&rahaan oikeuttaval

ta matkavuorokaudelta, josta virkamatkaan on k&ytetty 12 §:n 2 mo

mentissa mainittu vahimmll.isaika. 

Ateriakorvaus 

15 §. Milloin virkamatkasta ei tule suoritettavaksi paiva- tai 

matkarahaa, mutta virkamies on aterioinut tavanomaisen ruokailu

paikkansa ulkopuolella vll.hintaan 10 kilometrin etaisyydellll. virka

paikastaan tai asunnostaan ja matka on kestanyt yli 6 tuntia, suo

ritetaan hanelle tasta ateriakorvausta 1/4 kokopll.iv&rahan mll.ll.r&stll.. 

19 §. Edella 18 §:ssa tarkoitettujen majoittumiskorvausten enim-
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m~ism~~r&t matkavuorokautta kohti ovat: 

Helsingin, Espoon, Vantaan ja 

Kauniaisten kaupungit 

Muut kunnat 

300,00 

250,00 

Y~matkaraha 

21a 

20 §. YBmatkarahaa suoritetaan sellaiselta p~iv~rahaan oikeuttaval

ta matkavuorokaudelta, josta virkamatkaan tai virantoimitukseen on 

k~ytetty yli kaksitoista tuntia ja josta ajasta v~hint~&n nelj~ 

tuntia on ollut kello 21.00 - 7.00 v~lisen~ aikana, paitsi milloin 

toimitusmiehelle suoritetaan majoittumiskorvausta tahi toimitus

mies saa eri korvauksen junan makuupaikasta tai laivan hyttipai

kasta taikka matka tapahtuu valtion k~ytett~v~n~ olevalla laivalla 

tai junassa, jossa matkustajalla on tilaisuus asua tahi milloin 

toimitusmiehell~ ei muutoin ole valtion j~rjest~m~n maksuttoman 

majoituksen johdosta yBpymiskustannuksia. YBmatkarahan suuruus 

on 20,00 markkaa vuorokaudelta. 

Oppikurssilaisille suoritettavat korvaukset i, 

21 §. Oppikurssilaiselle, jolla tarkoitetaan virkapaikan tai viran

toimituspaikan ulkopuolella pidett~ville viraston tai laitoksen 

j~rjest~mille tahi sen muutoin osoittamille oppikursseille m&&r~t

ty~ virkamiest~, suoritetaan matkakustannusten korvausta matkoista 

kursseille ja takaisin 6 - 14 ja 18 - 19 §:n mukaisesti. 

Enint~~n 21 vuorokautta kest~v~lt~ yhdenjaksoiselta kurssiajalta 

suoritetaan p~iv~rahaa tai ateriakorvausta ja majoittumiskorvausta 

tai y5matkarahaa edell~ 11 - 15 ja 18 - 20 §:ss~ olevien m~~r~ys

ten mukaisesti. Seuraavilta 7 vuorokaudelta suoritetaan k u r s -

s i p ~ i v ~ r a h a n a 70 % kokop~ivarahan m~~rast~ ja sit~ 

seuraavilta p~ivilta, mutta enint~an vuoden kest~v~lt~ kurssiajal

ta, 55 % kokop~iv~rahan m~&r~st~. 

Kun kurssit jakautuvat osiin ja niiden valinen aika ylittaa 12 

vuorokautta, pidet~an osia eri kursseina. 

Milloin valtio on jarjestanyt oppikursseille osallistuvalle mak

suttoman ruoan, v~hennet~~n kurssipaiv~rahasta 50 %. Jos valtio 

on j~rjest~nyt my5s maksuttoman kohtuulliset vaatimukset t~ytt&van 
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majoituksen, vahennetaan kurssipaivarahasta 25 %. Kasarmi-, 1eiri
tai muissa vastaavissa o1osuhteissa jarjestetysta maksuttomasta ma
joituksesta ei sanottua 25 %:n vahennysta kuitenkaan suoriteta. 

Oppikurssi1aisi11e suoritetaan kurssipaivarahaa samoin ede11ytyk
sin kuin mita 11 §:ssa on paivarahan saamisen osa1ta sanottu. 

Sopimuksen voimassao1o 

28 § . Tama sopimus on voimassa maa1iskuun 1 paivasta 1984 he1mi

kuun 28 paivaan 1986 ja sita sove11etaan 2 paivasta maa1iskuuta 
1984 ja sita myohemmin a1kaviin matkavuorokausiin. Sopimuksen 
voimassao1o jatkuu taman ja1keen ko1men kuukauden mo1emminpuo1isin 
irtisanomisajoin . 

Taman sopimuksen mukaisia matkakustannusten korvauksia voidaan 
1 . 3.1985 a1kaen tarkistaa kustannustaso ja kustannustason muutos 
huomioon ottaen. 

(N:o RH 45/111/84) VT 2 1a / 8 4 
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TYORYHMARAPORTIT 

SARJASSA VALTIONRAUTATEIDEN SISAISIA JULKAISUJA (VRIVSJ) ON 
KIRJASTOON LUOVUTETTU SEURAAVAT RAPORTIT : 

Kouvolan liikennepiirin tyoaikatietojen k~sittelyj~rjeste lm~n 
(TAHTI) piirisuunnitelma I RH . Liikenneosasto . - Hki , 1983 . -
21 s . , 5 liit e tt~. 
(VRIVSJ 1983120 : 1) 

Ongelmaj~teselvitys I RH . Ongelmaj~tetyoryhm~ . - Hki , 1984 . - 46 s. , 
7 lii tet tiL 
(VRIVSJ 198411) 

Varikkotoiminnan kehitt~istyoryhm~n (VAKE) l oppuraportti I RH . 
Liikenneosasto . - Hki , 1984 . - Tekstiosa 52 s . + Liiteosa 45 s . 
(VRIVSJ 1984102) . 

D.m 8 - 9 - tyoryhm~n raportti I RH . Liikenneosasto . - Hki , 1984 . - 16 s ., 
9 liitett~ . 
(VRIVSJ 1984103) 

Kallistuvakorisen junan k~yttomahdo l lisuudet I RH . KALJU-tyoryhm~ . -
Hki , 1984 . - Tekstiosa 37 s . + Liiteosa . 
(VRIVSJ 1984104) 

Valtionrautateiden maapolitiikka I RH . Liikenneosasto . - Hki , 
1984 . - 15 s . 
(VRIVSJ 1984106) 

Ehdotus vapaalippum~~r~ysten uudistamiseksi I RH . Vapaalipputyoryh 
m~ . - Hki, 1984 . - 12 s ., 4 liitett~ . 
(VRIVSJ 1984108) 

LISAKSI ON LUOVUTETTU SEURAAVAT RAPORTIT , JOISTA PUUTTUU NUMEROINTI: 

Radanpidon suunnitteluj~rjeste lm~n kehitt~misprojekti (RAPSU) : 
v~l iraportti 2 : Radanpidon tiedostojen tavoitem~~rittely I RH . 
Rataosasto . - Hki , 1984. - 21 s ., 2 liitett~ . 

Selvitys tyonumerosystematiikasta vetoka l uston kunnossapidossa I rub 
Liikenneosasto. - Hki , 1984 . - 5 s ., 14 l iitetta . 

Val tion tyomaiden huoltoa koskevan valtioneuvoston paatoksen 
(607/81 , 3 . 9 . 1981) soveltamisohjeet VR : lla I RH . Valtion tyomaiden 
huoltoa koskevan VNp : n (607181) sovellutustyoryhma . -
Hki , 1984 . - 26 s . 

Ehdotus uusiksi tyosaannoiksi I RH. Hallinto- osasto . - Hki , 1984 . -
8 s. 

Tyoryhman muistio Karjaan - Turun radan perusparantamasesta I RH . 
Veijo Koskinen ... et al . - Hki, 1984 . - 17 s . , 16 liitett~ . 

Piirirajojen tarkistukset (Haapam~en ja Lahden alueet) : Tyoryhman 
raportti I RH. - 6 s . , 2 liitett~ . 
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MUUT RAPORTIT : 

Sahkoasennuskeskuksen varastotoimi ntojen suunnitte l u I J . Kume n
tola. - Hki : Valt i onrautatiet , 198 4. - 49 s . 

Baneved l igeholde l se ns pr oduktivitet I Nordi sk ad hoc - grupp e . -
198 4. - 38 s ., 9 l iitetta . 

Raportit ovat lainattavissa RH : n kirjastos t a , osa raporteista 
r aj oit uks in. 
(N : o Hlo 1031051184 , 23 . 5 . 84) VT 22/84 

LISAYS LIITANTATARIFFIIN 

Rautatiehallitus on vahvistanut Valtionrautateiden Tariffisaannon 

(VR 2643) 36 §:n 4 lisamaaraykseen kaksi uutta liitantaliikenteen 
tariffivyohyketta yksikkohintoineen 1 . 6.1984 lukien seuraavasti: 

Vyohyke 

11 
12 

Kuljetusmatka 

401 - 460 lan 

461 - 520 11 

Yksikkohinta 
p/100 kg 

5392 
5920 

Edella sanotun johdosta otetaan Tariffitaulukot-julkaisun 
(VR 2644) taulukosta 28 B (Kappaletavaran liitantarahti, sivut 
145-146a) uusi painos. Omatarvepaino suorittaa uuden taulukon pe
rusjakelun. 

(Nro Lt 31023/544/84, 22.5.1984) VT 22/84 

KORJAUS TARIFFITAULUKKOON (VR 2644) 

Tariffitaulukkoon 34 (konttien ym. kuljetusyksikoiden maksutauluk

ko ) tauluun III (sivu 350 ) sarakkeeseen 3 "Tyhjat mk/kontti". 
"Liittyy kuormakuljetuks." tehdaan seuraava korjaus: 

280 km:n kohdalla 40' maksu 275 oleva 375. 

Ltsj 22.5.84 VT 22/84 

22 
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VAUNUN NUMERON MERKITSEMINEN VAUNULUETTELOSANOMAAN 

Voimassa olevien ohjeiden mukaan Railshipin vaunuista on vaunu
luettelosanomiin merkitty ainoastaan 4 viimeista numeroa . Suomen 
rautateilla liikkuu nyt myos muita Lansi - Euroopan rautateiden ta
var avaunuja ja talla hetkella lisaksi 3 kotimaista Zags - sar jan 
sailiovaunua , joissa on uic- jarjestelman 12- numeroinen vaununnume

ro . 

Neljan viimeisen numeron kayttaminen on johtanut siihen, ettei ko . 

vaunuja kaikissa tapauksissa voida numeron perusteella e r ottaa 
toisistaan . Tietokonekasittelyssa ne lisaksi sekaantuvat eraisiin 
henkiloliikenteen vaunuihin . 

Koska kansainvalisten vaunujen maara liikentessa tulee jatkuvasti 
kasvamaan , on 1. 7 .1 984 lukien vaunuluettelosanomi ssa kaytettava 

kaikissa tapauksissa taydellista vaununnumeroa . Numerot ki r joite
taan yhteen ilman valilyontia kuitenkin ni i n , etta viimeisena ole
va tar kistusnumero erotetaan muista numeroista valiviivalla ( - ) . 

Junatoim i stojen kaukokirjoittimien sarkaimisto asennetaan vas t aa= 
maan uutta nume r oiden merkitsemi stapaa . 

Malli uuden sarakejaon mukaisesta vaunuluettelosanomasta . 

+++ VL JNS 03 07 1400 PV 

T 7062 03 07 DR 13 JNS KUO 

109984- 5 12 vv NRL KUO HKA 

6398358 57 VK NRL RAT TSH 

7432872 73 VK NRL KUO 

109985- 6 12 vv NRL KUO HKA 
85 10781 1001 - 8 30 VT JNS YKS ZAGS VAK 4 RI KKID I OKS 

114733- 2 13 VT JNS YKS 

22500470012- 9 25 VT JNS ILM SPS 
JNS KUO 22 AKS 222 TN 100 M 

Ill LOPPU 

(Lt 310151412184 , 21.5 .84) VT 22184 
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JTT:N KORJAUSLEHTI 

Jtt : n korjauslehti 43 on ilmestynyt ja tulee voimaan 3 . 6 . 1984 . 

VT 22/84 

LIIKENNEPAIKKOJEN VALIMATKAT 

Liikennepaikkojen valimatkat - julkaisuun tehdaan 1. 6 . 1984 lukien 

seuraavat muutokset: 

Punt ala 

Pnt 957 

Lisataan Puntalan liikennepaikka seuraavin merkinnoin : 

2 3 4 5 
10 Imatra 10 . 

Imr Imr 10 . Par 51 
Lr 49 . La 77 . 
Kv 135. 

6 

Hpj 485 . Hpk 374 . Hko 185 . 
Hy 268 . Ilm 386 . Jns 181 . 
Jy 296 . Kr 367 . Kon 450 . 
Lh 197 . Lla 730 . Ov 409 . 
01 616 . Pko 447 . Psl 324 . 
Pm 216 . Pri 507 . Ri 256 . 
Sk 492 . Sij 326 . Tpe 372 . 
Tl 332 . Tku 460 . Vnj 214 . 
Yv 540 . 

Tt ruuhkaliikennetta var
ten . 

(Nro Lko 2472/571/84 , 23 . 5 .84), VT 22/84 

Lisataan Mynamaen kohdalle sarakkeeseen 4 ylimmaiseksi 

Turku 30 . ja Vinkkilan kohdalle sarakkeeseen 4 ylimmai
seksi Uusikaupunki 20 . seka poistetaan merkinta Mynama

ki 15 . 

(Nro Lko 3998/571/84 , 23.5 . 84) VT 22/84 

Siitama 
Sma 

Siitaman merkinnat muutetaan 3 . 6 . 1984 lukien seuraaviksi : 

I ~!.1-'1 
4 6 

Ov 9 . Tpe 33 . 

22 
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Lisataan Lapinnevan kohdalle sarakkeeseen 4 ylimmaiseksi 
Parkano 13. ja poistetaan Kairokoski 8. seka lisataan Rau
tamon kohdalle sarakkeeseen 4 ylimmaiseksi Parkano 9. ja 
poistetaan samalla Kairokoski 4. 

(Nro Lko 2578/571/84, 23.5.84) VT 22/84 

Muutetaan 3.6.1984 lukien Juurikorven liikennoimistapamer
kinnaksi sarakkeeseen 5 H. 

(Nro Lko 2579/571/84, 23.5.1984) 

Muutetaan 3.6.1984 lukien Petajaveden liikennoistapamer
kinnaksi sarakkeeseen 5 Hrl Tt. ja lisataan ylimmaiseksi 
sarakkeeseen 4 merkinta Jyvaskyla 35. 

(Nro Lko 2577/571/84, 23.5.1984) VT 22/84 

AVOIMIA VIRKOJA JA TOIMIA 

Yliteknikon virka (A 17), asemapaallikon virka (A 13), toimistosih
teerin virka (A 12), kuusi toimistosihteerin virkaa (A 10), kolme 
liikennemestarin virkaa (A 10), liikenneohjaajan virka (A 10), 
seitseman toimistosihteerin virkaa (A 8), liikennemestarin virka 
(A 8), jarjestelymestarin virka (A 14), kaksikymmentayksi veturin

kuljettajan virkaa (A 12), kuusitoista konduktoorin virkaa ja kolme 
kuormausmestarin virkaa. Liikenneosaston paallikolle osoitetut kir
jalliset hakemukset on toimitettava rautatiehallituksen kirjaamoon 
viimeistaan 2.7.1984 ennen viraston aukioloajan paattymista. 

Edella mainittuihin virkoihin nimitetyt sijoitetaan toistaiseksi 
seuraavasti: 

Yliteknikko (A 17): Helsingin liikennepiiriin (tr), 

asemapaallikko (A 13): Toijalan (1 Ur js-pat.) liikennealueelle, 
toimistosihteeri (A 12): Turun (1 Tku alse) liikennealueelle, 
toimistosihteerit (A 10): Tampereen (1 Tpe ka kirj.kesk., 1 Tpe tt 

kassa, 1 Tpe kalustoas. ja tsp), Turun (1 Tku 
tullias., 1 Tus tt ja lipunmyynti) seka Toijalan 
(1 Vi kpl tav.toim./Pispantalli) liikennealueil
le, 
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liikennemestarit (A 10): Tampereen (1 Jas js), Toijalan (1 Hp js) 
ja P~rin (1 Mn js) liikennealueille, 

liikenneohjaaja (A 10): Jyvaskylan (1 Jy js) liikennealueelle, 
toimistosihteerit (A 8): Tampereen liikennepiiriin (2), Tampereen 

(2 Tpe RAP-lipunmyynti), Turun (2 Tku RAP-lipun
myynti) liikennealueille ja Tampereen varikolle 
(1 Tpe), 

liikennemestari (A 8): Rauman (1 Rma js) l iikennealueelle, 
jarjestelymestari (A 14): Porin (1 Pri junatoim.) liikennealueelle, 
veturinkuljettajat (A 12): Helsingin varikolle (10 Hki), Rauman 

(2 Rma) liikennealueelle ja Tampereen (4 Hpk), 
Turun (3 Tku) seka Porin (2 Pri) varikoille, 

konduktoorit: Tampereen (2 Tpe), Turun (6 Tku, 1 Ukp), Toijalan 
(2 Tl), Rauman (2 Rma), Porin (1 Pri, 1 Hva) ja 
Haapamaen (1 Hpk) liikennealueille seka 

kuormausmestarit: Turun (1 Tku) ja Toijalan (2 Tl) liikennealueil
le. 

Ylimaarainen alemman palkkaluokan liikennetarkastajan toimi (A 17) 
toistaiseksi Tampereen liikennepiiriin (koulutusasiat). Rautatie
hallituksen paajohtajalle osoitetut kirjalliset hakemukset on toi
mitettava rautatiehallituksen kirjaamoon viimeistaan 2.7.1984 ennen 
viraston aukioloajan paattymista. 

Ylimaarainen teknikon toimi (A 14) toistaiseksi Tampereen varikolla 

(Tpe ajovalmiushuolto) ja ylimaarainen toimistosihteerin toimi 
iA_ll toistaiseksi Porin liikennealueelle (Pri RAP-lipunmyynti ) . 

Liikenneosaston paallikolle osoitetut kirjalliset hakemukset on 
toimitettava rautatiehallituksen kirjaamoon viimeistaan 2.7.1984 
ennen viraston aukioloajan paattymista. 

Koneenhoitajan (A 8) toimi, koneenhoitajan (A 7) toimi, vaununtar
kastajan toimi, kuusi vaihdemiehen tointa, nelja junamiehen tointa 

ja toimistovirkailijan A 5 toimi. Rautatiehallituksen liikenneosas
ton paallikolle osoitetut kirjalliet hakemukset on toimitettava 
Tampereen liikennepiirin paallikolle viimeistaan 2.7.1984. 

Edella mainittuihin toimiin nimitetyt sijoitetaan toistaiseksi seu
raavasti: 

22 
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koneenhoitaja (A 8) : Tampereen (1 Hpk) varikolle, 
koneenhoitaja (A 7) : Turun (1 Tku) varikolle, 

vaununtarkastaja: Turun ( 1 Tku) varikolle , 
vaihdemiehet: Tampereen (1 Jsk js-pat), Turun (2 Tku), Toijalan 

(2 Tl) ja Haapamaen (1 Man) liikennealueille, 
junamiehet: Turun (1 Tku) ja Haapamaen (2 Hpk), 1 Vlp) liikenne

alueille seka 

toimistovirkailija (A. 5): Tampereen liikennepiiriin (1 ) . 

Kolme autonkuljettajan (A 7) tointa, kahdeksantoista veturinlammit

tajan (A 6) tointa , viisitoista veturinlammittajan (A 4) tointa, 

viisi vaunumiehen (A 3) tointa , kaksikymmentakolme asemamiehen 
(A 2) tointa ja kaksikymmentakolme asemamiehen (A 1) tointa . Kir

jalliset hakemukset on osoitettava ja toimitettava Tampereen lii
kennepiirin paallikolle viimeistaan 2 . 7 .1 984 . 

Edella mainittuihin toimiin nimitetyt sijoitetaan toistaiseksi seu
r aavasti : 

autonkuljettajat (A 7) : Turun (2 Tku , 1 Slo) liikennealueelle, 

veturinlammittajat (A 6) : Rauman (2 Rma) liikennealueelle, Tampe

reen (7 Tpe , 5 Hpk), Turun (2 Tku) ja Perin 
(2 Pri) varikoille , 

veturinlammittajat (A 4) : Tampereen (12 Tpe, 2 Hpk) ja Turun 

( 1 Tku) varikoille, 
vaunumiehet (A 3) : Tampereen (3 Tpe) ja Turun (2 Tku) varikoille , 

asemamiehet (A 2) : Tampereen (2 Tpe) , Turun (4 Tku, 1 Slo) , Toija

lan (5 Tl) , Perin (6 Pri , 1 Pej, 2 Pko) ja Haapa
maen (2 Vlp) liikennealueille seka 

asemamiehet (A 1 ) : Tampereen (3 Tpe, 1 Kas js . pat) , Turun (6 Tku) 

ja Perin (7 Pri , 1 Mn , 1 Kla js . pat . ja 4 Hva 
js . pat . ) liikennealueille . 

Yliteknikon virka (A 16), toistaiseksi Kuopion konepajassa seka yli 

maarainen toimistosihteerin toimi (A 12; palkkakonttorin esimiehen 

tehtavat), toistaiseksi Turun konepajassa . 

Koneosaston johtajalle osoitetut kirjalliset hakemukset on toimitet 
tava rautatiehallituksen kirjaamoon viimeistaan 2 . 7 . 1984 ennen viras 

ton aukioloajan paattymista . 

Helsinki 1984. Valt10n painatuskeskus 
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MUUTI'OKUSfANNUSI'EN KORVAAMISESfA TEHDYN VIRKAEHTOSOPIMUKSEN 

SOVELTAMISCRJEET 

Va1tiovarainministeri5 on y1eiskirjee11aan P 5859, 9.5.1984 antanut valtion 

virkamiesten l!L!Uttokustannusten korvaamisesta 11 paivana huhtikuuta 1984 

tehdyn virkaehtosopirnuksen, jota jlHjenpana sanotaan =ttokustannussopimuk

seksi, sove1tarnisesta seuraavat ohjeet. 

1. Yleistii 

Muuttokustannusaopimus koskee siirtymisvelvollisuuteen perustuvia siir

toja. TAman lisiiksi muuttokustannussopimus koskee myos sellaisis siirtoja, 

jotka johtuvat rationalisoinnista, automatisolnnista, organisaatiomuutok

sista hi muun syyn vuoksi tapahtuvasta viraston tai sen osan uudelleen 

jiirjestelystii tai siirtiimisestii. 

Sopimuksen soveltamisalaan kuuluvat valtion virkamiesten lisiiksi myos 

virkasuhteeseen verrattavassa julkisoikeudellisessa palvelussuhteessa 

valtioon olevat. Tiihiin ryhmiiiin kuuluvat muun muassa puolustusvoimien 

vlrvltyt, rajavartiolaitoksen rajavartijat sekii. post!- ja telelaitoksen 

erlllishenkiloryhmiin kuuluvat postiaseman hoitajat, postinjakajat ja pu

helinaseman hoitajat. Muuttokustannussopimuksen soveltaminen virkasuh

teeseen verrattavassa julkisolkeudellisessa palvelussuhteessa valtioon 

oleviin henkiloihin tulee kysymykseen rationalisoinnin tai muun syyn 

johdosta tapahtuvan viraston tai sen osan jiirjestelyn tai siirtiimisen 

yhteydessii. 

Muuttokuatannusopimuksen perusteella virkamiehen muuttokustannukset 

korvataan vain, jos virkamies edellii mainitusta siirrosta johtuen pal

velussuhteen aikana joutuu muuttamaan toiselle paikkakunnalle. Paikka

kunnalla tarkoitetaan tlissii yhteydessii sellaista maantieteellistii aluetta , 

joka asutuksen sijoittumisen ja liikenteellisten olosuhteiden perusteella 

muodostaa yhteniiisen kokonaisuuden. Kunnallisella jaotuksella ei tiissii 

suhteessa ole merkitystiL Yksi peruste alueen katsomiseksi samaksi paik

kakunnaksi on se, etta alueen sisiillii, laidalta toiselle tapahtuvat tyo

matkat ovat tavanomaisia. Niiin ollen esimerkiksi Helsinki, Espoo, Vantaa 

ja Kauniainen muodostavat yhden paikkakunnan, kun tass syrjiiisillii seuduil

la saattaa saman kunnan alueella olla useita erillisiii paikkakuntia. 

Puolustusvoimien ja rajavartiolaitoksen palveluksessa olevalle perheelli

selle virkamiehelle, joka siirtymisvelvollisuuteen perustuvan siirron 
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johdosta joutuu muuttamaan toiselle paikkakunnalle, voidaan suorittaa 

muuttokustannussopimuksen 6 I: n mukainen yhden henkilon muuttoraha, 

vaikka virkamiehen perhe ei siirron johdosta muuttaisi toiselle paikka

kunnalle. Vastaavasti voidaan puolustusvoimien ja rajavartiolaitoksen 

palveluksessa olevalle perheettomiille virkamiehelle suorittaa yhden 

henkilon muuttoraha, vaikka hiin ei siirron johdosta viilittomiisti muuttaisi 

asumaan toiselle paikkakunnalle, jos han pliiiasiallisesti joutuu asumaan 

itse toisella paikkakunnalla. Paikkakunnalla tarkoitetaan tlissli samaa kuin 

edelllikin. 

Muuttokustannussopimuksen 3 I: n mukaisen siirtymisvelvollisuuteen perus

tuvan siirron kiisitteen asiallinen sisiilto on pysytetty entisellliiin. Mikiili 

virkamies itse pyytii.ii siirtoa toiselle paikkakunnalle, ei hlinelle makseta 

siirtymisvelvollisuuden perusteella muuttokustannusten korvausta. Pelkkii 

suostumus uuden viran tai toimen vastaanottamiseen ei kuitenkaan ole 

rinnastettavissa hakemukseen. 

Siirtymisvelvollisuuteen perustuva siirto on kyseessii ainoastaan silloin, 

kun virkamies siirtymisvelvollisuutta koskevien siiiinnosten mukaisesti siir

retiiiin tai komennetaan pysyviisti toiselle paikkakunnalle. Esimerkiksi 

merivoimien ja merivartiostojen alusten purjehduskauden alkaessa tai 

pliltyttyil tapahtuvat siirrot ja komennukset talvikaudeksi eiviit viiliai

kaisuutensa vuoksi oikeuta muuttokustannussopimuksen mukaisiin korvauk

si!n eiviitkii edelliimainittuun yhden henkilon muuttorahaan. 

2. Matkustamiskustannusten korvaus 

Muuttokustannussopimuksen 4 I :n 3 momentissa tarkoitetusta siirtomat

kasta virkamiehellii on oikeus saada valtion virkamiesten matkustussiiiinnon 

mukaisen kilometrikorvauksen lisii.ksi kunkin mukana seuraavan perheenjlise

nen osalta mainitun matkustussliiinnon mukaan lisilmatkustajista tuleva ko

rotus (v. 1984 4 p kilometriltii), vaikka tiistii ei ole nimenomaan mainittu 

sopimuksessa. 

3. Korvaus muuttotavaran kuljetuksesta 

l\1uuttokustannussopimuksen 5 I :n mukaan korvataan muuttotavaran kuljetuk

sesta aiheutuneina kustannuksina myos muuttotavaran vakuuttamisesta va

hingon varalta aiheutuneet kustannukset. 
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4. Muuttoraha 

Muuttorahan markkamliiiriii on tarkistettu. Muuttoraha miiiiraytyy muuttokus

tannussopimuksen 6 I: n mukaan silloin, kun kysymys on siirtymisvelvolli

suuteen perustuvasta siirrosta. Muuttoraha on tiilloin muuttavien henki

loiden lukumaiiriistii riippuen seuraava: 

Muuttavien henkiloiden lukumaii.ra 

1 

2 tai enemmiin 

Muuttoraha 

1. 250 mk 

3. 000 mk 

1\luuttorahan suuruus maiiraytyy muuttokustannussopimuksen 7 I: n mukaan, 

milloin muuttaminen johtuu rationalisoinnin tai muun syyn vuoksi tapah

tuvasta viraston tai sen osan uudelleen jiirjestelysta tai siirtamisesta. 

~os virkamics kuuluu esimerkkiksi A 17 palkkausluokkaan ja muuttavien 

henkiloiden lukumaiirii on kolme, 7 I :n mukaisen muuttorahan suuruus on 

seuraava: 

10 

100 

x 12 x A 21 palkkausluokan peruspalkka/kk 

5. Tutustumismatkat uudelle sijoituspaikkakunnalle 

Muuttokustannussopimuksen 9 I: n mukaan uudelle sijoituspaikkakunnalle muut

tavalle virkamiehelle suoritetaan enintiiiin kuuden joko nykyiselta sijoitus-

paiklcakunnalta uudelle sijoituspaikkakunnalle tehdyn tai kahden siirtoa 

seuraavan vuoden aikana uudelta sijoituspaikkakunnalta alkuperiiiselle si

joituspaikkakunnalle tehdyn matkan, jotka yhteensii kestiiviit enintaii.n kak

sitoista vuorokautta, kustannuksista korvauksena: 

1) virkamiehen matkakustannukset valtion virkamiesten matkustus

siiiinnon mukaisesti ja 

2) virkamiehen perheenjiisenen matkustamiskustannukset valtion 

virlcamiesten matkustussaiinnostli Umenevien perusteiden mukai

sesti. 

Virkamiehelle korvataan vain tarpeellisista tutustumismatkoista aiheutu

neet kustannukset. Viranomaisen harkinnassa on siten, edellyttaiiko muut-
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to tutustumismatkaa uudelle sijoituspaikkakunnalle. Samoin viranomaisen 

harkinnassa pykiiliin puitteissa on tutustumismatkojen lukumiiirii ja kesto

alka. Tarpeellisina tutustumismatkoina voidaan pitii.ii uudelle paikkakun-

nalle eitrtymiseen liittyvien valmistelutoimenpiteiden suorittamista var-

ten tehtyjl matkoja. Tiillaisia tutustumismatkoja ovat muun muassa matkat 

uuden asunnon hankkimista ja virkamiehen perheeseen kuuluvien lasten kou-

1 uasioiden hoi tamista varten. 

Tli.rniin pykiiliin perusteella yhdellii virkamiehen perheenjiisenellii on kulla

kin tutustumismatkalla oikeus matkustamiskustannusten korvaukseen. Eriiis

sA tapauksissa, kun virkamies on estynyt esimerkiksi virkatehtiiviensii 

vuoksi itse tekemiistii tutustumismatkaa; on asianmukaista korvata virka

miehen perheenjAsen virkamiehen sijasta tekemiistii tutustumismatkasta joh

tuvat yhden henkilon matkustamiskustannukset. Perheenjiisenen miiiirittely 

on muuttokustannussopimuksen 3 ·1:n 2 momentissa. 

6. Majoittumiskorvaus 

l\luuttokustannussopimuksen 10 I: n mukaisesti maksetaan virkamiehelle kor

vausta tilapiiisestii asumisesta aiheutuneista kustannuksista, mikiili muut-

to on hyvAksyttiiviin syyn takia tapahtunut ennen varsinaista siirtymisajan

kohtaa tai sen jiilkeen. 

Asianomaisen viranomaisen asians on harkita, mikii on hyviiksyttiivii syy. 

Hyviiksyttiiviillii syyllii tarkoitetaan ensi sijasss vaikeutta asunnon hank

kimisessa virkamiehen uudella sijoituspaikkakunnalla. Pykilliin mukaisia 

korvauksia voidaan maksaa, jos paikkakunnalla on niin vaikeaa saada tyy

dyttiiviiii asuntoa, ettii asunnonsaantimahdollisuuden ilmetessii virkamiehen 

on tarkoituksenmukaista muuttaa uudelle sijoituspaikkakunnalle jo ennen 

varsinaista siirtymisajankohtaa. Korvauksia voidaan maksaa myos siinii 

tapauksessa, ettii virkamies yrityksistii huolimatta ei ole siirtymisajan

kohtaan mennessii voinut saada tyydyttiiviiii asuntoa ja piiiisee muuttamaan 

vasts slirtymisajankohdan jiilkeen. Hyviiksyttiiviinii syynii voidaan pitii& 

my6s eitl, etta virkamies siirtiiii muuttoa perheeseensii kuuluvien lasten 

koulujen lukuvuosien alkamis- tai piiiittymishetkien mukaisesti, ei kuiten

kaan pitemmiille kuin kulumassa ole van lukukauden loppuun. Puolison 

tytlpaikasta johtuvia syitii voidsan pitiiii hyviiksyttiivinii ainoastaan, jos 

ennenaikainen tai vasts siirtymisajankohdan jiilkeen tapahtuva muuttaminen 

uudelle sijoituspaikkakunnalle on puolison vakinaisen tyopaikan vastsan

ottamisen tai muun puolison vakinaisesta tyopaikasta johtuvan erittiiin 
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tiirkeii.n syyn vuoksi vii.lttam&.tontii. js virksmies tii.llii. perusteells lykkii.ii. 

tai s11rtilii. muuttos enintii.ii.n kahdells kuuksudells. 

Muuttokustannussopimuksen 10 I : n mukaisis korvsuksia ei suoritets, jos 

virksmiehelle valtion toimesta tsrjotsan tyydyttii.vii. vakinainen asunto tai 

tii.llainen ssunto on muuttavan virksmiehen hsettavisss, vaikka sitii. ei 

nimenomaisesti olisi hii.nelle tsrjottu. Tii.mii. koskee niitii. tspsuksia, joissa 

muuton s11rtamisen syynii. on ollut ssunnon saantivaikeus. Asunnon tar

joaminen tai saatavilla oleminen ei niiissii.kii.ii.n tapauksissa vaikuta muiden 

kuin 10 I: ssii. mainittujen muuttokustanJ1USsopimuksen mukaisten korvsuksien 

suorittamiseen . 

Msjoittumiskorvaus maksetaan msjoitusliikkeen antaman tai muun luotettavan 

tositteen mukaisesti. Mikii.li tilapiiinen ssuminen on pitkii.aikaista ja tyy

dyttii.vii. ssuminen muualla kuin majoitusliikkeessii on jii.rjestettii.vissii. , 

ei hotellikorvausta voids suorittaa. Niiissii. tapauksisss voidaan esimer

kiksi psnkkisiirtotositteen mukaisesti hyvii.ksyii. korvsttsvsksi kustannuk

seksi myos alivuokralaisens suoritettu kohtuullinen kii.ypii. vuokrs. 

Muuttokustannussopimuksen 11 i: n mukaan virksmiehelle, joks on ostsnut 

tai vuokrannut ssunnon uudelts paikkskunnalta ennen aiirtymtsajsnkohtaa, 

mutts joka hyvii.ksyttiivii.n syyn vuoksi siirtii.ii. muuttoaan tiihii.n ssuntoon, 

suoritetssn majoittumiskorvsusts valtion virksmiesten mstkustussiiannon 

mukaisesti uuden asunnon hallintskustannuksists ssunnon ostamis- tai 

vuokrssmisajsnkohdan ja siirtymissjsnkohdsn vii.liseltii. sjslta. Hyviiksyt

tii.vii.nii. syynii. voidsan pitii.ii edellii mainittujs syitii.. 

1\lsjoittumiskorvsusts suoritetssn sinoastssn hallintakustannuksista, kuten 

suoritetusta yhtiovastikkeests tai vuokrasta, ei pii.ii.omakustannuksista. 

Msjoittumiskorvausta maksetaan niin kauan kuin hyviiksyttii.vli syy on ole

massa, ei kuitenkaan pitemmiiltii. ajalta kuin kuuden kuukauden ajalta. 

7. Erityissii.ii.nnoksUi 

1\luuttokustannussopimuksen 12 l:n mukaan virkamiehelle, jolle on myonnet

ty virksvapautta uudelle paikkakunnalle siirtymiseen liittyvien valmiste

lutoimenpiteiden suorittamista varten, voidaan suorittsa tiiysi palkkaus 

virkavapsusajalts, kuitenkin enintii.ii.n kolmelta vuoroksudelts. Valmistelu

toimenpiteillii. tarkoitetaan muuttoon vii.littomii.sti liittyviii. toimenpiteitii.. 

Pykii.lll.ssii. mainittu enimmiiisaiks sisiiltiiii myos itse muuttoon kiiytetyn sjan. 
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Muuttokustannussopimuksen 13 l:n mukaan virkamiehelle, joka siirtymis

ajankohtana olisi oikeutettu siirtymii.iin elii.kkeelle, voidaan suorittaa 

asianomaisen viraston tai laitoksen esityksestii. asianomaisen ministerion 

suostumuksella matkakustannusten korvausta lii.htopaikkakuntaa virka- tai 

virantoimituspaikkana pitii.en, milloin hii.n hoitaa virkaansa lii.htopaikka

kunnalla edelleen asuen. 

Muuttokustannussopimuksen 16 I : n mukaan valtiovarainministerio voi eri

tyisestii. syystii. viraston esityksestii myontiiii luvan suorittaa muuttokus

tannusten korvausta muissa kuin sopimuksessa tarkoitetuissa tapauksissa. 

Viraston esityksessii tulee perustella se erityinen syy, jonka vuoksi 

korvaus esitetiiiin suoritettavaksi. 

Valtiovarainministerion antamien valtioon tyosopimussuhteessa olevan hen

kiloston palkka- ja ty6ehtojen tarkistamista koskevien neuvottelu- ja 

sopimusohjeiden (VM:n kirjeet 22.3.1984 no 12/312/84 ja 11.4.1984 no P 5857) 

mukaan valtion tyosopimussuhteisen henkilokunnan muuttokustannusten kor

vausperusteisiin niihden noudatetaan soveltavin osin muuttokustannussopi

muksen miiii.riiyksiii.. Muuttokustannussopimuksen 16 I: n mukaista mahdolli

suutta erityisestii. syystli viraston esityksestii myontiiii muuttokustannus-

ten korvausta vastaa tyosopimussuhteisen henkiloston osalta mahdollisuus 

pyytiili valtiovarainministerioltii lausunto. 

Niiitii soveltamisohjeita noudatetaan 1 piiivlistii maaliskuuta 1984 lukien. 

Niimii soveltamisohjeet korvaavat valtiovarainministerion 26.1.1978 ants

mat soveltamisohjeet no P 5356 ja 18.6.1980 antamat soveltamisohjeet 

no P 5598. 

(N:o Hlo 398/099/84, 25.5.1984; vrt. VT 29/80) VT 23/ 84. 
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KIELTEN ITSEOPISKELUMATERIAALIT 

Rautatieopistosta voidaan itseopiskelua varten lainata seuraavia kielikursseja: 

Neuvottelukielen itseopiskelupaketit 

ruots i 

Peruskurssit 

Keskitason kurssi 

Jatkokurssit 

saksa 
englanti 

ruotsi 
norja 
tanska 
saksa 
eng1anti 
ranska 
venaja 

eng1anti 

englanti 
ranska 

(opetuskieli englanti ) 
( ) 

Laina-aika on 1 kuukausi ja varauksista voi sopia Rautatieopiston kanslian 

kanssa . puh 911 - 2824. VT 23 / 84 

LOMARAHAN JA VUOSILOMALIS~ MAKSUPAIVA 

2-viikkoiskausittain palkkansa saavien lomarahan maksupaiva on 

17.7.1984. 

Kerran kuukaudessa palkkansa saavien lomarahan ja vuosilomalisan 

maksupaiva on 17.7.1984. 

Ennakkovero peritaan lomarahasta ja vuoslomalisasta kummastakin 

erikseen: 

- 1 500,00 

500,01 - 2 500,00 

2 500,01 

30 % 

40 % 

50 % 

Mikali verokirjassa on maaratty %-vero, on ennakkovero sen suuruinen 

(Tly 31/84, 24 .5.1984) VT 23/84 
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RAHTILUOTTO 

Rajattoman luotto-oikeuden kaikilla liikennepaikoilla omaavista 

asiakkaista laadittuun tietokonelistaan tehdaan seuraavat muutok

set. 

Luetteloon lisataan 

637306 

750505 

Oy PPTH-Norden Ab 
61100 PERXSEIN~JOKI 

Oy wartsila Ab 
Ava-tehdas 
21140 RY~TTYL~ 

Luettelosta poistetaan 

626267 Valmet Oy 
Tourulantehdas 
Lohjan piiri 

(Tlk 228/84, 30.5.1984) VT 23/84 

ULKOMAAN VALUUTAN MUUNTOKURSSIT TAVARALIIKENNETTX VARTEN 

23 

Tilitoimiston sahkeella nro 195, 30.5.1984, on kansainvalisessa tava

raliikenteessa kaytettavia ulkomaan valuutan muuntokursseja muutettu 

1.6.1984 lukien seuraavasti: 

100 Alankomaiden floriinia 190,50 mk 

100 Itavallan shillinkia 30,50 mk 

100 Ranskan frangia 70,00 mk 

100 Saksan Liittotasavallan markkaa 214,50 mk 

100 Saksan Demokraattisen Tasavallan 
markkaa 214,50 mk 

100 Sveitsin frangia 260,00 mk 

UIC-frangi 1 '63 mk 

(Nro Tru 6008, 31.5.1984), VT 23/84 
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AIKATAULUN 184 LISAYS 

Lisays 1 aikatauluun 184 on ilmestynyt ja jaettu kaikille aikatau

lukirjan tilanneille. Lisayksen voimaantulopaiva on 3 . 6 .1 984 . 

Loytyneista ylimaaraisista aikataulujulkaisujen lahetyksista pyyde

taan ilmoittamaan kayttotoimistoon puh. Hki 2565. 

(Lht 30.5 . 84) VT 23/84 

KORVAAVA LIIKENNE VALILLA RIIHIMAKI-HYVINKAA-LOHJA-KARJAA 

Valtionrautateiden ja Oy Pohjolan Liikenne Ab:n kesken on solmittu 

yhdysliikennesopimus seuraavasti : 

Valtionrautateiden matkaliput kelpaavat Oy Pohjolan Liikenne Ab:n 

linja-autoissa junankorvausvuoroilla linjalla Riihimaki-Hyvinkaa

Lohja-Karjaa 1.6 .1 984- 24 . 9 . 1984 valisena aikana. 

Matkaliput myydaan siten, etta matka joko alkaa tai paattyy jolle
kin rataosalla Karjaa-Hyvinkaa olevalle rautatieliikennepaikalle, 

on kokonaan rataosalla Karjaa-Hyvinkaa tai matkan kauttakulkulii
kennepaikkana on Lohja. Mikali linja-autoon halutaan nousta taikka 

siita jaada pais jollakin pysakilla, joka ei ole rautatieliikenne

paikan yhteydessa, on liput kirjoitettava lahimmalle rautatielii

kennepaikalle . 

Matkaliput kooditetaan kuten VR : n muut matkaliput. Lipuissa ei kay
teta erillista sopimusnumeroa . 

VR : n matkaliput , jotka oikeuttavat matkustamaan linja-autossa va

lilla Karjaa- Riihimaki , kirjoitetaan manuaalisesti . 

Yhdysliikenteessa kelpaavat vain VR:n maksulliset matkaliput lu
kuunottamatta opiskelija- ja koululaislippuja, siviilipalvelusmies

ten alennuslippuja, i-korttia vastaan os t ettuja lippuja, lomalippu-
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ja, Finnrail- pass- lippuja , yleislippuja ja kaikilla radoilla kel 
paavia kuukausilippuja . VR : n vapaaliput ja henkil okuntaliput eivat 

kelpaa t assa liikenteessa . 

23 

Matkalippuja myydaan kaikissa VR : n lippuja myyvissa pisteissa . Ju

nissa na ita lippuja ei myyda . PL:n autoissa myyd aan matkalippuja 

vain ao . autossa kelpaavaksi yleista linja- autotariffia noudattaen . 

Junankorvausautolinjalle ei oteta kirjattua matkatavaraa kuljetet 

tavaksi . Rautatielipulla kulkevalla matkustajalla on oikeus kuljet 
taa ainoastaan kasimatkatavaraa talla linjalla . 

Kaikki maksut yhdysl i ikennelipuista kannetaan ja tilitetaan no r maa
leina matkalipputuloina . 

Korvaavan liikenteen aikataulu valilla Riihimaki - Hyvinkaa- Lohja
Karjaa : 

10 . 25 17 . 20 Kar jaa l . as . 10 .1 5 18 . 50 
10 . 30 17 . 25 Karjaa r . as . 10 . 10 18.45 
10 . 45 17 . 40 Mustio 9 -55 18 . 30 
10 . 55 17 . 50 Vi r kkala 9 -45 18 . 20 
11.10 18 . 05 Lohja l.as . 9 -30 18 . 05 

z z Lohja r .-as . z z 
11 -35 18 . 30 Nummela 9 -05 17 . 40 
12 . 00 18.55 Ko r pi 8 . 40 17 . 15 
12 . 10 19 . 05 Rajamaki 8 . 30 17 . 05 
12 . 30 19 . 25 Hyvinkaa l.as . 8 . 10 16 . 45 
12 . 55 19 . 50 Riihimaki r .as . 7 . 40 16 . 15 
13 . 00 19 . 55 Ri i himaki l.as. 7 -35 16 . 10 

Korvaavan liikenteen yhteysvuorot junil ta : 

Yhteydet Karjaalla Yhteydet Riihimaella 
klo klo 

Hanko on 10 . 28 ja 19 .1 6 Kemijarvelle 20 . 00 
Turkuun 10 . 19 ja 19.12 Vaasaan 13 . 00 
Helsinki in 10 . 23 ja 19 . 10 Jyvaskylaan ma- pe , su 13 . 50 

Joensuuhun 14 . 00 
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Hangosta 

Helsingista 

Turusta 

10.11 

10.16 

10.1 8 

-

ja 17.10 

ja 17.13 

ja 17.16 

12 -

Kajaaniin 

Lahteen 

Rovaniemelta 

Rovaniemelta ma, 

Porista 

Tampereelta pe 

Joensuusta 

Kajaanista 

la 

Lahdesta ma-pe 

Lahdesta 

(Nro Lko 2589/561/84, 23.5.84) VT 23/84 

LIIKENNEPAIKKOJEN VALIMATKAT 

21.35 

13.15 

20.15 

7.04 

7.35 
16.00 

15.53 

15.39 
6.50 

6.30 

1?.30 

Kokemaen liikennepaikan nimi taydennetaan sen ruotsinkielisella 

nimella Kumo. 

(Nro Yt 2381/571/84, 31 .5.1984) VT 23/84 

RAMO:n osa 5 

RAMO:n osa 5 SAHKOISTETTY RATA on korjattu ja hyvaksytty 

(Rto 2210 / 340/ 84, 2.3.1984) VT 23 / 84 

VR:n omatarvepaino on tehnyt painatuksen ja perusjakelun. 

ja 
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AVOIMIA VIRKOJA JA TOIMIA 

Toimistosihteerin (A 11) virka toistaiseksi Helsingin varastossa 

(ostotehtavatl . 

Talousosaston johtajalle osoitetut kirjalliset hakemukset on toi

mitettava rautatiehallituksen kirjaamoon viimeistaan 9.7.1984 en

nen virka-ajan paattymista. 

Asemapaallikon (A 15) virka toistaiseksi Kajaanin liikennealueella 
(Vkt) ja asemapaallikon (A 12) virka toistaiseksi Kajaanin liiken
nealueella (Otm). Liikenneosaston paallikolle osoitetut kirjalliset 
hakemukset on toimitettava rautatiehallituksen kirjaamoon viimeis
taan 9.7 . 1984 ennen viraston aukioloajan paattymista. 

Kaksi vaununtarkastajan tointa toistaiseksi Helsingin varikolla 
(Hki). Rautatiehallituksen liikenneosaston paallikolle osoitetut 
kirjalliset hakemukset on toimitettava Helsingin liikennepiirin 
paallikolle viimeistaan 9.7.1984. 

Kaksi vaunumiehen tointa (A 3) ja nelja vaunumiehen tointa (A 1) 
toistaiseksi Helsingin varikolla (Hki). Kirjalliset hakemukset on 
osoitettava ja toimitettava Helsingin liikennepiirin paallikolle 
viimeistaan 9.7.1984. 

Liikenn·etarkastajan ap (A 13) virka, toistaiseksi Oulun 

ratapiirin toimistossa (Oulu). Rautatiehallituksen paajohtajalle 

osoitetut hakemukset on toimitettava rautatiehallituksen kirjaa

moon viimeistaan 9.7.1984 ennen viraston aukioloajan paattymista . 

Toimistosihteerin (A 12) virka, toistaiseksi Pieksamaen 

ratapiirin toimistossa (Pieksamaki). Rataosaston johtajalle 

osoitetut hakemukset on toimitettava rautatiehallituksen 

kirjaamoon viimeistaan 9. 7 .1984 ennen viraston aukioloajan 

paattymista. 

23 
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NIMITYKSIA JA MAARAYKSIA 

1 i i k e n n e o s a s t o : Sahkotarkastajan (A 18) virkaan (Sk) 
ylim. teknikko (A 17) Seppo Rantapere, avulaisasemapaallikon (A 16) 
virkaan (Jy) apulaisasemapaallikko (A 13) Teuvo Heimo Moilanen, 
toimistosihteerin (A 10) virkaan (Jy) toimistosihteeri (A 8) Erkki 
MUller, liikenneohjaajan (A 10) virkaan (Kuo) liikennemestari (A 8) 
Uuno Johannes Vepsalainen, toimistosihteerin (A 8) virkaan (Kuo) 
ylim . toimistovi rkailija (A 1) Auri Marjut Halinen , toimistosihtee
rin (A 8) virkaan (Jy) ylim . liikennevirkailija (A 5) Sakari Matias 
Oksanen, liikennemestarin (A 8) virkaan (Pro) asemapaallikko (A 12) 
Vaino Tapani Salonen, veturinkuljettajan virkaan (Kuo) veturinlam
mittajat (A 6) Pertti Olavi Tolvanen ja Reijo Johannes Honkanen, 
veturinkuljettajan virkaan (Pm) veturinlammittajat (A 6) Jarmo Erk
ki Johannes Kontio , Pentti Tuomo Laitinen , Martti Kalevi Pusa , Otto 
Mikko Juhani Sivonen ja Jouni Esko Sakari Saarinen , veturinkuljet
tajan virkaan (Jy) veturinlammittajat (A 6) Sep~o Juhani Sojonen ja 
Ismo Tapani Rajala, veturinkuljettajan virkaan (Ilm) veturinlammit
taja (A 6) Raimo Juhani Hartikainen , toimistovirkailijan (A 4) toi 
meen (Jy) ylim . toimistovirkailija (A 1) Maija- Liisa Harkonen, toi 
mistovirkailijan (A 4) toimeen (Jy) tilap . toimistovirkailija (A 1) 
Sisko Mariitta Hannele Turtiainen, toimistovirkailijan (A 2) toi
meen (Pro) ylim . toimistovirkailija (A 1) Maija Hannele Linsen , toi 
mistovirkailijan (A 2) toimeen (Kuo) ylim . toimistovirkailija (A 1) 
Taina Mirjami Moilanen, vaununtarkastajan toimeen (Pm) ylim . vau
nuntarkastaja (A 6) Heikki Tapani Myyrylainen . 

Apulaisasemapaallikon (A 13) virkaan (Tku) toimistosihteeri (A 12) 
Osmo Olavi Saarinen , liikenneohjaajan (A 12) virkaan (Tku) liiken
neohjaaja (A 10) Mauri Hjalmar Krusell, liikenneohjaajan (A 10) 
virkaan (Tku) toimistosihteeri (A 10) Pekka Juhani Vartiainen , toi
mistosihteerin (A 10) virkaan (Tku) toimistosihteeri (A 8) Ritva 
Hellevi Laiho , toimistosihteerin (A 10) virkaan (Tku) toimistosih
teeri (A 8) Pirkko Li isa Lehto , liikennemestarin (A 8) virkaan 
(Tku) ylim. liikennevirkailija (A 5) Harri Kustaa Kotimaki, vetu
rinkuljettajan virkaan (Tku) veturinlammittaja (A 6) Erkki Antero 
Patrakka, konduktoorin virkaan (Tpe) kuormausmestari Lauri Armas 
Toiviainen seka junamiehet Pekka Olavi Raukola , Osmo Oskari Tuima
la, Kauko Johannes Perttula, Mikko Papunen ja Erkki Johannes Palo
nen, konduktoorin virkaan (Tku) junamiehet Heino Olavi Ruohonen, 
Taisto Hugo Tapani Jarvenpaa , Raimo Kalevi Ruuskanen ja Hannu Ilma
ri Kuitunen, toimistovirkailijan (A 4) toimeen (Tku) toimistovir
kailijat (A 2) Anne - Maj Elisabeth Lindstrom ja (A 1) Iris Karita 
Brandt , liikenneohjaajan (A 10) virkaan (Lr) toimistosihteeri 
(A 10) Veikko Kalevi Aholaakko ja liikennemestari (A 8) Tuomo Kale
vi Lauronen , jarjestelymestarin virkaan (Lh) kuormausmestari Jukka 
Veli Antero Lasila. 

Asemapaallikon (A 13) virkaan (Tl) liikennemestari (A 10) Ahti En
sio Moukola, asemapaallikon (A 13) virkaan (Tku) asemapaallikko 
(A 12) Eino Kullervo Jarvinen asemapaallikon (A 12) virkaan (Kta) 
ylim. liikennevirkailija (A 5) Lauri Olavi Suonio, liikennemestarin 
(A 8) virkaan (Kta) ylim . asemamies (A 2) Kari Arto Olavi Vuorinen , 
veturinlammittajan (A 6) toimeen (Hki) veturinlammittajat (A 4) 
Esko Antero Paavonkallio, Hannu Tapio Kristian Partio, Leo Ensio 
Lempinen , Arto Tapani Tuovila, Timmy Tapio Kumentola , Seppo Martti 
Kalervo Parviainen, Timo Tapani Pirskanen, Tapani Kalevi Saimanen 
ja Jukka Johannes Kukkonen, veturinlammittajan (A 4) toimeen (Hki) 
tilapaiset veturinlammittajat Ari Juhani Uusi - Eskola , Kari Pekka 
Tapani Korpilaakso, Pekka Juhani Leppanen, Timo Sakari Lehtonen, 
Ilkka Juhani Kukkonen, Veikko Antero Neuvonen ja Ari Taimo Karja
lainen . 
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Ylim. apulaisasemapaallikon (A 15) toimeen (Kern) toimistosihteeri 
(A 8) Marja-Liisa Kuula, ylim. apulaisasemapaallikon (A 15) toimeen 
(Ilm) liikennevirkailija Hannu Paavo Kaikkonen, ylim. liikenneoh
jaajan (A 12) toimeen (Hki) liikennevirkailija Kimmo Hannu Tapani 
Laiho{ ylim. liikenneohjaajan (A 12) toimeen (Pm) liikenneohjaaja 
(A 10J Unto Uolevi Salmela, ylim. jarjestelymestarin toimeen (Jy) 
konduktoori Veikko Mikael Kinnunen, ylim. liikenneohjaajan (A 12) 
toimeen (Jns) toimistosihteeri (A 8) Alli Annikki Polonen, ylim. 
asemamiehen (A 2) toimeen (Ke) tilap. asemamies Erkki Juhani Virta
nen, ylim. asemamiehen (A 2) toimeen (Ke) tilap. asemamiehet Rauno 
Kalevi Helander ja Teij·o Antero Ruokola, ylim. sahkoasentajan toi
meen (Hki) tyosopimussuhteiset sahkoasentajat Kimmo Kaleva Joutsjo
ki, Jouni Johannes Salmen, Raimo Aapeli Salmi ja Pasi Vainamo Til
li, ylim. asemamiehen (A 2) toimeen (Hki) tilap. asemamiehet Lassi 
Uolevi Eerola, Ari Juhani Kalliomaki, Jukka Sakari Kokkonen, Arto 
Juhani Kolmonen, Jarmo Juhani Kuvaja, Tarja Marketta Rouvinen ja 
Raimo Matias Suojala, ylim. huoltomiehen toimeen (Hki) tilap. huol
tomiehet Ahti Kalervo Aho, Taisto Kauko Jukka, Kauko Kalervo Jarvi
kari, Eero Ilmari Karhu, Jaakko Johannes Okka 1 Ari Antero Pulkkinen 
ja Arto Kalevi Salama, ylim. asemamiehen (A 1J toimeen (Hki) tilap. 
asemamiehet Ari Aaro Tapio Hakala, Pekka Juhani Halonen, Pertti 
Olavi Halonen, Jarmo Erik Harkonen, Jorma Antero Jalonen, Vesa An
tero Juvonen, Heikki Komu, Te~o Ilmari Koukku, Heikki Tapani Lil
jeqvist, Ismo Jari Juhani Lindfors, Pirjo Hellevi Makkonen, Kai 
Jalmari Perttila, Aki Tapio Piirainen, Veli Matti Riikonen ja Ari 
Juhani Tervahauta, ylim. huoltomiehen toimeen ylim. tallimiehet 
Markku Risto Uolevi Sirola, Juhani Heikki Kalervo Vahakainu ja tal
limies Rainer Elmeri Tuovinen, ylim . vaununsiivoojan toimeen (Ri) 
tyosuht. siivooja Seija Sinikka Levanen. 

R a taos as t o: insino orin yp (A 21) virkaan (rpt Tp e ) 

v t insinoori yp (A 21) Tapio Taisto Johannes LAtt i ja yriml l

rAiseen toimistovirkailijan (A 2) toimeen (llki I ra) ylim. 

toimistovirka i lija ( A 1) Pirkko Lahtinen. 

K o n ~ o 5 a 5 t o : alemman palkkaluokan liikennetarkastajan (A 13) 
virkaan (Hy knp) tsiht Ritva Liisa Marjatta Joe1a, y1imaaraiseen insin65rin 
(A 20) toimeen (Hy knp) yp insinoori Keijo Heikki Ylinen, alemman pa1kka-
1uokan 1iikennetarkastajan (A 13) virkaan (RH/Koy) y1im.tsiht. Rai1i Terttu 
Sinikka Skogster, y1imaaraiseen y1iteknikon (A 19) toimeen (Ps1 knp) 
Tenho Bernhard Hannnikainen, y1imaaraiseen y1iteknikon (A 18) toimeen 
(Ps1 knp) vt.y1im.ytkn Eero Vilhe1m Koskinen, y1imaaraiseen yliteknikon 
(A 16) toimeen (Ps1 knp) vt.y1im.ytkn Ka1evi Johannes Soisa1o, y1imaaraiseen 
y1iteknikon (A 17) toimeen (Kuo knp) ytkn Arvo Taavetti Rasanen, y1imaarai-
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seen toimistovirkailijan (A 1) toimeen (Tku knp) vs.ylim.tvirk Tuula Aili 
Inkeri Seespuro, ylimaaraiseen toimistosihteerin (A 8) toimeen (Pm knp) 
tvirk Eeva Hilkka Kaarina Jormakka, ylimaaraiseen toimistosihteerin (A 10) 
toimeen (Am knp) vt.ylim.tsiht Pirkko Liisa Tellervo Sepponen, ylimaarai
seen toimistovirkailijan (A 5) toimeen (Am knp) tvirk. Leila Hilja Marianne 
Rissanen, toimistovirkailijan (A 5) toimeen (Tku knp) tvirk Liisi Mirjami 
Gronlund. 

EROJA 

H a l 1 i n t o - o s a s t o : ty6terveys1aakari Antti Juhani 

Toppila . 

Helsinki 1984. Valtion painatuskeskus 
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HENKIL~KUNTALIPPUJEN HENKIL~LLISYYSTODISTUKSET 

Henki1o11isyystodistuksen n:o VR 2128 rinnakkaistodistuksena on ede1-
1een kaytossa e1ake1aise11e annettava henki1511isyystodistus VR 2128E 

ja sen uutena painoksena VR 2128.1 . 

(H1t, 6 . 6.1984) VT 24 /84 . 

LIIKE!lNEPAIKKOJEN VALIMATKAT 

Llil<ennepaiKKojen va1imatl<at ju1J<aisuun tehdaan 15 . 06 . 1984 1ukien 

seuraavat muutokset : 

- Poistetaan Hovinsaaren l<ohda1ta sarakkeesta 4 merkinta Ikr 27 . ja 

1isataan merKinta Jri 15 . 
- Poistetaan lnKeroisten l<ohda1ta saraKl<eesta 4 merKinta Ky 20 . ja 

1isataan Jri 12 . 
- Poistetaan Juu r ikorven J<ohda1ta sarakkeesta 4 me r kinta lkr 12 . 

- Poistetaan Karhulan kohdalta sarakJ<eesta 4 merkinta ll<r 26 . ja 

1isataan merl<inta Jri 14 . 
- Poistetaan Kymin l<ohdalta saral<keesta 4 merkinta Ikr 20 . ja 

1isataan merkinta Jri 8 . 

Poistetaan Ny1lykosken l<ohdalta sarakkeesta 4 me r ki nta lkr g . ja 
lisataan merKinta Jri 21 . 

- Poistetaan Tavastilan kohdalta sarakkeesta 4 merki nta Ikr 16 . 

(Yt 3652/571/84 , 1. 6 .1 984) VT 24/84 

SELEKTDRILINJAN KEMI - TORNIO - ROYTTA PDISTAMINEN 

Se1ektorilinja Kemi - Tornio - Roytta (se1ektorikartta 29) 

on poistettu 1.6.-84. 

Ko. se1ektori1injan 1iitynnat on muutettu automaatti
liittymiksi seuraavasti: 

Lauri1a, junasuorittaja 
Laivajarven sorakuoppa 
Pte Piironen 
Raumon si1ta 

Ri:iytta, asema 

965 - 226 

966 - 353 

- 354 
- 352 

- 251 

( Stt 365 5 / 4 31/84. 1 .h- 1aAa' 

pais 

115 - 43 

- 35 

- 31 
- 33 

- 41 
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TARIFFHIUUTOKSET 1 . 7 .1984 

Asetuxsella, joka on anneotu 1 . 6.1984, on vahvistettu henkiloliiken
teen rautatietariffin muutokset. Samana paivana annetulla asetuksella 

on vahvistettu paakaupunkiseudun vyohyketariffin muutokset. Rautatie

hallitus on 5.6.1984 paattanyt maarattavisoaan tariffimuutoksista. 
Tariffinkorotukset ja muut muutokset oulevat voimaan 1 .?.1 984 lukien. 

Asetuksella vahvistetoavia henkiloliikenteen tariffeja korotetaan 
keskimaarin kuudella prosentilla. Samoin korotetaan yleislippujen, 

paakaupunkilippujen ja sarjalippujen tariffia keskimaaraista korotus

ta vastaavasti . Menolipputariffin mUkaisten lippujen hintoja korote

taan keskimaarin 6,1 prosentilla . Korotus jakaantuu suhteellisen ta

saisesti kaikille valimatkoille . Kuukausilipputariffin mUkaisia hin

toja korotetaan myos keskimaarin 6,1 prosentilla . Paakaupunkiseudun 
henkilolahiliikenteessa sovellettavaa vyohyketariffia Korotetaan kes

kimaarin 5,9 prosentilla . 

Korotettua henKiloliiKenteen tariffia sovelletaan valittomasti kaik

kiin niihin myytaviin matkalippuihin, joiden kelpoisuus alkaa 

1 . ?.1984 oai sen jalkeen. Kuukausilipun ja kaikilla radoilla kelpaa
van xuukausilipun hinta lasketaan ennen 1.?.1984 alkavalta voimassa

olokuukaudelta nyt voimassa olevan tariffin mukaan ja 1 .?.1 984 tai 

sen jalkeen alkavilta taysilta kuuxausilta korotetun tariffin muxaan . 

Jos lippu lunastetaan 11 tai 12 kuukaudeksi, perioaan korotettu hinta 
ni1n monelta kuuKaudelta , etta maksu tulee perittavaksi yhteensa 10 

kuukaudelta . 

Yleislippujen ja paakaupunkilippujen hinnat lasketaan siten, etta 

ennen 1 . ?.1984 alkavalta voimassaolokuukaudelta peritaan yksi kymme

nesosa nyt voimassa olevasta koko vuoden hinnasta ja 1 . ? . 1984 tai sen 

jalkeen alkavisoa taysista kuukausista korotetun tariffin mukaisen 

hinnan yksi kymmenesosa yhdeksalta kuukaudelta . . Talloin maksu tulee 
perittavaksi yhteensa 10 kuukaudelta. 

Muista henkiloliikenteen maksuista korotetaan vain matkatavaramaksu
ja . 
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HenKiloliikenteen tariffinkorotusten johdosta on tariffitaulukoiden 
sivut 3 - 18B painettu Kokonaan uudelleen, sen sijaan tariffisaantoon 
tulevat muutoKset annetaan vain VR Virallisissa Tiedotuksissa. 

(Nro Lht 3757/544/84, 5 . 6 . 1984) VT 24/84 

AUTOJEN KULJETTAMINEN PIKAJUNASSA 

Henkiloautojen seka naihin kytkettyjen matkailu- ja tavarankuljetus

peravaunujen kuljettaminen pikajunassa valilla HelsinKi - Kolari 

aloitetaan 15.2.1985. 

Rautatiehallitus on vahvistanut Helsingista Kolariin tai painvastoin 

Kuljetettaville henkiloautoille ja niiden peravaunuille seuraavat 

Kuljetusmalcsut 1.7.1984 lukien : 

Maksu autolta mk 
a) Hintaan sisaltyy yksi 2 lk : n 

menomatka ja aamiainen 

b) Jos matkustajalla on voimassa 
oleva matkalippu 

c) Peravaunusta 

Helsinki - Kolari 

475,00 

330,00 

430,00 

Paikan peruuttamisesta peritaan tariffitaulukossa 1 kohdassa 15 d 

maaratyt ma1csut. 

Em. kuljetuksissa noudatetaan autojen kuljettamisesta pikajunassa 
voimassa olevia ohjeita . 

(Nro Lht 2623/544/84, 5 . 6 . 1984) VT 24/84 
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POHJOIS~~INEN TAVARATARIFFI (NGTV 9760 ja NGTS 9761) 

Pohjoismaiseen vaunUKuormatavaratariffiin NGTV 9760 ilmestyy lisaleh

ti nro 30, joka tulee voimaan 1 .7.1984. 

Lisalehti sisaltaa mm . seuraavia maksujen ja rahtien korotuksia Ruot 

sin osuudella: 

- rahteja korotettu n. 4 % 
- vaunUKuormien vahimpia maksuja korotettu 

- vaarallisten aineiden (RID-tavaroiden) r ahtilisia korotettu 

- erailla asemilla kannettavia rahtilisia korotettu 

- osakuormaus- /osapurkausmaksuja korotettu 

- junastajattokieltomaksua korotettu 

- vaununpeioemaksuja korotettu . 

NET 2- luokan rahteja korotettu Ruotsin/Norjan NET -osuudel l a n. 3 ,5 %. 
Konttixariffin (Poikkeustariffi 6) rahteja korotettu Ruotsin/Norjan 
valisessa li i kenteessa . 

Sailiomaksuja korotettu . 

Pohjoismaiseen kappaletavaratariffiin NGTS 9761 ilmestyy lisalehti 
nro 48, joka tulee voimaan 1 .7.1984. Lisalehti sisaltaa mm. 

- Ruotsin osuuden rahtien korotuksen n . 4 % 
- sailiomaksujen korotukset . 

Omatarvepaino jakaa lisalehdet . 

(Lt 04 . 06 . 1984) VT 24/84 

NORDEG- TARIFFI 

NORDEG-vaunukuormatariffiin (NORDEG- Wgl 9927/9928) ilmestyy lisaleh
ti nro 9 ja NORDEG-kappaletavaratariffiin (NORDEG Stg 9929) lisalehti 
nro 17. Lisalehdet tulevat voimaan 1 .?.1984. 
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Lisalehdet sisaltavat Ruotsin osuuden hintojen korotuksen n. 4 % seka 
sailiomaksujen korotukset. 

Kansainvalinen tavaraliikennejaosto jakaa lisalehdet niiden saavuttua 

Sa!Csasta . 

(Lt 04 . 06.1984) VT 24/84 

MUUTOS KAPPALETAVARAN OHJAUSJARJESTELMAAN ALKAEN 4.6.1984 

Kappaletavaran ohjauksessa on 4.6.1984 alkaen siirrytty kayttamaan 

Kappaletavaraliikennepaikat-1Cirjasen (VR 3726) sijasta lahtoterminaa
likohtaisia Kappale tavaraliikennepaikat-luetteloja (VR 3726 .01 - 42 

A3 ja A4). Luettelojen perusjakelu on suoritettu omatarvepainon toi

mesta. 

Tasta johtuen kielletaan Kappaletavaraliikennepaikat-kirjasen (VR 

3726 , 1.1 .1 983) kaytto tavaran ja rahtikirjan osoitenumerointiin 
(terminaalipiirinumerointiin). 

Samasta syysta kumotaan Liikennepaikkojen valimatkat -julkaisun liit

teen V "Kappaletavaraliikennepaikat" sarakkeen 2 tiedot. Niiden si

jaan on muutettava oikeat osoitenumerot (tp-numerot) em. lahtotermi

naalikohtaisesta Kappaletavaraliikennepaikat-luettelosta. Vastaavat 

muutokset on tehtava paikallisesti rahdittajien avuksi tehtyihin mui

hin kappaletavaraliikennepaikkaluetteloihin. 

Huomautetaan, etta uusi tavaran ohjausjarjestelma ei vaikuta lahetys
ten rahditukseen, joten rahditus hoidetaan, kuten aikaisemminkin, 

Liikennepaikkojen valimatkat -julkai sun liitteen V "Kappaletavaralii
kennepaikat" sarak!Ceen 4 mukaisesti. 

(Nro Yt 3995/579/84, 7.6.1984) VT 24/84 
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VR:n Kemin keskuksessa suoritettujen muutostoiden vuoksi ovat seuraavat 

puhelinnumerot vaihtuneet (entinen numero suluissa): 

K E M I N L I I K E N N E A L U E (Kern 1a) 

M a t k u s t a j a - a s e m a 

Lipputoimisto y 21 658 

Tavara-asema 

Vaunuston kaytoo valvoja 

Ratapihapuhelimet 

kond Ollila Reijo 

lllottamusmies, RL 

Pohjoisvaihde 

EteUivaihde 

L i i k e n n e a 1 u e e n a s e m a t 

K u i v a n i e m i 

S i m o 

y 741 072 

y 76 005 

K o 1 a r i 

K E M I N 

K E M I N 

Toimis t 0 

y (995) 61 057 

Lepohuone 

V A R I K K 0 (Kern vr) 

Varas to 

Lepohuone 

R A T A - A L u E (Kern ra) 

rdm Alatossava Antti 

koti y 16 765 

Rataesimiehet 

Talonmies talm Viere1a Pentti 

Muutokset ovat voimassa 4.6.1984 alkaen. 

VT 24/84 

965-284 (274) 

258 (242) 

281d(241d) 

280d(240d) 

259(uusi) 

283d ( 131-30 ) 

282d(230d) 

965-224 

966-116-17 

965-325(uusi) 

286(uusi) 

333 (330) 

337(368) 

324 (uusi) 

307(279) 

25 
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AVOIMIA VIRKOJA JA TOIMIA 

Liikennemestarin (A 10) virka toistaiseksi Keravan liikennealueella 

(Jk js-pateva). Liikenneosaston paallikolle osoitetut kirjalliset 

hakemukset on toimitettava rautatiehallitUksen kirjaamoon viimeistaan 

16.7 . 1984. 

NIMI1'YKSIA 

Rat a o sa s to : insinoorin yp (A 20) virkaan (RII,Rt) 

vt insinoori yp (A 20) Risto Juha Paivio Houttu, yliteknikon 

(A 17) virkaan (01) teknikko (A 15) Tauno Kalervo Kovalainen, 

toimistorakennusmestarin (A 17) virkaan (rpt Jns) toimisto

rakennusmestari (A 16) Unto Eelis Lehikoinen, rataesimiehen 

toimeen (Lr) raidemies Erkki Veli Rankipohja ja konekirjoitta

jan (A 4) toimeen (RH,Rt) vt konekirjoittaja(A 4) Leiny Elisa 

Hakola. 

EROJA 

R a t a o s a s t o: toimistorakennusmestari (A 20) Eino 

Kuosmanen, liikennetarkastaja ap (A 13) Kalervo Kotilainen, 

rakennus mestari (A 13) Heikki Kalevi Nissinen, toimistosihteeri 

(A 12) Kyllikki Raisanen ja opastinesimies (A 10) Jouko Ilmari 

Siitonen . 

Helsinki 1984. Yaltton painatuskeskus 
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VAHVISTETUT VRS- JA VHS- STANDARDIT 

VRS- standardit. 
Ylijohtaja on 12.6 . 1984 vahvistanut seuraavat VRS- standardit: 

VRS 1082 Aluslaatat metrisia kuusioruuveja ja muttereita 
varten . (Korvaa VRS 1082 v . 1974) , 

VRS 1132 Kruunumutterit . Metrinen vakiokierre.(Korvaa 
VRS 1132 v . l976) . 

VRS 1220 Metriset ruuvit ja mutterit . Tarkkuusa6te . 
(Korvaa VRS 1220 v.l969) . 

VRS 1248 Aluslaatat . Tarkkuusasteet . (Korvaa VRS 1248 v . l969) . 

VRS 1261 Jousialuslaatta . Kuusioruuveille. (Korvaa VRS 1261 
v . 1976). 

VRS 1281 Valiaikainen korroosionesto . Suojausmenetelmat ja 
korroosionestoaineet . 

VRS 1335 Teraslevyt , - latat ja - nauhat . Taivutus kylmana. 
Erinlaisille taivutuskulmille laskatut tasausarvot . 

VRS 1336 Teraksisten ruuvivalmisteiden sinkkipinnoitteet . 

VRS 1337 Puristetut aiumiiniprofiilit , Sallitut mitta- ja 
muotopoikkeamat . 

VRS 1338 Puristetut alumiiniprofiilit . Muotoilu . 
VRS 1339 Taivutussateet . Alumiinilevyille ja - nauhoi1le . 
VRS 1342 Pyoristyssateet . Lastuava tyosto . 

VHS- standardit (va l tionhal1innon sisaiset standardit). 

Val tiovarainministerio on vahvistanut valtionhallinnon sisaisista stan
dardeista syyskuun 7 . paivana 1977 annetun valtioneuvoston paatoksen 
mukai se s t i seuraavat standardit : 

Maarayks ena noudatettavaksi 

VHS 1001 Mittayksikot . (Korvaa VHS 1001 v . l978) . 

VHS 1004 Paivamaar& . (Korvaa VHS 1004 v . l979) . 

VHS 1005 Mittayksikkojen tunnukset tietoliikenteessa ja 
tietojenkasittelyssa . 

VHS lOll Henkilonimen esitysmuoto tietojen siirrossa . 

VHS 1012 Tyoajan tuntimaaran esitysmuoto tietojen siirrossa . 

Ohjeena noudatettavaksi 
VHS 1002 Virastojen ja laitosten nimien kirjaintunnukset . 

(Korvaa VHS 1002 v.l978). 
VHS 1003 Kirjekuoret ja pussit . (Korvaa VHS 1003 v . l979). 
VHS 1007 Autojen 1isavarusteet (Korvaa VHS 7 v . 1983) . 
VHS 1008 Ketju1omakkee11e 1aadittavan atk- tulosteen perus 

rakenne . 
VHS 1009 Arkistosai1ytykseen tarkoitetut paal1yst~~attomat 

paperit ja kartongit . 
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VBS 1013 Osoitetietojen perusrakenne . 

VHS 1014 Aakkostus 

25 

VHS 1015 Ajo neuvon rekisteritunnuksen esitysrnu oto (atk- r e kis t ) . 

VHS 1016 Ajoneuvon va1mistusrnaatiedon esitysrnuoto . 

VHS 1019 Materiaa1inimikeist5 . Tuotteiden yksi15 i ntitiedot. 

Standardikan sioiden ha 1t ij oid en tu1ee po i staa korvatut VRS - stan dardit. 
Oma t arvepain o huo1eht i i u us i en VRS - standardien peru s j ake1 usta . 

Va1tionha11innon sis~isia standardeja (VHS) voi ti1at a osoitteesta : 
RH/ Kehittamisjaosto h . 5507 . 

RH 610/062/84 , VM 238/735/84 VT 25/84 

MAJOITUS YKSITT~ISILLA VIRKAMATKOI LLA 

VT:ssa 10/84 ju1kaistuun hot e11i1uette1 oon 1is ~~~~n Ou l un kohda 11e 

Gasthaus Lanarn~k i (uus i hote11i rautat i ea s emaa vastap~at a ) , puh. 981 -

229 555 . Hinnat : 1 hengen huone 180 ,- / v rk ja 2 hengen huon e 240 ,-/vrk. 

( RH 224/059/84 , 6 . 4 . 84) VT 25/84 

TILIOHJES~~N SOVELTAMISOHJEIDEN MUUTOKSET 

Tiliohjesaannon 23 § : n sove1tamisohjeisiin on vahvistettu seuraavat rnuu

tokset 1.7.1984 lukien. 

Poistetaan kohdat 2317.15, 2317.16 ja 2317 ~ 17. Kohdan 2317.18 uudeksi 

nurneroksi muutetaan 2317.15. 

To 44/220/84, 11.6.1984. 

Muutetui1ta kohdi1ta sove1tamisohjeet painetaan uudelleen. Omatarve

paino suorittaa perusjakelun. 

(Tly 34/84, 14.6.1984) VT 25/84 
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RAHTILUOTTO 

Rajattoman luotto-oikeuden kaikilla liikennepaikoilla omaavista 

asiakkaista laadittuun tietokonelistaan tehdaan seuraavat muutokset. 

Luetteloon lisataan 

601716 Partek Oy 
Eri-Tukkuosasto 
Hyljeluodontie 
02270 ESPOO 

601724 Partek Oy 
Eri-Finn 
Hyljeluodontie 
02270 ESPOO 

601740 Partek Oy 
Eri-Erilab 
Hyljeluodontie 
02270 ESPOO 

750927 Orion-yhtyma Oy 
Tuohilampi 
03300 OTALAMPI 

658484 Huhtamaki Oy 
Evox 
PL 12 
08701 VIRKKALA 

618611 Suomen Punaisen Ristin Veripalvelu 
Kivihaantie 7 
00310 HELSINKI 

Allamainitun asiakkaan nimi muutetaan seuraavaks~ 

Uusi 

602540 Nestevoitelu Oy 
Myyrmaentie 2 c 
01600 VANTAA 

Luettelosta poistetaan 

663914 SOK Trikootehtaat 
Vehnamyllynk. 4 
33700 TAMPERE 

Entinen 

Finnoil Oy 

(Tlk 254/83, 14.6.1984) VT 25/84 
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ITAINEN YHDYSLIIKENNE 

Suomen ja Neuvostoliiton Yhdysliikennetariffiin (VR 4784) ilmestyy 
lisalehti nro 16, joka on voimassa 1.7.1984 lukien. 

Omatarvepaino suorittaa lisalehden jakelun. 

(Lt 12.6.84) VT 25/84 

FIDEBAST-TARIFFI (9350) 

FIDEBAST-tariffin sivulla 25 DM:ssa ilmoitetut kuljetussailioiden 
kayttomaksut (koodi 01) muutetaan 1.7.1984 lukien seuraaviksi: 

A = 29 DM, B = 35 DM, C = 39 DM. 

(Lt, 12.6.84) VT 25/84 

VGK-VAUNUJEN LUUKKUJEN SULKEMINEN 

Suomen ja Neuvostoliiton suoran rautatieyhdysliikenteen toimitusoh
jeiden (lomake VR 4781) 8 §:n 5. kohdan mukaan kuormauksen paatyt
tya on ehdottomasti tarkastettava, ovatko katossa ylaluukut, joiden 
kautta kuormaus tapahtuu, paaty- ja sivuseinien luukut seka vaunun 
ovet ja niiden luukut riittavan tiiviisti suljettu ja kiinnitetty. 
Kuormattujen vaunujen lahettaminen avonaisilla tai kiinnittamatto
milla luukuilla on kielletty. 

Viime aikoina on kuitenkin toistuvasti tapahtunut, etta Luzhaikan 
asema on palauttanut Vgk-vaunuja Vainikkalan asemalle em. ohjeiden 
laiminlyonnin vuoksi. Palautukset ovat aiheuttaneet turhia kustan
nuksia ja vaihtotoita rautatielle vaikeuttaen samalla liikenteen
hoitoa. 

Edella olevan johdosta liikennepaikkoja kehotetaan muistuttamaan 
asiakkaita toimitusohjeiden ao. kohdan maarayksista ja valvomaan 
niiden noudattamista. 

(Yt 13.6.1984) VT 25/84 
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LIIKENNEPAIKKOJEN VALIMATKAT 

Liikennepaikkojen valimatkat -julkaisuun lisataan 15.7.1984 lukien 
Ylivallin liikennepaikka seuraavin merkinnoin: 

2 3 4 5 6 
Ylivalli 21 Seinajoki 45. Tt Hpj 312 . Hpk 126. Hko 315. 
Ylv 654 Sk Pko 39 . Sk 45. Hy 242. Ilm 411 . Jns 467. 

Jy 204. Kr 341. Kon 520. 
Kv 351. Lh 289. Lla 493. 
Ov 156. 01 379. Par 449. 
Psl 298. Pm 284. Pri 146 . 
Ri 230. Sij 398. Tpe 114. 
Tl 154. Tku 282. Vnj 434 . 
Yv 257. 

(Nro Lko 31033/571/84, 14.6.1984) VT 25/84 

Julkaisusta poistetaan 01.07.1984 lukien Metsakllan liikennepaikka 
merkintoineen ja muutetaan Joutsenon kohdalla olevan Finnish 

Chemicals Oy : n raiteen tilalle sarakkeeseen 1 Oy Nokia Ab Finnish 
Chemicalsin raiteet seka sarakkeen 6 merkinnaksi Oy Nokia Ab 
Finnish Chemicalsia varten. 

(nro Lko 31140/571/84, 14 . 6.1984) VT 25/84 

KADONNEET HAARUKKAVAUNUT 

Kuopion tavara-asemalta ovat kadonneet haarukkavaunut nro:t 30, 31 
ja 55 seka Siilinjarvelta haarukkavaunu nro 10. 

Pyydetaan etsimaan ja loydettaessa palauttamaan Kuopion tavara
asemalle. 

(Yt 14.6. 1984) VT 25 / 84 
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Gfot-VAUNUJEN LIIKENNOIMINEN SEKA KAYTTO- JA KUORMAUSOHJEET 

2-kerroksisten Gfot-autojen kuljetusvaunujen liikennoiminen ylatason 
ollessa kuormattuna rataosilla Helsinki-Kouvola-Kuopio-Kajaani-Oulu 

2-kerroksisten Gfot-autojen kuljetusvaunuja saadaan kuljettaa ylataso 
kuormattuna rataosilla Helsinki-Kouvola-Kuopio-Kajaani-Oulu seuraavin 
ehdoin: 

2 

Autovaunujen kuormauksessa ja tukemisessa on noudatettava 
rautatiehallituksen koneosaston kuormauaohjeessa n:o Ko 
2954/412/83, 27.12.1983 annettuja maarayksia. 

Kuormauksen suurin korkeus saa olla enintaan 530 em ja puoli 
leveys vaunun ylittavalla osalla, joka saa ulottua suurimmal
le korkeudelle, enintaan 125 em (Gfot-vaunu kuormattuna) . 

Helsingin, Kouvolan, Kuopion ja Kajaanin liikennepaikoilla 
saadaan kayttaa asianomaisen liikennealueen paallikon toimes
ta maaraamia raiteita, joita tarvitaan vaunujen siirtamiseen 
kuormaus- ja purkauspaikoille . Naiden raiteiden lapikulku
ulottuman riittavyys on tarkistettava asianomaisen rata
alueen paallikon (rakennusmestarin toimesta) . 

Tama kuljetuslupa on voimassa toistaiseksi. 

2-kerroksisen autojenkuljetusvaunun , sarja Gfot 31023 •. . 31034 kaytto
ja kuormausohjeet 

Yleista 
\ 

Vaunussa voidaan kuljettaa henkilo- ja pakettiautoja seka matkailupe
ravaunuja. Vaunun suurin sallittu kuorma on 15 tonnia, mista ylatasol 
le voidaan sijoittaa korkeintaan 10 tonnia. 

Ylatason pituus pystyssa olevasta ajolapasta toiseen ajolappaan on 
25,39 m. Katetun alatason vastaava pituus on 24,97 m. 

Gfot-vaunuissa on kolmipaineperiaatteella toimivalla toimintaventtii 
lilla ja itsesaatyvilla CK8 in-jarrusylintereilla varustettu ilmajar
rulaite, jossa on automaattinen portaaton kuormajarru. 

Kasijarrulaite on ruuvijarrutyyppinen ja vaikuttaa vaunun toiseen te
liin. Jarrua voidaan kayttaa vaunun toisella sivulla olevalla kasipyo
ralla, joka kartiohammaspyorien valityksella vaikuttaa ruuvijarrun 
karaan. 

Ruuvijarru on tarkoitettu kaytettavaksi ainoastaan seisontajarruna. 

Vaunun suurin sallittu nopeus taydessa kuormassa on 120 km/h. 

Autojen suurin sallittu nopeus kuormattaessa ja purettaessa on 5 km/h . 

Vaunun ylatasolle nouseminen samoinkuin vaunun kuormaaminen ja purka
minen jannitteisen ajojohdon alla on ehdottomasti kielletty. 

Autovaunua ei saa kytkea eika siirtaa ajolapan ollessa alhaalla. (Ajo
lappa vaurioituu seuraavan vaunun puskimeen tai paatylaiturin puski
meen.) 
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Kuormaus tapahtuu yleensa kuormausvaunun, sarja XOe, kautta paatylai
turilta (katso XOe-vaunun kayttoohjeet). 

Alatason kuormaus voidaan kuitenkin suorittaa myos ilman kuormausvau
nua suoraan paatylaiturilta. 

Useamman perakkaisen Gfot-vaunun kuormaus vain suoralla raiteella. 

Toimenpiteet autojen kuormaamisen tai purkamisen aloittamiseksi 

Kun vaunu on kytketty kuormausvaunuun, jonka ajolapat ovat vaaka
asennossa valmiina autojen kuormaamista tai purkamista varten, suori
tetaan seuraavat toimenpiteet: (Katso huom . ) 

Nurkkakaappi avataan ja vaunu kytketaan sahkoliitantaan. 

Nurkkakaapissa olevasta kasivivusta vetamalla vapautetaan 
paatyoven lukitussalvat. 

Otetaan aukaisukampi pidikkeistaan nurkkakaapista ja sulje
taan nurkkakaapin ovi. 

Asetetaan kampi vaaka-asentoon vaunun paata kohden nurkkakaa
pin alareunassa olevaan karaan. Seuraavaksi varmistetaan, 
etta ajolapan ja paatyoven vaatima aukeamistila on vapaa ja 
kaannetaan kammella avautumissuuntaan (alaspain) goo, jolloin 
ajolappa kaantyy ala- ja paatyovi ylaasentoonsa. 

Tarvittaessa vaunun toisen paan ovi avataan edella kerrotulla 
tavalla. 

Nurkkakaapissa oleva kasivipu palautetaan ylaasentoonsa, jol
loin paatyoven lukitussalvat palautuvat lukitusasentoonsa. 

Kampi asetetaan takaisin pidikkeisiinsa ja nurkkakaappi sul
jetaan. 

Ylatason ajolapan lukitussalvat avataan ja. ajolappa kaanne
taan vaaka-asentoon kuormausvaunun ajolapan paalle . 

Valot kytketaan paalle vaunun ei ruuvijarrupaassa vaunun si
salla olevasta jakokeskuksen valaisinkytkimesta (kuva 2). 

Ilmastointi kytketaan paalle edella mainitun jakokeskuksen 
ilmastointipainikkeista 1 ja 2. Talloin vaunun ylatasolla 
olevat kaksi kanavapuhallinta alkavat poistaa ilmaa alatasol
ta kanavien imuaukkojen ja letkujen kautta (kuva 2). 

Ilmastointia kaytetaan kuormattaessa ja purettaessa vaunua. 
Autojen kaydessa tyhjakayntia alatasolla asetetaan pakokaasu
jen poistoletkut autojen pakoputkiin, jolloin pakokaasut 
poistuvat letkujen kautta kanavaan ja ulos. 

Autojen sijoittaminen vaunuun 

Kuorman painopisteen on pituussuunnassa oltava mahdollisimman keskella 
vaunua. Henkiloautot voidaan kuitenkin kuormata vaunun paasta alkaen 
riippumatta kuormattavien autojen lukumaarasta. Kuormaus tapahtuu mo
lemmilla kuormaustasoilla vain yhteen riviin. Autojen etaisyyden toi
sistaan seka pystyasennossa olevista ajolapista on oltava vahintaan 
150 mm. 
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Alatasolle voidaan kuormata autoja, joiden suurin korkeus on enintaan 
1700 mm. (Kuormausvaunun kulkuaukon korkeus on noin 1700 mm.) 

I~LNQ 1. 

Ylatasolle voidaan kuormata henkilo- ja pakettiautoja seka matkailupe
ravaunuja. Ylataso on suurimman sallittavan kuormankorkeuden perus
teella jaettu kaikkiaan viiteen eri alueeseen 50 mm levyisin, keltai
siksi maalatuin poikkiraidoin (kuva 1). Vaunun symmetrisyydesta joh
tuen on suurimman sallitun korkeusmitan suhteen erilaisia alueita kui 
tenkin vain kolme. Nama alueet on merkitty kirjaimin A, B ja C siten, 
etta keskella vaunua oleva noin 7 metria pitka alue on C, siihen ra
joittuvat kuormaustason kaltevilla osilla symmetrisesti sijaitsevat 
yli 3 metria pitkat alueet B ja vaunun paissa ovat yli 6 metria pitkat 
alueet A. Alueiden rajat eivat ole kaltevien ja vaakasuorien osien 
taitekohdissa. Nailla alueilla sallittavat kuorman suurimmat korkeus
mitat maarataan erikseen eri rataosille. Eri alueilla sallittavat kor
keusmitat suhtautuvat toisiinsa siten, etta B = A + 250 mm ja C = A + 
550 mm. Taman mukaan esimerkiksi silloin, kun vaunun ja kuorman yhtei
nen korkeus ei saa ylittaa 5300 mm ovat em. alueiden suurimmat salli 
tut kuorman korkeudet seuraavat: A = 2050 mm, B = 2300 mm ja C = 2600 
mm. 

Edella olevat lukuarvot ovat vain nimellisia ohjearvoja. Kuormatun 
vaunun lopulliset korkeusmitat on aina erikseen tarkastettava ennen 
vaunun lahtoa ja samalla varmistauduttava myos siita, etta mikaan au
tojen tai peravaunun osa (antennit, savupiiput, kattoluukut ym.) ei 
ylita annettuja mittoja. 

Autojen tukeminen 

Vaunun varustukseen kuuluu 48 kpl autonpyoranvastimia. 

Autot tuetaan siten, etta kuormaustasoilla oleviin ohjauskiskoihin 
kiinnitettavat pyoranvastimet asetetaan kummankin etupyoran eteen ja 
kummankin takapyoran taakse siten, etta vastimen kolmiomaisen vastin
osan puomi tulee pyoraan kiinni, kuitenkin niin, etta kun vastimessa 
olevat kaksi loveusta sovitetaan ohjauskiskolle ja lukituskammesta 
kaannetaan alaspain on lukituslaitteessa olevan tapin osuttava ohjaus 
kiskossa olevaan reikaan tarvittavan kiinnityksen aikaansaamiseksi. 
Auton peruutusvaihde on kytkettava ja seisontajarru kiristettava. 

Matkailuperavaunujen tukeminen 

Matkailuperavaunut ovat suhteellisen korkeita ja omaavat suuren pinnan 
painoonsa verrattuna ja siksi niiden kiinnitys ja tukeminen on suori
tet tava huolellisesti seuraavien ohjeiden mukaisesti: 
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Ajoneuvojen (matkailuperavaunujen) keskeinen sijainti ylata
solla tarkastetaan autovaunun varustukseen kuuluvilla mitta
tulkeilla (2 kpl) . Niita sailytetaan alueen C autonpyoravas
timien sailytyskoteloissa. 

Matkailuperavaunun ja vetoauton pitaa ella kuljetuksen aikana 
toisiinsa kytkettyina . 

Auton peruutusvaihteen seka auton ja peravaunun seisontajar
rujen on oltava paalla kuljetuksen aikana. 

Matkailuperavaunun vetolaitteen tukipyora ja kulmissa olevat 
seisontatuet lasketaan alas ja tuetaan vaunun lattiaan. 

Vetoauto tuetaan autonpyoranvastimilla, jotka asetetaan ja 
lukitaan ohjauskiskoihin kuten edella on selostettu . 

Matkailuperavaunun kummankin pyoran eteen ja taakse asetetaan 
ja lukitaan autonpyoranvastimet kuten edella on selostettu . 

Matkailuperavaunun molemmat pyorat lukitaan lisaksi autonpyo
ranvastimien ohjauskiskoihin erityisilla matkailuperavaunun 
lukituslaitteilla . Lukituslaite muodostuu matkailuperavaunun 
pyoran paalle sopivasta , pyororaudasta muotoillusta sanka
osasta seka ohjauskiskon reikiin sopivasta koukusta, joita 
molempia yhdistaa kiristyslukolla varustettu kettinkiosa . 
Kaytossa eleva lukituslaite kiristetaan mahdollisimman 
kirealle kiristyslukon avulla . 

Vaunun varustukseen kuuluu 4 kpl edella mainittuja matkailuperavaunun 
lukituslaitteita . Niita sailytetaan alueen C autonpyoranvastimen sai
lytyskoteloissa . 

Toimenpiteet autojen kuormaamisen tai purkamisen paatyttya 

Kun vaunun kuormaaminen tai purkaminen on lopetettu, suoritetaan seu
raavat toimenpiteet vaunun saattamiseksi lahtokuntoon : 

Nostetaan kaikki kayttamattomina olevat irralliset autonpyo
ranvastimet sailytystiloihinsa; alatasol1a sivuseinalla ole
viin koukkuihin ja ylatasolla sailytyskoteloihin . 

Laitetaan kaytossa olleet pakokaasujen poistoletkut takais i n 
niille kuuluville paikoilleen sivuseinalle. 

Sammutetaan valet ja ilmastointi . 

Nostetaan ylatason ajolappa pystyasentoon ; se lukittuu auto
maattisesti lukitussalpojen avulla . Lukituksesta on kuitenkin 
aina varmistauduttava . 

Nurkkakaappi avataan ja otetaan aukaisukampi pidikkeistaan ja 
suljetaan nurkkakaappi. 

Tarkistetaan etta paatyoven ja ajolapan sulkemiseen ei ole 
mitaan estetta (roskia , lunta, jaata yms . ) . 

Paatyovi suljetaan kaantamalla kampi voimakkaasti ala- asen
nostaan kiinnimenosuuntaan (paatya kohden) goo , jolloi n ajo
lappa kaantyy ylos ja paatyov i alas . Seuraavaksi varmiste
taan, ka~somalla nurkkakaapista, etta paatyov i on var masti 
lukkiutunut (kuva 3) . 
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Kampi asetetaan takaisin nurkkakaapissa oleviin pidikkeisiin
sa ja suljetaan nurkkakaappi. 

Vaunu irroitetaan sahkoliitannasta. 

Varmistaudutaan siita, etta vaunun kummallakin sivulla vaunun 
ylatasolle johtavien portaiden askelmien sulkulevy on lukit
tuna askelmien paalle ylatasolle nousemisen estamiseksi. 

Kun pistotulppa on vaunun pistorasiassa, pitaa kytkimen olla asennossa 
I. Kun pistotulppa ei ole vaunun pistorasiassa, pitaa kytkimen olla 
asennossa 0. Katso tarkemm~t ohjeet: Matkustajavaunujen 380 V, 63 A 
pistokytkimet ja johdot. 

KAYTTOOHJEET 

0 

® G) 0 CD []] I 
SEIS Pi\i\LLA SEIS PAALLA 

PUHALLIN 1 PUHALLIN 2 VALAISTUS 

Kuva 2 

Ki:isivipu 

VT 2 U84 
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VR:N PUHELINVERKKO 

1984-06-27 klo 12.30 otetaan kayttoon VR:n Mantyharjun 
puhelinkeskus, suuntanumerolla 978 VR:n puhelinverkossa. 
Keskukseen liitetaan oheisena mainitut kayttopisteet, 
joiden uudet puhelinnumerot pyydetaan lisaamaan/korjaamaan 
VR:n puhelinluetteloon. ( Kayttopisteiden vanhat Kouvolan 
ja Mikkelin keskusten numerot jaavat samalla pois kaytosta ) 

Korjaukset 

sivu Pm 12, Pieksamaen liikennealueen asemat 
Mantyharju, y(956) 22108 
Kinni 
Varpanen 
.Mynttila 
Lelkola 

sivu Pm 31, Mikkelin sahkohuolto 
Mantyharjun laitetilat 

y(956) 22108 
Automaattikeskus 
Turvalaitetilat 
Linkkiasema 

Mustajarvi (VK) 

sivu Pm 47, Mikkelin rata-alue (Mi ra ) 
Rataesimiehet rte Lehtinen Raimo 

koti 978 - 19d 

VT 25/84 

rte Manninen Veikko 
koti y(955) 368162 

978 - 22 
- 25d 
- 26d 
- 27d 
- 28d 

978 - 13 
- 14 
- 15 
- 16 

978 - 18c 

- 18c 
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AVOIMIA VIRKOJA JA TOIMIA 

Liikenneohjaajan (A 12) virka, liikennemestarin (A 10) virka ja 
nelja liikennemestarin (A 8) virkaa. Liikenneosaston paallikolle 
osoitetut kirjalliset hakemukset on toimitettava rautatiehallituk
sen kirjaamoon viimeistaan 23.7.1984. 

Edella mainittuihin virkoihin nimitetyt sijoitetaan toistaiseksi 
seuraavasti: 

liikenneohjaaja (A 12): Kouvolan (1 Kv juna- ja kauko-ohj.) lii

kennealueelle, 
liikennemestari (A 10): Kotkan (1 Kta) liikennealueelle seka 

liikennemestarit (A 8): Imatran (1 Jts) ja Kotkan (3 Jri) lii
kennealueille . 

25 

Kaksi autonkuljettaj an tointa Jyvaskylan (Jy) liikennealueella. 
Edella mainittuihin toimiin nimitetyt sijoitetaan toistaiseksi 
Jy-Hpk autolinjan kuljettajiksi . Kirjalliset hakemukset on os oitet
tava ja toimitettava Pieksamaen liikennepiirin paallikolle viimeis 
taan 23 . 7.1984. 

Riihimaen varikolle haetaan suunnittelu- ja kehittamistehtaviin 
i n s i n o o r i a tai t e k n i k k o a 

tyosopimussuhteeseen. Liikenneosaston paallikolle osoitetut kirjal
liset hakemukset pyydetaan lahettamaan 20.7.1984 mennessa osoit
teella: VR Varikonpaallikko, Pohjoinen Asemakatu 5 , 11130 Riihimaki 
13. Lahempia tietoja antaa varikonpaallikko puh. 914-642 287 . 
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NIMITYKSIA JA MAARAYKSIA 

L i i k e n n e o s a s t o: Apulaisasemapaallikon (A 17) vi~kaan 
(Ri) liikenneohjaaja (A 12) Heikki Olavi Lehtonen, konduktoorin 
virkaan (Ke) kuormausmestari Unto Henrik Musakka, asemapaallikon 
(A 13) virkaan (Jns) ylim. liikennevirkailija (A 5) Keijo Uolevi 
Kokkonen, toimistosihteerin (A 10) virkaan (Jns) toimistosihteeri 
(A 8) Sirkka Liisa Anttonen, liikennemestarin (A 10) virkaan (Jns) 
liikennevirkamiesharjoittelija Hannu Tapio Liimatta, jarjestelymes
tarin (A 14) virkaan (Jns) ylim. jarjestelymestari Lauri Juhani 
Timoskainen, toimistovirkailijan (A 5) toimeen (Jns) toimistovir
kailija (A 4) Raija Marjatta Anttonen, junamiehen toimeen (Jns) 
asemamies (A 2) Kari Juhani Sorjonen, apulaisasemapaallikon (A 17) 
virkaan (Tpe) alemman palkkaluokan liikennetarkastaja (A 17) Arvo 
Kalevi Koivula1 apulaisasemapaallikon (A 16) virkaan (Tpe) liiken
neohjaaja (A 1~) Olavi Herman Niemissalo, liikennemestarin (A 10) 
virkaan (Tpe) liikennemestari (A 8) Seppo Kalevi Soini, liikenneoh
jaajan (A 12) virkaan (Tku) liikenneohjaaja (A 10) Raino Olavi Il
manen, vaunumestarin virkaan (Tpe) vaununtarkastaja Aarne Allan 
Anttilainen, veturinkuljettajan (A 12) virkaan (Pri) veturinlammit
taja (A 6) Veli-Matti Vihtori Toivonen, toimistovirkailijan (A 2) 
toimeen (Jy) tilap. puhelunvalittaja (A 1) Sirpa Kaarina Patvikko~ 
junamiehen toimeen (Pm) asemamiehet (A 2) Kari Juhani Laine, (A 1J 
Reima Lauri Sorokin ja (A 1) Unto Kari Kaksonen, junamiehen toimeen 
(Pm) asemamiehet (A 1) Kalle Kalevi Ropponen, Paavo Kalevi Ylonen, 
Pentti Ilmari Paivinen, Seppo Tapani Holm, Erkki Juhani Hakkanen ja 
Heino Kalevi Matilainen seka asemamiehet (A 2) Reijo Kalevi Tar
kiainen, Leo Kalevi Pietiainen ja Kari Jalmari Pulli, junamiehen 
toimeen (Kuo) asemamiehet (A 1) Pertti Sakari Johannes Istolainen, 
Jarmo Sakari Huttunen ja Veli Pekka Rontynen seka asemamiehet (A 2) 
Hannu Henrik Hurskainen ja Veikko Olavi Miettinen, junamiehen toi
meen (Ilm) asemamiehet (A 1) Kari Ensio Hiltunen ja Reino Kalevi 
Sallasrinne, junamiehen toimeen (Kuo) asemamies (A 1) Kalevi Juhani 
Korhonen, junamiehen toimeen (J~) asemamies (A 1) Vesa Matias Rau
tiainen ja ~lim. asemamies (A 2) Lauri Tapani Mottonen, junamiehen 
toimeen (Jy) asemamiehet (A 2) Keijo Kalevi Moilanen ja Timo Pekka 
Roine, junamiehen toimeen (Pm) asemamies (A 2) Arvi Johannes Hama
lainen, junamiehen toimeen (Pm) asemamiehet (A 2) Mauri Jalmari 
Markkanen ja Leo Antero Pietikainen, vaihdemiehen toimeen (Kuo) 
asemamies (A 1) Tuomo Juhani Parviainen, vaihdemiehen toimeen (Jy) · 
asemamies (A 2) Tenho Johannes Norman. 

Apulaisasemapaallikon (A 17) virkaan (01) asemapaallikko (A 15) 
Eino Antero Kivari, liikennemestarin (A 10) virkaan (Kem) liikenne
mestari (A 8) Timo Tapani Kulju, liikennemestarin (A 8) virkaan 
(01) ylim. liikennevirkailija (A 5) Aino Inkeri Koskinen, toimisto
sihteerin (A 8) virkaan (Kaj) ylim. toimistovirkailija (A 1) Leila 
Orvokki Tschesmenski, veturinkuljettajan virkaan (Roi) veturinlam
mittaja (A 6) Markku Olavi Velakoski{ veturinkuljettajan (A 12) 
virkaan (01) veturinlammittajat (A 6J Martti Ilmari Autio, Pekka 
Juhani Riikola, Sauli Juhani Iso-Kamula, Veli Pekka Hankonen, Reijo 
Olavi Sipila, Hannu Tapani Hautaniemi, Hannu Tapio Jalonen ja Mikko 
Viljami Moilanen, konduktoorin virkaan (Roi) junamiehet Yrjo Antero 
Tormi ja Keijo Olavi Honkonen, konduktoorin virkaan (Kaj) kuormaus
mestari (A 10) Eino Emil Karjalainen ja vaihdemies (A 6) Yrjo Uole
vi Jaaskelainen, junamiehen toimeen (Kem) asemamies (A 1) Veli-Pek
ka Tapani Tupala, apulaisasemapaallikon (A 17) virkaan (Pm ) ~iiken
neohjaaja (A 12) Pentti Olavi Vilhunen, jarjestelymestarin virkaan 
(Jy) konduktoori (A 10) Raimo Olavi Pitkanen, konduktoorin virkaan 
(Pm) junamiehet (A 6) Pauli Tidenberg, Mauno Olavi Leikas ja Kalevi 
Antero Hamalainen seka vaihdemies (A 6) Kalle Henrik Ukkola, kon-



- 15 - 25 

duktoorin virkaan (Pm) kuormausmeatarit (A 10) Osmo Tapio Tarkiai
nen ja Pentti Kalevi Tiitinen, konduktoorin virkaan (Pm) asemamies 
(A 2) Lauri Kalevi Lappi, konduktoorin virkaan (Jy) junamies (A 6) 
Pentti Ilmari Karivuo, konduktoorin virkaan (Kuo) kuormausmestari 
(A 10) Martti Eelia Vartiainen, konduktoorin virkaan (Ilm) junamie
het (A 6) Eino Kalevi Varia ja Vilho Johannes Ronkko aeka vaihde
miea (A 6) Matti Kalevi Toppinen, kuormausmestarin virkaan (Kuo) 
aaemamies (A 1) Risto Olavi Collan. 

Ylim. siivoojan toimeen (Lh) tyosuhteinen siivooja Sirpa Irene 
Kihl, ylim. siivoojan toimeen (Hki) tyoauhteinen siivooja Anja Mar
jatta Jara. 
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HENKIL~ST~N PALKKAAJ1INEN MUILLA KUIN VR:N OMILLA ~RARAHOILLA 

Seuraavilla maararahoilla palkatuista henkiloista tulee laskutusta 

varten lahettaa tilitoimiston kirjanpitojaostoon jaljempana mainit

tavat tiedot. 

Momentti 

28.80.02.2. 

28 . 80 . 02.9. 

28 . 80.02 . 6 . 

28 . 80 . 02.9. 

,4 .30 . 02.1. 

l4 . 30.02. 9. 

34 . 50.02 . 1 . 

34.50.02 . 9. 

34 . 50 . 02 . 2. 

34.50 . 02.9 . 

Valtiovarainministerion maararahoilla 

Virkarniesharjoittelijat 

Sosiaaliturvarnaksu 

Osa-aikatyokokeilun jarjestarninen 

Sosiaaliturvamaksu 

Tyovoimarninisterion maararahoilla 

Tyorajoitteisten tyollistaminen valtion 

erityistyokohteisiin 

Sosiaaliturvamaksu 

Valtion tyotehtavat 

Sosiaaliturvarnaksu 

Kesatyopaikkojen jarjestarninen opiskelijoille 

Sosiaaliturvarnaksu 

VR : n yksikon saatua tyovoirnatoimiston asiaa koskevan paatoksen tulee 

jaljennos siita tai ko. osaston asiaa koskeva kirje lahettaa valitto

masti tilitoirnistoon. 

Palkanmaksua seuraavan kuukauden 10. paivaan rnennessa tulee tilitoi

mistoon lahettaa tyovoirnarninisterion kuukausi - ilmoitus tai kirje, 

jonka tulee sisaltaa seuraavat tiedot : 

- henkilon nimi ja sosiaaliturvatunnus 

- aika, jolta palkka rnaksetaan 

- palkan ja sotu- rnaksun maara 

- maararahan momentti 

- rn~ininta , rnihin edella mainituista ryhmista henkilo kuuluu . 

(Tlk 252/84 , 20 . 6 . 1984 ) VT 26/84 
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KERAYSPAPERIN LAHETTAMINEN RAUTATEITSE 

Vaunukuormina lahetettavan kerayspaperin ainoa vastaanottaja on 

toistaiseksi Enso - Gutzeit Oy , Pankakoski . Tehtaan purkausjarjes

telmasta johtuen kerayspaperia otetaan vastaan ainoastaan Hhn- ja 

Hhc-vaunuissa . 

Muu Valtionrautateilta kertyva kerayspaperi toimitetaan edelleen 

Paperinkerays Oy : n vastaanottokeskuksiin Helsinkiin , Tampereelle 

ja Turkuun . 

Yksityiskohtaiset lanetysohjeet saa materiaalitoimiston myyntiryh
malta , puh . 262) tai 2606 . 

(Tmt 168/260/84, 19.6.1984) VT 26/84 

VALTION PUKUTEHDAS 

Valtion Pukutehtaan myymalat ovat suljettuina kesalomien vuoksi seu
raavasti: 

Helsingin myymala 16 - 27 . 7 . \984 
Rovaniemen myymala 2 - 20 .7 . 1984 

Hameenlinnan myymala on avoinna normaalisti klo 8.00- 17.00. 
(HUOM. 9 - 27 .7 . 1984 poikkeava aukioloaika klo 8.00- 16.00). 

Slt 15.6 . 1984 VT 26/8 4 

26 
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t.flJUTOKSIA TARIFFISAANTOON 

Henkiloliikenten tariffinkorotuksen johdosta tehdaan Valtionrauta

teiden tariffisaantoon (VR 2643) 1.7.1984 lukien seuraavat muu

tokset: 

Menoliput, 12 § kohta 2, 

2 . Toisen luokan menolipun hinta lasketaan siten, etta 1 ,45 markan 

perusmaksuun lisataan : 

1- 22 km matkaosuudella 0,70 mk kutakin alkavaa 2 km 

23- 50 II 0,99 II 4 " 

51- 80 " 1 ,25 II 5 " 
81- 140 " 2,12 " 10 II 

141- 270 " 2,37 " 10 II 

271- 600 " 1 ,97 " 10 II 

601- 960 " 4,04 II 30 " 
961 -1 200 " 4,23 " 40 " 

201 - 2 000 " 4,38 " 50 " 

yli 2 000 " 8, 77 " 100 " 

Menolipun hinta lasketaan vahintaan 8 kilometrin matkalta. 

(1 . 6 . 1984/426) 

Kuukausiliput, 15 § kohta 2, 

kohti 

2 . Yhden kuukauden toisen luokan lipun hinta lasketaan siten, etta 

59,00 markan perusmaksuun lisataan : 

1- 10 km matkaosuudella 11 ,60 mk kutakin alkavaa 2 km kohti 

11- 22 " 21 ,50 " 3 " 
23- 52 " 30 , 60 " 6 " 
53- 80 " 26,20 " 7 " 
81-180 " 17,70 " 10 " 

181-260 " 26 , 80 " 20 " 
261-500 " 38 , 40 " 48 " 

Kuukausilipun hinta lasketaan vahintaan 8 kilometrin matkalta . 

(1.6.1984/426) 
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Tariffisaannon liitteessa 4 paakaupunk i seudun vyohyketari ffin 
3 § : sa vahvistetut hinnat , 

Kelpoisuus Meno- 10 matkan Kuukausi-
lippu sarja- lippu 
mk lippu mk mk 

yhdella vyohykkeella 4 , 50 38 , 00 100 , 00 

kahdella 8,00 68 , 00 177 , 00 
kolmella 11 '50 98,00 254 , 00 

neljalla 15 , 00 128 , 00 312,00 

viidella 18 , 50 157,00 380,00 

kuudella 22,00 187,00 430,00 

soveltamisohjeiden kohdan 2 kolmas kappale , 

Jos junanvaihtoa ei ole suoritettu 69 minuutin kuluessa lahtolei 
rnauksesta , katsotaan jatkomatka uudeksi rnatkaksi . 

ja soveltamisohjeiden kohdassa 4c vahvistetut hinnat , 

Last en lippu Koululaislippu 

kelpoisuus me no- 10 matkan kuukausi - alennus 
lippu sarjalippu lippu 25 % 50 % 
mk mk mk mk mk 

yhdella 
vyohykkeella 2,30 19,00 50 , 00 75,00 50,00 

kahdella 
vyohykkeelHi 4,00 34,00 89 ,00 133,00 89 , 00 

I 
kolmella 
vyohykkeella 5 , 80 49 , 00 127 , 00 191 , 00 127,00 

neljalla 
vyohykkeella 7,50 64 , 00 156,00 234 , 00 156,00 

viidella 
vyohykkeella 9 , 30 78 , 50 190 , 00 285,00 190 , 00 

kuudella 
vyohykkeelUl 11 , 00 93 , 50 215 , 00 323 , 00 215 , 00 

Lisaksi huomautetaan, etta autopikajunassa kuljetusten lunastus
ja peruutusajat 1 . 1 . 1984 lukien ovat makuupaikkalippujen kanssa 

yhdenmukaiset. 

(U r o Lh t 3757/544/84 , 19.6 . 84) VT 26/84 
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KADONNEITA INTERRAILKORTTEJA 

Itavallan rautatiet ilmoittavat , etta Innsbruckin asemalta ovat 
kadonneet Interrailkortit nrot 3943 - 3975 seka aseman paivaleima 
nro 01187-4 , kassanuruero 68 . 

Siina kohdassa , missa suomalaisessa Inte rrailkortissa lukee "Suomi 
Finland ", on itavaltalaisessa kortissa "bsterreich" . 

Tavattaessa em . numeroilla varustettuja IR- kortteja on matkustaja 
lippuineen vietava seuraavalla mahdollisella asemalla pol i isille , 
jota pyydetaan ottamaan yhteys rautateiden rikostutkijoihin . 

(Lht nro 3747/563/84, 15 . 6 . 1984) VT 26/84 

KANSAINVALINEN ITAINEN TAVARALIIKENNE 

Erillisena julkaistava VR 26A on tarkoitettu jaettavaksi samoihin 
tyopisteisiin ja - yksikoihin kuin VR- julkaisut SUOMEN JA SNTL : N 
YHDYSLIIKENNETARIFFI ja 4781 TOIMITUSOHJEET . 

(Ltkj , 20 . 6 . 84) VT 26/84 
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VETURINKULJETTAJAKURSSIT 1985 

Veturinkuljettajakursseille pyrkiville pidetaan valintakoe liiken

nepiireittain lauantaina 15 -9 -1 984. Siihen kuuluvat kokeet 1) Suo
men kielessa , 2) matematiikassa, 3) veturitekniikassa ja 4) vetu

rimiestutkintoon sisaltyvissa ohjesaannoissa. 

Kursseille pyrkijan on viimeistaan 16 .8 .1984 jatettava lahimmalle 

esimiehelleen (varikonpaallikolle tai liikennealueen paallikolle) 

yleisen toimiston paallikolle osoitettu hakemus, johon varikko tai 

liikennealue liittaa selvan valokopion nimikortista ja esimiehen 
vahvistaman laskelman veturimiestutkinnon jalkeen vaaditusta kah 
den vuoden veturimiespalveluksesta koneapulaisena . 

Veturimieskursseille hakemisen edellytyksena on, etta em . kahden 

vuoden maaraaika tayttyy kevaan 1985 kursseille pyrkivilta vii 

meistaan 31 . 12.1984 ja syksyn 1985 kursseille pyrkivilta 1.7.1985 
mennessa. 

Vaadittava veturimiespalvelus lasketaan veturimiestutkintotodis
tuksen jalkeisesta paivamaarasta alkaen vahennettyna mahdolliset 
poissaolot kuten esimerkiksi asevelvollisuuden suoritusaika. 

Liikennepiiri laatii luettelon erikseen niista, joiden veturimies
palvelus tulee tayteen 31 . 12.1984 mennessa seka niista, joiden 
veturimiespalvelus tulee tayteen 1.7.1985 mennessa . 

Esimiehen on toimitettava hakemukset lausuntoineen hakijain kayt
taytymisesta ja toiminnasta liikennepiirin paallikolle , joka la

hettaa ne omine lausuntoineen edelleen yleiseen toimistoon 

24 . 8 . 1984 mennessa . Rautatieopisto lahettaa liikennepiirien paal

likoille yksityiskohtaiset ohjeet liikennepiireissa pidettavista 
valintakokeista 10 . 9 . 1984 mennessa . 

(Nro Yt 1666/141/84, 18 . 6.84) VT 26/84 
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AVOIMIA VIRKOJA JA TOIMIA 

Rautatiepiirien ryhmapaallikoiden tehtaviin haetaan tulosvastuul 

liseen johtamiseen halukkaita riittavan alan kokemuksen omaavia 

henkiloitiL 

Rautatiepiireissa on seuraavat ryhmat : hallintoryhma , ku ljetuspal

veluryhma, varikkoryhma ja rataryhma . Helsingin rautatiepi irissa 

o n kuljetuspalveluryhma jaettu kahteen osaan : henkiloliikennealue 

( -ryhma) ja tavaraliikenneryhma . 

Ryhmapaallikoiden tehtavat tulee ottaa vastaan 1 . 3 . 1985 lukien , 

mutta tehtaviin valmentautuminen ja toimintaan perehtyminen alkaa 

vahitellen jo 1 . 9 . 1984 lukien . 

Rautatiehallituksen paajohtajalle oso1tetut kirjalliset ilmoittau

tumiset on toimitettava rautatiehallituksen kirjaamoon 10 . 8 . 1984 

mennessa . Samalla hakemuksella voi hakea useampaan piiriin / ryhmaan . 

Ha kemukse ssa pyydetaan ilmoittamaan mahdollinen ensisljaisuusjar

jestys . 

Lahempia tietoja antaa 16 . 7 .1 984 lukien apulaisjohtaja Eino Vaini 

oinen, puh . Hki 2191 . VT 26/84 

Helsinki 1984. Vallion painatuskeskus 
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Toimitus: Rautatiehallitus, 
tiedotuspalvelu puh 3167 

N:o 26A 
2 9 . 6.1984 

Luettelo muutoksista ja taydennyksista Suomen ja Neuvostoliiton 

yhdysliikennetariffiin ja toimi tusoh,jeisiin 1. 5 . 1984 kaytti:ii:in 

otetun uuden A4 kokoisen itaisen yhdysliikenoer ahtikirjan johdosta. 

Koska myi:is A3 kokoista rahtikirjaa kaytetaan yhdysliikentees£a vie

la toistaiseksi , ovat vanhat maaraykset edelleenkin voimassa naiden 

uusien maaraysten ohella . 

Ybdysliikennetariffi ja toimitusohjeet tullaan painattamaan uudel

leen muuttuoeiden maaraysten osalta , kun A3 kokoinen rahtikirja 

poistetaan kaytosta . 

408401115H 
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Luettelo muutoksista ja taydennyksista Tariffiin ja Toimitus
ohje1s11n Suomen ja Neuvostoliiton suoran rautatieyhdysliiken
teen uudenmallisen rahtikirjan kayttoonoton johdoeta 

TARIFF! 

1. Artikla 8. 1 §:n teksti muutetaan eeuraavanlaiseksi: 

"1 §. Samalla kun tavara annetaan taman tariffin ehtojen mu
kaan kuljetettavaksi, lahettajan tulee jokaista taman liiken

teen tavaralahetysta varten antaa lahetysasemalle rautateiden 
vahvistaman mallin mukainen asianmukaisesti taytetty rahti
kirja. 

Rahtikirja muodostuu eeuraavista osista: 
1 - rahtikirja 

2 - matka~irja (maararautatieta varten) 
3 - matkakirja (lahetysrautatien luovuttavaa raja

aeemaa varten) 
4 - matkakirja (lahetysasemaa varten) 
5 - rahtikirjan kaksoiskappale." 

2. Artikla 8. 4 §:n teksti muutetaan seuraavanlaiseksi: 

"4 §. Rahtikirjaan merki ttli.vat tiedot on kirjoi tettava tai 
painettava selvasti ja lahtemattomasti kaikkiin os11n saman
aikaisesti kopiointimenetelmaa kayttaen. Kaikki rahtikirja
lomakkeessa vaaditut tiedot on lahetettajan ja lahetysaseman 
merkittava as1anomais11n earakkeisiin, jolloin ne rahtikirjan 
osat, jotka ovat levean mustan viivan ymparoimat, tayttaa 

rautatie ja muut osat lahettaja. Rahtikirjaan painettujen 
leimojen jalisteiden tulee olla ehdottoman salvia. Minkaan
laisia poispyyhkimisia ja raaputtamisia ei rahtikirjassa sal
Uta. 

Poikkeustapauksiesa lahettaja voi tehda rahtikirjaan korjauk
sia enintaan yhteen earakkeeseen tai kahteen, joe ne liitty
vat toisiinsa. Tli.lloin hanen on huomautettava tehdysta kor
jauksesta sarakkeessa "Lahettajan erityisia ilmoituksia" ja 
vahvistettava se nimikirjoituxsella tai leimalla. 
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Rautatien toimesta rahtikirjaan merkittyihin tietoihin tehdyt 
muutokset ja lisaykset varmentaa asianomainen rautatievirkai
lija allekirjoituksellaan ja oheenpainamalla aseman nimilei-
man." 

3. Artikla 8. 5 §:n b-kohdan toinen kappale muutetaan seuraavan
laiseksi: 

"Esitettaessa kuljetettavaksi tavaroita, jotka kuljetetaan 
Sahalinin saaren asemille samoin kuin yhdistettyyn rautatie
vesi-liikenteeseen liitettyihin satamiin ja laivalaitureihin 
on lahettajan tehtava rahtikirjan kaikkien viiden osan etusi
vulle vihrea, vinottain yli sivun kulkeva viiva ja mainittava 
sarakkeessa "Maaraasema ja -rautatie" myl)s sen sataman nimi, 
jonka kautta tavara kuljetetaan." 

4. Artikla 8. 7 §:n ensimmaisen kappaleen toinen lause muutetaan 
seuraavanlaiseksi: 

"Tassa tapauksessa rahtikirjan sarakkeeseen "Lahetyksen 
sisaltl)" tehdaan merkinta: Yhteenkytkettyja vaunuja ei saa 
irrottaa". 

5. Artikla 8. 7 §:n toisen kappaleen viimeinen lause muutetaan 
seuraavanlaiseksi: 

"Rahtikirjan sarakkeisiin "Vaunu", "Kantavuus", "Akseliluku" 
ja "Taarapaino" lahettaji:i. merkitsee: "Katao oheista vaunu
luetteloa". 

6. Artikla 8. 8 §:n ensimmainen lause muutetaan aeuraavanlaisekai: 

"8 §. Lahettajalla on oikeus tehdii rahtikirjan sarakkeeseen 
"Merkinnat, jotka eivat ole valttamattl)mia rautatielle" ai
noastaan vastaanottajan tiedoksi ja ilman siita rautateille 
johtuvaa velvoitusta tai vastuunalaisuutta lahetysta koskevia 
ilmoituksia, esim." 
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7. Artikla 10. 1 §:n toinen kappale muutetaan seuraavanlaiseksi: 

"Tavaran kuljetettavaksi vastaanotto todistetaan painamalla 
lahetysaseman paivli.leima rahtikirjan kaikkiin osiin." 

8. Artikla 10. 1 §:aan toisen kappaleen jalkeen lisli.tli.li.n uusi 
seuraavanlainen kappale: 

"Kuljetussopimuksen solmimisen jli.lkeen rahtikirjan osa nro 5 
(rahtikirjan kaksoiskappale) palautetaan lahettajalle. Talla 

osalla ei ole samaa todistusvoimaa kuin rahtikirjalla, joka 

seuraa tavaran mukana." 

g. Artikla 10. 5 §:n teksti muutetaan seuraavanlaiseksi: 

"5 §. Rahtikirjaan liitetyt lehdet tulee lahetysaseman niin 
ikaan varustaa paivaleimalla." 

10. Artikla 11. 2 §:n ensimmainen lause muutetan seuraavanlaiseksi: 

"Rahti lasketaan lyhimmalta matkalta lahettajan rah~ikirjassa 
sarakkeessa "Rajanylitysasemat" mainitsemien raja-asemien 
suunnassa." 

11. Artikla 16. 2 §:n teksti muutetaan seuraavanlaiseksi: 

"2 §. Suomen kautta kuljetettavien tavaroiden kuljetusmaksut 
ja lisamaksut Suomen rautateiden osuudelta saa suorittaa joko 
lli.hettajli., vastaanottaja tai huolitsija. Joe kuljetettaessa 

tavaroita (ulkomaankauppatavaroita lukuunottamatta) SNTL:sta 
lli.hettajli. ottaa suorittaakseen maksut Suomen rautateiden 

kauttakulkumatkalta, tulee hli.nen tehdli. rahtikirjan sarakkee
seen "Kuljetusmaksut suorittaa: VR:n osuudella" merkinta "la
hettli.jli.". Tli.ssli. tapauksessa lli.hetysasema veloittaa lli.hetta
jli.ltli. Suomen rautateiden kauttakulkumatkasta ennakkomaksun, 
joka laketaan 900 km:n vli.limatkalta SNTL:n rautateiden sisal
sen tariffin mukaan. Rahtikirjan kunkin osan kli.antopuolelle 
sarakkeeseen 55 tehdaan merkintli. "Lli.hettli.jalta veloitettu 
ennakkomaksu" ja merkitli.li.n peritty summa ruplina. Jos kulje
tettaessa SNTL:sta ulkomaankauppatavaroita tilausmli.li.rayksien 
mukaan lahettaja ottaa suorittaakseen maksut Suomen rautatei-
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den kauttakulkumatkalta, tulee hanen merkita rahtikirjan sa
rakkeeseen "Kuljetusmaksut suorittaa: VR:n osuudella" V/0 

Sojuzvneshtrans. 

Siirrettaessa Suomen rautateiden kauttakuljetuksesta kertyvia 
kuljetusmaksuja ja lisamaksuja vas"aanottajalle rahtikirjan 
sarakkeessa "Kuljetusmaksut suorittaa: VR:n osuudella" lahet
tajii. ilmoittaa "vastaanottaja". Suomen rautateiden luovutus
raja-asemat merkitsevat naiden maksujen summan laatimiensa 

uusien kuljetuskirjojen vastaavaan sarakkeesen ja ne peritaii.n 
vastaanottajalta maaraasemalla." 

12. Artikla 19. 2 §. Toisen kappaleen ensimmii.inen lause muutetaan 

seuraavanlaiseksi: 

"Tii.mii. ilmoitus on toistettava rahtikirjan osassa 5 (rahtikir
jan kaksoiskappaleessa), joka on samalla esitettava rauta

teille ja rautatien palautettava lahettajii.lle." 

13. Artikla 19. 3 §. Teksti muutetaan seuraavanlaiseksi: 

"Vaikka lii.hettii.jalla onkin rahtikirjan osa 5 (rahtikirjan 
kaksoiskappale), lakkaa hanen oikeutensa ku~jetussopimuksen 
muuttamiseen .•. " ja edelleen tekstin mukaisesti. 

14. Liite 3. 5 §. Sarakkeen "Vastaanottaja seka hanen postiosoittensa" 
nimi muutetaan "Vastaanottaja osoitteineen." 

15. Liite 3. 6 §. Sarakkeen "Vastaanottaja seka hanen postiosoit
teensa" nimi muutetaan "Vastaanottaja osoitteineen". 

16. Liite 3. 8 §. Kolmannen Kappaleen teksti muutetaan seuraavan
laiseksi: 

"Jos Neuvostoliitossa oleva lahettaja ottaa suorittaakseen 
kauttakuljetusmaksut Suomen rautateilla (ulkomaankauppatava
roita lukuunottamatta), hanen on tehtava rahtikirjan sarak
keeseen "Kuljetusmaksut suorittaa: VR:n osuudella" merkintii. 
"lahettaja". Tallaisen merkinnan perusteella lahetysasema 

kantaa lahettajalta vakuuden, joka lasketaan Tariffin 16 ar
tiklan 2 §:n mukaisesti." 
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17. Liite 6. 2 §. Kolmanneeea kappaleeeea earakkeen "Vastaanottaja 
eeka hanen poetioeoitteenea" nimi muutetaan "Vaetaanottaja osoit
teineen." 

' 

18. Liite 6. 3 §. Kolmannen kappaleen teksti muutetaan seuraavan
laiseksi: 

"Taman aseman on liitettii.va alkuperainen Suomen ja SNTL:n 
suoran rautatieyhdysliikenteen mukainen rahtikirja uudelleen 
laatimiinsa asiakirjoihin ja tehtavii. uuden rahtikirjan sarak
keeseen "Rautatien merkintoja" merkinta "Liitetty rahtikirja 
n:o •••••• (pii.ivii.ys)." 

19. Liite 6. 3 §. Viimeisen kappaleen teksti muutetaan seuraavan
laiseksi: 

"Suomen ja SNTL:n suoran rautatieyhdysliikenteen rahtikirjan 
osaan 2 ..(matkakirja maararautatielle) sarakkeeseen "Tavaran 
luovuttaminen vastaanottajalle" (kaantopuolella) asema tekee 
merkinnan "Tavara lahetetty .••••.•••• asemalle, lahetyksen n:o 
•••.•••••• SMGS •••••••••• p:nii. ••••.••••• kuuta 19 •• " 

20. Liite 6. 5 §. 
a) Kolmannen kappaleen teksti muutetaan seuraavanlaiseksi: 

"Raja-aseman on liitettava alkuperainen SMGS-rahtikirja uu
delleen laatimiinsa asiakirjoihin ja uuden rahtikirjan kaik
kiin osiin sarakkeeseen "Rautatien merkintoja" (kaantopuolel
la) tehdaan merkinta: Liitetty rahtikirja n:o •••••••••• (pai
vays)." 

b) Viimeisen kappaleen teksti muutetaan seuraavanlaiseksi: 
"SMGS-rahtikirjan osaan 3 sarakkeeseen "Tavaran luovuttaminen 
vastaanottajalle" (kaantopuolella) asema tekee merkinnan: 
"Tavara Ul.hetetty ••• " ja edelleen tekstin mukaisesti. 
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21. Liite 6. 8 §. (Koskee vain venalaista teketia) 
Toiaen kappaleen jalkeen eijoitetaan uusi (kolmae) seuraavan 
aiealtoinen kappale 

26a 

"Jos maksut kauttall:uljetuksesta SNTL:n rautateilla on siir
retty vastaanottajan maksettavaksi, laskee Luzhaikan tai 
Vartsilan asema maksut kauttakuljetuksesta SNTL:n rautateilla 
ja merkitsee ne laatimanaa uuden Suomen ja SNTL:n rautatieyh
dysliikenteen rahtikirjan kaikkiin osiin sarakkeeseen 55 
(kaantopuolella) "Kannettava vastaanottajalta." 

22. Liite 6. 8 §. Neljas kappale muutetaan seuraavanlaiseksi: 

"Joe lahettajii. on suorittanut maksut kauttakuljetuksesta. 
SNTL:n rautateilla, Luzhaikan tai Vartsilii.n asema tekee la.a
timansa uuden Suomen ja SNTL:n rautatieyhdysliikenteen rahti
kirjan ll:aikkiin oaiin sarakkeeseen 55 (kaantopuolella) seu
raavan merkinnii.n: "Lahettii.jii. on suorittanut SNTL:n rautatei
den kuljetusmaksut." 

23. Liite 7. Kohdan 9 teksti muutetaan seuraavanlaiseksi: 

"9· Lii.hettii.jii.n on merkittii.va rahtikirjan sarakkeeseen "Lyi
jykkeet" tiedot kuljetussii.ilioon kiinnitetyistii. lyijykkeista. 
Rahtikirjan sarakkeeseen "Paallys" lii.hettaja merkitsee "kul
jetussii.ilio" ja sarakkeeaeen "Paino kg lii.hettajan ilm." tava
ran painon, kuljetuseii.ilion oman painon ja kokonaispainon. 

Sarakkeeaeen "Konteinerit/Kuljetuslaitteet" lahettii.jan on 
merkittava kuljetussailion laji (bruttopainoltaan 3-5 t kul
jetussailioiden tilavuus m3:na) seka omistajamerkki (kulje
tussailioista, jotka eivat kuulu rautateille, merkitaan kir
jain "P") ja kuljetussailion numero 
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24. Liite ?a. Kohdan 9 teksti muutetaan seuraavanlaiseksi: 

"9. Lahettajan on merkittava rahtikirjan sarakkeeseen "Lyi
jykkeet" tiedot konttiin kiinnitetyista lyijykkeista. Rahti
kirjan sarakkeeseen "Paallys" lahettaja merkitsee "kontti" ja 
sarakkeeseen "Paino kg lahettajan ilm." tavaran painon, kon
tin oman painon ja kokonaispainon. 

Sarakkeeseen "Konteinerit/Kuljetuslaitteet" lahettii.jan on 
merkittii.va kontin laji (suurkantokonteista pituus Englannin 
jalkoina 20',30',40') ja kontin numero." 

25. Liite 11. 2 §. Kolmannessa kappaleessa sarakkeen "Vastaanottaja 

seka hanen postiosoitteensa" nimi muutetaan "Vastaanottaja 
osoitteineen". 
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TOIMITUSOHJEET 

26. 3 §:n ja 4 §:n teksti muutetaan seuraavanlaiseksi: 

"3 §. Rahtikirja 

1. Rahtikirjan kaava ja kieli, jolla sen teksti on painettava 
ja rahtikirja taytettava, on maaratty tariffissa. 

2. Eri tavarakolleissa olevien tavara- ja lahettajan merkkien 
tulee tullitarkastuksessa mahdollisten vaarinkasitysten valt
tamiseksi olla tarkoin merkityt rahtikirjaan siina muodossa, 
jossa ne ovat tavarakolleissa. 

3. Rahtikirjassa ei saa mainita kolmansia henkiloita, joiden 
tehtavaksi annetaan tullimaksujen suorittaminen jollakin va
liasemalla, ja jos sellainen merkinta on tehty, se jatetaan 
huomioon ottamatta. Lahettaja saa kuitenkin mainita rahtikir
jassa, onko han itse vai hanen valtuuttamansa lasna tullitar
kastuksen suorituksessa, seka mainita aseman, jossa tullitar
kastus suoritetaan. 

4. Rahtikirja, jonka malli on liitteena 2, muodostuu seuraa
vista osista: 
1 - rahtikirja (vastaanottajaa varten) 

2 

3 

matkakirja (maararautatieta varten) 

matkakirja (lahetysrautatien luovuttavaa raja-asemaa 
varten) 

4 - matkakirja (lahetysasemaa varten) 
5- rahtikirjan kaksoiskappale (lahettajaa varten). 

Rahtikirjan kaikki osat taytetaan samanaikaisesti kopiointi
menetelmaa kayttaen. 

Kuljetettaessa tavaraa tariffin 8 artiklan 10 §:n mukaisesti 
Suomesta SNTL:oon Sahalinin saaren asemille osoitettuna on 
lisaksi laadittava 1 ylimaarainen matkakirjan kappale nume
roimattomalle lomakkeelle. Tahan kappaleeseen merkitaan sama 
numero, joka on rahtikirjassa. 
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Yl1maara1nen kappale seuraa lahetysta ja se on tarkoitettu 
siirtokuormausasemalle (eatamalle)." 

5. Todisteeksi tavarain vastaanottamiseeta painetaan rahti
kirjan kaikkiin oeiin lahetysaeeman paivaleima. Paivaleiman 
puuttumisesta vaetaa lahetysrautatie. 

6. Siina tapauksessa, etta lahettaja vaatii tavaran kuljetta
mista pikatavarana toisilla rautateilla, ja rahtitavarana 
toisilla, rahtikirja laaditaan valkoiselle rahtitavaralomak
keelle. Lahettajan on talloin sarakkeeseen "Lahettajan eri t. 
ilmoituksia" puneella tai punaieella leimalla merkittava se 
kuljetustapa, jota han vaatii. 

Lahetyeaseman tulee rahtikirjan kaikkiin osiin sarakkeeseen 
"Rautatien merkintoja" leimata tai kirjoittaa kasin: 

\rautateilla ----------------------------~ 
~ljetettava pikatavarana --------------~ 
I 

7. Vaunukuormalahetykeia kuljetuematkalla uudelleen kuormat
taesea merkitaan rahtikirjaan uuden vaunun numero ja omista
jarautatien nimi ja entista vaunua koskevat tiedot yliviiva
taan kuitenkin niin, etta ne voidaan lukea. 

8. Joe tavara matkalla pidatetaan Tariffin 12 artiklan 3 
§:sea mainitueta syyeta, on pidattaneen aeeman tehtava tasta 
merkinta rahtikirjan earakkeeeeen "Rautatien merkintoja". 

9. Vaunun laji ja numero, vaunujen omietajarautatien nimi, 
vaunun kantavuue eamoin kuin lahetykeen siealto ja kaikki 
kuljetusmakeun laskemieta varten merkitykeellieet eeikat on 
merkittava niille varattuihin earakkeieiin. Eri tavarakollit 
on tarkoin mainittava. Elle1 rahtikirjaeea varattu tila ri1ta 
kaikkien kollien luettelemieeen merkkeineen ja numeroineen 
(esim. kappaletavaralahetykeieea), laaditaan niieta luettelo 
eri lehdelle. 
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Lahettaja laatii taman eri lehden Tariffin 8 artiklan 5 §:n 
maaraysten mukaan viitena kappaleena, joista yksi kappale 
kiinnitetaan kuhunkin rahtikirjan osaan. 

10. Tullisemilla ja tullimuodollisuuksien tayttamisesta ai
heutuneet maksut merkitsee rahtikirjaan se asema, jolla nama 
maksut ovat syntyneet. 

11. Lahtorajaluovutuasemien tulee tarkastaa kuljetusmaksut 

oman maansa rautateiden osalta. 

12. Lahetysaseman, maaraaseman, rajaluovutusasemien ja SNTL:n 

rautateilla myos rautateiden valisen luovutusaseman paivalei
mat painetaan rahtikirjan kaikkiin osiin erikoisesti sita 
varten varattuihin paikkoihin. 

4 § Vaunulista 

1. Jokaiselle kuormatulle vaunulle laatii lahtoasema lahto
rautateiden sisaisten maaraysten muxaisen vaunulistan. Vaunu
lista seuraa lahetyksen mukana maaraasemalle saakka. 

Jos vaunu siirtokuormataan matkalla, laaditaan uuei vaunulis
ta, joesa mainitaan myoe siirtokuormatun vaunun numero." 

27. 5 §. Kohta 3. Toisesta laueeeeta poistetaan sanat: "ja matka
kirjaan". 

28. 7 §. Kohta 3. Ensimmaisen kappaleen teksti muutetaan seuraavan

laiseksi: 

"3. Lahetettaessa perityt erat merkitsee lahetysasema rahti
kirjan earakkeeseen "Lahettaja maksanut" samana valuuttana, 

jona ne perittiin lahettajalta." 

29. 7 §. Kohta 4. Ensimmaisesta kappaleesta poistetaan sanat: "ja 
matkakirjan". 
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30. 7 §. Kohta 6. Sanat: " ••• rahtikirjan ja matkakirjan takasivulle 
sarakkeeseen "Vastaanottajalta kannettava" muutetaan 
" ••• rahtikirjan sarakkeeseen "Kannettava vastaanottajalta". 

31. 7 §. Kohta 7. Poistetaan sanat: " ••• ja matkakirjan .•• " 

32. 7 §. Kohta 9. Alakohdan a) ensimmaisen lauseen sanat: " •.. matka
kirjaan ja rahtikirjaan sarakkeeseen "Kannettava vastaan

ottajalta" muutetaan " ••• rahtikirjan sarakkeeseen "Kannet
tava vastaanottajlta". 

Alakohdan b) sanat: " ..• uudestilaadittavan rahtikirjan ja 

matkakirjan sarakkeeseen "Kannettava vastaanottajalta" muute
taan " •.• uudestilaadittavan rahtikirjan sarakkeeseen "Kannet
tava vastaanottajalta". 

Viimeisesta kappaleesta poistetaan sanat: " ••• matkakirjaan 
ja • .. " 

33. 8 §. Kohta 3. Kuudennen kappaleen teksti muutetaan seuraavan
laiseksi: 

"Lahetysasema tekee rahtikirjan kaikkiin osiin sarakkeeseen 
"Rautatien merkintoja" merkinnan: "kuljetus sallittu •.•••.••. 
rautatien kirjelmalla n:o •...••••• 19 •• ". 

sahkeella 

34. 16 §. Kohta 1. Viimeisesta lauseesta poistetaan sanat "ja matka
kirjaan". 

(Lt 19.6.84) V'l' 26!./84 
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UUDET AUTOPIKAJUNAREITIT 

Aikataululfaudella 184. ajalla 15 . 2 . - 28 . 4 . 1985 lfuljetetaan autoja 
rei teilla 

seka 

Helsinki - Kolari 

Kouvola - Rovaniemi 
Kuopio - Rovaniemi 

ajalla 23 . 2 . - 28 . 4 . 1985 reiteilla 

Kolari - Helsinki 

Rovaniemi - Kuopio 

Rovaniemi - Kouvola 

seuraavasti : 
p 65/653 Helsinki (20 . 10)- Kolari (10 . 57) 
p 85 Kouvola (21 .20)- Rovaniemi (8 . 38) 
p 85 Kuopio (0 . 55)-Rovaniemi (8 . 38) 

p 54 Kolari (18.50) - Helsinki (8 . 35) 
p 86 Rovaniemi ( 1 9 . 35 )- Kuopi o (4 -35) 
p 86 Rovaniemi ( 19 . 35 )- K au vola (9 . 00) 

V.uormausajat: Helsinki 18 . 10 - 19 . 10 
Kouvola 19 . 40 - 20 .40 

Kuopio pe 22 . 00 - 23 . 00 
Rovaniemi 17 . 55 - 18 . 55 
Kolari 17 . 10 - 18 . 10 

Kuljetusmaksut ( voimassa 31 . 12 . 1984. saalrka) 

a) hintaan sisaltyy yksi 

2 lk menomatka ja 

aamiainen 

Maksu autolta markkaa 

Helsinki 

Kolari 

475 ,-

Kouvola 

Rovaniemi 

(tai painvastoin) 

450 ,-

perjantaisin 

perjantaisin 

lauantaisin 

lauantaisin 

lauantaisin 

lauantaisin 

( p 65) 

(P 85) 
( p 85) 

(P 86) 

(P 54) 

Kuopio

Rovaniemi 

310 ,-
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b) jos matkustajalla on 
voimassa oleva 
matlfalippu 330, - 315, - 215, -

c) peravaunusta 430,- 410 ,- 370 ,-

Liikenne hoidetaan Gfot - kaksikerrosvaunuilla . 

Tarjonta on Helsinlfi - Kolari reitilla 3 vaunua (yht . 30 paikl!"aa) ja 
muilla reiteilla 1 vaunu (10 paikkaa) . 

Autopailfkojen myynnissa ja varauksissa noudatetaan yleisia 
myyntiehtoja . 

Kuormausasemien puhelinnumerot: 

HUOM! 

Helsinki (y) 

Kolari (y) 
Kouvola (y) 
Kuopio (y) 
Rovaniemi (y) 

90 - 669 468 (VR) 911 - 3274 
90 - 707 3274 

995 - 61 
951 - 16 
971 - 115 
991 - 292 

057 
056 
244 

275 

(VR) 965 - 224 
(VR) 971 - 2204 
(VR) 982 - 202 
(VR) 967 - 222 

Junissa on paikkoja myos ilman autoa matkustaville . 

Ennakl!"omyynti voidaan aloittaa valittomasti. 

(Nro Lht 31211/539/84 , 26 . 6 .1 984) VT 27/84 

27 

Rataosaselostuksen korjauslehti 1 aikatauluun 184 ilmestyy ja jaetaan 

osan 3 tilanneille . 
Korjauslehden voimaantulopaivii. on 16.7 . 1984 . 

(Nro Lht 3657/539/84, 26 . 6 .1 984) VT 27/84 

LIIKENNEPAIKKOJEN V~LIMATKAT 

Liikennepaikkojen valimatkat -julkaisuun lisataan 01 . 07 . 1984 lukien 
Kolarin liikennepaikan kohdalle sarakkeeseen 5 Hrl ja sarakkeeseen 6 

huomatus: "Henkil5liikennettl ja kirjattua matkatavaraa hiihtokautena 
viikonloppuisin". 

(Nro Lko 31178/571/84 , 25 . 6 . 1984) VT 27/84 
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LIITANTATARIFFIN KOROTTAMINEN 

Rautatieha11itus on vahvistanut Valtionrautateiden Tariffisaannon 

(VR 2643) 36 §:n 4 lisamaarayksen muutoksen, jonka mukaisesti lii

tantatariffia korotetaan 16.7.1984 1ukien keskimaarin 2,8 prosen

tilla. Korotuspaatoksen johdosta on Tariffisaantoon ja Tariffitau

lukoihin (VR 2644) painettu korjauslehdet, jotka tulevat voimaan 

edella sanotusta paivasta lukien. 

Tariffitaulukkoon on painettu uudelleen taulukot 28 B, Kappa1etava

ran liitantarahdit ja 28 C, Rahtikappaletavaran kokonaisrahdit seka 

taulukko 28 B 1isamaarays, Transmar Ab:n i1moittamat Maarianhaminan 

liitantarahdit (sivut 145- 334). Tariffisaantoon on painettu kaksi 

1ehtea uude11een (sivut 33- 36). 

Tariffitaulukkojen rahtikappa1etavaran kokonaisrahtitau1ukossa on 

rahdit vain 10 liitantatariffivyohykkeen osa1ta, joten ku1jetus/ta

riffivyohykkeille 11 ja 12 osoitettujen 1ahetysten kokonaisrahteja 

ei ole valmiiksi 1askettu taulukkoon. Sanottujen kahden vyohykkeen 

osalta on 1iitanta- ja perusrahti erikseen omissa taulukoissaan (28 

ja 28 B). 

omatarvepaino suorittaa uude1leen painettujen Tariffitau1ukoiden ja 

Tariffisaannon lehtien perusjakelun. 

(Nrc Lt 3535/544/84, 27.6.1984) VT 27/84 

KUORMA- JA PAKETTIAUTOJEN TILAUSLIIKENTEEN KULJETUSMAKSUT 

Liikenneministerion paatoksella nro 5549 ja 5574/74/84, 7.6.1984 on 

vahvistettu kuorma- ja pakettiautojen korotetut tilausliikenteen 

kuljetusmaksut. Korotettuja ku1jetusmaksuja on paatoksen mukaisesti 

sovellettu ammattimaisessa 1iikenteessa 15.6.1984 1ukien. Valtion

rautateiden autoliikenteessa korotettuja tilausliikenteen maksuja 

sovelletaan 16.7.1984 lukien. 

Tariffitaulukkojen (VR 2644) tau1ukkoon 36 on sanotun korotuksen 

johdosta painettu korjauslehti, joka sisaltaa maksutau1ukot la ja 

lb (sivut 367/368). Omatarvepaine suorittaa korjaus1ehden perusja

ke1un. 

(Nrc Lt 3535/544/84, 27.6.1984) VT 27/84 
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AIKATAULUN 184 LISAYS 

2 · •· 1 184 1· 1mes t yy J·a J·aetaan kaikille a ikataulukirjan Lisa ys a1natau uun 

tila nneille . 
Li sayk sen voimaantulopa iva on 16 .7.1 984 . 

AVOIMIA VIRKOJA JA TOIMIA 

Nelj~ rataesimiehen tointa , joista toistaiseksi kaksi 

Helsingin ratapiiriss~ (1 Helsinki ja 1 Karjaa) yksi 

Kouvolan ratapiiriss~ (Kotka), ja yksi Sein~joen rata

piiriss~ (Sein~joki). Rataosaston johtajalle osoitetut 

hakemukset on toimitettava ao ratapiirin p~~llikolle 

viimeista~n 6.8.1984. 

Yksi opastinesimiehen toimi, toistaiseksi Helsingin 

ratapiirissa (Riihim~ki). Rataosaston johtajalle osoi

tetut hakemukset on toimitettava Helsingin ratapiirin 

p~~llikolle viimeist~~n 6.8.1984. 

EROJA 

R a t a o s a s t o: rakennusmestari (A 14) Viljo 

August Nyyssonen seka rataesimiehet Martti Olavi Makinen 

ja Eero Aleksius Kaunio. 

T a 1 ° u so sa s to : ostop1Uillikko (A 19) Laur2· Pekka Paivio Musto -
nen, oimistosihteeri ( A 10) MaiJ·a Ky ll. k.k . H 1 2 uuskonen , toimi stosih-
teeri (A 10) Osmo La ur i Mu stonen. 
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KOULUTUSOHJELMAT 

Kou1utustoimikunta on kokouksessaan 31.5.1984 hyvaksynyt seuraavat kou1utus

ohje1mat: 

Vaunututkintoon valmentava kou1utusohje1ma (KOTO 4 .3.2 II), Het 548/140/ 83 

Vaununtarkastajatutkintoon va1mentava kou1utusohje1ma (KOTO 4.3 .2 I), Het 

501/140/84 

Perusjake1un suorittaa Rautatieopisto e1okuussa 1984. 

Ohjelmia voi ti1ata VR Omatarvepainosta seuraavilla lomakenumeroilla: 

Vaunututkintoon valmentava koulutusohjelma VR 4851 

Vaununtarkastajatutkintoon valmentava koulutusohjelma VR 4852 . 

(Ktj , 4 . 7 . 1984) VT 28/84 . 

ULKOMAAN VALUUTAN MUONTOKORSSIT TAVARALIIKENNETTK VARTEN 

Tilitoimiston sahkeella nro 168 , 28.6.1984, on kansainvalisessa tava

raliikenteessa kaytettavia ulkomaan valuutan muuntokursseja muutettu 

2 .7.1984 lukien seuraavasti : 

100 Norjan kruunua 75 ,20 mk 

100 Tanskan kruunua 58,50 " 
100 Saksan Liittotasavallan markkaa 214,20 " 
100 Hollannin floriinia 190,20 " 
100 Sveitsin frangia 257,00 " 
100 Itavallan shillinkia 30,60 " 
100 Neuvostoliiton ruplaa 736,00 " 
(Nro Tru 6133 , 2 .7.1984) VT 28/84 
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KONTTIEN YMS. VAIHTOKUORMATILOJEN VIIVASTYMISMAKSU 

Rautatiehallitus on muuttanut Valtionrautateiden Tariffisaannon 
(VR 2643) 58 §:n II.2.b lisamaarayksen koskien Valtionrautateiden 
omistamien tai hallinnasea olevien konttien, suurlavojen seka mui
den vaihtokuormatilojen maksutonta kuormaamie- ja purkamismaaraai
kaa. Lisamaarayksen muutokeen yhteydeesa rautatiehallitus on vah
vietanut sanotuille kuljetusvalineille uuden korotetun viivastymie
maksun. 

Kuormaamis- ja purkamiemaaraajan muutos seka viivaetymismaksun ko
rotus tulee voimaan 1.8.1984 lukien, jolloin Tariffisaannon 58 §:n 
II.2.b lisamaarays ja Tariffitaulukkojen (VR 2644) taulukko 21 muu

tetaan seuraavasti: 

TS 58 § rr.2.b lm 

b. Hakkilavojen, sailioiden, konttien yme. viivastymismaksut. 

1. Hakkilavojen, hakkivaunujen seka pien- ja euursailioiden maksu
ton purkamis- ja kuormaamismaaraaika on kaksi paivaa vastaanotto
ja luovutuepaivaa eeka lauantai-, eunnuntai- ja juhlapaivia mukaan 
lukematta. Konttien, suurlavojen ja muiden erilaiete~ vaihtokuorma
tilojen maksuton kuormaamis- ja purkamismaaraaika on eama, kuin 
rautatievaunuista on maaratty. 

Mikali asiakas ei palauta Valtionrautateiden omietamaa tai hallin
taan kuuluvaa hakkilavaa, hakkivaunua, pien- tai suursailiota, 
konttia, suurlavaa tai muuta vaihtokuormatilaa maksuttoman purka
mie- tai kuormaamiemaaraajan kuluessa, peritaan ylitysajalta vii
vastymismaksuna lauantai - eeka sunnuntai- ja juhlapaivat viivasty
misaikaan luettuna tariffitaulukossa 21 maaratty maksu. 
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Trf taulukko 21 

21 Hakkilavojen, hakkivaunujen, sailioiden ja konttien seka muiden 
vaihtokuormatilo,jen vii vastymismaksut 

Ks . tariffisaannon 58 § II . 2. b lm . 

alkava vrk 
mk 

Hakkilavat , hakkivaunut ja piensailiot .•••• . •• •• •. • . . 5 , 00 

Suur sailiot ... .. .. .. .... . . . . ........... . .. . . .. . . . ... . 8,00 

Kontit, suurlavat ja muut vaihtokuormatilat • .• .. •••. • 40 , 00 

(Nro Lt 31233/544/84 , 2.7 . 1984) VT 28/84 

Omatarvepaino on painon osalta suljettu 2. - 27.7.1984 valisen 

ajan vuosilomien takia. 

VT/ 28/84 

Helsinki 1984 . Valtion paioatuskeskus 
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ENNAKONPIDATYKSEN MUUTOS 

Suomen S~~doskokoelmassa on julkaistu verohallituksen p~~tos en 

nakonpid~tyksen korottamisesta (494/84). 

Verohallitus on 28 p~iv&n& marraskuuta 1959 annetun ennakkoperin 

t~lain (418/59) 11 § :n nojalla sellaisena kuin se on 17 p~iv~n~ 

joulukuuta 1982 annetussa laissa (946/82) seka vuodelta 1984 suo 

ritettavasta tyonantajan sosiaaliturvamaksusta ja vakuutetun kan 

sanel~ke - ja sairausvakuutusmaksusta annetun lain nojalla sellai

sena kuin se on 29 p~ivan& kesakuuta 1984 annetussa laissa 

(487/84), m~ar&nnyt: 

1 § 

Tyonantajan tai muun suorituksen maksajan on toimitettava ennakon

pidatys pa1kasta, elakkeesta sek~ sairaus-, tapaturma- ja 1iiken

nevakuutus1ain nojal1a maksettavasta paivarahasta tai muusta mai 

nittujen 1akien nojalla tulojen ja e1atuksen vahentymisest~ mak

settavasta korvauksesta 0 , 5 prosenttiyksikko~ korkeamman pidatys 

tunnuksen mukaan kuin verovelvo11iselle tai pid~tyksen toimitta

miseen velvol1isel1e on ennakkoperinta1ain 13 §:n noja11a vuonna 

1984 toimitettavasta ennakonpidatyksest~ i1moitettu . 

Edel1a olevaa ei sove11eta , jos pidatyst~ ei ole maar~tty toimi 

tettavaksi, eik~ palkanlisaprosenttiin, jos se on 50. Korotus ei 

koske myoskaan verohal1ituksen pa~toksen (1155/83) 3 , 4, 7, 9 , 12 

ja 14 §:ss~ mainittuja prosentti1ukuja . 

2 § 

Tam~ p~atos tu1ee voimaan 1 paivan~ hein~kuuta 1984 ja sit~ sove1-

letaan suorituksiin, jotka maksetaan hein~kuun 1 p&iv~na tai sen 

jalkeen vuonna 1984 . 

(N : o Het 517/039/84 , 11 . 7 . 1984) VT 29/84. 

TY~NANTAJAN SOSIAALITURVAMAKSU 

Suomen s~~doskokoelmassa on julkaistu asetus tyonantajan sosiaali 

turvamaksusta anne tun asetuksen 1 § :n muuttamisesta ( 4 88/84). Ase 

tuksen mukaan tyonantajan sosiaaliturvamaksun suuruus on 1 p~ivas 

ta heinakuuta 1984 1ukien 7 , 65 prosenttia . 

(N : o Het 516/169/84, 11.7 . 1984) VT 29/84. 

j 
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VALTIONEUVOSTON MYONTAMAT KULJETUSALENNUKSET VALTIONRAUTATEILLA 

Valt1oneuvosto on 5-7-1984 tekemallaan paatoksella myontanyt 
1 .7.-30 . 9.1984 valiseksi ajaksi seuraavat tavaraliikenteen kulje
tusalennukset . 

Kotimaisen polttoturpeen rautatiekuljetuksista 10 prosen
tin alennus avovaunuluokan mukaisesta rahdista . 
Kehitysalueelta lahetettavien sahaus- yms . sivutuotteiden 
(sahateollieuuden hake ja sahajauho) rautatiekuljetuksista 
8 prosentin alennus avovaunuluokan mukaisesta rahdista . 
Kuusakoski Oy:n Heinolan autopaloittamolle seka Kuopion 
Rauta- ja Koneryhman Airakselan paloittamolle tapahtuvista 
auto- ja peltiromun vaunukuormalahetyksista 30 prosentin 
alennus avovaunuluokan mukaisesta rahdista vahintaan 100 
kilometrin pituisista kuljetuksista. 
Kotimaasta talteenotetun lumpun (tekstiilijatteen) rauta
tiekuljetuksista vaunukuormin kotimaisille jalostuslaitok
sille 20 prosentin alennus . 
Kotimaasta talteen otetun jatelasin (lasiromun) rautatie
kuljetuksista vaunukuormin kot imaisille jalostuslaitoksil
le 20 p rosentin alennus avovaunuluokan mukaisesta rahdis
ta . 
Kotimaasta talteenotetun rauta- ja terasromun rautatiekul
jetuksista vaunukuormin kotimaisille sulatoille ja vali 
moille 20 prosentin alennus avovaunuluokan mukaisesta rah
dista . 
Kotimaasta talteenotetun kerayspaperin rautatiekuljetuk
sista vaunukuormin kotimaisille jalostuslaitoksille 25 
prosentin alennus avovaunuluokan mukaisesta rahdista . 
Rautateitse Neuvostoliitosta kotimaisille tuotantolaitok
sil le tuotavien haapa- ja koivukuitupuiden seka puujattei 
den (hakkeen, sahajauhon yms .) rautatierahdista kuljetus
matkasta riippumaton 5 prosentin alennus Suomen rahti
osuuksista . 

Tuontitavaran rajaliikenteeseen kuuluvat maksut peritaan 
yleisten maaraysten mukaan . 
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Alennuksen alaiseksi kerayspaperiksi katsotaan tavaranimi
keluettelon (VR 2645) nimikkeisiin 5312 ja 5313 kuuluva 
jat~pahvi ja -paperi seka nimikkeeseen 5311 kuuluva jate
pahvi ja -paperi , joka lahetetaan muilta tuotantolaitok
silta ja tehtailta kuin paperi- ja kartonkitehtailta . 

Kaikki edella sanotut alennukset myonnetaan vain vaunukuormalahe

tyksille . 

Lisaksi on kuljetusalennus myonnetty Rautaruukki Oy:n rautarikaste

kuljetuksille Otanmaesta ja Rautuvaarasta Raaheen seka Nakovammais

ten Keskusliitto ry:n liikelaitos Sokevan rautatiekul,jetuksille . 

Tassa tarkoitettujen alennusten alaisten lahetysten rahtikirjoihin 

on aina tavaranimikeluettelon mukaisen tavaralajikoodin viidenneksi 
numeroksi merkittava numero kolme (3), kuten rahtikirjan tayttami

s esta annetut ohjeet edellyttavat. 

Alennukset myonnetaan keskitetysti kullekin alennukseen oikeutetul

le asiakkaalle kuukausittain rahtiluottotilin valityksella. 

Asemien on ilmoitettava edella sanotuista rahtijarjestelyista ao. 

asiakkaalle. 

(Nro Lt 3625/545/84 , ·9 . 7.1984) VT 29/84 

ANASTETTU MAASTOKUORMA-AUTO 

Mersedes-Benz unimog maastokuorma-auto on anastettu Hammaslahden 
asemalta. Auton rekisterinumero on URS- 711, vari keltainen 
ja varustuksena Hiab- nostin seka vinssi nokalla . Havainnoista 
pyydetaan ilmoittamaan Kontiolahden nimismiespiiriin 973 - 205333 
tai VR:n lainopilli seen toimistoon 911 - 2844. 

VT 29 / 84 
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IT~INEN YHDYSLIIKENNE 

suomen ja SNTL : n v~lisen rautatierajasekakomitean kokouksen (4 . - 8 . 6 . 
1984 Helsin~issa) johdos a ilmestyy Yhdys l iikennetariffiin (VR 478 4 ) 
lis~lehti nro 17 ja Rautatierajasopimukseen (VR 4782) lis~lehti nro 

15 . Molemmat lisalehdet ovat voimassa 8 . 6 . 198 4 luk ien . 

Omatarvepaino suorittaa lis~lehtien jakel un . 

Osoitettaessa lahetyksia SNTL:n alueella tapahtuvaan yhdistettyyn 
rautatie-vesiliikenteeseen on lahettajan, kayttaessaan kuljetuskir
jana 1.5.1984 kayttoon otettua uudenmallista A4-kokoista yhdyslii
kennerahtikirjaa, tehtava rahtikirjan kaikkien osien etusivulle 
vihrea, vinottain yli sivun kulkeva viiva. Sahalinin saaren asemil
le osoitetuille lahetyksille on lisaksi laadittava yksi ylimaarai
nen matkakirja numeroimattomalle lomakkeelle, johon merkitaan sama 
numero kuin itse rahhtikirjassakin on. 

Kaikista rautatie-vesiliikennekuljetuksista on VR:n sovittava 

SNTL:n rautateiden kanssa viimeistaan 30 paivaa ennen tavaran la
hettamista. Lahettajan tulee toimittaa tallaista kuljetusta koskeva 
lupahakemuksensa, jossa on mainittava sataman (laiturin) nimi ja 
vastaanottaja, riittavan ajoissa RH:n tavaraliikennetoimistoon 
(Ltkj, SNTL:n vaunuston kaytto). ~upahakemus voidaan esittaa myos 
telexilla (12-301151). 

Asemia kehoitetaan varmistamaan, etta lupa tallaisille kuljetuksil
le on saatu ennen kuljetuksen alkamista, jotta valtytaan seisotta
misen tai mahdollisen purkamisen aiheuttamilta lisakustannuksilta. 

Samalla huomautetaan, etta VT 26A, joka sisaltaa uuden yhdysliiken
nerahtikirjan johdosta yhdysliikennetariffiin ja toimitusohjeisiin 
tehdyt muutokset, on jaettu myos niille asiakkaille, jotka ovat 
tilanneet yhdysliikennetariffin. 

(Lt, 6.7.1984 ) VT 29/84 
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LINJA - AUTOYHDYSLIIKENNE PIETARSAARI- PANNAINEN JA RAAHE - VIHANTI 

L i nja - autoliikenteen henkilotaksaa on liikenneminister i on paatoksella 

5451/74/84 , 21 . 6 . 1984 korotettu 1. 7 . 1984 luk i en . Myytaessa yhdysli i 

kennesopimuksen (VT 23/73 . 14 ja VT 25/77) muka i sia matka l ippuja kel 

paaviksi l inja- autois s a valilla Pietarsaari- Pannainen ta i Raahe - Vi 
ha n ti on asia kkailca pe ri ttava korotetun taksan mukainen maksu . Uudet 

1. 7.1984 alkaen sovellettavat maksut aikuisten matkalippuj e n os alta 

ovat : 

Pietarsaa r i - Pannainen 

Raahe - Vih anti 

11 km 

36 km 

5 , 60 mk 

12 , 60 mk 

Samasta paivasta lukien on liikenneministe r io vahvistanut myo s uuden 

linja- auto l likenteen tavara taksan . Taman johdos ta yhdysli i kennelin 

jalla valilla Raahe - Vihanti peritaan matkatavarana ku l jetettavasta 

yhdysliikenneta va r asta 1. 7 . 1984 lukien korotetun taksan muka i nen mak 

su , joka on 12 ma r kkaa alkavalta 30 kg : lta (polkupyoran kuljetus mak 

s una pe r itaan linja - automatkan osalta toistaiseksi 12 markkaa kulta 

kin polkupyo r alta) . 

(Nrc Lht 2695/544/84 , 28 . 6 . 1984) VT 2 ~84 

VAAKA- ASEMIEN LAATIMA TOIMINTAKERTOMUS 

Eraana vaaka-aaemille maarattyna tehtavana on ollut laatia kuukau

sittain toimintakertomus lomakkeelle "Selostus punnituista vaunuis 

ta ja kuutiomaarien tarkistuksista" (lom . 3706). Tata toimintaker

tomusta ei enaa tarvita ja sen tekemisesta luovutaan tarpeettomana 

1.7.1984 lukien. 

(Yt 9 . 7.1984 (VT 29/84 
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NIMITYKSIA JA MAARAYKSIA 

1 i i k e n n e o s a s t o: Yliteknikon (A 18) virkaan (Bki) yli 
teknikko (A 17) Armas Kalevi Lifflander, asemapaallikon (A 17) vir
kaan (Kr) apulaisasemapaallikko (A 15) Kari Tapia Johansson, asema
paallikon (A 15) virkaan (Jp) toimistosihteeri (A 10) Pirkko Tuu
likki Sunikka, yliteknikon (A 15) virkaan (Hki) ylim. teknikko 
(A 14) Erkki Kari Kaarlo Makinen, yliteknikon (A 15) virkaan (Pm) 
teknikko (A 15) Osmo Tapani Jantti, asemapaallikon (A 18) virkaan 
(Tor) asemapaallikko (A 1 3) Pertti Vilj ami A.ianki, .iar jestelymesta
rin (A 14) virkaan (Kem) kuormausmestari Pekka Vilho Jaako, toi.mis
tosihteerin (A 13) virkaan (01) toimistosihteeri (A 11) Hellen Mar-

f
it Sohlo, toimistosihteerin (A 12) virkaan (Ol) toimistosihteeri 
A 11) Sirkka Marjatta Karjalainen, liikennemestarin (A 10) virkaan 
Roi) ylim. liikennevirkailija (A 5) Soile Marianne Isola, liiken

neohjaajan (A 10) virkaan (Kaj) liikennemestari (A 10) Raimo 01avi 
Puronaho, toimistosihteetin (A 10) virkaan (01) toimistosihteeri 
(A 8) Hilkka Annikki Huotari, toimistosihteerin (A 10) virkaan (01) 
toimistosihteeri (A 8) Eeva Ky11ikki Peurat toimistovirkai1ijan 
(A 4) toimeen (01) toimistovirkai1ija (A 2) Tuu1a Marketta Pohja
nen, konduktoorin virkaan (Kem) junamies Osmo Antero Piilola, vaih
demiehen toimeen (Kem) junamies Martti 01avi Kaskelat asemapaa11i
kon (A 17) virkaan (Imr) apulaisasemapaa1likko (A 16) Rauno Pentti 
Kalevi Joela, apulaisasemapaallikon (A 17) virkaan (Kv) apulaisase
mapaallikko (A 16) Paavo Ervo Rantala, jarjestelymestarin (A 14) 
virkaan (Kta) ylim. jarjestelymestari Martti Toivo Jussi-Pekka, 
toimistosihteerin (A 10) virkaan (Kv) toimistosihteeri (A 8) Leena 
Marjatta Niemensuo, liikennemestarin (A 10) virkaan (Imr) ylim. 
liikennevirkailija (A 5) Tapia Kahari, veturinkuljettajan (A 12) 
virkaan (Kv) yliteknikko (A 17) Eero Leukkunen seka veturinlammit
tajat (A 6) Seppo Johannes Kurkela, Hannu Ari Siren, Jarmo Olavi 
Pakkanen, Vesa Ossi Vainio, Markku Kalevi Pohjolainen, Pekka Tapia 
Lavikainen ja Pekka Kalevi Priha, liikennemestarin (A 8) virkaan 
(Imr) ylim. liikennevirkailija (A 5) Risto Veikko Pakkanen, toimis
tosihteerin (A 8) virkaan (Kv) ylim. toimistovirkailija (A 1) Seija 
Anneli Rantanen, konduktoorin virkaan (Hma) junamies Hannu Sakari 
Reiman, konduktoorin virkaan (Kv) junamiehet Timo Kalevi Palonen ja 
Esko Vaino Kale vi Tarkkonen, junamiehen toimeen ( Imr) asemamies 
(A 1) Teuvo Antero Matikainen, vaihdemiehen toimeen (Imr) asemamies 
(A 1) Martti Henrik Korhonen, junamiehen toimeen (Vna) asemamies 
(A 2) Jorma Kalevi Kallio ja asemamies (A 1) Pauli Kalevi Sa1akka, 
junamiehen toimeen (Lr) asemamies (A 2) Paavo Armas Juhani Vuokse
la, junamiehen toimeen (Hma) asemamiehet (A 2) Pentti Tapia Si1en 
ja Erkki Eino Olavi Liikkanen, junamiehen toimeen (Kv) tilap. ase
mamies Lassi Veikko Hypponen. 

Apulaisasemapaallikon (A 17) virkaan (Sk) ylim. liikenneohjaaja 
(A 12) Ossian Johannes Nyman , apulaisasemapaal1ikon (A 15) virkaan 
(Yv) toimistosihteeri (A 12) Juhani Matias Katajamaki, apulaisase 
mapaallikon (A 13) virkaan (Vs) toimistosihteeri (A 11) Reijo Vaino 
Anton Kankaanpaa, asemapaallikon (A 13) virkaan (Kns) liikennemes
tari (A 10) Pentti Johannes Karjalainen, yliasenta.ian virkaan (Sk) 
sahkoasentaja (A 8) Eino Antero VB.liaho, toimistosihteerin (A 8) 
virkaan (Sk) toimistovirkailija (A 4) Lea Tuulikki Sa1onen ja y1im. 
liikennevirkailija (A 5) Harri Tapio Soder, toimistosihteerin (A 8) 
virkaan (Vs) toimistovirkaili.ia (A 4) Pirkko Marja Helena Vuorinent 
toimistosihteerin (A 8) virkaan (Yv) y1im. toimistovirkailija (A 3J 
Sirkka Hannele Hauhtonen, liikennemestarin (A 8) virkaan (Yv) 1ii
kennevirkamiesharjoitte1ija Heikki Antero Pihlaiaharju, veturinkul
jettajan (A 12) virkaan (Sk) veturinlammittaja (A 6) Rauno Aulis 
Kalevi Harju ja veturinlammittaja (A 6) Aki Seppo Samuli Ylisaari, 
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konduktcii:irin virkaan (Sk) kuormausmestari t Osmo Viljami Syrjii.lii. .ia 
Vilho Kustaa Lassila sekii. junamies Jaakko Eino Ensio Koivula, kon
duktoorin virkaan (Va) junamies Pekka Veikko Salminen, konduktoorin 
virkaan (Yv) junamiea Tapio Artturi Kamsula, kuormausmestarin vir
kaan (Ys) vaihdemies Simo Martti Kalevi Kivimaki, vaunumestarin 
virkaan (Sk) vaununtarkastaja Matti Kultti, toimistovirkailijan 
(A 2) toimeen (Sk) ylim. toimistovirkailija (A 1) Anne Birgitta 
Jarvinen, vaihdemiehen toimeen (Sk) asemamiea (A 2) Kuataa Eino 
Pelkkala seka junamiehet Kustaa Vilho Jarvi ja Eino Jaakko Kallio
maki , vaihdemiehen toimeen (Vs) asemamies (A 2) Hannu Pentti Mikael 
Viertokangas, junamiehen toimeen (Sk) asemamiehet (A 2) Timo Ansel
mi Autio, Erkki Johannes Hunnakko ja Erkki Armas Takala seka asema
mies (A 1) Matti Juhani Tiira, junamiehen toimeen (Kok) asemamies 
(A 2) Eero Aukusti Kivisto, junamiehen toimeen (Pta) aaemamies 
(A 1) Veli Heikki Pehkonen, junamiehen toimeen (Yv) aaemamiea (A 2) 
Heikki Elias Knuutila. 

Ylim. liikenneohjaajan (A 12) toimeen (Sk) liikenneohjaaja (A 10) 
Kaj Robert Matteson , ylim. liikenneohjaajan (A 12) toimeen (Sk) 
liikenneohjaaja (A 10) Matti Sakari Viitala, ylim. jarjestelymesta
rin toimeen (Rma) kuormauamestari Paavo Kalevi Karjalainen, ylim . 
vaununaiivoojan toimeen (Hki) vaununaiivoojat {tyosuht.) Mirja Kaa
rina Aaltonen, Liiaa Kaarina Kivela, Marja Tuulikki Kumpumaki, An
neli Kyllikki Viitanen , Eila Inkeri Enroth, Maire Helena Uitto, 
Aila Johanna Lahtinen ja Pirjo Orvokki Salminen, ylim . makuuvaunun
hoitajan toimeen (Hki) ylim. vaununaiivooja Tuovi Tellervo Ojala ja 
vaununaiivoojat (tyosuht.) Sirkka Anita Hyvonen ja Terttu Annikki 
Keranen, ylim . aiivoojan toimeen (Hki) siivooja (tyosuht.) Silja 
Kriatiina Sutinen. 

H a 1 l i n t o - o s a s t o: ylim. toimistovirkailijan (A 5) 
toimiin Arja Helena Makila ja Tarja Tuulikki Kamppinen seka ylim. 
toimistovirkailijan (A 3) toimeen Kaija Anita Makela. 

R a t a o s a s t o : rataesimiehen toimiin (Pri) Raimo 
Juhani Kujansuu ja (Ukp) Jukka Ilmari Lehtiranta. 
AVOIMIA VIRKOJA JA TOIMIA 

Rakennusmestarin (A17) virka toistaiseksi Kouvolan rata
piirissa (Imatra; viran haltija toimii Imatran rata 

alueen paallikkona) . Rataosaston johtajalle osoitetut 
hakemukset on toimitettava rautatiehallituksen kirjaamoon 
viimeistaan 20 . 8.1984 ennen viraston aukioloajan paatty

mista. 
EROJA 

H a l l i n t o - o s a s t o: ylim. tyoterveyshoitaja (A 11) 
Liisa Rasanen. 

R a t a o s a s t o: rataesimies Matti Johannes Terri. 

Helsinki 1984 . Valtion pa.inaruskeskus 
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PAINOTUOTTEIDEN LUETTELO VR 2625 

1271 

1272 

1313 

1341 

1551 

1684 

1765 

2279 

2312 

2313 

kp1 65x60 

kp1 65x50 

1h/50 A4 

poistetaan 

poistetaa·n 

kp1 A6L 

kp1 

kp1 

kp1 

kp1 

C5 
A4 

A4 

A4 

2439 poistetaan 

2462 

2977 . 2 

3305 . 3 

3306 . 2 

3315 . 3 

3315 . 4 

po i stetaan 

poistetaan 

kp1 A4 

kp1 A4 

poistetaan 

kp1 A 51 

3323 poistetaan 

3706 poistetaan 

3712 poistetaan 

3721 poistetaan 

3721 . 1 poistetaan 

3726.01- 40 kp1 A3', A4 

3728 . 1 poistetaan 

3763 poistetaan 

3931 kp1 - 3 A5L 

4046 . 1 poistetaan 

4150 poistetaan 

4343 poistetaan 

4436 kpl A3L 

4593 poistetaan 

4594 poistetaan 

4624 poistetaan 

He1singin aseman pysakointi1upa , 
pun. 

He1singin aseman pysakointi1upa , 
sin. 

Tapahtumai1moitus 1askumaki- ja 
vaihtotyovaurioil1e 

Piirustusten ja karttojen 1uette-
1ointikortti 

Hki 1a 

Hki 1a 

Ltvj 

Rty 

Kans . va1 . rahtikirja- asioiden kuori Ltkj 

Inter - rail - lipun tilaus Tru 

U1komaisen rautatievapaa1ipun 
ti1aus H1t 

Ulkomaisen a1ennustodistuksen 
hakemus Hlt 

Terveydentilatarkastus , u1kop . vek . Thj 

Aistitarkastus , u1kop . vaihtot. . mieh . Thj 

Tosite 1aakarinpa1kkion perimista 
varten, virkasuht . perheenjasen Thj 

Kappa1e ta varali i ke nnepaika t ., Jluettelot Lt sj 

Varastotavaraehdotus Kuo knp 

Ennakkoku1jetussuunnitelmat Ltvj 



4706.2 
4715 

4832.2 

4851 

kp1 
kp1 

kp1 

nide 

A4 
A4 

A3T 

A4 

- 3 -

Matkakirja, rahtitavara, 1iite 
I1moitus tavaran 1uovuttamisen 
esteistli 
Vaununtarkastakurssin tutkintoto
distus 
Vaunututkintoon va1mentava kou1u
tusohje1ma 

Sisa11o1tlian uusitut painotuotteet 

1266 
1266.1 

Sailytystavaraa koskevia maarayksia 

Sai1ytystavaraa koskevia maarayksia, ruots. 

(H1t 167/~89/84, 12 . 7 . 1984) VT 30/84 . 

ALOITTEIOEN PALKITSEMINEN 

KUNNIAKIRJA JA RAHAPALKINTO SEURAAVILLE ALOITTEEN TEKIJ~ILLE 

Teknikko Markku Juvonen, Helsinki 
Opastinesimies Veikko Helle, Helsinki 

Raiteen eristetyn sideraudan muutos 
Kummallekin 300 mk 

Sahkoasentaja Rolf Lumia, Helsinki 

Yt 

Ltkj 

Ktj 

Ktj 

Jaksoluvun muuttajakoneen siirto- ja kuljetuslavetti seka koneen 
johtimien pidike 
500 mk 

Junamies Eino Kalliomaki, Seinajoki 
Junamies Ossi Klemola, 

Kiskojen puhdistuksessa kaytettava jaanpoistorauta 
Kummallekin 300 mk 

Junamies Seppo Sammalisto, Joensuu 

Ohna-vaunun apukytkimen lepokoukku 
300 mk 

Rataesimies Yrjo Immonen, Kaipiainen 

Kaipiaisten hitsaushuoltokeskuksessa kaytettava raideleveyden 
mittalaite 
1000 mk 
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Toimistosihteeri Irmeli Ollikainen, Kokkola 

Viikonpaivien painattaminen valmiiksi tyoaikakorttiin 
300 mk 

Junamies Osmo Hanhela, Jyvaskyla 

Yleisopalvelun parantaminen liikennealueen palvelutiedot sisalta
valla taskumuistiolla 
300 mk 

Tavaravaunun kierrejarrun kadensijan materiaalin muutos 
200 mk 

Ratatyokoneen kuljettaja Niilo Keinanen, Helsinki 

Kaivurin puskulevyyn asennettu jaanpoistot era 
300 mk 

Vaunumies Reima Toppala, Kemi 

Gfot-vaunuun asetettava varoitus paatyoven kasittelysta 
200 mk 

Junamies Urpo Puputti, Pieksamaki 

Laskumakityossa kaytettava lasikuitu i nen irtiottokanki 
500 mk 

Yliteknikko Aulis Aalto, Haapamaki 

Tve4-veturiin asennettava laajakulmapeili automaattikytkimen 
kytkeytymisen varmistamiseksi 
300 mk 

PIEKSAMAEN KONEPAJALLA PALK!TUT 

Teknikko Kalevi Korhonen 
Insinoori Risto Manninen 

Avotavaravaunujen puhdistus lumesta ennen korjausta 
Yhteensa 1000 mk 

Hitsaaja Paavo Mustikka 

Kuorman tukipuomin paan oikaisu ja purku 
300 mk 

(N rc 82 / 125 / 84, 6 . 7.1984) VT 30 / 84 
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RAHTILUOTTO 

Rajattoman luotto-oikeuden kaikilla liikennepaikoilla omaavista 

asiakkaista laadittuun tietokonelistaan tehdaMn seuraavat muutokset. 

Luetteloon lisataan 

751537 Outokumpu Oy 

Enonkosken kaivos 
58160 KARVILA 

Luettelosta poistetaan 

608315 SOK Koneosasto 

633693 Oy Sisu Auto Ab 

659847 Oy Partek Ab 
Kevyt koneteollisuus 

665620 Sotka Oy 
Koneosasto 

(Tlk 279/84 , 18.7 . 1984) VT 30/84 

NORDEG-VAUNUKUORMATARIFFI (9927) 

NORDEG-vaunukuormatariffin DB:n asemaluetteloon (sivu 115) muute
taan 1.8.1984 lukien asemien (01132 0) Hamburg Hohe Schaar, 
(01808 1) Hamburg Slid ja (01131 2) Hamburg-Wilhelmsburg etaisyydet 

rajoilta seuraaviksi: 

Flensburg Grenze 199 
Puttgarden Mitte See 188 
LUbeck Grenze 86 

BUchen Grenze 62 

(Lt, 11 . 7.84) VT 30/84 
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VUOKRATUT TAVARAVAUNUT 

Kansioon "Tavaraliikenne " (Lom . VR 3701) kohtaan vuokratut tavara
vaunut tehdaan seuraavat muutokset : 

Poistetaan 

Lisataan 

Muutetaan 

Poistetaan 
Lisataan 

Keskusosuusliike Hankkija 
Lt 22556/652/82 , 29 . 3.82 
Kasp- vaunut 104601 - 104604 
Sopimus paattynyt 31 . 1 . 1984 

Keskusosuusliike Hankkija, 
PL 80 , 00101 HELSINKI 10 
Lt 3638/552/84 . 31 . 1 . 1984, voimassa toistaiseksi . 
Tabd- vaunut/A' 75M3) , soijarouheen kuljetuksiin . 

42507-4 42519- 9 

Oy Aga Ab, 02610 ESPOO 61 
Lt 2666/412/84 , 20 . 6 .1 984 , voimassa toistaiseksi . 
Hkb- vaunu containerkuljetuksii n . 
136254- 0 

Oy Nokia Ab Finnish Chemicals 
Lt 22845/652/83 , 27 . 7 . 1983 
Soil- vaunut muutettu Uaz- vaunuiksi . 

Uudet numerot ovat: 191001 - 7 191003- 3 191005- 8 
002- 5 004- 1 006- 6 

Kemira Oy 
Lt 22388/652/82 , 22 . 2 . 1982 
Svs- vaunut 

199895- 4 199933- 3 199952- 3 
199888- 9 199889- 7 199987- 9 

(Nro Lt 255/412/84, 11 . 7 . 84) VT 30/84 
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K o n e o s a s t o : yliteknikon (A 19) virkaan (Hy knp) ytkn (A 18) Lasse Cskari Laakso, 

yliteknikon (A 17) virkaan (Hy knp) vt.ytkn (A 17) Keijo Kalevi Einari Makinen, yliteknikon 

(A 17) virkaan (Tku knp) tkn (A 16) Jorma Helmer Jalo, yliteknikon (A 16) virkaan (Kuo knp) 

yllm.tkn (A 16) Lauri Clavi Rissanen, alemman palkkaluokan liikennetarkastajan (A !3) virkaan 

(RH/Koy) ylim. tsiht (A 12) Raili Terttu Sinikka Skogster, toimistoslhteerin (A 11) virkaan (Hy 

knp) tsiht (A 8) Pirkko Kaarina Leino, toimistosihteerin (A 8) virkaan (Hy knp) tvirk (A 6) Raili 

Marjatta Haikala, toimistovirkailijan (A 4) toimeen (Pm knp) yhm.tvirk (A 1) Maire Anneli 

Markkanen, toimistovirkailijan (A 2) toimeen (Pm knp) ylim.tvirk (A I) Ritva Tuulikki 

Liukkonen, toimistovirkailijan (A 2) toimeen (Tku knp) ylim. tv irk (A I) Tuija Hannele Yli

Tainio, ylimaaraiseen yliteknikon (A 19) toimeen (Pm knp) ytkn (A 16) Vaino Antero Alppisara, 

ylimaaraiseen toimistosihteerm (A 12) t01meen (RH/Kpt) tsiht (A 11) Irma Kaarina Kokko, 

ylimaaraiseen teknikon (A 16) toimeen (Kuo knp) tkn (A 15) Unto Clavi Smedberg, ylimaarai

seen toimist ovirkailijan (A 4) to1meen (Hy knp) tvirk (A 2) Helena Marjat ta J untikka. 

K o ne o sa s to : konepajan paallikko Lasse Valter Lindholm. 

Rat a o sa s to: toirnistosihteeri (A11) Alisa 

Anna Sylvia Aho. 
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JULKAISUN VR 4777 UUSI PAINOS 

Julkaistusta Maaraykset SNT- Liiton ja Suomen valisessa suorassa 
rautati eyhdysliikenteessa kuljetettavien tavaroiden kuormaamisesta 
ja kiinnittamisesta (VR painotuote n:o 4777) on ilmestynyt uusi 
korjattu painos . Voimaantulopaiva on 1 . 6 . 1984 . 

Perusjakelu VR:n henkilokunnalle tapahtuu omatarvepainon toimesta. 

Liikennepiireja pyydetaan huolehtimaan asiakkaiden tarvitsemien 
kappaleiden tilaamisesta ja jakelusta. 

Oman henkilokunnan tarvitsemat lisakappaleet on tilattava keskite
tysti piirien ja toimistojen kautta . 

(Yt 19.7.1984) VT 31/84 

AVOIMIA VIRKOJA JA TOIMIA 

Liikennetarkastajan ap (A 13) virka, toistaiseksi 

Tampereen ratapiirin toimistossa (Tampere). Rautatie

hallituksen paajohtajalle osoitetut hakemukset on toimi

tettava rautatiehallituksen kirjaamoon viimeistaan 

3.9. 19 84 ennen viraston aukioloajan paattymista. 

MAARAYKSIA 

H a 1 l i n t o - o 5 a 5 t o: ylim . toimi5tovirkailijan (A 5 ) 
toimeen toimi5tovirkailija (A 3) Outi Katariina Lammela . 
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L i i k e n n e o s a s t o: Apulaisasemapaallikko Unto Olavi 
Taberman, asemapaallikko Kauko Sakari Tolvanen, liikennetarkastajat 
Viljam Riutta, Hellin Anna-Liisa Hirvonen, toimistosihteerit Suoma 
Aliina Iivonen, Eila Tuulikki Makinen, Eila Inkeri Inkinen-Salonie
mi, Meeri Matilda Lehtinen, Alli Kaarina Pihlajaviita, Kaisu Esteri 
Leppa, Hilkka Helena Koskinen. liikenneohjaajat Lasse Kalevi Juvo
nen, Torsti Karl Valfrid Kaukonen, Pentti Johannes Kayhko, liiken
nemestarit Olavi August Mannermaa, Paul Runar Holmlund, jarjestely
mestarit Hannes Rafael Seppala, Taisto Voitto Luhta, Toivo Aleksan
teri Roninki, kuormausmestarit Erkki August Sinkko, Vaino Johannes 
Makinen, Aarne Mikael Kullervo Salmela, vaunumestari Aleksander 
Kasa, veturinkuljettajat Martti Teodor Leppakoski, Erkki Olavi Leh
tinen, Raimo Ensio Iivonen, Martti Johannes Kovanen, Pentti Ensio 
Mielonen, Keijo Olavi Kovanen, Paavo Sakari Pylvanainen, Pertti 
Aarno Antero Sainio, Heino Jalmari Olli, Eino Juhani Rauhala, Tais
to Olavi Kiljunen, Kauko Ilmari Leppanen, Jaakko Juhani Pynnonen, 

Pertti Arvi Kurki, Arvo Erkki Johannes Pulli, Seppo Aatos Aleksan
teri Haka, Veikko Heikki Koponen, Leo Kalervo Pusa,· Tatu Henrikki 
Varkomaa, Erkki Olavi Marttinen, Arvi Ohvo, Ahti Yrjo Johannes 
Huhta, Ahti Henrikki Kippola, Pauli Esko Virtanen, Urpo Johannes 
Kilpelainen, Martti Clavi Jantti, Taru Seppo Johannes Pellinen, 
Paavo Ilmari Harinen, veturinlammittajat Boris Bertil Nyqvist, 
Tauno Valdemar Nummela, Vaino Harkonen, konduktoorit Martti Paivi o 

Kekalainen, Vennu Tenho Laisi, Sulo Albin Tikka, Reijo Sakari 
Nieminen, Viljo Kalevi Raunio, Erkki Einari Tuomi, Pentti Rikhard 
Grigori Alvinen, Antti Aatos Kallio, Urho Daniel Renko, Kauko Vil
jami Kunelius, Toivo Johannes Vayrynen, Toivo Ilmari Patala, Paavo 
Johannes Hirvasoja, junamiehet Taite Halonen, Vilho Reinikari, Esko 
Clavi Ahokas, Clavi Partanen, Erik Mikael Lehtonen, Olli Albert 
Roponen, Paavo David Omar Nikkanen, Kalevi Rama, Eino Armas Taavit
sainen, Eino Olavi Hirvonen, Aulis Antero Kleemola, Toivo Salome 
Moisio, Arvo Parkkila, Antero Johannes Kujanen, Kirsti Inkeri Kank
kunen, Esko Kurppa, Esko Veikko Kiuru, vaihdemiehet Olavi Savinai
nen, Vaino Armas Viljami Lindqvist, Eino Petter Tiittanen, Esko 
Edvard Ruponen, Heino Armas Nikolai Lehto, Jarl Johannes Lindroos, 
Pentti Kalervo Konttinen, Mainio Aatos Luukinen, Veikko Nestori 
Kuusisto, Uuno Huttunen, asemamiehet Hannu Johannes Barck, Tapani 
Auvo Ensio Vesterinen, Jarmo Antero Helander, Klaus Olavi Ruuhonen, 
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Jouni Olavi Merilainen, Eedit Annikki Hartikainen, Arvo Pellervo 
Hamalainen, llkka Antero Kulju, Leevi Johannes Huttu, Lauri Olavi 
Niskala, Erkki Vilho Olavi Mikkonen, Pentti Ensio Tirranen, auton
kuljettaja Martti Uuttu, tallimies Pauli Johannes Rusanen , toimis
tovirkailija Arja Hannele Leskinen , vaunumies Veikko Johannes Pera

kasari, ylim. toimistosihteeri Bertta Johanna Paukkunen, ylim. 
huoltomiehet Pertti Taisto Kortelainen, Kai Kristian Pitkanen, 
ylim. autonkuljettajat Lauri Tapia Airas, Hannu Juhani Maenpaa, 
ylim. vaununsiivoojat Henna Ellen Hamalainen, Aino Kaarina Hanni
nen, Aili Ester Oksala, Liisa Maria Koljonen, Airi Helina Laaja, 

Anna Lyyli Alajarvi, ylim. siivoojat Mirja Aulikki Pohjonen , Aino 
Sylvia Kiiski ja Eeva Tikka. 

R a t a o s a s t o: koneinsinoori (A 22) Martti 

Antero Lahti ja toimistosihteeri (A 8) Tuula Synnove 

Peltovuori. 

Helsinkl 1984. Valtion palnatuskeskus 
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TILITYSSXANN~N MUU TOS 

Petajaveden tilityspaikka on lakkautettu 3.6.1984 lukien ja poiste

taan tilityssaannon 2 . osan liitteesta nro 1 . 

(Nro Tl t 54/230/84 , 26 . 7 . 1984) VT 32/84 

ULKOMAAN VALUUTAN MUUNTOKURSSIT TAVARALIIKENNETT~ VARTEN 

Tilitoimiston sahkeella nro 150, 30.7.1984 , on kansainvalisessa tava

raliikenteessa kaytettavia ulkomaan valuutan muuntokursseja muutettu 

1 . 8 .1 984 lukien seuraavasti: 

100 Alankomaiden floriinia 189 . 00 mk 

100 Itavallan shillinkia 30 , 40 mk 

100 Nor jan kruunua 74,00 mk 

100 Portugalin escudoa 4.10 mk 

100 Ranskan frangia 69 , 90 mk 

100 Ruotsin kruunua 73.40 mk 

100 Saksan Liittotasavallan markkaa 213,50 mk 

100 Saksan Demokraattisen Tasavallan markkaa 213 , 50 mk 

100 Sveitsin frangia 25 1 • 00 mk 

USA:n dollari 6 , 00 mk 

(Nro Tru 6300 , 30 . 7 . 1984 ) VT 32/84 
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FILMIEN PAKKAUKSET 

Nykyisin kaytossa olevat filmit ovat lahes yksinomaan asetaattifil
meja tai niihin verrattavia eivatka ne kuulu vaarallisten aineiden 
kul.ietusmaaraysten pi i riin. Taman vuoksi on nii ta kul,jetettaessa 
noudatettava vain yleisehdoissa olevia pakkaamisesta ja paallysta
misesta annettuja maarayksia eivatka aikaisemmin kaytetyt raskaat 
metalli- ja puulaatikot enaa ole valttamattomia . 

( y t 27 . 7 . 1 984 ) VT 32/84 

ONGELMAJATEKULJETUSTEN MERKITSEMINEN 

Kun kuljetetaan sellaisia ongelmajatteita , jotka kuljetuksen tilaa
ja luokittelee kuuluviksi vaarallisten aineiden kuljetusmaa r aysten 
(VAK) piiriin , on noudatettava kaikkia VAK : n ao . maa r ayksia . Kulje
tukset ovat siis aivan tavallisia vaarallisten aineiden kuljetuksia 
ja koll i t , ajoneuvot seka vaunut on me r kittava var oi tusl i pukkeil l a , 
joe VAK sita edellyttaa. Tallaisessa tapauksessa on myos vaunuluet
telosanoman laatimisessa otettava huomioon Tavaraliikenne 
- kansiossa annetut ohjeet vaarallisten aineiden ilmoittamisesta . 
Merkinta tehdaan muotoon VAK ja ao . lipukkeen nume r o(t) ja aineen 
nimi (esim . VAK 5, Rikkihappo) . 

Kuljetuksen tilaaja pystyy paasaantoisesti nimeamaan ko . jatteen , 
mutta aina se ei ole mahdollista . Talloinkin pystytaan kuitenkin 
maarittelemaan kyseisen aineen VAK- kuljetusluokka . Ellei ainetta 
ole em . syysta annettu kuljetettavaksi millaan VAK : ssa olevalla 
nimikkeella tai samassa vaunussa kuljetetaan useita yhteenkuormat 
taviksi sallittuja aineita , me r kitaan vaunuluettelosanomaan lyhenne 
"VAK", mahdolliset varoituslipukkeiden numerot seka sana "ongelma
jatetta". 

( Lko 27 . 7 . 1 984 ) VT 32/84 
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KAPPALETAVARAN KUORMAUS- JA KULJETUSOHJEET (VR 2652 . 1) 

Otsikossa mainittuja ohjeita muutetaan 1 . 8 . 1984 alkaen seuraavasti : 

Sivulta 31 sarakkeesta 2 poistetaan Vs-Tpe ohjevaunun kohdalta Pri 
Rma ja lisataan ne vastaavasti Vs-Sk autovuoron kohdalle . Samalta 
sivulta poistetaan lisaksi Vs-Pri suoraa autovuoroa koskevat mer

kinnat kokonaan. 

(Nr o Katy 31273/562/84) VR 32/84 

AVOIMIA VIRKOJA JA TOIMIA 

Toimistorakennusmestarin (A 15) virka , toistaiseksi Tampereen 

ratapiirin toimistossa (Tampere); rakennusmestarin (A 15) virka , 

toistaiseksi Joensuun ratapiirissa (Viinijarvi ; viran haltija 

toimii Viinijarven rata - alueen paallikkona); kaksi rakennusmestarin 

(A 14) virkaa , joista toistaiseksi toinen Tampereen ratapiirissa 

Perin rata - alueella (Pori) ja toinen Joensuun ratapiirissa Lieksan 

rata-alueella (Lieksa) ja toimistosihteerin (A 11) virka, toistai

seksi Helsingin ratapiirin toimistossa (Helsinki) . 

Rataosaston johtajalle osoitetut hakemukset on toimitettava rauta

tiehallituksen kirjaamoon viimeistaan 10 . 9.1984 ennen viraston auki

oloajan paattymista . 

Rataesimiehen toimi, toistaiseksi Relsingin ratapiirissa (hitsaus

tyot , Helsinki) ja toimistovirkailijan (A 5) toimi , toistaiseksi 

Joensuun ratapiirin toimistossa (Joensuu) . 

Rataosaston johtajalle osoitetut hakemukset on toimitettava ao 

ratapiirin paallikolle viimeistaan 10.9.1984. 

• 
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Y1iteknikon virka (A 19) ja teknikon virka (A 16), toistaiseksi Turun 
konepajassa, teknikon virka (A 15), toistaiseksi Kuopion konepajassa seka 
toimistosihteerin virka (A 111 kirjanpitoon liittyvat tehtavat) toistaiseksi 
rautatiehallituksen koneosastolla. 

Konesosaston johtajalle osoitetut kirjalliset hakemukset on toimitettava 
rautatiehallituksen kirjaamoon viimeistaan 10.9.1984 ennen viraston 
aJkio1oajan paattymista. 

EROJA 

T a 1 o u s o s a s t o toimistosihteeri (A 12) Eini Margareta Halttu 

nen , toimistosihteeri (A 10) Aili Elina Keranen 

K o n e o s a s t o 
Edvin Palin. 

koneinsinoori Reino Armas Sale, yliteknikko Eino 
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JULKAISU VR 4777 "MAARAYKSET SNTL : Ii JA SUOMEN VALISESSA SUORASSA 
RAUTATIEYHDYSLIIKENTEESSA KULJETETTAVIEN TAVAROIDEN KUORMAAMISESTA 
JA KIINNITTAMISESTA" . 

Mainittavimmat muutokset julkaisun VR 4777 uudessa painoksessa , jonka 
ilmestymisesta on ilmoitettu VT : ssa nro 31/84, ovat seuraavat : 

Yle ista 

I osa 
1 . luku 

- Pykalien, kuvien ja taulukoiden numerointi on muutettu 
perusteellisesti. Kutakin julkaisun lukua varten on va
rattu ylimaaraisia numeroita sita silmalla pitaen, etta 
myohemmin mahdollisesti tehtavat asialisaykset voitaisiin 
liittaa vaivattomasti aikaisempaan sisiiltoon. 

- Neuvostoliiton rautateiden edustajien kanssa sovitut 
tekstien lisaykset ja tarkennukset on tehty . 

- Havaitut virheet on korjattu. 
- Kieliasua on tarkistettu . 

2 § - VR : n kuormaulottuma II : n liikennepaikkaluettelo 
on tarkistettu . 

- Vanhentunut kuormaulottumapiirros on korvattu 
uudella . 

18 § Tekati on uusittu . 
20 § Taulukossa 13 (entinen 11) on pitkittaishitauavoi

make r toimet kerrottu tuhannella . 
24 § Hiomakankaan kayttoa kitkan lisaamiseksi selvitta-

va teksti on uusittu . 
25 § Kaavoihin 17 . • . 20 on lisatty ke r roin 1000 . 
29 § Viimeinen kappale on muotoiltu uudelleen . 
35 § On lisatty kuva 17 , joka eaittaa Vo- vaunun alus

kehyksen palkiston poikkileikkauata . 
36 § Kuorman aluapuiden korkeuden laakentakaavaan on 

vaunujen korkeuse r on huomioon ottavaan termiin 
liaatty vaatimusten lieventamista merkitseva lisa
huomautus . 



2. luku 

4· luku 

6 . luku 

7 . luku 
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37 § Viimeinen kappale on uusi . 
38 § Teraskoysien sallittuja kuormituksia esittava tau

lukko 21 on lisatty . 

- Sahatavara-alaotsikon jalkeiset vanhan painoksen pykalat 
57 ... 62 seka niihin liittyvat kuvat 23 ... 25 on jatetty 
kokonaan pois . 

- Niputettu puutavara- alaotsikon jalkeiset vanhan painoksen 
pykalat 68 ... 74 seka niihin liittyvat kuvat 33 ... 36 on 

jatetty pois. 

133 § 

136 § 

150 § 

153 § 

Taulukon 54 (ent i nen Ia) jalkeen on lisatty huo
maut us 1 ). 

- Nel.iannen kappaleen jalkeen on lisatty puutukien 
kayton salliva kappale . 

- Kahden viime i sen kappaleen tekst i on uusittu . 

Viimeisen kappaleen viimeinen lause on korvattu 
uudella kappaleella . 

- Kuva 73a on po i stettu . 
Vi i meisen kappaleen t eksti on uusittu . Tekstissa 
mainitut kuvat ja niihin liittyvat selitykset ovat 
uus i a . 

- 182 § : n (entinen 129 §) jalkeen tulevat pykalat 183 ... 186 

seka niihin liittyvat kuvat 119 . .. 120 ovat uusia ja si 

sa ltavat pitkien muotote r asten kuormausohjee t . 

- 217 § : n (entinen 159 §) jalkeen tulevat pykalat 218 .• . 224 

seka niihin lii ttyvat kuvat 153 ... 159 ovat uusia ja si 
saltavat ohjeet putkien kuormaami sesta Vok - vaunuihin . 
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8 . luku 

10 . luku 

II osa 

Liitteet 

270 § 
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Loppuun on lisatty uusi ranskalaisella viivalla 

varustettu kohta . 

Tame luku on uusi . Se sisaltaa 55 erilaisten terasbetoni

tuotteiden kuormaamistapaa esittavaa kuvaa. 

- 509 §:n (entinen 202 §) loppuun on lisatty uusi kappale . 
- 512 § ja siihen liittyva kuva 401 ovat uusia. Nama si-

saltavat ohjeet Vgk- vaunujen ylaluukkujen vaunun sisapuo

lelta tapahtuvasta rautalangalla sitomisesta. 

Vanhan painoksen liite 1, joka kasitti I osan 1 . luvun ve
najankielisena, on jatetty pais uudesta painoksesta . 

Liite 3 . 

Liite 4 . 

Vaunujen mittatietotaulukot ovat tarkistuksen seu
rauksena muuttuneet huomattavasti . 

- Kohdan g) sisalto on muutettu selvempaan muo

toon . 
- Kohta h) on lisatty. 
- Viimeista edellisen kappaleen loppuun on lisatty 

lause . 

Kirjan sisaltoa koskevissa asioissa pyydetaan ottamaan yhteys rauta
tiehallituksen t avar aliikennetoimistoon , ins Veikko Alenius, puh. 

(90) 707 2974 . 
VT 33/84 
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LIIKENNEVIRKAMIESHARJOITTELIJOITA OTETAAN 

Liikennepiireihin otetaan 1.1.1985 liikennevirkamiesharjoitteli
joita. Hakemisen edellytyksena on: 

vahintaan peruskoulu, mieluiten kuitenkin kauppaopis
to- tai ylioppilastutkinto 

hyva terveys; erityisesti nakokyvyn osalta vaatimukset 
ovat tiukat 

valtion kielitutkintolautakunnan antama todistus toisen 
kotimaisen kielen hallinnasta 

paasaantoisesti 18- 24 -vuoden ika 

Hakeminen liikennevirkamiesharjoittelijaksi tapahtuu liikennepii
rien ja liikennealueiden toimistoista saatavalla hakulomakkeella, 
joka on toimitettava syyskuun 3. paivaan mennessa sen liikennepii 
rin toimistoon, jonka alueelle nakija ensisijaisesti pyrkii. 

Liikennepiirien ja -alueiden henkilostoasioiden hoitajilta saa 
myos ammattiesitteita s~ka lisatietoja liikennevirkamiehen tehta
viin ja hakemiseen liittyvista asioista. 

Sopiviksi katsotut hakijat kutsutaan lokakuun aikana Helsingissa 
jarjestettaviin soveltuvuuskokeisiin. 

(Nro Yt 1679/141/84, 8.8.1984) VT 33/84 

PUHELINNUMEROT VAASASSA 

Tiistaina eJok1111n 21 paivana kJo 08.00 otetaan kayttoon VAASA!f 
PUHELINKESKUKSEN 955-2XX aJ k11iset J ii ttyman11merot, joista J 11-
etteJojakeJll on s11oritett11 viikoJJa 33. 

VT 33/84 
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MATKAILULIPPUJEN HINNAT 

VT nr o 18A ilmoitetat Jentomatkojen hinnat noasevat 01 . 09 . 1984 
Ju.kien : 

Uusi 01 . 09 . 1984- 31 . 3 .1 985 voimassa oleva hinnasto on se11raava: 

Matka (tai painvastoin) Aik11inen AJ J e 12 v 
mk mk 

HeJ sinki-Joemlll11 262 ,- 136 ,-
HeJsinki - JyvaskyJa 191 ,- 101,-
HeJ sinki - K110pio 262 ,- 136,-
HeJsinki - Lappeenranta 167,- 89 ,-
HeJsinki-Maarianhamina 226 ,- 118 ,-
HeJsinki - MikkeJi 167 ,- 89 ,-
Helsinki-Pori 180,- 96,-
HeJsinki-SavonJinna 217 ,- 114,-
HeJsinki - Tampere 137,- 74 ,-
HeJsinki - Turkn 139,- 75 ,-
HeJsinki-Vaasa 263,- 137 ,-
HeJsinki - Varkaus 217 ,- 114,-
IvaJo- Kemi 241 ,- 126, -
IvaJo- OuJu 279 ,- 145,-
Ivalo-Rovaniemi 165,- 88 ,-
Joensuu-JyvaskyJa 181 ,- 96 ,-
J OeDS111l-Kuopi 0 101,- 56 ,-
JyvaskyJ a - K110pio 121 ,- 67 ,-
JyvaskyJ a-OuJ u 216,- 113,-
Jyvaskyla-Tampere 135 ,- 73 ,-
JyvaskyJ a- T11rku 219 ,- 115,-
Kajaani - OuJ 11 125,- 68,-
Kemi-011J 11 101,- 56,-
Kemi - Rovaniemi 101 ,- 56 ,-
KokkoJa/Pietarsaari- Pori 211 ,- 111 ,-
KokkoJa/Pietarsaari - Vaasa 102,- 56 ,-
Kuopio- Tampere 213,- 112,-
Lappeenranta-Pori 279 ,- 145,-
Lappeenranta-Tampere 189 ,- 100,-
Lappe en ranta-T11rk11 251 ,- 131 ,-
Maarianhamina-Pori 200,- 105 ,-
Maarianhamina-Tampere 215,- 113,-
Maarianhamina- Turku 131 ,- 121 ,-
011l 11-HeJ sinki 338 ,- 175, -
011J u-Rovaniemi 151 ,- 81 ,-
Po r i - T11rk11 106,- 59 ,-
Tampere-T11rku 125,- 68 ,-
T11rk11- Vaasa 216, - 114,-

Matka (vain tahan Aik11inen La psi 
sw1ntaan) AJJe 12 v 

Kajaani - HeJsinki 323, - 167,-
KokkoJa/Pietar saari- 284 ,- 148,-
Helsinki 
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Hintoja sove))etaan 31.8.84 jii.Jkeen myytyihin Jipp11ihin. Kirjoitus

ja tiJ i tysohjeisiin ei oJ e tehty IDll.lltoksia. 

(Nro Lht 31289/561/84, 7.8.1984) VT 33/84 

AVOIMIA VIRKOJA JA TOIMIA 

Asemapaii.JJikon (A 24) virka toistaiseksi HeJsingin JiikenneaJ,leeJJa 

(Hki J ap). RautatiehaJ J i tuksen paii.johtajaJ J e osoi tetut kir jaJ J iset 

hakem1lkset on toimitettava ra11tatiehaJJit1lksen kirjaamoon viimeistii.an 

17 . 9 . 1984 ennen viraston a1lkioJoajan pii.ii.ttymistii.. 

Asemapii.a.J Jikon (A 17) virka, apuJ aisasemapii.ii.JJ ikon (A 16) vi rka, ap1l

Jaisasemapii.ii.JJikon (A 13) virka , Jiikenneohjaajan (A 12) virka, neJja 

Jiikenneohjaajan (A 10) virkaa, Jiikennemestarin (A 10) virka, neJjii. 

toimistosihteerin (A 10) virkaa, toimistosihteerin (A 8) virka, Jiiken

nemestarin (A 8) virka, kaksi jii.rjesteJymestarin virkaa, yJ ikond,lktoo

rin virka, kaksikymmentii.kllUSi vet11rinklll jettajan (A 12) virkaa, seitse

man kond11ktoorin virkaa ja nel jii. k11ormausmestarin virkaa. Liikenneosas

ton paaJ J ikoJ J e osoi tet11t ki r jaJ J iset hakem1lkset on toimi tettava rauta

tiehaJJituksen kirjaamoon viimeistii.ii.n 17.9.1984 ennan viraston allki

oJoajan pii.ii.ttymistii.. 

EdeJ J a maini tt1lihin virkoihin nimi tetyt sijoi tetaan toistaiseksi se11-

raavasti: 

asemapii.aJJikko (A 17): 
apaJaisal'lemapii.ii.JJikko (A 16): 
ap11J ail'!asemapii.ii.J J ikko (A 13): 
Jiikenneohjaaja (A 12): 

Jiikenneohjaajat (A 10): 

Toi_jaJ an ( 1 Vi) Ji ikenneaJ 11eeJ J e, 

Seinii.joen ( 1 Sk tt) Ji ikenneaJ ueeJ J e, 

Kuopion (1 Kuo tap) JiikenneaJueeJJe, 

Pieksii.mii.en ( 1 Pm kanko-ohj.) J iiken

neaJ 11eeJ J e 

Tarun (1 Tkll ratapihapaaJJ.), Seinii.

joen (1 Sk js) ja YJivieskan (1 Yv 

jno) JiikenneaJueiJJe sekii. Pieksii.mii.en 

Jiikennepiiriin (1 Jr), 
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Jiikennemestari (A 10): 

toimistosihteerit (A 10): 

toimistosihteeri (A 8): 

Jiikennemestari (A 8): 

jarjesteJymestarit: 

yJ ikond1lktoori: 

veturinkuJ jettajat (A 12): 

kond11ktoori t: 

knorma11smestar it: 

- 8 -

Vaaasan (1 Vs js) JiikenneaJneeJJe 1 
KokkoJan (1 Pts tt kassa) 1 Pieksii.maen 

(1 Mi tt) 1 Jyvii.skyJan (1 Jy kirj. 

kesk.) ja IisaJmen (1 IJm Jpm ja 

henk.Jiik. markkinointi) Jiikenne

aJueiJJe1 

KokkoJ an ( 1 Kok tt) J i ikenneaJ 11eeJ J e 1 
K110pion ( 1 Kuo j s) J i ikenneaJ 11eeJ J e 1 
Ra11man ( 1 Rma mre) ja Seinii.joen ( 1 Sk 

jnt) J iikenneaJ 11eiJ J e, 

Pieksamaen ( 1 Pm opast11Rkond.) J ii

kenneaJueeJJe1 

Kotkan (2 Kta) 1 Lappeenrannan (1 Lr) 

ja Haminan ( 1 Hma) J iikennea)11eiJ J e 

seka KonvoJ an ( 9 Kv) 1 ( 2 Imr) 1 Seinii.

joen (5 Sk) 1 Pieksamii.en (5 Pm) ja 

Iisalmen (1 IJm) varikoiJJe 1 
Ko11VoJan (2 Kv) 1 Seinii.joen (1 Sk) 1 
KokkoJan (1 Pts) 1 YJivieskan (1 Yv) 1 
Pieksii.maen ( 1 Pm) ja K110pion ( 1 Kuo) 

J i ikenneaJ 11ei J J e sekii. 

KonvoJan (1 Kv ka) 1 Seinajoen (2 Sk) 

ja K110pion ( 1 Kuo terminaaJ i) J ii

kenneaJ ueiJ J e. 

YJimaarainen yJiteknikon (A 17) toimi 1 kaksi yJimaaraista teknikon 

(A 15) tointa ja yJimaarainen Jiikenneohjaajan (A 12) toimi. Liikenne

osaston paaJJikoJJe osoitetut kirjaJJiset hakem,lkset on toimitettava 

rautatiehaJJit,lksen kirjaamoon viimeistaan 17 . 9.1984 ennen viraston 

a1lkioJ oajan pii.ii.ttymista. 

EdeJJii. mainittuihin yJimii.ii.raisiin toimiin otetn.t sijoitetaan toistai

seksi seuraavasti: 

yJimii.ii.rii.irten yJiteknikko (A 17): 

yJimaii.raiset teknikot (A 15): 

Seinii.joen (1 Sk) sii.hkoaJueeJJe 1 
Tampereen (1 Tpe) ja Pieksii.mii.en 

(1 Pm) varikoiJJe seka 

yJimii.ii.rainen Jiikenneohjaaja (A 12): Seinajoen (1 Sk ka11ko-ohj.) Jii-

kenneaJ 11eeJ J e. 
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Varastomestarin toimi, vaununtarkastajan toimi, kahdeksan vaihdemiehen 
tointa, koJmekymmentaseitseman junamiehen tointa ja toimistovirkaiJijan 
(A 4) toimi. RantatiehaJ J i t11ksen J iikenneosaston paaJ l ikoJJ e oaoi tet11t 
kirjaJJiset hakem1~set on toimitettava asianomaisen Jiikennepiirin 
paaJJikoJJe viimeistaan 1?.9.1984. 

EdeJJa mainittuihin toimiin nimitetyt sijoitetaan toistaiseksi !'leuraa

vasti: 
vara!'ltomestari: 
va1muntarkastaja: 
vaihdemiehet: 

jnnamiehet: 

toimistovirkailija (A 4): 

Pieksiimaen (1 Pm) varikoJJe, 
Seinajoen (1 Sk) varikoJJe, 
Kotkan (1 Kta), Seiniijoen (1 Sk), 
Vaasan (1 Vs), Piek!'lamaen (3 Pm), 
K110-pion (1 K1w) ja IisaJmen (1 IJm) 
JiikenneaJueiJJe, 
Ko11VoJ an ( 8 Kv, 1 Ikr), Lappeenrannan 
(1 Lr), Imatran (2 Imr), Haminan 
(2 Hma), Kotkan (4 Kta), Seinajoen 
(4 Sk), KokkoJan (1 Pts), YJivieskan 
(1 Yv), Pieksamiien (8 Pm, 1 Mi), Jy
vaskyJ an ( 1 Sno), Kuopion ( 2 Kuo) ja 
IisaJmen (1 IJm) JiikenneaJueiJJe 
!'leka 
Vaasan ( 1 Vs · tt) J iikenneaJ 11eeJ J e. 

Sahkoasentajan toimi, koJ mekymmentaku,lsi vet11rinJ ii.mmi ttajan (A 6) toin
ta, k1111si tal J imiehen tointa, neJ ja vaun11miehen (A 3) tointa, kaksikym
mentayhdeksan asemamiehen (A 2) tointa ja neJjakymmentayksi asemamiehen 
(A 1) tointa. KirjaJJiset hakem,~set on osoitettava ja toimitettava 
asianomaisen Jiikennepiirin paaJJikoJJe viimeistaan 17.9.1984. 

EdeJ J a maini tt1lihin toimiin nimi tetyt sijoi tetaan toistaifleksi seuraa
vasti: 
siihkoasentaja: Seinajoen ( 1 Sk) sahkoaJueeJJe, 

33 



33 

veturinJiimmittiijat (A 6) : 

taJ J imiehet : 

va11n11miehet (A 3) : 

aaemamiehet (A 2) : 

asemamiehet (A 1) : 
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Lappeen r annan (1 Lr) ja Haminan 
( 1 Hma ) J iikenneaJ ueiJ J e seka Kouvo
Jan (15 Kv) , Seinajoen (2 Sk) , YJi 
vieskan (1 Yv) , Pieksamaen (12 Pm , 
1 K110) ja IisaJmen (3 IJm) varikoiJ 
J e , 

VaaFJan (1 Vs) JiikenneaJ,leeJJe , Sei
joen (1 Sk) , YJivieskan (1 Yv) ja 
PiekFJamaen (3 Pm) varikoiJJe , 

Lappeenrannan (1 Vna) JiikenneaJueeJ 
Je, KouvoJan (1 Kv) , Seinajoen (1 Sk) 
ja Pieksamaen (1 Pm) varikoiJJe , 
Ko11voJan (2 Kv) , Lappeenrannan 
(3 Vna) , Haminan (3 Hma) , Kotkan 
(2 Kta) , Seinajoen (6 Sk), Vaasan 
( 1 Vs), KokkoJan (1 Kok) , Piekaa
maen (7 Pm , 2 Var) ja K110pion (2 K11o) 
J iikenneaJ 11eiJ J e seka 
KouvoJan (3 Kv) , Lappeenrannan 
(7 Vna) , Imatran (5 Imr , 1 Jta) , Kot
kan (2 Kta) , Seinajoen (2 Sk), Vaasan 
(2 Va) , KokkoJan (1 Kok , 1 Pta) , 
Piekaamaen (8 Pm), JyvaskyJan (2 Aki 
toinen js- pat . 1 Pp js- pat . ) ja 
K110pion ( 5 Kuo, 1 Sij) Ji ikenne-
aJ ueiJ J e . 

Rataesimiehen toimi , toistaiseksi Joensuun ratapiirissa (Vihtari) . 

Rataosaston johtajalle osoitetut hakemukset on toimitettava Joensuun 

ratapiir i n paallikolle viimeistaan 17 . 9 .1 984 . 
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Yliteknikon virka (A 18), teknikon virka (A 13), toimistosihteerin virlia (A 1.!J, !oimistosl!ltee

rin virka (A 8), !2l!flist9virkailijan toimi (A 6) ja toimistovirkailijan toimi (A 2), toistaiseksi 

Hyvinkaan konepajassa. 

Koneosaston johtajalle osoitetut kirjalliset hakemukset on toimitettava rautatiehallituksen 

k•rjaamoon viimeistaan 17.9.1984 ennen viraston aukio1oajan paattymista. 

NIMITYKSIA 

R a t a o s a 5 t o: liikennetarka5tajan ap (A13) virkaan (rpt 01) 

toimi5to5ihteeri (A 13) Aili Inkeri Vaananen ja toimi5to5ihteerin 

(A 12) virkaan (rpt Pm) toimi5to5ihteeri (A 11) Maire Katriina 

Silvennoinen. 

EROJA 

R a tao 5 a 5 to: rakennusme5tari (A 13) Teuvo Jaakko Kekalainen. 
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RAHTILUOTTO 

Rajattoman luotto-oikeuden kaikilla liikennepaikoilla omaavista asiak

kaista laadittuun tietokonelistaan tehdaan seuraavat muutokset: 

Luetteloon lisataan 

691824 

752246 

752253 

752485 

Pakolaiskeskus/Sosiaalihallitus 
Vieraskuja 5 
02770 ESPOO 

SOK/Tavaratalo Sokos 
Valtakatu 9 
94100 KEMI 

SOK/Tavaratalo Sokos 
Torikatu 21 
95400 TORNIO 

Enso-Gutzeit Oy 
Salon Konepaja 
24100 SALO 

Allamainitun asiakkaan nimi muutetaan seuraavanlaiseksi 

636480 

uusi 

ASKO OY 
Pietarsaaren Valimo 
PL 37 
68601 PIETARSAARI 

(Tlk 301/84, 15.8.1984) VT 34/84 

entinen 

oy wartsila Ab 
Pietarsaaren Valimo 
PL 37 
68601 PIETARSAARI 



JANNITTEEN KYTKEMINEN 

RATAJOHTOIHIN ALUEELLA: 

JUURIKORPI - HAMINA 
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Ra t a j o hmihin alueella J uur i korpi-Hamina k y tketaan 25000 v j anni te 

3.9.1984 klo 8.00. 

Vaaratilante ista ja mahdol lise s ti havaitta v ista rata j ohdon v ioi sta 

on i l moite ttav a v a l ittomasti Kouvo l an a l uevalv omoon. 

Kouvolan alueval vomon haly t yspuhe limet o vat: 

- yl e isesta puhelinverkosta 

tai 

- VR:n puhelinverkosta 

oh i valinta 

951-17332 

951-29211 V2531 ja 2532; 

951-292531 ja 292532; 

971-2531 ja 971-2532 

Mikali halytyspuhelimet ovat varatut, ote taan y htey s lahimpaan 

VR:n puhe l unvalittajaan (VR:n p uhelinve rkossa n :o 81), joka toi

mittaa halyty ksen e delleen . 

(Stt 3812/ 440/ 84, 17.7.1984) VT 34/ 84 

AVOIMIA VIRKOJA JA TOIMIA 

Toimistovirkai l ijan (A 3) toimi toistaiseksi talousosastolla (tili 

toimiston yleinen jaosto) . Talousosaston johtajalle osoitetut kir

jalliset hakemukset on toimitettava talousosaston kansliaan h . 228 

viimeistaan 24 . 9 . 1984 ennen virka - ajan paattymista . 

3 4 
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NIMITYKSI~ JA M~~R~YKSI~ 

T a 1 o us o sa s to : liikennetarkastajan (A 20) virkaan ap lkt(A 18) 
Helge Lauri Haapala , alemman palkkaluokan liikennetarkastajan (A 18) 
virkaan ap lkt (A 16) Onni Orvo Suokas, alernrnan palkkaluokan liiken
netarkastajan (A 17) virkaan vt . ap lkt (A 17) Kalervo Uolevi M§ki
nen, alemman palkkaluokan liikennetarkastajan (A 16) virkaan tsiht . 

(A 10) Aira Hellevi Vainio , toimistosihteerin (A 12) virkaan (Hy vto) 
tsiht. (A 11) Reino Samuel Huhtamaki, toirnistosihteerin (A 11) vir
kaan (Hki vto) ylim . tvirk . (A 5) Ossi Henrik Honkanen , toimistosih
teerin (A 10) virkaan tsiht. (A 8) Salme Orvokki Holopainen ja tsiht. 

(A 8) Leena Kirsti Jalantie, toimistosihteerin (A 10) virkaan (Hki 

vto) ylim.tsiht. (A 8) Anna-Liisa H§tonen, toimistosihteerin (A 8) 
virkaan tvirk . (A 4) Katri Annikki M§ntyniemi, 

ylim§ar§iseen liikennetarkastajan (A 14) toimeen (Hki vto) tsiht . 
(A 12) Simo Juhani Laitinen , ylim§§r§iseen toimistosihteerin (A 8) 
toimeen tvirk . (A 8) Sirpa- Liisa Karasuo ja tvirk . (A 4) P§ivi Hele 
na ~ik§s . 

R a t a o s a s t o: opastinesimi ehen toimeen (Ri) 
rataesimies Veikko Tapio Helle . 

R a t a o s a s t o: ylim. toimistovirkailija (A 3) 
Enni Elina Niittykoski. 

Helsinki 1984. Valtion painatuskeskus 
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TY~TUNTIJ~RJESTELMKN LAATIMINEN NS . HEITTOMIESTEN OSALTA 

KonduktBorin , junamiehen tai veturimiehiston tehtavissa toimivien 
ns . heittomiesten osalta tyoaikalain 20 §:ssa tarkoitetun tyotunti 
jarjestelman ennakkoon laatiminen e i tyon laatuun nahden ole mah
dollista. Taman vuoksi Valtionrautatiet on hakenut tyosuojeluhal 
litukselta vapautusta edella tarkoitetun tyotuntijarjestelman laa
timisesta ns. heittomiesten osalta . 

Tutkittuaan hakemuksen tyosuojeluhallitus on nojautuen tyoaikalain 

20 § :aan, harkinnut tyon laatuun nahden oikeaksi myontaa osittai
sen vapautuksen tyotuntijarjestelman laatimisesta edel la mainittua 
tarkoitusta varten siten, etta tyotuntijarjestelmassa ns . heitto

miesten osalta mainitaan tyoaikalain 15 §:ssa tarkoitetun yhden
jaksoisen viikkolevon aika. 

Paatos on voimassa toistaiseksi kuitenkin enintaan 31 . 12 . 1985 
saakka . 

(Hloj n:o RH 728/121/84, 22.8.1984) VT 35/84 . 

VIDEOLAITTEIDEN HANKINTAOHJE 
Painos valmistunut , tilattavissa omatarvepainosta painotuote

numero1la VR 1439 . 
(H1t 167/289/84 , 20 . 8 . 1984) VT 35/84 . 

KANSAINVALINEN KIITOTAVARATARIFFI TCEx (VR 4670) 

DB : n asema1uettelosta sivulta 3 poistetaan Berg (Pflaz) kaikkine 

merkintoineen . 

TCDD : n hintataulukosea sivul1a 5 korjataan seuraavat hinnat : 

km 

201-400 
10 kg 

3 , 70 

100 kg 

37 , 00 

Lt 22 . 8 . 1984 , VT 35/84 

101 - 200 kg 

3 , 70 

201 - 500 kg 

3 , 70 

y1i 500 kg 

37,00 
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VARASTETTUJA INTERRAIL-KORTTEJA 

Eng1annista tu11een i1moituksen mukaan sie11a on varastettu seuraa
vat INTERRAIL-kortit: nro 0076801 - 0076825 . 

Naissa korteissa on painettuna GREAT BRITAIN siina kohdassa, missa 
suoma1aisissa 1ukee SUOMI-FINLAND. 

Tavattaessa em. numeroi1la varustettuja IR- kortteja on matkustaja 
1ippuineen vietava seuraava1la mahdo11ise11a asema11a po1iisi1le, 
jota pyydetaan ottamaan yhteys rautateiden rikostutkijoihin . 

(Lht nro 3747/563/84, 14 .8.84) VT 35/84 

AIKATAULUN 184 LISAYS 

Lisays 3 aikatau1uun 184 ilmestyy ja jaetaan kaiki1le aikatau1ukir
jan ti1anneil1e . 

Lisayksen voimaantu1opaiva on 27.8.1984 . 

PUHELINLUETTELOMUUTOKSET , OULU 

Ou1un puhe1inkeskuksessa tehdaan 1auantaina 1 . 9.1984 k1o 8 . 15- 9 .1 5 
seuraavat numeromuutokeet, jotka pyydetaan korjaamaan VR : n puhe1in-
1uette1oihin : 

01 sivu 3 , 1isataan, 
rtpp Koistinen Erkki 

01 sivu 5, muutetaan , 
liikenteenhoito 

01 sivu 23, muutetaan, 
rkm Vilen Risto 

rautatiepiirin paa11ikko 
koti 961 - 539 961 - 200 (uusia) 

junaohjaaja , 

336r ( ent . 200 r ) 

hiteausrakennusmestari 

koti y 555 651 537 ( ent. 336) . 

Muutostyon aikana tarvittavat yhteydenotot Ou1un junaohjaajaan pyy
detaan tekemaan numeroon 961-518 tai y 981 - 226 358 . 

3 5 
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LIIKENNEPAIKKOJEN VALIMATKAT 

Liikennepaikkojen valimatkat-julkaisuun tehdaan 1.9.1984 lukien 
seuraavat muutokset: 

Muutetaan Metsolahden liikennoimistapamerkinnaksi sarak
keeseen 5 Hil. 

(Lko 2811/571/84, 22.8.1984) 

Muutetaan Kyttalan ja Risteen liikennepaikkojen kohdalle 
sarakkeeseen 4 ylimmalle riville Peipohjan tilalle Kokema
ki. 

Muutetaan Eurajoen, Harjavallan, Harolan, Kalkun, Karkun, 
Karran, Kauttuan, Kauvatsan, Kiikan, Kiukaisen, Kyttalan, 
Leukaluun, Lielahden , Nakkilan, Nohkuan, Nokian, Panelian, 
Rauman, Risteen, Siuron, Suoniemen, Vammalan, Voitoisen, 
Vuojoen ja Aetsan liikennepaikkojen kohdille sarakkeessa 4 
olevan nimilyhenne Pej nimilyhenteeksi Kki. 

(Yt 22.8.1984) VT 35/84 

Liikennepaikkojen valimatkat-julkaisun liitteeseen V "Kappaletava
raliikennepaikat" tehdaan alkaen 3.9.1984 seuraava muutos: 

Muutetaan Kaskisten palvelutasotunnukseksi C. 

Vastaava muutos tehdaan Kappaletavaraliikennepaikat-kirjaseen 
(VR 3726). 

VALTIONRAUTATEIDEN AUTOLIIKENNE (VR 2650) 

Seinajoen terminaalipiirin linjan nro 4002 Seinajoki-Lapvaartti 
liikennoinnin siirtyessa 3.9.1984 alkaen kokonaisuudessaan rauta
teiden hoidettavaksi yliviivataan linjan merkintojen kaksi viimeis
ta kappaletta ja korvataan ne merkinnalla: VR Seinajoki . 

(Nro Yt 31353/540/84, 21 . 8.1984) VT 35/84 
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KUORMAUSAPUVALINEIDEN KAYTTOMAARAYKSET, VR 2652.5 
(Kansio: KAPPALETAVARA) 

Maarayksia muutetaan 1.9.1984 alkaen seuraavasti: 

1.2 Vaihtokelpoiset (= liikennekelpoiset) kuormalavat kotimaan
li ikenteessa. 

Kotimaanliikenteessa ovat keskenaan vaihtokelpoisia 
- FIN-kuormalavat (Standardi SFS 3651, 29.2.1980/korj. 

31 .12.1983) 
- VR-kuormalavat (Standardi VRS 1046, 28.5.1975 7 kansi

lautaa) 
seka vuoden 1984 loppuun saakka 
- VR-kuormalavat (Standardi VRS 1046, 29.4.1966/korj. 

27.9.1968 6 kansilautaa) 
1.1.1985 alkaen ei 6-kansilautainen VR-tunnuksin merkitty 
lava ei ole enaa vaihtokelpoinen ja sen merkinnat on pei
tettava mustalla maalilla. 

Muilla kuin ylla kuvatuilla tunnuksilla merkityt tai tun
nusmerkittomat kuormalavat ovat k e r t a k a y • t t o -
1 a v o j a eli k e r t a 1 a v o j a. 
Kertalavojen suhteen ei harjoiteta minkaanlaista lavanvaih
toa. 

35 
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FIN- ja VR-lavan vaihtokelvottomuus (= liikennekelvotto
muus) 

1. Tunnusmerkinnat puutteelliset tai puuttuvat kokonaan . 
2 . Naulat nousseet ylos lavan pinnasta . 
3 . Yksi tai useampia valitukia tai lautoja puuttuu , ne 

ovat halkeilleet tai murtuneet siten, etta naulat ovat 
nakyvissa . 

4 . Lava on kohtuuttomasti likaantunut , pahanhajuinen tai 
niin marka , etta aiheuttaa vahinkoa kuormattavalle tava
ralle. 

5. Liikennekelvoton lava on katsottava kertalavaksi. 

LIIKENN EKELVOTON 
KUORMALAVA 

1 . 4 (Poistetaan) 

2 KUORMALAVOJEN VAIHTO KAPPALETAVARALIIKENTEESSA 
2.1 Menettelyohjeet 

Rautatiet antaa ja vaatii liikennekelpoisesta (= vaihtokel
poisesta) FIN-/VR-lavasta vastaavan vaihtolavan . Liikenne
kelpoisuus maaraytyy FIN-lavajarjestelman saantojen mukaan 
(ks . kohdat 1 . 2 ja 1 . 3) . 
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Jos VR:lle tavaran alla tuleva vaihtolava on liikennekelvo
ton, ei lahettajalle anneta vaihtolavaa, vaan merkitaan 
rahtikirjan kenttaan nro '53 (Tiedotuksia vastaanottajalle/ 
Varaumat) varaumaksi esim. "Yksi lava rikki/Ei annettu 
vaihtolavaa/VR henkilon nimi". Vastaanottajalta ei vastaa
vasti vaadita tasta lavasta vaihtolavaa. 

Jos lavahuppu tai muu sidonta estaa lavan liikennekelpoi
suuden toteamisen, tehdaan tastakin merkinta rahtikirjaan 
ja menetellaan edella esitetylla tavalla (FIN-lavasuositus 

1.12.82, 653/652). 

Jos VR luovuttaa vastaanottajalle tavaraa liikennekelvotto
malla vaihtolavalla, eika rahtikirjassa ole lahtovaiheessa 
tehtya varaumaa lavoista, on VR:lla oikeus saada vastaanot
tajalta tavaran alla eleva lavansa (FIN-lavasuositus, 655). 
Lavasta luopuminen on ehdottomasti kielletty. 

Kuormalavavelasta kirjoitetaan kuormalavakuitti "Maksusi
toumus kuormalavoista" (VR 3735). 

Velallisen on palautettava lavat siihen tavarankasittely
paikkaan, jossa velka syntyi. 

Lantisessa yhdysliikenteessa vaihdetaan liikennekelpoisia 
EUR-lavoja. Kotimaan liikenteessa EUR-lava katsotaan kerta
lavaksi (ks. luku 9). 

Itaisessa yhdysliikenteessa ei harjoiteta lainkaan lavan
vaihtoa. 

VT 35/84 

35 
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AVOIMIA VIRKOJ A JA TOIMIA 

Kaksi asemamiehen tointa (A 2) Ylivieskan (2 Yv) li i kennealueella. 
Ki r jalliset hakemukset on osoitettava ja toimitettava Se i najoen 
l i ikennepiirin paall ikolle viimeistaan 1.1 0 .1 984 . 

(Yta 22 . 8 . 84) 

Helsingin varikolle haetaan vaunu- ja vetokalustohuoltoon kahta 

SAHKO - TAI KONETEKNIKKOA 

Tehtavat ovat liikkuvan kaluston kunnossapidon kehittami s-, ja muut 
tekniset suunnittelutehtavat . Tyontutkimuskoulutus katsotaan eduk
si . Hakemukset on toimitettava Helsingin varikonpaallikolle 
17 . 9 . 1984 mennessa. Lisatietoja antavat vrp Alaluusua puh . 911-3287 
ja ins Narhi puh . 911 - 3332 . 

Pieksamaen liikennepiirin sahkoalueelle haetaan 

SAHKOASENTAJA- PIIRTAJAA 

hoitamaan kaapeleiden nayttoa , kartoitusta ja kartastojen yllapi 
toa . 

SAHKOPIIRTAJAA 

nykyisen piirtajan aitiysloman sijaiseksi ajalle 01 . 11.84-
31. 10 . 95 . Tehtavana sahkoalueelle kuuluvien piirustusten piirtami
nen ja piirustusarkiston hoito . 

Tiedusteluihin vastaa ins Marja- Liisa Jokinen puh . 981 - 306 . 

Hakemukset pyydetaan osoittamaan Pieksamaen sahkoalueen paallikolle 
14 . 9 . 1984 mennessa . 

Toimist osihtee rin virka (A 11), toistaiseksi Turun konepa jassa. 

Koneosaston johta jalle osoitetut kirjalliset hakemukset . on toimitettava rautatiehallituksen 

kir jaamoon viimeistaan 1. 10.1984 ennen vir aston aukioloajan paat tymista . 

Helsinki 1984. Valtion palnatuskeskus 
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MAJOITUS YKSITTAISILLA VIRKAMATKOILLA 

VT:ss[ 10/84 ju1kaistuun hote11i1uette1oon 1is[t[[n Sein[joen koh
da11e Hote11i Aapo , puh. 964/142111, os. Ka1evankatu 2 (rautatie
asemaa vastap[[t[). Hinnat: 1 hengen huone 250 ,-/vrk ja 2 hengen 
huone 330, - /vrk . 

(RH 224/059/84 , 6 . 4 . 84) VT 36/84 

TERVEYDENHUOLLON OHJESAANT~ 

Suomen S[[doskokoe1massa on ju1kaistu va1tioneuvoston p[[tos va1 -

tion tyontekijain terveydenhuo11on ohjes[annon 8 §:n muuttamisesta 

(567/84), joka tu1i voimaan e1okuun l p[ivast[ 1984 . 

Terveydenhuo11on ohjesa[nnon muutetun 8 §:n 4 momentin noja11a 

sairausajan pa1kkaa maksetaan 1 momentissa mainitun yhden vuoden 

lisaksi kuuden kuukauden ajalta, jos tyontekija on hakenut valtio

konttorilta tyokyvyttomyyse1aketta seitseman kuukauden ku1uessa 
sairaus1oman a1kamisesta. Palkkaa suoritetaan kuitenkin enint[[n 

sit[ kuukautta seuraavan ka1enterikuukauden loppuun asti , jonka 

aikana el[ke on myonnetty tai e1[keasia on va1tiokonttorissa 1o

pu11isesti ratkaistu. 

Va1tioneuvoston p[atosta sove1letaan sen voimaantu1on j[1keen a1 -

kaneisiin sairaustapauksiin. Paatosta sove1letaan 1is[ksi myos 15 

p[ivan[ toukokuuta 1983 ja sen j[1keen mutta ennen p[[toksen voi

maantu1oa a1kaneisiin sairaustapauksiin, mikali tyokyvyttomyyse1a

ketta on haettu va1tiokonttori1ta yhden vuoden kuluessa sairaus1o

man alkamisesta . 

(N:o H1o 555/169/84 , 27 . 8 . 1984) VT 36/84 . 
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JAMSAN PUHELINKESKUS 

Jamsan uusi puhe1inkeskus otetaan kayttoon 10.9.1984 k1o 10.00 -
16.00 va1isena aikana. Tal1oin tulevat seuraavat muutokset 
voimaan: 
1. Nykyinen kasikeskuksen suuntanumero 939 kytketaan uuden 

keskuksen suuntanumeroksi 
2. Asemase1ektori Orivesi-Jamsankoski poistetaan kaytosta 

3. Puhe1ut Jamsaan 

4. 

Soitettaessa Jamsan keskuksen tilaaji1le muista VR:n kes
kuksista valitaan seka Jamsan keskuksen suuntanumero 939 
etta ti1aajanumero perakkain 

Jams an keskuksen puhe li numero t 
Jams an keskus 939 - 211 

y ( 942) 2001 
asemapaallikko 201 
junansuorittaja 211 
tavaratoimisto 202 
tavarasuoja 203 
asematoimisto 213 
sosiaa1i til a 209 
rte : n toimisto 310 
viesti1aitehuone 200 

303 
tyokunnat 307 
Yhtyneet paperitehtaat, Kaipo1a 207 
a semapaa 1li kko, Jamsankoski 212 
junasuorittaja, 212 
tyokunnat, 308 
junasuorittaja, Lahdenpera 210 
vies~i1aitehuone, 305 
tyokunnat, 306 

Uudet numerot pyydetaan korjaamaan Tampereen puhelin1uette1on 
sivu11e 10. Puhe1in1uettelon sivut uusitaan myohemmin. 

d 

36 
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Mahdo11iset kayttoanotosta aiheutuvat Jamsan keskuksen viat 
pyydetaan i1moittamaan numeroihin 939-303 tai 931-2500. 

VT 36 / 84 

HAAPAJARVEN PUHELINKESKUS 

Haapajarven uusi puhe1inkeskus otetaan kayttoon 6.9.1984 
klo 12.00. Ta11oin tu1evat seuraavat muutokset voimaan: 

1. Suuntanumerot 

1.1 Haapajarven uudeksi suuntanumeroksi tu1ee 962 (vanha 
numero 9627 poistuu kaytosta) 

1.2 Haapajarven huoltoradion tukiaseman uudeksi suunta
numeroksi tu1ee 17 (vanha numero 12 jaa Y1ivieskan 
tukiaseman suuntanumeroksi) 

2. Puhe1ut Haapajarve11e 

Haapajarvi 1iittyy Y1ivieskan keskusryhmaan (Yv, E1a, 
Kua, Rki, Hpj), jossa kaiki1la keskuksi11a on sama kau
kosuuntanumero 962 . Tata suuntanumeroa kaytetaan vain 
soitettaessa Haapajarve11e Y1ivieskan keskusryhman ul
kopuo1e1ta, muuten va1itaan vain ti1aajanumero. 
Esim. Jos Y1ivieskan ti1aaja soittaa Haapajarven ti1aa

ja11e 701, niin ti1aaja va1itsee vain numeron 701 

3. Haapajarven keskuksen puhe1innumerot 

Haapajarven keskus 

ap Kaarina Mikkola 
js 
matkatavara 
asema, sos.tilat 
rkm:n tsto 
rkm M Reijonen (713 koti) 

962 - 702 
y (984) 21026 

701 
702 
705 
706 
707 
708 
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Rto:n sos.tilat 709 

viestilaitehuone, asema 710 

li nkki 711 

ylias V Kangas (712 d koti) 

Pyhasalmi, js 715 

Pyhasalmi, ap A Hirvi 716 
Pihtipudas, rto:n tyohuone 717 
Kannonkoski, rto:n sos.tilat 718 
Tyokunnat 720 

Tyokunnat 721 

Uudet numerot pyydetaan korjaamaan Seinajoen puhe1in1uette
lon sivuille 15, 19 ja 27. Puhe1in1uette1on sivut uusitaan 
myohemmin. 

Mahdolliset Haapajarven keskusta koskevat viat pyydetaan 
ilmoittamaan numeroon 962-304 tai tyoajan ulkopuo1e11a 
962-702. 

VT 36 / 84 

SALON PUHELINKESKUS 

Salon uusi puhelinkeskus otetaan kayttoon 10.9.1984 klo 14.00. 
Talloin tulevat voimaan seuraavat muutokset: 
1. Salon keskuksen suuntanumeroksi kytketaan 924 

2. Asemaselektori va1ilta Turku-Karjaa ja ratase1ektori 
va1ilta Turku-Koski poistetaan kaytosta 

3. Pohjankurun junasuorittaja kytketaan Karjaan keskukseen. 
Uusi numero on 914-242 

4. Puhe1ut Saloon 
Soitettaessa Salon keskuksen tilaajille muista VR:n kes
kuksista valitaan seka Salon keskuksen suuntanumero 924 
etta tilaajanumero perakkain 

36 
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5 . Salon keskuksen puhelinnumerot 
Salon keskus 
Asemapaa 11 ikko 

H e n k i 1 o a s e m a 
Junasuoritus 

• Lippukassa 
Matka-, sailytys- ja 
loytotavara 

aap Heinonen Harry 
y (924) 13 992 

y (924) 13 298 
y (924) 13 298 

T a v a r a - a s e m a 
Tavara-aseman paallikko 
Alueselvittelija 

aap Sa1lyla Kaar1o 
tsiht Syrjanen Raija 

Nauta- ja kotiinkulj . 

y (924) 11 924 
tsiht Louhikoski Anita 

y (924) 7384 

Lahteva ja saapuva tavara 
Junatoimisto ja 
maaraysesimies jjm 

Kuormausmestari (vaaka) 
Kuormausmestari (avo1aituri) 

R a t a p i h a 

Pa1kkinosturi 
Vaunuvaaka 
Asetin1aite (Tku paa) 

Re1ehuone 
Huo1tohuone (automiehet) 
Huoltohuo ne (rata-a1ue) 
Tyohuone (rata-a1ue) 
sahkotyokunta 

y (924) 13 296 

Andsten He1ge 

Opastintyokunta 
Paimio junasuoritus y (921) 732 552 

rte Maki Jaakko 
tyohuone (rata-a1ue) 
rte Koivupuisto Aaro 

Pernio junasuoritus 
rte Aho Alpo 

y (924) 59 145 
y (924) 59 315 

tyohuone (rata-a1ue) 

924 - 211 
201 

211 
202 

206 

203 
213 

214 

215 

212 

216 
217 

218 
219 
210 

200 
204 
205 
208 
209 
207 
221 
222 

921-529 
529 

924-225 
226 
226 

d 
d 

d 
d 
d 

d 
d 
d 

d 
d 

d 
d 
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Uudet numerot pyydetaan korjaamaan Tampereen puhelinluettelon 
sivuille 14, 36 ja 37. Puhelinluettelon sivut uusitaan myohemmin. 

Mahdolliset Salon keskusta koskevat viat pyydetaan ilmoittamaan 
numeroon 921-301 tai tyoajan ulkopuolella 921-211. 

VT 36/ 84 

AVOIMIA VIRKOJA JA TOI MIA 

Toimis tosiht eerin (A 8 ) virka , t oistaiseksi Seinaj oe n 

ratapiirin toimistoss a ( Seinajoki). Rataosaston johtajalle 

osoitetut hakemukset on toimitettava rautatiehallituks en 

kirjaamoon viimeistaan 8 .10.19 84 ennen viraston aukioloajan 

paattymista. 

Yliteknlkon virka (A 18), toistaiseksi Pasilan konepajassa. 

36 

Koneosaston johtajalle osoitetut kirjalliset hakemukset on toimitettava rautatJehallituksen 

kirjaamoon vitmeistaan 8.10.1984 ennen viraston aukioloajan paattymista . 

NI MITYKSIA JA MAARAYKSIA 

H a 1 1 i n t o - o s a s t o : ap liikennetarkastajan (A 16) 

virkaan ap liikennetarkastaja (A 17) Eero Ilmari Uotila , toimis 
tovirkailijan (A 7) toimeen toimistovi rkailija (A 4) Seija 
Helena Partanen ja ylim . insinoorin (A 21) toimeen ylim . insinoo
ri (A 20) Lasse Tapani Wallius . 
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EROJA 

H a 1 1 i n t o - o s a s t o : valokuvaaj a Time Ante r o Syrj~nen. 

R a t a o s a s t o: rataesimies Heikki Kalevi Kortetmaki 

ja opastinesimies Toivo Veikko Nykanen 

Fvysisen kunnon testaus syksylla 1984 

Rautatiehenkilokunnan vapaaehtoista fyysisen kunnon testausta (RH:n 
kirjelma n:o H 984/7104 , 2 . 11 . 1966) jarjestetaan VRU :n aluei1la 
syyskaudella 1984 seuraavasti : 

Testipyora 1 

Ham ina 
Lappeenranta 
Helsinki, RH 

" , la 
" , rata 

Pasilan konepaja 

17 . 09- 28 . 09 
01.10-12 . 10 
15 . 10- 26 . 10 
29.10-02 . 11 
05 . 11-23 . 11 
26 . 11- 14 . 12 

Testipyorii. 3 

Kemijarvi 17 . 09 - 21. 09 
Rovaniemi 24 . 09-05 . 10 
Tornio 08 .10 - 12 . 10 
Kemi 15 . 10- 26 . 10 
Kokkola 29 . 10-02 . 11 
Pietarsaari 05 . 11-09 . 11 
Seinajoki 12 . 11-30 . 11 
Haapamii.ki 03 .12- 07. 12 
Jyvaskyla 10 . 12- 14.12 

Toijala 
Oulu 
Kontiomii.ki 
J oensuu 

Testivaunu (A 95 ) 

01.10- 05.10 
08,10-19.10 
22 . 10- 26 . 10 
29 . 10- 09 . 11 

Pori 
Rauma 
Turku 

Testipyora 2 

17 . 09 - 21.09 
24 . 09 - 28 . 09 
01 . 10-12 . 10 

Sale 
Hyvinkaa knp 
Hameenlinna 
Tampere 

15 . 10-19 . 10 
22 . 10-16.11 
19 . 11-23 . 11 
26.11-14 . 12 

Testipyora 4 
Lahti 
Mikkeli 
Pieksii.mii.ki 
Kuopio 
Iisalmi 
Savonlinna 
Pasilan knp 

Imatr a 
Kouvola 
Kotka 
Helsinki, vr 

17.09- 28 . 09 
01.10- 05 . 10 
08 . 10- 19 . 10 
22 . 10- 09.11 
12 . 11- 16.11 
19.11-23 . 11 
26 . 11 - 14 . 12 

12 , 11-16 . 11 
19 . 11- 23 . 11 
26 . 11-30 . 11 
03 . 12- 14 . 12 

Ajantilauksesta, testauspaikasta yms . ilmoitetaan tarkemmin tyo
pisteissa seinajulisteilla ja ilmoituslehtisilla . 

VR : n Urheilutoimikunta 

Helsinki 1984. Valtion palnatuskeskus 
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TYORYHM~RAPORTIT 

SARJASSA VALTIONRAUTATEIDEN SIS~ISI~ JULKAISUJA (VR/VSJ) ON 
KIRJASTOON LUOVUTETTU SEURAAVAT RAPORTIT : 

Suunnitelma virkarekisterij~rjestelm~ksi I RH. Hallinto-osasto . -
Hki, 198~. - 1~ s . , 16 liitett~. 
(VRIVSJ 198~111) 

Koneosaston laadunohjaustyoryhman raportti I RH . Koneosast o . - Hki , 
198~ . - 28 s ., 5 liitetta . 
(VRIVSJ 1984112) 

Maksul iikenne- ja kirjanpitoj~rjestelm~n yksityiskohtainen suunni
telma : Projektiryhman raportti I RH . Talousosasto . - Hki, 1984 .-
16 s . , 6 liitett~ . 
(VR/VSJ 1984113) 

Raportti malmirikastekuljetuksista I RH . Liikenneosasto . - Hki , 
1984 .- 6 s . , 12 liitetta . 
(VRIVSJ 198~114) 

TUKU - vaihtotyoprojektin loppuraportti I RH . Talousosasto . -
Hki, 1984.- 19 s ., 5 liitett~. 
(VRIVSJ 1984115) 

MUUT RAPORTIT: 

Materiaalitoimintojen kehitt~misprojekti : Materiaalin tarve-enna
kointi - ja kayttovarastotyoryhma (MATKE 2) : Valiraportti: Mate
riaalin tarve - ennakointi I RH . Talousosasto . - Hki , 198~ . - 20 s . , 
~ liitetta . 

VR : n tavarankuljetuksen autonkuljettajien ja - apumiesten tapatur 
matutkimus I Sirkka Ylipoti . -
Hki : Valtionrautatiet , tyosuojelujaosto, 198~ . - ~8 s . -
Dipl . tyo . 

Palvelualan organisaatiomuutos ja sen aiheuttama henkil5ston kou 
lutus- ja kehittamistyo VR : lla ja erityisesti Oulun rautatiepii 
riss~ I Markku Joutsenoja . - Hki : Valtionrautatiet , 1984 . - 37 s . 

Raportit ovat lainattavissa RH : n kirjastosta. 
(N:o Hlo 1031051184 , 5 . 9 . 1984) VT 37184 
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RAHTILUOTTO 

Rajattoman luotto-oikeuden kaikilla liik~nnepaikoilla ornaavista 

asiakkaista laadittuun tietokonelistaan tehdaan seuraavat rnuutokset: 

Luetteloon lisataan 

752378 

752576 

752964 

753145 

753152 

753160 

753178 

753228 

753236 

Valio Meijerien Keskusosuusliike 
Ruokapakastetehdas 
Lekakuja 2 
111 30 RIIHIMAKI 

E-Osuuskunta Eka 
Sotka Kalustetalo 45 
Sanunonkatu 64 
33540 TAMPERE 

Huhtarnaki Oy Ketjutehdas , Koylio 
PL 213 
20101 TURKU 

Puulaaki Oy/G A Serlachius by 
Metsaosasto 
PL 277 
33101 TAMPERE 

Puulaaki Oy/Oy W Rosenlew Ab 
Metsaosasto 
PL 159 
28101 PORI 

Puulaaki Oy/Oy Nokia Ab 
Metsateollisuus 
PL 1 
37101 NOKIA 

Puulaaki Oy/Oy Kyro Ab 
Metsaosasto 
39200 KYR~SKOSKI 

Irnatran Voirna Oy 
Hikian toirnisto 
12240 HIKIA 

E-Osuuskunta Eka Centrum Hameenlinna 
Raatihuoneenkatu 14 
13100 HAMEENLINNA 

37 
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Luettelosta poistetaan 

651315 

662106 

Anttila Tukkukauppojen Oy 
Toppila 2 
90520 OULU 

Oy Renlund Ab 
Valtakatu 37-39 
45700 KUUSANKOSKI 

Allamainitun asiakkaan nimi muute taan seuraavanlaiseksi 

634436 

uusi 

HACKMAN TALOUSTAVARAT 
Oy Finncrown Ab 
Jarv enpaan tehdas 
04400 JJffiVENPM 

(Tlk 319/84 , 4 . 9 . 1984) VT 37/84 

K~YTOST~ POISTETUN TAVARAN MYYNTI 

entinen 

WartsiUi. oy 
Jarvenpaan Emali 
Wartsilankatu 100 
04400 JJffiVENPM 

Myydaan Hyvinkaan varastoon kertyneita kayt5sta poistettuja radio 

puhelimia ja tukiasemia . 

Tiedustelut 917 - 2814/Inkila . 

VT 37/84 
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KAUKOJUNIEN VARAPAIKAT JA EXPRESS-JUNIEN KONDUKTOORIN PAIKKAKIINTIOT 
27.08.1984 ALKAEN 

37 

Varapaikkajarjestelma kasittaa seka makuu- etta istumapaikat. Liiken
netoimiston RAP-valvojalla on oikeus antaa naita paikkoja etukateen 
ennen junan lahtoa alkuasemaltaan sairaspaikoiksi tai virheiden kor
jauksiin. Konduktoorille toimitetaan tieto varapaikkojen kaytosta 
junan lahtoaseman valityksella. 

Junan lahdettya voi konduktoori kayttaa varapaikkoja harkintansa mu
kaan (makuupaikkojen myynti, virheiden korjaus}. 

BOTNIA-EXPRESS 45/46 

Junassa ei ole varsinaisia varapaikkoja, mutta em . syista on RAP- val
vojalla oikeus antaa paikkoja konduktoorin paikkakiintiosta ennen 
junan lahtoa alkuasemaltaan . Junan konduktoorille toimitetaan tieto 
va r atuista kiintiopaikoista em . tavalla. 

Helsingin, Tampereen, Parkanon ja Seinajoen asemilta ilman paikkalip
pua junaan nousevia matkustajia varten on konduktoorilla paikkakiin
tiot seuraavasti: 

Vaunun nro 

1 

4 

Kokoushytit : 

Paikat nro 

41 - 56 2 lk 
175 - 178 lk 

manuaalisen myynnin karttaa pitaa Tampereen lip
putoimisto , puh . 931-2120 (VT 15/83} 

KAUKOJUNIEN VARAPAIKAT 

MakuuEaikat 
Juna nro Yaunu nro Paikat nro 

9/10 75 31 - 33 
51/52 39 31 - 33 
61/62 30 31 - 33 
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MakuuEaikat 
Juna nro Vaunu nro Paikat nro 

63/64 5 31 - 33 
65/66 12 31 - 33 
71/72 48 31 - 33 
73/74 55 31 - 33 

109/61 20 31 - 33 
109/110 81 31 - 33 
64/110 20 31 - 33 

IstumaEaikat 
Juna nro Vaunu nro Paikat nro 

1/2 138 1 - 2 
139 1 - 2 

3/4 430 1 - 2 
5/6 584 1 - 2 

EP 7/8 124 1 - 2 
121 175 - 178 1 lk 

9/10 139 Jns 1 - 2 
532 Sl 1 - 2 

11/12 185 Imr 9 - 10 
13/14 337 1 - 2 
15/16 431 1 - 2 
31/32 390 Vs 1 - 2 

389 Kok 1 - 2 
32 394 Sk-Hki 175 - 178 su-pe 1 lk 
33/34 348 Kok 1 - 2 

349 Kok 1 - 2 
367 Vs 1 - 2 
370 Vs 175 - 178 1 lk 

36 427 1 - 2 
429 1 - 2 
390 1 - 2 

41 337 Sk 1 - 2 

377 Pm 1 - 2 pe 
42 337 1 - 2 

43 321 9 - 10 
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Juna nro Vaunu nro Paikat nro 

44 321 9 - 10 

352 9 - 10 SU, SV 

47 426 1 - 2 

429 1 - 2 

49 421 1 - 2 
51/52 397 1 - 2 

EP 57/58 101 1 - 2 
104 175 - 178 1 lk 

61/62 471 1 - 2 
63/64 452 1 - 2 
65/66 461 1 - 2 27.8.84-29.9.84 

462 1 - 2 alk. 30 . 9.84 
67/68 390 Vs 1 - 2 

400 Roi 1 - 2 
401 Roi 1 - 2 
404 Roi 175 - 178 1 lk 

69 129 Roi 1 - 2 

394 Sk 175 - 178 ma-la 1 lk 
70 129 Roi 1 - 2 

421 Sk 1 - 2 SU, SV 

71/72 492 1 - 2 

73/74 507 1 - 2 
75/76 408 1 - 2 

431 Kv 1 - 2 la 
77 431 Kv 1 - 2 pe 
77/78 424 1 - 2 

425 1 - 2 

79/80 593 1 - 2 

EP 83/84 111 1 - 2 

85/86 511 1 - 2 
90 361 Jy-Hki 9 - 10 

321 Tpe-Hki 9 - 10 
91 352 9 - 10 

93 355 9 - 10 su-to Tpe, pe, la Jy 
358 9 - 10 
361 9 - 10 su-pe 

94 355 Pm-Hki 9 - 10 
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Juna nro Vaunu nro Paikka nro 

352 Jy-Rki 9 - 10 
95/96 129 1 - 2 

97/98 377 1 - 2 

101 435 1 - 2 

103/104 430 1 - 2 
105/108 355 9 - 10 
106 435 1 - 2 

102/107 442 1 - 2 
109/110 448 1 - 2 
114 352 9 - 10 
121 201 1 - 2 
122 430 1 - 2 
123 191 Tku 1 - 2 30.9.84-1 .6.85 

346 Ukp 9 - 10 27.8.84-29.9.84 
124 435 1 - 2 
125 216 1 - 2 
126 242 9 - 10 27.8.84-29 . 9.84 

349 9 - 10 30.9.84-1 .6 .85 
127 430 Ukp 1 - 2 alk. 30.9. Hki-Tku 
128 201 1 - 2 
129 435 1 - 2 

430 Ukp 1 - 2 au, av alk 30.9. Rki-Tku 
130 346 Ukp 9 - 10 27.8.84-29.9.84 

349 9 - 10 27 .8.84-29.9 . 84 pe, au 
191 1 - 2 30.9 .84-1.6.85 

131 430 1 - 2 
132 216 1 - 2 
133 242 9 - 10 27.8 . 84-29 . 9.84 

349 9 - 10 30.9 .84-1.6 . 85 
245 9 - 10 au, av 27 .8.84-29 . 9.84 
346 9 - 10 su 30.9.84-1 .6 . 85 

134 430 1 - 2 
216 1 - 2 la 

141 309 9 - 10 
312 9 - 10 
321 9 - 10 

142 309 Pri 9 - 10 
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Juna nro Vaunu nro Paikat nro 

306 Rma 9 - 10 pe-su 

143/144 323 1 - 2 
145/146 273 Pri 1 - 2 

271 Hpk 1 - 2 

151/152 430 1 - 2 

155 430 Pri 1 - 2 

421 Sk 1 - 2 pe 
156 430 1 - 2 

157 429 1 - 2 ma-to 
138 1 - 2 su, SV 

158 429 1 - 2 ti-pe 
138 1 - 2 ma 

HALLITUKSEN JASENTEN MAKUUPAIKAT 

27 . 08 .1 984 alkaen var ataan hallituksen jasenten matkoja varten yksi 
1 . luokan osasto seuraavista makuuvaunuista : 

Juna Vaunu Matkareitti 

9 75 Helsinki - Joensuu 

9/800 76 Helsinki- Savonlinna 

51 39 Hels inki-'Oulu 
51/56 1 pe 33 Helsinki-Vaasa 

61 30 Helsinki - Rovaniemi 

61/563 su- to 33 Helsinki - Vaasa 

63 5 Helsinki - Rovaniemi 

65 pe, su 12 Helsinki - Rovaniemi 

71 48 Helsinki - Kontiomaki 

10 75 Joensuu- Helsinki 

809/10 76 Savonlinna- Helsinki 

52 39 Oulu- Helsinki 

568/52 su, sv 33 Vaasa- Helsinki 

62 30 Rovaniemi - Helsinki 

568/62 ma-pe 33 Vaasa- Helsinki 

64 5 Rovaniemi-Helsinki 

66 pe, su 12 Rovaniemi- Helsinki 

72 48 Kontiomaki - Helsinki 

37 
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Nama paikat vapautuvat yleiseen myyntiin junan lahtopaivana klo 
12.00, ellei niita siihen mennessa ole varattu. 

(Nro Lht 3657/539/84, 4 . 9 .84) VT 37/84 

KANSAINVALINEN TAVARALIIKENNE , LANTINEN 

Julkaisuun KANSAINVALINEN TAVARALIIKENNE, LANTINEN, osaan II "PIM" 
(VR 4669) ilmestyy lisalehti nro 20, joka on voimassa 01.7 . 1984 lu
kien . Omatarvepaino suorittaa jakelun painoksen valmiatuttua . 

(Yt 31 . 8 .84) VT 37/84 

AVOIMIA VIRKOJA JA TOIMIA 

Valokuvaustekniikan hyvin hallitsevaa sek2 videotoimintaan kiin
nostusta tuntevaa henkiloa haetaan VR:n tiedotusjaostoon. 
Ilmoittautumiset tyonaytteineen osoitettava tiedotuspaallikko 
Erkki Puntarille , RH, tiedotusjaosto, syyskuun 27 . paivaan mennessa. 

Aaemapaallikon (A 13) virka , liikennemestarin (A 8) virka , kaksi 
toimistosihteerin (A 8) virkaa , ylikonduktoorin virka , kolme ve

turinkuljettajan (A 12) virkaa ja kolme konduktoorin virkaa . 
Liikenneosaston paallikolle osoitetut kirjalliaet hakemukset on 

toimitettava rautatiehallituksen kirjaamoon viimeistaan 15.10 . 1984. 

Edella mainittuihin virkoihin nimitetyt aijoitetaan toistaiseksi seu

raavasti: 

aaemapaallikko (A 13): Savonlinnan (1 Pks js- pat . ) liikennealueelle, 
liikennemestari (A 8) : Joensuun (1 Jns js : n vl-sij . ) liikennealueel

le, 
toimistosihteerit (A 8) : Joensuun (1 Nrl yhdysliikennetoimisto) lii

kennealueelle ja Joensuun (1 Jns) varikolle , 
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ylikonduktoori: Joensuun (1 Jns opastuskond . )liikennealueelle, 
veturinkuljettajat (A 12): Joensuun (3 Jns) varikolle seka 

konduktoorit : Joensuun (2 Jns) ja Savonlinnan (1 Sl) lii 
kennealueille. 

Kolme ylimaaraista jar jestelymestarin toin"';a , vaununtarkastajan toi 

mi, vaihdemiehen toimi, kolme junamiehen tointa ja toimistovirkaili
jan toimi (A 4) . Rautatiehallituksen liikenneosaston paallikolle 

osoitetut kirjalliset hakemukset on toimitettava Joensuun liikenne
piirin paallikolle viimeistaan 15.10.1984. 

Edella mainittuihin toimiin nimitetyt ja ylimaaraisiin toimiin otetut 

sijoitetaan toistaiseksi seuraavasti: 

ylimaaraiset jarjestelymestarit : Joensuun (3 Jns junatoim . ) liikenne
alueelle, 

vaununtarkastaja : 
vaihdemies: 

Joensuun (1 Jns) varikolle , 
Joensuun (1 Jns) liikennealueelle, 

junamiehet: Joensuun (3 Jns) liikennealueelle, 
toimistovirkailija (A 4) : Joensuun (1 Jns) varikolle . 

Kaksi veturinlammittajan tointa (A 6) , veturinlammittajan toimi 
(A 4), nelja asemamiehen tointa (A 2) ja kymmenen asemamiehen toin

ta (A 1). Kirjalliset hakemukset on osoitettava ja toimitettava Joen
suun liikennepiirin paallikolle viimeistaan 15.10.1984. 

Edella mainittuihin toimiin nimitetyt sijoitetaan toistaiseksi seu
raavasti: 

veturinlammittajat (A 6): Joensuun (2 Jns) varikolle, 

veturinlammittaja (A 4): Savonlinnan (1 Sl) liikennealueelle , 
asemamiehet (A 2): Joensuun (2 Uim js- pat., 1 Hsl) ja Lieksan 

(1 Nrm) liikennealueille seka 
asemamiehet (A 1 ): Joensuun (7 Jns, 1 Toh js- pat.) ja Lieksan 

(1 Lis, 1 Vlm js- pat.) liikennealueille. 
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Toimistoslhteerin (A 13) virka ja toimistosihteerin (A ) virka, 

toistaiseksi Oulun ratapiirin toimistossa (Oul~. Rataosaston 

johtajalle osoitetut hakemukset on toimitettava rautatiehallituk

sen kirjaamoon viimeistaan 15.10.19 4 ennen viraston aukioloajan 

paattymista. 

Toimistovirkailijan (A 5) Loimi, toistaiseksi Oulun ratapiirin 

toimistossa (Oulu}. Rataosaston johtajalle osoitetut hakemukset 

on toimitet tava Oulun ratapiirin paalliki:ille v iimeis Li:ian 15.10.1984. 

Siihkoasemuskeskukseen llyvinkii1ille haetaan amnattikoul un 

radio1injan kiiynytta tai vastaavat tiedot omaavaa 

L i n k k i a s e n t a j a a 

F~- ja PCM-radiolinkkilaitteiden asennus- ja kunnossapito
tehtaviin. Tyo on matkatyotti. Hakemw<sct on osoitettava Sah
kosennuskeskuksen paiillikolle os. Vesitorninkatu 1 05820 Hy
vinktia 24.9.1984 mennessii. 

Tieduste.luihin vastaa teknikko Esa Orava puh. 914-262629 
tai VR:n puh. 917-2629. 

NIMITYKSIA JA MAARAYKSIA 

1 i i k e n n e o s a s t o: Apulaisasemapaallikon (A 16) virkaan 
(Roi) toimistosihteeri (A 10) Elli Ester Aisala, toimistosihteerin 
(A 8) virkaan (01) toimistovirkailija (A 5) Raili Sinikka Tapio, 
liikennemestarin (A 8) virkaan (Nrm) ylim. liikennevirkailija (A 5) 
Tero Henry Hirvonen ja liikennevirkamiesharjoittelija Sinikka Liisa 
Kukkonen, liikennemestarin (A 8) virkaan (Sl) ylim. liikennevirkai
lija (A 5) Jorma Tapani Mehtonen, veturinkuljettajan (A 12) virkaan 
(Jns) veturinlammittajat (A 6) Kari Johannes Molkanen ja Heikki 
Kalevi Felli, konduktoorin virkaan (Jns) junamies Jaakko Ilmari 
Piitulainen ja vaihdemies Timo Pekka Toivanen, konduktoorin virkaan 
(Nrl) junamies Mikko Urho Johannes Karkas, toimistovirkailijan 
(A 4) toimeen (Nrl) toimistovirkailija (A 2) Leena Kaarina Rasanen, 
junamiehen toimeen (Jns) asemamiehet (A 1) Harri Olavi Ikonen, Arto 
Matti Antero Varis, Pentti Kalevi Olenius ja Hannu Johannes Polla
nen seka asemamies (A 2) Pentti Kalevi Praatskonen , vaihdemiehen 
toimeen (Jns) asemamiehet (A 1) Reijo Vilho Olavi Maatta, Aimo Pek
ka Antero Pursiainen ja Erkki Osvald Pyykko. 
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Asemamiehen (A 2) toimeen (Hki) tilapainen asemamies Laila Marita 
Auvinen, asemamiehen (A 2) toimeen (Hki) ylim . asemamies (A 1) 
Pertti Juhani Hamalainen, ylim. asemamiehen (A 2) toimeen (Lh) ti
lapainen asemamies Jouni Juhani Heiskanen, asemamiehen toimeen 
(A 2) (Ke) ylim. asemamiehet (A 2) Rauno Kalevi Helander ja Seppo 
Olavi Raskunen, asemamiehen (A 2) toimeen (Kr) tilapainen asemamies 
Ingemar Kristian Mutanen, asemamiehen toimeen (A 1) (Kr) tilapaiset 
asemamiehet Teppo Ta~ani Puputti ja Dan Kristian Sundell, autonkul
jettajan toimeen (Hl) asemamies (A 2) Martti Olavi Latvanne ja 
ylim. tallimiehen toimeen (Ri) tilapainen tallimies Markku Tapani 
Ketola. 
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K o n e o s a s t o : ylimaaraiseen toimistosihteenn (A I 2) toimeen (Tku knp) tsiht (A I I) Eeva 

Anmkkl Ruut, yHmaaraiseen teknillisen apulaisen (A 9) toimeen (RH/Ktt) ylim.piirtaja (A 8) 

Raimo Tap10 Kontkanen, ylimaaraiseen toirnistosihteerin (A 8) to1meen (RH/Ktt) piirtaja 

(A 7) Irma Aulikki Helin. 

R a t a o s a s t o: varastomestari Pentti Ensio Takala. 

K on eo sa s to: koneinsinoori A1mo Olavi Pere. 
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SIVIILIPALVELULAITOKSEN MATKALIPPUTILAUKSET 

Mikali siviilipalvelusrniesten kayttarnissa vihreissa A6-kokoisissa Tyo

voirnarninisterion Talousosaston antarnissa ilmaisrnatkojen ostotositteissa 

ei ole kirjoitettuna asiakasnurneroa , niin asiakasnumerona kaytetaan Tyo

voirnarninisterion henkiloliikenteen luottonurneroa 691709 . 

(Trk 111/84, 12.9.84) VT 38/84 

LUOTTOHAKEMUS 

Rautatiehallituksen antarnia luottoehtoja rnuutettiin 1.7.1984 lukien 

siten, etta uusilta asiakkailta ei ilman erityista syyta vaadita 

vakuutta . Luoton hakijaa tulee kuitenkin pyytaa liittarnaan ~uotto

hakernukseensa jaljennos kaupparekisteriotteesta tai sen puuttuessa 

rnuu luotettava selvitys yrityksen toirnialasta, ornistussuhteista ja 

nirnenkirjoitusoikeudesta. Samalla on uusittu luottohakernuslomake 

VR 4136, joka valrnistuu Ornatarvepainosta viikolla 38. Vanhat lomak

keet pyydetaan havittarnaan . (Tlk 332/84, 12.9.1984) VT 38/84 

TP-LAVALIPUKE (VR 2807 .1 ) 

Tp-lavalipuketta (VR 2807 . 1) on tilattavissa omatarvepainosta myos 

teippina lomakenumerolla VR 2807.1. Teippirullassa on n . 600 lipu

ketta ja se soveltuu kaytossa oleviin telineisiin . 

TP·LAVA 
VRIIIII'J7.1 fllhc100 101hclllll M ·• ""'··--

Tp- lavalipuketta (terminaalipiirilava) kaytetaan erottamaan maara

terminaalissa hajoitettavat lavataakat - myos sidotut ja huputetut -

asiakaslavoista. 

Lipuketta kiinnitetaan yksi lavataakan kummallekin pitkalle sivulle . 

Lipuketeipin kayttaminen lavataakan sidontaan on ehdottomasti 

kielletty . 

Vakinaiselle asiakkaalle, jonka lahtevissa lavataakoissa ko . lipu

ketta katsotaan tarvittavan, voidaan luovuttaa teippirulla etukateen 

tapahtuvaa lavataakkojen merkitsemista varten . 

{Nro Lko 31449/511 /84, 11 . 9 . 1984) VT 38/84 
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KONTIOMAEN PUHELINKESKUS 

Kontiomaen puhe1inkeskus otetaan kayttoon 25 .9.1984 k1o 10.00-
16.00 va1isena aikana. Ta11oin astuvat voimaan seuraavat muu
tokset: 

1. Nyt Kajaanin keskukseen 1iittyvat Kontiomaen, Vartiuksen, 
Kivesjarven ja Vuokatin ti1aajat kytketaan Kontiomaen kes
kukseen oheisen 1uette1on mukaisesti . 

2. Kontiomaen suuntanumero on 992. Soitettaessa Kon~iomae11e 
va1itaan suuntanumero ja ti1aajanumero perakkain yhtajak
soisesti. 

3. Kontiomaen keskuksen puhe1innumerot 

Kontiomaen ke skus 

Asemapaa1likko 
Asemapaal1ikon toimisto 
Junaohjaaja 
Junasuorittaja 
Lipputoimi s to 
Maaraysesimies 
Junatoimisto 
Matkatavara 
Opetuskonduktoori 

Paltamo 
Kivesjarvi 
Vuokatti 
Sotkamo 
Arola 
Vartius 
Matka1a 

Varikonpaa11ikko 
Varikontoimisto 

y 
992 - 211 

(986) 471281 
201 
207 
222 
211 
274 
223 
212 
216 
373 

320 d 

332 
329 d 

329 
324 d 

325 d 
323 d 

287 
286 

38 
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Veturime5tar1 
Varikon vara5to 
Vaunumestari 
Vaunumiehet 
Tallipaivy5taja 
Polttoaineen jakelu 
Koneteknikko 

Automaattiva5taaja 
Automaattike5ku5 
Tyiihuone 585 
Laitetila Kon a5ema 
Laitetila Vuokatti 
Laiteti la Tuomaanoja 
Laitet11a Aro1a 
Laitetila vpykka 
Laitet11a Vartius 
Tyiikunnan a5untovaunu 

Rakennu5me5tari 
Rakennu5me5tarin toim15to 
Rkm vara5to 
Rte tyiikoneet 
Rte Anttonen koti 
Rte Korhonen koti 
Ope tyiihuone 
Rte tyiihuone Pa1tamo 
Rte tyiihuone Vuokatti 

Tyiitervey5asema 
A5te11 
Ta1onmie5 

- 4 -

Uudet numerot pyydetaan korjaamaan Oulun 
5ivuille 2, 9, 10, 17, 19, 23, 24 ja 25. 
5ivut uu5itaan myiihemmin. 

282 
285 
280 
284 d 
335 
288 d 
321 

300 
303 
304 
305 
315 
316 
317 
318 
319 
310 

360 
362 
361 d 
270 d 
363 
367 
368 d 
352 d 
355 d 

369 d 
376 d 
379 

puhe1in1uettelon 
Puhelin1uettelon 

Mahdolli5et Kontiomaen ke5ku5ta ko5kevat viat pyydetaan il
moittamaan numeroon 991 - 303. 
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AIKATAULUN 184 LISAYKSET 

Lisays 4 aikatauluun 184 ilmestyy ja jaetaan kaikille aikataulukir
jan tilanneille. 

Lisays 5 aikatauluun 184 ilmestyy ja jaetaan aikataulukirjan ryhman 
2 . 3 tilf!.nneille. 

Lisaysten voimaantulopaiva on 30.9.1984. 

(Lht 19.9.84) VT 39/84 

AVOIMIA VIRKOJA JA TOIMIA 

Kemisti-insini:ii:irin sopimuspalkkainen (S 22) virka on avoinna rautatiehallituksen koneosas

tolla. 

Rautatlehallitukselle osoitetut kirjalliset hakemukset pyydetaan toimittamaan rautatiehalli

tuksen kirjaamoon. 
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NIMITYKSIA JA MAARAYKSIA 

L i i k e n n e o s a s t o: Alemman palkkaluokan liikennetarkasta
jan (A 18) virkaan (RH/lko) alemman palkkaluokan liikennetarkastaja 
(A 15) Aune Elina Maatta, alemman palkkaluokan liikennetarkastajan 
(A 15) virkaan (RH/lko) ylim. liikenneohjaaja (A 12) Kyosti Anssi 
Aunus Laurila, toimistosihteerin (A 12) virkaan (RH/lko) toimisto
sihteerit (A 10) Raija Kaarina Nissinen ja Pirkko Kyllikki Kallst
rom, liikenneohjaajan (A 12) virkaan (RH/lko) liikenneohjaaja 
(A 12) Martti Antero Ahola, liikenneobjaajan (A 10) virkaan (Jy) 
asemapaallikko (A 13) Eero Tapio Sihvola, toimistosihteerin (A 11) 
virkaan (RH/lko) toimistosihteeri (A 10) Olga LAngholm, toimisto
sihteerin (A 10) virkaan (RH/lko) toimistosihteeri (A 8) Anja Si
nikka Tilli, toimistosihteerin (A 8) virkaan (RH/lko) toimistovir
kailija (A 4) Raija Sinikka Weber, puhelunvalittajan (A 5) toimeen 
(RH/lko) ylim. puhelunvalittaja (A 5) Sirkka Tellervo Laakso, kone
kirjoittajan (A 4) toimeen (RH/lko) konekirjoittaja Anja Irene Ten
hunan, veturinlammittajan (A 6) toimeen (Kr) veturinlammittaja 
(A 4) Arto Tapio Jarvinen ja tilapaiset veturinlammittajat Jukka
Pekka Tapani Korpimaki, Markku Ta~ani Korpimaki ja Kari Nylund, 
veturinlammittajan (A 6) toimeen (Lh) tilapaiset veturinlammittajat 
Keijo Tapio Haakana ja Pekka Juhani Makela, veturinlammittajan 
(A 6) toimeen (Pri) tilapaiset veturinlammittajat Jukka Ilmari Hau
taoja ja Kari Kullervo Koivusalo, veturinlammittajan (A 6) toimeen 
(Tku) tilapaiset veturinlammittajat Pekka Sakari HyvarineQ ja Mart
ti Juhani Mastomaki, veturinlammittajan (A 4) toimeen (Tku) tila
painen veturinlammittaja Simo Ensio Tuominen. 

Autonkuljettajan (A 7) toimeen (Tku) ylim . autonkuljettaja Heikki 
Vilhelm Ylisipila ja asemamies (A 2) Risto Kaarlo Aulis Siltanen, 
autonkuljettajan (A 7) toimeen (Slo) ylim. autonkuljettaja Pertti 
Johannes Kuusisto, asemamiehen (A 2) toimeen (Tku) tilapaiset ase
mamiehet Pekka Huusko, Hannu Johannes Martikainen, Frej Erik Rein
holm ja Antero Siltanen, asemamiehen (A 2) toimeen (Slo) tilapainen 
asemamies Kauko Kalevi Tuominen, asemamiehen (A 1) toimeen (Tku) 
tilapaiset asemamiehet Ismo Tapio Hatakka, Pekka Sakari Herranen, 
Jari Pekka Makinen, Olli Juhani Tuominen ja Asko Olavi Viljanen, 
vaunumiehen (A 3) toimeen (Ri) tilapainen vaunumies Kauko Erkki 
Juhani Kallio, autonkuljettajan toimeen (Lh) asemamies (A 2) Otto 
Feliks Niemi, asemamiehen (A 2) toimeen (Tl) tilapaiset asemamiehet 
Jarmo Vesa Uolevi Hakala, Jarmo Kalevi Nieminen, Reijo Juhani Salo, 
Timo Tapio Sainio ja Pekka Tapani Vaittinen. 

Asemamiehen (A 2) toimeen (Hki) ylim. asemamiehet (A 2) Jouni Tapa
ni Kauppinen, Jarmo Juhani Kuvaja ja Tarja Marketta Rouvinen seka 
tilapaiset asemamiebet Kaija Orvokki Ala-Villila, Esko Tapio Ku
piainen ja Arto Kalevi Miettinen, asemamiehen (A 2) toimeen (Lh) 
ylim. autonkuljettaja Unto Pekka Rantsi, ylim. asemamies (A 2) Juk
ka Tapio Kilpelainen ja ylim. asemamiehet (A 1) Erkki Heikki Ilmari 
Heiskanen ja Reijo Antero Salmela, asemamiehen (A 2) toimeen (Lb) 
ylim. asemamies (A 1) Jorma Kalevi Voutilainen, asemamiehen (A 2) 
toimeen (Lh) asemamies (A 1) Jorma Ilmari Heinonen, asemamiehen 
(A 2) toimeen (Ri) ylim. asemamiebet (A 2) Raimo Johannes Akerlundl 
Eero Kalevi Harkonen ja Juha Kalevi Akerlund, ylim. asemamies (A 1J 
Jari Pekka Hinkkanen, ylim. siivooja Martta Hoffren, ylim. vaunun
siivooja Selma Elviira Palonen seka tilapainen asemamies Pentti 
Kalevi Sinisilta, asemamiehen (A 1) toimeen (Lh) ylim. asemamiehet 
(A 1) Arjo Eino Henrikki Lahtinen ja Esko Tapani Rytkonen. 
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Asemamiehen (A 1) toimeen (Ri) ylim. asemamiehet (A 1) Ismo Juhani 
Laakso ja Jorma Juhani Laitiola seka ylim. asemamies (A 2) Hannu 
Olavi Lintunen, asemamiehen (A 1) toimeen (Hki) ylim . asemamies 
(A 2) Heimo Heikki Laakkonen, ylim. asemamiehet (A 1) Pekka Juhani 
Halonen, Pertti Olavi Halonen, Jarmo Erik Harkonen ja Pirjo Hellevi 
Makkonen seka tilapaiset asemamiehet Juha-Pekka Huhtala, Timo Pekka 
Juselius, Jaakko Juhani Kuivamaki , Hannu Kalevi Kuronen, Allan 
Kaarlo Artturi Laukkanen , Frank Bjarne Lindblad, Urho Tapani Lyyra, 
Kenneth Gustaf Nystrom , Pertti Kalervo Pehkonen , Pertti Juhani Rok
sa ja Teuvo Kalevi Tormanen , vaunumiehen (A 1) toimeen (Ri) tila
paiset vaunumiehet Pekka Henrik Niemi, Veli Jaakko Peurala, ~ai 
Matti Valo ja Jorma Helge Edvin Valpas . 

Ylim . sahkoasentajan (A 10) toimeen (Hki) tyosuhteinen sahkoasenta
ja Pentti Juhani Piiparinen, ylim . autonasentajan (A 1) toimeen 
tRi) tyosuhteinen autonasentaja Timo Uolevi Pekuri, ylim . tallimie
hen toimeen (Ri) tilapaiset tallimiehet Pekka Jouni Juhani Makinen 
ja Ari Iisakki Peurala, ylim. tallimiehen toimeen (Hki) ylim. vau
nunsiivoojat Aino Laine ja Rauni Irma Irene Taskinen , ylim . sahkoa
sentajan toimeen (Tpe) tyosuhteiset sahkoasentajat Raimo Kalevi 
Aholin , Raimo Jalmari Glad , Raimo Sakari Jurvanen, Timo Antero Kal
lio, Mauri Olavi Kanerva, Ee r o Johannes Lehtimaki, Matti Terho Ju
hani Lehtonen, Jarmo Kalevi Niemi , Mikko Tapani Pasanen , Markku 
Antero Pihlajamaki , Pauli Vaino Pirttijarvi, Esko Juhani Ritala, 
Matti Ilar i Ramo , Paavo Kalervo Ronka , Heikki Juhani Salokannas , 
Olli Aulis Santikko , Sulevi Sipri Efraim Sippola , Jorma Kullervo 
Wallenius, Veikko Juhani Villa , Pauli Ossian Vuori , Markku Orvo 
Vuorinen, Pentti Juhani Vainola , Jarmo Tapani Isomaa, Markku Uolevi 
Lahti , Jukka Antero Parviainen , Aulis Antero Sailola, Jouni Imma
nuel Aronen , Lasse Juhani Hinkkanen , Er kki Juhani Pykalamaki ja 
Matti Juhani Ampio . 

R a t a o s a s t o: toimistorakennusmestarin (A15) virkaan 

(rpt Tpe) mittausteknikko Hannu Tapia Jarvinen, rakennus mestarin 

(A14) virkoihin (Pri) rakennusmestari (A13) Onni Olavi Marttila 

ja (Lis) vt rak ennusmestari (A14) Vesa Unta mo Karkkainen sek a 

rataesimieh en toimeen (Sk) raidemies Heikki Perala. 
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LIIKENNE-, RAUTAi!Eo JA RATA-ALUEIDEN RAJAT 

Rautatiehallitus on 18.9 .1984 pitamassaan istunnossa paattanyt liikenne-, 
rautatie- ja rata-alueiden rajoista seuraavaa: 

1. Liikennealueet 

Helsingin Helsinki - Rekola Hki - 22 + 669 

1 i i kennea 1 ue Pasila - Ke la Psl - 45 + DDO 
Huopalahti - Martinlaakso Hpl - Mrl 

Helsingin Henkilo1iikenne rataosalla Hki-Ri piiripaallikon 

henkiloli ikennea1ue tarkemmin maarittelemalla tavalla. 

Keravan 

liikennealue 

Riihimaen 
1 i i ken nea 1 ue 

Hameen1innan 
1 i i kennea 1 ue 

Karjaail 

liikennea1ue 

Lahden 
liikenneal ue 

Korso - Takoja 
Kerava - Porvoo 

Hyvinkaa - Ryttyla 
Hyvinkaa - Lohja 
Riihimaki - Mommila 

Turenki - Paro1a 

Siuntio - Pohjankuru 
Virkka1a - Hanko 

Lappi1a - Uusiky1a 
Lahti - Heinola 
Lahti - Loviisa 

22 + 669 - 49 + 800 
Ke - Prv 

49 - 800 - 83 + 060 
Hy - 133 + 000 

Ri - 92 + 380 

83 + 060 - 124 + 000 

45 + 000 - 115 + 089 
133 + 000 - Hnk 

92 + 380 - 158 + 713 

Lh - Ha 
Lh - L va 



Kouvolan 
1 i i kennea 1 ue 

Lappeenrannan 
1iikennea1ue 

Imatran 
1iikennea1ue 

Haminan 
1iikennea1ue 

Kotkan 
1iikennea1ue 

Tampereen 
1 iikennea1ue 

Turun 
liikennea1ue 

Toija1an 
liikennealue 

Rauman 
1iikennea1ue 

Porin 
liikennealue 

- 3 -

Kausa1a - Kaipiainen 
Kouvo1a - Inkeroinen 
Kouvola - Voikoski 

Taavetti - Lauritsa1a 
Luumaki - Vainikka1a 
Lappeenranta - Simo1a 

Joutseno - Simpe1e 
Imatra - Imatrankoski 

Hamina- (Juurikorpi) 

Kotka - Juurikorpi 
Juurikorpi - (Hamina) 

Saaksjarvi - Lyly 
Tampere - Ahvenu~ 

L ie1ahti - !latikyla 
Orivesi - Jamsankoski 
Kankaanpaa - Aitoneva 

Turku - Ypaja 
Pernio - Uusikaupunki 

158 + 713 - 219 + 601 
191 + 540 - 219 + 000 
191 + 540 - 244 + 575 

219 + 601 - 300 + 000 
La - va ltak. raja 
Lr - 275 + 000 

300 + 000 - 379 + 000 
Imr - va1tak.raja 

Hma - 231 + 000 

Kta - 219 + 000 
225 + 000 - 231 + 000 

171 + 000 - 263 + 000 
Tpe - 271 + 100 
Llh - 289 + 300 
Ov - 301 + 460 
367 + 027 - 451 + 816 

Tku - 193 + 000 
115 + 089- Ukp • 

Raisio - Naantalin satama Rai - N1s 

Toijala - Humppil a 
Toijala - Valkeakoski 
Iitta1a - Lempaala 

Kiukainen - Rauma 
Kiukainen - Kauttua 

Pori -. Kan kaan llaa 
Kyttal a - Man tyluoto -
Tahkoluoto 

Tl - 193 + 000 
Tl - Vi 
124 + 000 - 171 + 000 

290 + 353 - Rma 
Kn - Ktu 

Pri - 367 + 027 
271 + 100 - Mn - Tko 
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Seinajoen 
1iikennea1ue 

Vaasan 
1iikennea1ue 

Kokko1an 
1iikennea1ue 

Y1 i vieskan 
1iikennea1ue 

Ou1un 
liikennea1ue 

Kern in 
1iikennea1ue 

Rovaniemen 
1 i i kennea 1 ue 

Kajaanin 
1iikennea1ue 

Pieksamaen 
1iikennea1ue 

- 4 -

Inha - Vo ltt i 
Seinajoki - Y1istaro 
Seinajoki - Madesjarvi 
Harma - Y1iharma 
Seinajoki - Kaskinen 

lsokyro - Vaasa 

338 + 000 - 488 + 073 
Sk - 442 + 000 
Sk - 289 + 300 
Hm - Yhm 
Sk - Ksk 

442 + 000 - Vs 

Jepua - Esko1a 488 + ~73 - 606 + 944 
Pannainen - Pietarsaari Pna - Pts 

Sievi - Ki1pua 
Komu - Y1ivieska 
Kumiseva - Haapajarvi 

Vihanti - 01hava 
Ou1u - Vaa1a 

Kuivaniemi - Akasjoki 
Lauri1a - Tervo1a 

Koivu - Ke11ose1ka 

Murtomaki - Taiva1koski 
Murtomaki - Otanmaki 
Maanse1ka - Kivesjarvi 
Vuokatti - Sotkamo 
Pesioky1a - Ammansaari 
Kontiomaki - Vartius 

606 + 944 - 669 + 410 
601 + 012 - Yv 
568 + 417 - Hpj 

669 + 410 - 812 
01 - 886 + 685 

812 + 411 - Aj 
lla - 905 + 000 

905 + 000 - K1s 

598 + 420 - Tl k 
Mur - Otm 

+ 411 

835 + 600 - 886 + 685 
Vkt - Sko 
Psk - Am 

Kon - va1tak.raja 

Mantyharju - Suonenjoki 244 + 575 - 420 + 000 
Ven~tmaki - Kononpe1to 429 + 438 - 436 + 440 
Suonenjoki - lisvesi 
Huutokoski - Joroinen 

Sjn - Isv 
Hko - 427 + 000 
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Jyviiskyliin Petajavesi - Hankasalmi 336 + 500 - 423 + 498 
liikennealue Saakoski - Muuras 301 + 460 - 568 + 417 

Kuopion Salminen - Alapitka 420 + 000 - 507 + 000 
liikennealue Si il injarvi + Lui konlahti Sij - 577 + 760 

Iisalmen Pajujiirvi - Kalliomiiki 507 + 000 - 598 + 420 
liikennealue Iisalmi - Lavapuro Ilm - 601 +012 

Joensuun Poiksilta - Ukkola 413 + 130 - 690 + 200 
1 i i kennea 1 ue Sakani emi - Niirala Sa - valtak.raja 

Joensuu - Ilomantsi Jns - Ilo 
Joensuu - Kangaslampi Jns - 436 + 440 
Viinijarvi - Sysmiijiirvi Vnj - 577 + 760 

Lieksan Kelva - Rumo 690 + 200 - 835 + 600 
liikennealue 

Savonlinnan Parikkala-Kolkontaipale 379 + 000 - 427 + 000 
liikennealue Parikkala - Saari Par - 413 + 130 

2. Rautatiealue 

Haapamaen Vilppula - Myllymiiki 263 + 000 - 338 + 000 
rautatiealue Vaskuu - Keuruu 451 + 816 - 336 + 500 

Vilppula - Mantta Vlp - Man 

3. Rata-alueet 

Helsingin radanpito rataosilla 
rata-alue Helsinki - Hyvinkaii Hki - 49 + BOO 

Pasila - Kela Psl - 45 - 000 
Huopalahti - Martinlaakso Hpl - Mrl 

Helsingin talotoimi Helsingin rata~alue I:n alueella 
rata-alue II 
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Karjaan 
rata-alue 

Riihimaen 
rata-alue 

Lahden 
rata-alue 

Kouvolan 
rata-alue 

Kotkan 
rata-alue 

Lappeenrannan 
rata-alue 

Imatran 
rata-alue 

Tampereen 
rata-alue 

Turun 
rata-alue 

Toijalan 
rata-alue 

Kela - Koski 
Virkkala - Hanko 

Hyvinkaa - Parola 
Hyvinkaa - Virkkala 
Riihimaki - Mommila 

Lappila - Uusikyla 
Lahti - Heinola 
Lahti - Loviisa 

- 6 -

Kausala - Kaipiainen 
Kouvola - Inkeroinen 
Kouvola - Voikoski 
Kuusankosken ja 
Voikkaan teollisuusradat 

45 + 000 - 115 + 089 
133 - 000 - Hnk 

49 + 800 - 124 + 00 0 

Hy - 133 + 000 
Ri - 92 + 380 

92 + 380 - 158 + 713 
Lh - Ha 
Lh - Lva 

158 + 713 - 219 + 601 
191 - 540 - 213 + 200 
191 + 540 - 244 + 575 

Inkeroinen - Kotka 213 + 200 - Kta 
Juurikorpi - Hamina 225 + 000 - Hma 

Kaitjarvi - Lauritsala 219 + 601 - 300 - 000 
Kaitjarvi - Vainikkala 219 + 601 - valtak.raja 
Lappeenranta - Simola Lr - Si 

Joutseno-Koitsanlahti 300 + 000 + 379 + 000 
Imatra - Imatrankoski valtakunnan raja 

Saaksjarvi - Vatiala 171 + 000 - 196 + 000 
Tampere - Ahvenus Tpe - 271 + 100 
Tampere - Ylojarvi Tpe - 214 + 650 

Turku - Humppil a Tku - 193 + 000 
Koski - Uusikaupunki 115 + 089 - 269 + 000 
Raisio - Naantali Rai - Nnl 

Toijala - Humppila Tl - 193 + 000 
Toijala - Valkeakoski Tl - Vi 
Iittala - Saaksjarvi 124 + 000 - 171 + 000 



Porin 
rata-alue 

Parka non 
rata-alue 

Oriveden 
rata-al ue 

Seinajoen 
rata-alue 

Kokkolan 
rata-alue 

Ylivieskan 
rata-alue 

Oulun 
rata-alue 

Kemin 
rata-alue 

Rovaniemen 
rata-alue 

Kemijarven 
rata-alue 
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Pori - Noormarkku 
Kokemliki - Rauma 
Kiukainen - Kauttua 
Kyttala - ~antyluoto -
Tahkoluoto 

Uoormarkku - Aitoneva 
Ylojarvi - Ratikyla 

Vatiala - Lyly 
Orivesi - Saakoski 
Jamsa - Kaipola 

Madesjarvi - Voltti 
Seinajoki - Inha 
Seinajoki - Vaasa 
Seinajoki - Kaskinen 

Pri - 340 + 000 
Klc.f - Rma 
Kn - Ktu 
271 + 100 - Mn - Tko 

340 + 000 - 451 + 816 
214 + 650 - 289 + 300 

196 + 000 - 263 + 000 
Ov - 301 + 460 
Jas - Kla 

289 + 300 - 488 + 073 
Sk - 338 + 000 
Sk - Vs 
Sk - Ksk 

Jepua - Eskola 488 + 073 - 606 + 944 
Kovjoki - Uusikaarlepyy ~oi - Upy 
Pannainen - Pietarsaari Pna - Pts 

Sievi - Kilpua 
Komu - ¥1ivieska 
Kumise~-Haapajarvi 

Vihanti - Olhava 
Ou1u - Vaa1a 

Kuivaniemi - Laurila 
Lauri1a - Tervo1a 

Koivu - Misi 

606 + 944 -669 + 410 
601 + 012 - Yv 
568 + 417 - Hpj 

669 + 410- 813 + 411 
01 - 886 + 685 

812 + 411 - 868- 550 
Lla - 905 + 000 

905 + 000 - 1022 + 440 

Pirttijarvi - Kelloselka 1022 + 440 - K1s 

40 
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Torn ion 
rata-alue 

Jlmnansaaren 
rata-alue 

Kajaanin 
rata-a 1 ue 

Pieksamaen 
rata-alue 

Mikkelin 
rata-alue 

Jyvaskylan 
rata-alue 

Varkauden 
rata-alue 

Kuopion 
rata-alue 

Iisalmen 
rata-a 1 ue 

Joensuun 
rata-alue 

- 8 -

Tornio - )(kasjoki 

Hyrynsalmi - Taivalkoski 
Pesiokyla - )(mmansaari 

~lurtomak i - Hyrynsa 1 mi 
Murtomaki - Otanmaki 
Maaselka - Kivesjarvi 
Vuokatti - Sotkamo 
Kontiomaki - Vartius 

868 + 550 - )(ka 

677 + 120 - Tlk 
Psk - )(m 

598 + 420 - 677 + 120 
Mur - Otm 
835 + 600 - 886 + 685 
Vkt - Sko 
Kon - altak.raja 

H~ukivuori - Salminen 349 + 000 - 420 + 000 
Venetmaki - Siikamaki 423 + 488- 380 + ooo 
Suonenjoki - Iisvesi Snj - Isv 

Voikoski - Haukivuori 244 + 575 + 349 + 000 

Petajavesi - Niemisjarvi 336 + 500 - 429 + 488 
Saakoski - Muuras 301 + 460 - 568 + 417 

Siikamaki - Kononpelto 380 - 000 - 436 + 440 
Huutokoski - Kerisalo Hki - 427 + 000 

Salminen - Alapitka 420 + 000 - 507 - 000 
Siilinjarvi - Sysmajarvi Sij - 577 + 760 

Alapitka - Rasimaki 507 + ooo - 598 + 420 
Iisalmi - Komu Ilm - 601 + 012 

Poiksilta - Kelva 413 + 130 - 690 + 200 
Onkamo - Niirala Onk - valtak.raja 
Joensuu - Ilomantsi Jns - Ilo 
Joensuu- Liperi Jns - 634 + 570 



Viinijarven 
rata-alue 

Savonlinnan 
rata-a1ue 

Lieksan 
rata-a1 ue 
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Kononpelto - Liperi 436 + 440 - 634 • 570 
Viinijarvi - Sysmajarvi Vnj - 577 + 760 

Poiksilta - Parikkala 413 + 130 - 379 + 000 
Kerisalo - Tivia 427 + 000 - Tiv 

Ke1va - Maanse1ka 690 + 200 - 835 + 600 

Satama- ja haararadat tai muut rataverkon haarautumat, joita ei ole 
luettelossa mainittu, kuuluvat samoihin a1ueisiin kuin ne liikennepai
kat tai rataosat, joilta sanotut radat erkanevat. 

Liikenne- rautatie- ja rata-alueisiin kuuluvien rataosien liikennepaikkojen 
merkitsemistapa ja -tarkkuus yhtenaistetaan myohemmin annettavilla oh
jeilla. Rajakilometrimerkinta on ratkaiseva, kun jokin liikennepaikka 
esiintyy usea~an alueen rajojen maarityksissa . 

Paatos tulee voimaan 1.1.1985 lukien. 

(N:o RH 137/011/84, 18.9.1984) VT 40/84. 

TAMPEREEN JA PIEKS~~EN SE~ OULUN JA PIEKS~~EN RAUTATIEPIIRIEN 
RAJOJEN TARKISTA~HNEN 

Rautatiehallitus on 25.9.1984 pitamassaan istunnossa tarkistanut 
Tampereen ja Pieksamaen rautatiepiirien rajaa rataosalla Haapamaki - Jyvas
ky1a siten, etta Tampereen rautatiepiiriin kuuluu rataosuus Haapamaki -
Keuruu km 336 + 500 seka Oulun ja Pieksamaen rautatiepiirien rajaa rata
osa11a lisa1mi - Kontiomaki siten, etta Pieksamaen piiriin kuuluu rataosuus 
Iisalmi - Sukeva km 598 + 420. 

Paatos tulee voimaan 1.1.1985 lukien. 

(N:o RH 137/011/84, 25 .9.1984) VT 40/84. 

40 
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RAHTILUOTTO 

Rajattoman luotto-oikeuden kaikilla liikennepaikoilla omaavista 

asiakkaista laadittuun tietokonelistaan tehdaan seuraavat muutokset: 

Luetteloon lisataan: 

753525 

753582 

753806 

753814 

753954 

754028 

760108 

760124 

Valtion Viljavarasto 

Keskuskorjaamo 
25520 PERNIO as 

Neste Oy Polystyreenitehdas 

06850 KULLOO 

Puulaaki Oy I G A Serlachius Oy 
Metsaosasto 
Keuruun alue 

PL 96 
42701 KEURUU 

Puulaaki Oy I G A Serlachius Oy 
Metsaosasto 
Tampereen alue 

PL 418 
33101 TAMPERE 

Suomen Ongelmajate Oy 
Muut kuin ongelmajatteet 

PL 181 
111 01 RIIHIMX.KI 

SOK Konesokos 

Turuntie 48 
30420 FORSSA 

Farmos-Yhtyma Oy lahteva rahti 
K-ryhma -merkkitavara 

PL 425 
20101 TURKU 

Farmos-Yhtyma Oy lahteva rahti 
K-ryhma -suurkuluttaja 

PL 425 
20101 TURKU 



760140 

760165 

760207 

760223 

760249 

760264 

760306 

760322 

760348 
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Farmos-Yhtyma Oy lahteva rahti 
K-ryhma -vaipat 

PL 425 
20101 TURKU 

Farmos-Yhtyma Oy lahteva rahti 
K-ryhma -vienti 

PL 425 
20101 TURKU 

Farmos-Yhtyma Oy lahteva rahti 
Maatalousryhma -rebut 

PL 425 
20101 TURKU 

Farmos-Yhtyma oy lahteva rahti 
Maatalousryhma -torjunta-aineet 

PL 425 
20101 TURKU 

Farmos-Yhtyma Oy lahteva rahti 
Maatalousryhma -sailontaaineet 

PL 425 
20101 TURKU 

Farmos-Yhtyma oy lahteva rahti 
Maatalousrybma -vienti 

PL 425 
20101 TURKU 

Farmos-Yhtyma Oy lahteva rahti 
Laake kotimaa 

PL 425 
20101 TURKU 

Farmos-Yhtyma Oy lahteva rahti 
Medipolar 

PL 425 
20101 TURKU 

Farmos-Yhtyma Oy lahteva rahti 
Suomen Rohdos Oy 

PL 425 
20101 TURKU 

40 
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760363 

760397 

760504 

760520 

760546 

760561 

760603 

76 0629 

- 12 -

Farmos - Yhtyma Oy lahteva rahti 
Diaknostiikka 

PL 425 
20101 TURKU 

Farmos-Yhtyma Oy lahteva rahti 
Laake Vienti 

PL 425 
20101 TURKU 

Farmos-Yhtyma Oy lahteva rahti 
Laake yhteinen 

PL 425 
20101 TURKU 

Farmos-Yhtyma Oy saapuva rahti 
K-ryhma -merkkitavara 

PL 425 
20101 TURKU 

Farmos-Yhtyma Oy saapuva rahti 
K-ryhma - suurkuluttaja 

PL 425 
20101 TURKU 

Farmos-Yhtyma Oy saapuva rahti 
K-ryhma -vaipat 

PL 425 
20101 TURKU 

Farmos-Yhtyma Oy saapuva rahti 
K-ryhma -vienti 

PL 425 
20101 TURKU 

Farmos-Yhtyma Oy saapuva rahti 
Maatalousryhma -rehut 

PL 425 
20101 TURKU 

Farmos-Yhtyma Oy saapuva rahti 
Maatal ousryhma -torjunta-aineet 

PL 425 
2010 1 TURKU 



760645 

760660 

760702 

760728 

760744 

760769 

760785 

760793 

760892 
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Farmos-Yhtyma Oy saapuva rahti 
Maatalousryhma -sailontaaineet 

PL 425 
20101 TURKU 

Farmos-Yhtyma Oy saapuva rahti 
Maatalousryhma -vienti 

PL 425 
20101 TURI<U 

Farmos-Yhtyma Oy saapuva rahti 
Laake kotimaa 

PL 425 
20101 TURKU 

Farmos-Yhtyma Oy saapuva rahti 
Medipolar 

PL 425 
20101 TURKU 

Farmos-Yhtyma Oy saapuva rahti 
Suomen Rohdos Oy 

PL 425 
20101 TURKU 

Farmos-Yhtyma Oy saapuva rahti 
Diaknostiikka 

PL 425 
20101 TURKU 

Farmos-Yhtyma Oy saapuva rahti 
Laake vienti 

PL 425 
20101 TURKU 

Farmos-Yhtyma Oy saapuva rahti 
Laake Yhteinen 

PL 425 
20101 TURI<U 

Farmos-Yhtyma oy lahteva rahti 
Farmos yhtyrna yhteinen 

PL 425 
20101 TURKU 

40 
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760991 Farmos-Yhtyrna Oy saapuva rahti 
Farmos yhtyma yhteinen 

PL 425 
20101 TURKO 

Luettelosta poistetaan: 

618470 SOK Jupiter tehdas 

Vehnamyllynkatu 4 
33700 TAMPERE 

Allamainitun asiakkaan osoite muutetaan seuraavanlaiseksi: 

Ousi osoite 

658385 Oy Buolintakeskus Ab 

PL 4 
45201 KOUVOLA 

(Tlk 340/84, 25 . 9.1984) VT 40/84 

LIIKENNEPAIKKOJEN VALIMATKAT 

Vanha osoite 

Oy Huolintakeskus Ab 

Kaitilankatu 7 
45130 KOUVOLA 

Liikennepaikkojen valimatkat-julkaisuun lisata an 15.10.1984 lukien 

Aavasaksan ja Pellon liikennepaikkojen kohdille sarakkeeseen 5 mer 

kinta Hil ja sarak.keeseen 6 huomautus: "Henkiloliikennetta ja kir 

jattua matkatavaraa hiihtokautena viikonloppuisin" . 

(Lko 2901/571/84, 26.9.1984) VT 40/84 

LISAYS "TAVARALIIKENNE"-KANSIOON 

Kansioon "Tavaraliikenne" (lorn VR 3701) kohtaan vuokratut tavara

vaunut tehdaan seuraava lisays: 

Enso-Gutzeit Oy, Kotimaan kuljetusosasto, 55800 Imatra 

Lt 31292/552/84, 01.07.84 voimassa toistaiseksi. 

Soek-vaunut mantyoljyn kuljetukseen 198435-0, 198495-0. 
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NAANTALIN LIIKENNE 30 . 09 . 1984 ALKAEN 

Junayhteydet Turku - Naantalin satama tullaan 30 . 09 . 1984 alkaen hoi 

tamaan Y. Fo r bom Oy : n linja - autoilla . 

Reitin paatepisteina ovat Turun rautatieasema ja Viking- linjan satama

terminaali . Linja - autot lahtevat Naantalin satamasta laivojen saavut 

tua ja Turun rautatieasemalta junien saavuttua laivojen kulkupaivina . 

Matkaliput 

Linja - autoissa kelpaavat kaikki VR : n kaytossa olevat matkaliput , jotka 

oikeuttavat matkustamaan Naantaliin tai Naantalista lukuunottamatta 

kuukausi - ja lomalippuja seka VR : n vapaalippuja . 

Viking - linjan laivamatkoille kirjoitetut yhdistelmaliput (sopimus 

22 500) kelpaavat nayttolippuina . Muille matkalipuille on kirjoitetta 

va tarkistusliput oheisen ma l lin mukaan : 

a ina 

\ 

paalipun n:o 

sama kuin 
paalipussa 

MATKALIPPU RESEBIW:J 

D MENO-PALUU Q MATKAILU 
lUR-RETUR lURIST 

o Ero o Ei ~ 

I 
I 

50 
51 
52 

kaikki muut 
alle 12 vuotiaat 
ryhma 

2 lk 

0000043 

MIT A TON 

Maksuton 

matkustajien lukumaa r a 
ryhmalipussa 

Meno - paluumatkaa varten kirjoitetaan kaksi eri lippua . 

Niissa tapauksissa, joissa matkustajalla ei ole ennakkoon hankittua 
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VR : n matkalippua, perit~~n hanelt~ voimassa olevan linja - autotariffin 
mukainen maksu . 

Matkustajilla on o ikeus kuljettaa mukanaan ainoastaan k~simatkatavaraa . 

(Nro Lht 31 276/561/84, 27 . 9 . 1984) VT 40/84 

VALTIONEUVOSTON MYONTAMAT KULJETUSALENNUKSET VALTIONRAUTATEILLA 

Valtioneuvosto on 20.9.1984 tekemallaan paatoksella myontanyt 

1.10.-31.1 2 . 1984 valiseksi ajaksi seuraavat tavaraliikenteen kulje
tusalennukset. 

Kotimaisen polttoturpeen rautatiekuljetuksista 6 prosentin 
alennus avovaunuluokan mukaisesta rahdista . 

Kehitysalueelta l ahetettavien sahaus- yms. sivutuotteiden 
(sahateollisuuden hake ja sahajauho) rautatiekuljetuksista 
5 prosentin alennus avovaunuluokan mukaisesta rahdista. 

Kuusakoski Oy:n Heinolan autopaloittamolle seka Kuopion 

Rauta- ja Koneryhman Airakselan paloittamolle tapahtuvista 
auto- ja peltiromun vaunukuormalabetyksista 30 prosentin 

alennus avovaunuluokan mukaisesta rahdista vahintaan 100 
kilometrin pituisista kuljetuksista. 

Kotimaasta talteenotetun lumpun (tekstiilijatteen) rauta

tiekuljetuksista vaunukuormin kotimaisille jalostuslai
toksille 20 prosentin alennus. 

Kotimaasta talteenotetun jatelasin (lasiromun) rautatie
kuljetuksista vaunukuormin kotimaisille jalostuslaitoksil
le 20 prosentin alennus avovaunuluokan mukaisesta rahdis
ta. 

Kotimaasta talteenotetun rauta- ja terasromun rautatiekul
jetuksista vaunukuormin kotimaisille sulatoille ja vali
moille 20 prosentin alennus avovaunuluokan mukaisesta rah
dista. 
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Ko~imaasta talteenotetun kerayspaperin rautatiekuljetuk
aista vaunukuormin kotimaisille jalostualaitoksille 25 
prosentin alennus avovaunuluokan mukaisesta rahdiata. 

40 

Alennuksen alaiseksi kerayspaperiksi kat~otaan tavaranimi 

keluettelon (VR 2645) nimikkeisiin 5312 ja 5313 kuuluva 
jatepahvi ja -paperi seka nimikkeeseen 5311 kuuluva jate
pahvi ja -paperi, joka lahetetaan muilta tuotantolaitok

silta ja tehtailta kuin paperi- ja kartonkitehtailta . 

Kaikki edella sanotut alennukset myonnetaan vain vaunukuorma1ahe
tyks i11e. 

Lisaksi on kuljetusalennus myonnetty Rautaruukki Oy :n rautarikaste
kuljetuksille Otanmaesta ja Rautuvaarasta Raaheen seka Nakovammais 
ten Keskusliitto ry :n liikelaitos Sokevan rautatiekuljetuksille . 

Tassa tarkoitettujen alennusten alaisten lahetysten rahtikirjoihi n 
on aina tavaranimikeluettelon mukaisen tavaralajikoodin viidenneksi 
numeroksi merkittava numero kolme (3) , kuten rahtikirjan tayttami
seata annetut ohjeet edellyttavat . 

Alennukset myonnetaan keskitetys~i kullekin alennukseen oikeutetul

le aaiakkaalle kuukausittain rahtiluottotilin valityksella . 

Asemien on ilmoite~tava edella sanotuista rahtijarjestelyista ao . 
asiakkaalle. 

(Nro Lt 3625/545/84, 24.9.1984) VT 40/84 



40 - 18 -

HANGON PUHELINKESKUS 

Hangon uusi puhe1inkeskus otetaan kayttoon 9.10.1984 k1o 12.00-
16.00 v81isena aikana. Ta11oin astuvat voimaan seuraavat muutok
set: 

1. Kaikki se1ektorit va1i11a Karjaa -Hanko ja Karjaa- Sa1o 
poistuvat kaytosta. Uudet numerot ovat oheisessa luette1ossa. 

2. Hangon kasikeskuksen suuntanumero 915 kytketaan uuden keskuk
sen suuntanumeroksi. Soitettaessa Hankoon va1itaan suuntanume
ro ja ti1aajanumero perakkain yhtajaksoisesti. 

3. Uudet puhe1innumerot 

HANKO 

Asemapaa1likko 

Henki1oasema 

Tavara-asema 

Lauttasatama 

Rata-a1ue "maja" 
Rte Koskinen 
Viestilai tehuone 
Radiotukiasema 

ap Johansson Karl y ( 911) 82 371 915-201 
koti 914-281 

Junansuorittaja y ( 911) 82 218 
Matka-, sai1ytys- ja 1oytotavara 
Vaunuti1aukset, se1vitte1y y(911)86 088 
Lahteva ja saapuva tavara y (918)81 973 
Kuormausmes t ari 
Miiiiriiysesimies 
Junatoimisto y (911) 86 147 
Vaunukirju~i, kaukokirjoitin 
Oy Rai1ship Ab, keskus y (911)82 702 
Vaunujako 
Rai1ship VR-yhdysmies 
Rai1ship VR-vaunumestari 

211 
219 
206 
214 
212 
223 
213 
218 

209 
207 
208 
215 
216 
203 
204 



TAMMISAARI 
Asemapaallikko 

INKOO 

KIRKNIEMI 

LAPPOHJA 

POHJANKURU 

SIUNTIO 

Kirkkonummi-Karjaa 
perusrakennustyomaa 
Siuntion tukikohta 

- 19 -

ap Nylander Tauno y (911) 11 183 
koti y (911) 12 423 
Junansuorittaja y ( 911) 11 014 
Tavaratoimisto y (911) 11 183 
Kuormausmestari y (911) 11 183 

Junansuorittaja y (90) 216 653 

Junansuorittaja y (912) 40 292 

Junansuorittaja y (911) 43 062 

Junansuorittaja y (911) 53 050 
Rata-alueen ruokatupa ja 
Rte Heinonen 

Junansuorittaja y (90) 262 286 

rkm Anttonen Tapia y (90)262 471 
koti y (90) 2 988 140 

rkm Manns Bernt 
rkm Jokiniemi Heikki 

koti y (911) 54 077 
tkn Seppiila Jouko 

tv irk Puuri Kristiina 
rte Nieminen Veijo 

koti y (911) 11 286 
rte Pietikainen Reina 
rte Suutari Tuomo 

koti y (911) 38 763 

914-245 

914-247 
914-245 

914-248 

914-249 

915-210 

914-242 

914-328 

914-169-46 
78-408 

78-419 
914-169-18 

169-15 
169-15 

169-12 
169-20 
169-21 

169-21 
169-21 

40 
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Uudet numerot pyydetaan korjaamaan He1singin puhe1in1uette1on 
sivui11e 33, 34, 48 ja 49. Puhe1in1uettelon sivut uusitaan myo
hemmin. 

Mahdo1liset Hangon keskusta koskevat viat pyydetaan i1moittamaan 
numeroon 914-303 (Karjaan puhe1inasentajat) tal tyoajan u1kopuo-
1e11a He1singin sahkoratava1vomoon 911-3131 . 

VT 40/84 

AVOIMIA VIRKOJA JA TOIMIA 

RH:n palkkakeskuksen paallikko 

Organisaatiouudistuksen yhteydessa perustetaan hallinto - osastolle 
palkkakeskus , jonka tehtavana on hoitaa rautatiehallituksessa 
t o imivan henkiloston kaytannon henkilostoasioi a osastojen kanssa 
lahemmin sovittavalla tavalla . Osastojen ratkaisuvalta henkilosto

asioissa sailyy ennallaan . 

Palkkakeskuksen esimiestehtavasta kiinnostuneita pyydetaan toi 
mittamaan hallinto - osaston johtajalle osoitetut kirjalliset il 

moittautumiset RH:n kirjaamoon viimeistaan 26 . 10 . 1984 . 

Lahempia tietoja antaa apulaisjohtaja E Vainioinen puh . 911 - 2191 . 

Pieksa maen liikennepiirin sa hkoalueelle Iisalmeen otetaan 

vahvavirta-asentaja 

asennus- ja huoltotehta viin . 

Sahkoalueen paallikolle osoitetut hakemukset tulee toimittaa 
10.10 . 1984 mennessa sahkoalueen toimistoon osoitteella VR Sahkoalue 
PL 92 76101 Pieksamaki 10 . Lisatietoja tarvittaessa antaa ylitek

nikko Pauli Pulliainen , VR:n puhelin 981 - 300. 
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1arkas~ajan (A 20) v~rka ja toimistorakennusmestar~n (A 20) virka, 

toista~ eksi rautat~ehall~tuksen rataosastolla. Rataosaston joh~a

jalle oso~teLut hakemukset on to~m~tettava rautaL~ehall~tuksen 

k~rjaamoon viimeistaan 5.11.19 4 cnn e n viraston aukioloajan paat

tymisL a . 

!?JE~oml:!!l~!.'!i!.~ otetaan koneosastolle VR:n teknisen 1aboratonon mittausryhmaan llikkuvan 

rautatieka1uston ja kunteiden 1aitteiden mittaus- ja koestustoimmtaan 1iittyviin kehittamts

Ja suoritustehtavlin. 

Tehtavat edellyttavat mekaamsten ja sahkotsten suuretden mittaustekniikan seka tletojenka

stttelyteknitkan tuntemusta. 

LujuusopJlhset uedot ovat eduksi. 

Tyossa tarvnaan llsaksi hyvaa saksan-, englannm- tai ranskanktelisen teknisen tekstin 

ymrnartarntsta. 

Ltsatietoja antaa teknisen laboratorion paallikko H Ltndholm puh. VR 911-2444, os. A1eksts 

Ktven katu 17A, 00510 Helstnkl 50. 

Y1iteknikon vtrka (A 16) ja ylimaarainen koneinsinoorin toimi (A 22; tuotannonsuunnitte1un 

esimiehen tehtavat ja paineasuava1mistuksen va1voja), toistaiseksi Pieksamaen konepajassa . 

Y limaaraisen konetnsinoorin totmeen tarkoitetut rautatiehallitukselle oso1 tetut seka ylitekni

kon vtrkaan tarkoJtetut koneosaston johtajalle osoitetut kirjalliset hakemukset on toirnitetta

va rautauehallituksen ktrjaarnoon vumetstaan 5.11.1984 ennen viraston auktoloajan paatty

mtstii. 
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NIMITYKSIK JA MKARAYKSIX 

H a 1 1 i n t o - o s a s t o : ylim. tyoterveyshoitajan (A 11) 

toimeen vt . ylim. tyoterveyshoitaja (A 11) Heli Annika Halen. 

T a 1 o u s o s a s t o : toimistovirkailijan (A 3) toimeen yliop 
pilas Marita Helene Laakso. 

EROJA 

T a 1 o u s o s a s t o 

Laaksonen . 
toimistosihteeri (A 12) Allan Jalmari 

R a L a o s a s t o : arkkitehti Lasse ~lagnus Vianta ja 

rataesimies Reine Jantunen . 



Tulipalon 
sattu
essa 



. h" . 1 poltat He1 ltsaaJa. tyijpaikkamme 
-------

Helsinki 1984. Valtion painatuskeskus 



Toimitus: Rautatiehallitus, 
tiedotuspalvelu puh 3167 

1984 
N: o 41 
11.10 . 1984 

Varastettuja Interrail-kortteja . .... .... ... .... s. 2 

Avoimia virkoja . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . s. 3 

Ulkomaan valuutan muuntokurssit tavara -
liikennetti varten , lukien 1. 10.1984 . .......... s. 4 

Avoimia virkoja ja toimia .. . ..... . .. .. . ... . . ... s. 6 

Eroja .. . . ... ...... . ..... . .. . ...... .. .. .... ..... s. 8 

408401545C 
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VARASTETTUJA INTERRAIL - KORTTEJA 

Englannista tulleen ilmoituksen mukaan siella on varastettu seuraavat 

INTERRAIL - kortit : nrot 00038723 - 00038729 . 

Na issa korteissa on painettuna GREAT BRITAIN si i na kohdassa, missa 

suomalaisissa lukee SUOMI - FINLAND. 

Tavattaessa em . numeroilla varustettuja IR - kortteja on matkustaja 

lippuineen vietava seuraavalla mahdollisella asemalla poliisille, jota 

pyydetaan ottamaan yhteys rautateiden rikostutkijoihin . 

(Lht nro 3747/563/84, 2.10.84) VT 41/84 
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AVOIMIA VIRKOJA 

Sopimuspalkkainen aoulaisjohtajan (S 25) virka toistaiseksi rauta 

tiehallituksen talousosastolla . Valtioneuvostolle osoitetut kir 

jalliset havemukset on toimitettava rautatiehallituksen kirjaamoon 

viimeistMan 12 . 11 . 1984 ennen virka- ajan paattymista . 

Virkaan nimitettv tulee toimimaan toistaiseksi taloustoimiston 

paallikkona . 

41 
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Ulkomaan valuutan muuntokurssit tavaraliikennetta varten, lukien 1.10.1984 

RH:n sahke n:o 151 
Voimassa lukien .10.19!!4 

Luku- Rahayksikko kod Lyhennys maar-a FM 

100 Alankomaiden flori inia (gulden) .... 84 F1 (NLG) 
186,00 

100 Belgian frangia ..................... 88 FrB (BEC) 10 40 

1 Bulgarian leva ••••••••• 0 ••••••••••• 52 Leva (aiL) 5,00 

1 Englannin punta .................... 70 £ (GBP) 7,90 

100 Espanjan pesetaa ............•.•.. 0. 71 Pta (P<:m 3 70 

100 Italian liiraa •••••••• 0 ••• 0 •••••••• 83 Lit (ITI,) 0 34 

100 Itavallan shillinkia •••• 0 •••••••••• 81 Oes CATS) 29 80 

100 Jugoslavian dina ria 0 •••••••••••• 0 •• 72 Din (YUD) 10 00 

100 Kreikan drakmaa •• 0 ••• 0 ••••••••••••• 73 Dr (GRD) 8 00 

100 Luxemburgin frangia •• 0 ••••••••••••• 82 Frlux (1 Ifll.l. 10 40 

100 Neuvostoliiton ruplaa, clearing .... 20 Rbl (SUR) 750 00 

100 Nor-jan kruunua • 0 • •••••••••••••••••• 76 NKr (NO)() 72 so 
100 Poutugalin escudoa ••••••• 0 ••• 0 ••••• 94 Esc (PTE) 4 00 

100 Puolan zlotya ••••••••••••• 0 ••• 0 •• •• 51 Zl (PLZ) 5 10 

100 Ranskan frangia •••••••••••• 0 ••••••• 87 FF (="' 68 so 
100 Romanian leita •••• 0 0 ••• 0 •••••••• 0 •• 53 Lei (ROL) 125 00 

100 Ruotsin kruunua •••••••• 0 •••• 0. 0 •••• 74 SKr (SEK) 74,00 

100 Saksan Liittotasavalta, markkaa .... 80 1M (DB{) 210 ,00 

100 Saksan Oem. tasavalta, markkaa ..... 50 ~ (DIM) 210 00 

100 Sveitsin frangia • 0 •• ••• 0 •••••• 0 •••• 85 FrS {~' 
255,00 

100 Tanskan kruunua • 0 ••• • • 0 •••••••••••• 86 DKr (DKK) 58 00 

100 Tshekkoslovakian kruunua ........... 54 Kcs (CSJ() 90,00 

1 USA: n dollari •••••••• 0 •• 0 •••••••••• s (USD) 
6,00 

100 Unkarin forinttia 0 ••••••••••••••••• 55 Ft (HUF) 12 so 
1 UIC-frangi ..................... .... 01 FrUlC (JCFU) 1 63 

Suomen markan kansainvalinen lyhen-

nys on ............................. 10 FM (FIM) 

( No Tru 6726, 1.10.1984) vr 41/84 
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Tassa VT:ssa (VT 41/84 ) ilmoitettuja muuntokursseja 
on muutettu RH:n sahkeella seuraavasti 

FM FM FM FM FM FM 

I 
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AVOIMIA VIRKOJA JA TOIMIA 

Asemapaallikon (A 21) virka toistaiseksi Lappeenrannan (Lr lap) 
liikennealueella ja asemapaallikon (A 20) virka toistaiseksi Hami
nan (Hma) liikennealueella . Rautatiehallituksen paajohtajalle osoi
tetut kirjalliset hakemukset on toimitettava rautatiehallituksen 
kirjaamoon viimeistaan 12.11 .1984. 

Kaksi apulaisasemapaallikon (A 16) virkaa, apulaisasemapaallikon 
(A 15) virka, kaksi asemapaallikon (A 13) virkaa, kaksi toimisto
sihteerin (A 11) virkaa, seitseman toimistosihteerin (A 10) virkaa, 
liikenneohjaajan (A 10) virka, liikennemestarin (A 10) virka , lii
kennemestarin (A 8) virka, kahdeksan toimistosihteerin (A 8) vir
kaa , ylikonduktoorin virka, kahdeksan veturinkuljettajan (A 12) 
virkaa ja kymmenen konduktoorin virkaa. Liikenneosaston paallikolle 
osoitetut kirjalliset hakemukset on toimitettava rautatiehallituk
sen kirjaamoon viimeistaan 12 .11.1984. 

Edella mainittuihin virkoihin nimitetyt sijoitetaan toistaiseksi 
seuraavasti: 

apulaisasemapaallikot (A 16): Kouvolan liikennepiiriin ( 1 talous
asiat) ja Kouvolan (1 Kv tap) liikennealueelle, 

apulaisasemapaallikko (A 15): Karjaan (1 Kr las) liikennealueelle, 
asemapaallikot (A 13): Oulun (1 Mh) ja Kajaanin (1 Am) liikennea

lueille, 
toimistosihteerit (A 11 ) : Oulun liikennepiiriin (1 nimikirj . ja 

1 henkiloas.), 
toimistosihteerit (A 10): Kouvolan (1 Kv ka) , Lappeenrannan (1 Lr 

tt) , Haminan (1 Hma lapt), Oulun (1 01 tt), 
Kemin (1 Kem tt) ja Rovaniemen (1 Roi alueselv . ) 
liikennealueille seka Oulun liikennepiiriin 
( 1 kanslia) , 

liikenneohjaaja (A 10): Rovaniemen (1 Roi) liikennealueelle, 
liikennemestari (A 10): Kajaanin (1 Kaj js) liikennealueelle, 
liikennemestari (A 8) : Kemin (1 Tor js) liikennealueelle , 
toimistosihtee r it (A 8) : Kouvolan liikennepiiriin (1 ) , Kouvolan 

(2 Kv lipputoim . ) , Lappeenrannan ( 1 Vna), Imatran 
(1 Imr), Oulun (2 01) ja Kemin (1 Kem) liikenne
alueille , 
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ylikonduktoori: Oulun (1 01 opaatuskond.) liikennealueelle, 

veturinkuljettajat (A 12): Oulun (6 01), Kemin (1 Kem) ja Kontio

maen (1 Kon) varikoille seka 

konduktoorit: Oulun (3 01), Kemin (2 Kem), Rovaniemen (1 Kja), Ka
jaanin (1 Kaj) ja Jyvaskylan (3 Jy) liikennealu
eille. 

Ylimaarainen teknikon (A 16) toimi toistaiseksi Kouvolan (Kv veto
kaluaton kunnossapito) varikolla ja ylimaarainen apulaisasemapaal
likon (A 15) toimi toistaiseksi Kouvolan (Kv las ka) liikennea
lueella. Liikenneosaston paallikolle osoitetut kirjalliset hakemuk
set on toimitettava rautatiehallituksen kirjaamoon viimeistaan 
12.11 . 1984 . 

Seitseman vaihdemiehen tointa, viisi junamiehen tointa, vaununtar
kastajan toimi, toimistovirkailijan toimet (A 3), (A 3) ja (A 1). 
Rautatiehallitukaen liikenneosaston paallikolle osoitetut kirjalli
set hakemukset on toimitettava asianomaisen liikennepiirin paalli
kolle viimeistaan 12.11.1984. 

Edella mainittuihin toimiin nimitetyt sijoitetaan toistaiseksi seu
raavasti: 

vaihdemiehet: Oulun (2 01), Kemin (1 Tor) ja Kajaanin (3 Kaj, 
1 Kon) liikennealueille, 

junamiehet: Oulun (1 01), Kemin (2 Kem) ja Rovaniemen (2 Hoi) 
liikennealueille, 

vaununtarkastaja : Kontiomaen (1 Kon) varikolle, 
toimistovirkailija (A 3): Imatran (1 Imr) liikennealueelle, 
toimistovirkailija (A 2): Oulun (1 01) varikolle ja 

toimistovirkailija (A 1): Kouvolan liikennepiiriin (1) . 

Yksitoista veturinlammittajan tointa (A 6), vaunumiehen toimi (A 3) 
seitseman asemamiehen tointa (A 2) ja asemamiehen toimi (A 1). Kir
jalliset hakemukset on osoitettava ja toimitettava asianomaisen 
liikennepiirin paallikolle viimeistaan 12.11.1984. 

41 
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Edella mainittuihin toimiin nimitetyt sijoitetaan toistaiseksi seu
raavasti: 

veturinlammittajat (A 6): Rovaniemen (1 Roi) liikennealueelle ja 
Oulun (10 01) varikolle, 

vaunumies (A 3) : Rovaniemen (1 Roi) liikennealueelle , 
asemamiehet (A 2) : Oulun (1 Kml js- pat ., 3 Rki js- pat . , 2 Vti js

pat . ) ja Rovaniemen (1 Kja) liikennealueille seka 

asemamies (A 1) : Kemin (1 Kern) liikennealueelle . 

Toimistorakennusmestarin (A16), toistaiseksi Joensuun ratapiirin 

loimistossa (Joensuu). Rataosaston johtajalle osoitetul hakemuk

set on toimitettava rautatiehallituksen kirjaamoon viimeistaan 

12.11 . 1984 ennen viraston aukioloajan paattymista. 

R a t a o s a s t o: rataesimies Reino Bertel Lahtinen. 

Helsinki 1984. Valtion painatuskeskus 



Toimitus: Rautatiehallitus, 
tiedotuspalvelu puh 3167 

1984 
N:o 42 
18o10o1984 

Rahtiluotto 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 o o o 0 0 o o o o o o o o o o o o o so 2 

Nordeq-kappaletavaratariffi (9929) So 2 

Pohjoismainen kappaletavaratariffi (NGTS 9761) so 2 

Korjaus VT:iin nro 41 , 11o10o1984 oo•ooooooooooo So 3 

Sr1-sahkoveturin uusi Kuljettajan ohjekirja 00 00 S o 3 

Avoimia virkoja ja toimia oooooooooooooooooooooo So 3 

Nimi tyksia 0 0 0 0 0 0 0 0 • 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 • 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 s. 5 

Eroja 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 o 0 0 0 0 0 •• o 0 o. o o 0 o o o o 0 0 s o 5 

408401579F 
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RAHTILUOTTO 

Rajattornan luotto- oikeuden kaikilla liikennepaikoilla ornaavista asiak

kaista laadittuun tietokonelistaan tehd~~n seuraavat muutokset 

Luetteloon lisataan : 

699090 

699108 

699116 

Rajakoulu 

PL 5 
55911 IMATRA 

Merivartiokoulu 

PL 5 
02151 ESPOO 

Vartiolentue 

PL 693 
20361 TURKU 

(Tlk 355/84 , 9.10 . 1984) VT 42/84 

NORDEG-KAPPALETAVARATARIFFI (9929) 

NORDEG-kappaletavaratariffiin ilmestyy lisalehti nro 18, joka on 

voimassa 1 . 11.1984 lukien . Lisalehti sisalta a mm. Tanskan osuuden 
rahtien korotuksen n . 10 %. 

(Lt 10 . 10 . 84) VT 42/84 

POHJOISMAINEN KAPPALETAVARATARIFFI (NGTS 9761) 

Pobjoismaiseen kappaletavaratariffiin ilmestyy lisalehti nro 49, 
joka on voimassa 1 . 11.1984 lukien . Lisalehti sisaltaa mm . Tanskan 
osuuden rahtien korotuksen n . 10 %. 

(Lt 10 . 10.84) VT 42/84 
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KORJAUS VT: IIN NRO 41, 11.1 0 .1 984 

On jul i stettu haettavaksi toimistosihtee r in vi r ka (A 10) Ke mi n 
( 1 Kern tt) liikennealueella . Pitaa ella Kem i n ( 1 Tor tt) l i ike nne
alueella . 

Yta 11 .1 0 . 1984 

SR1 - SAHKOVETURIN UUSI KULJETTAJAN OHJ EKIRJA 

Sr 1-sa hkoveturin uusi Ku1jettajan ohjekirja (VR 4561 120 x 210/4000 84-03) koskien koko 

sarjaa (3001. .. 3110) on valmistunut. Omatarvepaino on suorittanut ktrjan perusjakelun. 

Kirjan sisa llosta ym. asioista voi tiedustella Ks1/E Airaksinen puh. 911/3137. 

(Nro Ko 1152/4 11/84, 8.10. 1984) VT 42/84 

AVOIMIA VIRKOJA JA TOIMIA 

Varastonp~~llikon (A 18) virka ja alemman palkkaluokan liikennetar
kastajan (A 13} virka toistaiseksi talousosaston piirihallinnossa . 

Rautatiehallituksen p~ajohtajalle osoitetut hakemukset on toimitet 
tava rautatiehallituksen kirjaamoon viimeistaan 19 . 11 . 1984 ennen vir 

ka- ajan paattymista . 
Edella mainittuihin virkoihin nimitetyt tullaan sijoittamaan tois 

taiseksi seuraavasti : varastonpaallikko (A 18) Kuopion sivuvarasto , 
liikennetarkastaja ap (A 13) Turun varasto ; ostotehtavat . 

Kolme toimistosihteerin (A 12) virkaa , toimistosihteerin (A 11) vir

ka ja toimistosihteerin (A 10) virka toistaiseksi talousosaston pii 
rihallinnossa . Talousosaston johtajalle osoitetut kirjalliset hake 
mukset on toimitettava rautatiehallituksen kirjaamoon viimeistaan 
19 . 11 . 1984 ennen virka - ajan paattymista . 
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EdelJ~ mainittuihin virkoihin nimitetyt tullaan sijoittamaan tois 
taiseksi seuraavasti : 
toimistosihteerit (A 12) : 1 Helsin~in varasto ; atk - asiat 

1 Hyvink~~n varasto ; atk -asiat 
1 Turun varasto ; budjetointi ja l askenta 
teht~v~t 

toimistosihteeri (A 11) : Hyvinkaan varasto ; raporttikirjanpito ja 

hintatarkkailu 

toimistosihteeri (A 10) : Kuopion sivuvarasto; laskujen tarkastuksen 
vastuuhenldHi 

Toimistovirkailijan (A 4) toimi toistaiseksi Pieksamaen varastossa 

ja toi mistovirkail ijan (A _3) toi mi toistaiseksi Kuopion sivuvaras 
tossa . Talousosaston johtajalle oso~tetut hakemukset on toimitetta
va Pieks~m~en varaston o~~llikolle viimeist~~n 19 . 11 . 1984 ennen vir 
ka - ajan p~attymista . 

Ko l me y lim~araist~ toimistosihteerin (A 8) t ointa to i staiseksi ta 
l ousosaston piiriha l linnossa . Ta l ousosaston johtaj alle osoitetut 
ki rj alliset hakemukset on toimitettava rautatiehallituksen kirjaa 

moon viimeista~n 19 . 11 . 1984 ennen virka - ajan paattymista . 
Toimiin otetut tullaan sijoittamaan to is tai s e ks i Hyvinka~n , Turun 
ja Pieksamaen var astoon . 

Y l im~arainen toimi stovirkailijan (A 5) toimi toistaiseksi Helsingin 
varastossa . Talousosaston johtajal l e osoitetut hakemukset on toimi 

tettava Helsin~in varaston pa~llikolle viimeistaan 19 . 11 . 1984 ennen 
virka- ajan p~~ttymista . 

Asemapaa llikon ( A 17 ) virka to istaiseksi Pieksamaen (Mi) liikenne
alueella . Liikenneosas ton paa lliko lle osoitetut kir j alliset hake
muks et on toimitettava rautat iehallituksen kirjaamoon viimeista a n 
1 9 • 11 • 1 984 • 
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Insinoorin (A 21) virka, toistaiseksi Belsingin ratapiirin toi

mistossa (Helsinki) ja liikennetarkastajan(A 20) virka, toistai

seksi Tampereen ratapiirin toimistossa (Tampere). 

Rautatiehallituksen paajohtajalle osoitetut hakemukset on toimi

tettava rautatiehallituksen kirjaamoon viimeistaan 19.11.1984 enne n 

viraston aukioloajan paattymista. 

Opastinesimiehen (A 10) toimi, toistaiseksi Tampereen ratapiirissa 

(Haapamaki) ja varastomestarin (A 9) toimi, toistaiseksi Pieksamaen 

ratapiirissa (Pieksamaki). 

Rataosaston johtajalle osoitetut hakemukset on toimitettava ao 

ratapiirin paallikolle viimeistaan 19.11.1984. 

NIMITYKSIA 

Rat a o sa s to: toimistosihteerin (A 11) virkaan (rpt Hki) 

toimistosihteeri (A 10) Eeva Marjatta Poyhonen ja rataesimiehen 

toimeen (hitsaustyot Hki) raidemies Kari Uolevi Huhtanen. 

EROJA 

R a t a o s a s t o: rataesimies Antti Erland Leino 

42 
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Helsinki 1984. Valtion painatuskeskus 



Toimitus: Rautatiehallitus, 
tiedotuspalvelu puh 3167 

1984 
N:o 43 
25.10.1984 

Tyoajan la5kenta Valtionrautateilla vuonna 1985 5 . 2 

Kielitutkinnot Rautatieopi5t055a ................ 5. 4 

Ulkomaan valuutan muuntokur55i henkilo- ja 

kiitotavaraliikennetta varten .. ................. 5. 5 

Henkiloliikenteen tariffin korotu5 1.1.1985 

lukien .. .. ........................... . ....... ... 5. 6 

Avoimia virkoja ja toimia ............ ... . ... . ... 5 . 7 

Nimi tyk5ia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5. 8 

Eroja . . ......... .. ................... ... ........ 5. 8 
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TYOAJAN tASKE.\'I'A VALTIONRAUTATEILUI VOONNA 1985 

TAL 5 § Laskeutaan vaiki&t- LlStltyo- Yhty8= LlS:!tyt>- SO \ vukko- 100 \ Vl ikko- V!rastotyo 

tyovLikko tavat pllivli.t ky!mys kyJUIYS korvaus- ylltyorunnit ylityotwuut slilin. lisatya- ylityt!-
twUilt cyoaika korvaus- kynnys 

turutit (Al7) 

31.12-06 . 01 uudenv . pv ( 1. 1) 32 32-48 48- 29 l 29-32 32 

01 . 04-07.04 pitkilperj. (5.4) 32 40 32-40 40-48 48- 29 t 29-40 40 

08 . 04-14.04 II plltlsiDispv. 32 40 32-40 40-48 48- 29 t 29-40 40 
(8.4) 

29.04-05.05 vappu (1.5) 32 32-48 48- 29 t 29-32 32 

17.06-23.06 juh.aatto (21.06) 32 40 32-40 40-48 48 - 29 t 29-40 40 

oz. 12-08.12 itsen.pv . (6.12) 32 32-48 48- 29 t 29- 32 32 

23.12-29 . 12 jouluaatt. (24. 12) 16 40 16-40 40-48 48- 14.5 t 14.5-4 0 40 
joulupv. (25.12) 
taprutinpv. (26. 12) 

30.12.85- uudenv. pv (1. 1) 3l 3l-48 48- 29 t 29-32 32 
05.0 1. 86 

nuut viikot ma - su 40 40-48 " 36 1/4 t 36 1/4-40 40 

x) 1\mti- ja urakkapalkkaiselle cyontekljUle moksetaan toisen pHHsiDispHiv1in ja tapaninplliv!in jUkeiseltH lauantatp!itvtllttl 

mahdollise•t ty(}palkaJI llS!!ksi 8 twuti.ll palk.kaa vastaava er1ll:iJteJt korvaus keskituntiru1sion Dl.lk.arut . .Keskitwttiansio lasketaan 

edellise.u tllikauden ansion perusteella . 

xx) Tonti - ja urakkapalkkalaisille tyll1nkalain 5 §:n alaista tyotD tekeVllle tyllntekijtiille maksetaan 1111ussa ku1n keskeytymllttt!

massH vuorotyoss~ pMsiHislauant ailta ja juhaJu1usaattona tehdyiltil tyiltwUieilta tyilpalkan lisli.ks1 erilhsenH korvauksena 

SO \ yksJJtkertaisesta tunt1.polkasta edellytt:ien , etta asia.nan3isen vil.kottainen ty&ika sa.Jlotuilla ty&riikoilla ylittrut 

32 tuntia ja ettei lcysei..ueu tyO ole ylityOtl:l . 

... 
"" 



TY<'Jak- T A L 6 § Laskentaan val- Li~tji&' YiitY8"' LiSXtji&' SO % yli- lOO % yll- J<eskeytyneen tY!JjaJciOli 
son nro ty!ljakso lruttavat pilivlit kynnys kynnys korvaus- ty!ltunnit ty!ltunnit tau1ukko 

710'1 ------,o,-2'. 1"'2~-2"zr."'12.-.-.s•4 -.,.1 t>-se.=,-:. p"'v"'(6'.T1z"')---=-----.,-r1z.,......----'tunni:"""""t~,,.,.,1 z.-:_,.,..,38,..--1 38_ i~¥.' ~ehetl 
02 23.12-12.01.85 jooluaatto (24. 12) 

03 

04 

OS 

06 

07 

08 

09 

10 

11 

12 

13 

14 

1 s 

16 

17 

01 

13.01-02.02 .85 
-x) 

03.02-23.02 

24.02-16.03 

17.03-06.04 

07.04-27 .04 

28.04-18.05 
-x) 

19.05-08.06 

09.06-29 . 06 

30.06-20.07 
-x) 

21.07-10 .08 

11.08-31.08 

01.09-21.09 

22.09-12.10 
-x) 

13.10-02 . 11 

03.11-23.11 

24. 11-14.12 

jou1UJ>liivD (25. 12) 88 112 88-112 112-138 " taul. 2 ja 8 
tapamnpv (26. 12) 
uudenvuodenpv. ( 1 . 1 J 

pltUperj. (5.4) 

II pllllsilllSpV. 
(8.4) 

vappu 

juh.aatto (21.6) 

itsen .pv (6. 12) 

112 

1 12 

112 

120 

112 

120 

12U 

112 

112-120 

112-120 

112-120 

120- 138 

1 12-138 

120-138 

112-138 

138- taul. 

ja 3 

1 ja 3 

ja 3 

02 15.12-04.01.86 ~ouluaatto (24.12) 88 11 2 88-112 112-138 " •• 2 ja 8 
) ;oulupll1vll (25. 12) 

-x tapaninpv. (26.12) 
uudenv .pv. (1. 1) 

Ty!ljakso nro 01: 02.12 .84 - 22.12 .84 on ens.tmr-'iinen v. 1985 puo1e1la maksettava ty6jakso 
-x) TAL 6 §: n alaisten ty&jan lyhentlimiseen liittyv1in 4 ty!ljakson pit:uisen laakentakauden o.!illttyminen 

... 
w 
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KIELITUTKINNOT RAUTATIEOPISTOSSA 

"Henk:ilostohallinnon maarayksiii" k:ohdan A.4.ll. mukaiset kielitut
kinnot ruotsin, englannin, veniijiin, saksan ja ranskan kielissa 
jiirjestetiiiin Rautatieopistossa joulukuussa 1984 osanottajille myo
hemmin ilmoitettavana aikana. 

llmoittautumistietoihin tulee sisaltyii osanottajan taydellinen ni
mi, virka-asema, virantoimituspaikka, tutkittava kie1i sekii suo
ritettavan tutkinnon aste (em. maaraysten kohdan § 3-6). Myos ai
kaisemmin ko. kie1essii mahdo11isesti suoritettu arvosana on mai
nittava. 

Ilmoittautumiset 1ahetetaan koulutusjaostoon 16.11.1984 mennessa. 

Kie1itaito tutkitaan vain yhdessa kie1essa kerra11aan ja vain sen 
asteista arvosanaa varten, mita i1moittautuminen edellyttaa. 

Seuraava tutkintoti1aisuus on toukokuussa 1985. 
(Het 220/141/84, 16.10.1984) VT 43/84 
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ULKmiAAN VALUUTAN MUUNTOKURSSI HENKIL(j- JA KIITOTAVJI.RALIIKENNETT.li. 

VARTEN 

Ulkomaan valuutan muuntokurssit henkilo- ja kiitotavaraliikenteessa 

1.11.1984 alkaen ovat seuraavat: 

Luku
maara 

100 

100 

100 

100 

100 

100 

100 

100 

Rahayksikk5 

Alankomaiden floriinia (gulden) • 

Belgian fran~ia 

Bulgarian levaa 

Englannin puntaa 

Espanjan pesetaa 

Irlannin puntaa 

Italian liiraa 

Itavallan shillinkia 

Lyhennys 

Fl 

FrB 

Leva 

E 

Pta 

E 

Lit 

mk 

NLG 188,00 

BEC 10,60 

BGL 510,00 

GBP 803,00 

ESB 3,80 

IEP 656,00 

ITL 0,34 

Oes ATS 30,30 

1QO Jugoslavia, kayttaa UIC-frangia FrUIC FrUIC 168,00 

100 Kreikan drakmaa Dr GRD 6,30 

100 Luxemburgin frangia Frlux LUF 10,60 

100 Neuvostoliiton ruplaa, clearing (1.10.84) Rbl SUR 743,00 

100 Norjan kruunua. • Nkr 'NOK 74,00 

100 Portugalin escudoa . Esc PTE 4,10 

100 Puolan zlotya Zl PLZ 4,80 

100 Ranskan frangia FF FRF 69,30 

100 

100 

100 

100 

100 

100 

100 

100 

100 

100 

100 

Romanian leita 

Ruotsin kruunua 

Saksan Liittotasavalta, markkaa 

Saksan Dernokraattinen Tasavalta 

Sveitsin frangia. 

Tanskan kruunua 

Tsekkoslovakian kruunua 

Turkin puntaa • 

Unkarin forinttia 

UIC-frangia . 

USA:n dollaria. 

(Tru 6765, 10.9.1984) VT 43/84 

Lei 

Skr 

OM 

M 

FrS 

Dkr 

Kcs 

Ltq 

Ft 

ROL 

SEK 

OEM 
om1 
CHF 

DKK 

CSK 

TRL 

HUF 

125,00 

73,70 

212,00 

212,00 

254,00 

58,40 

90,00 

6,00 

12,50 

FrUIC FrUIC 168,00 

$ USD 616,00 

43 
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HENKIL~LIIKENTEEN TARIFFIN KOROTUS 1. 1 .1 985 LUKIEN 

Asetuksella n r o 682 , joka on annettu 21 . 9 .1 984, on vahvistettu rauta 

tieta r iffin muutokset . Samana paivana annetulla asetuksel l a nro 683 on 

vahvistettu paakaupunkiseudun vyohyketariffin muutokset . Tariffin ko 

r otukset ja muut muutokset tulevat voimaan 1 .1.1 985 lukien . Rautatie 

hall itus on myos paattanyt ko r ottaa tulevan vuoden alusta lukien joi 

tak i n sen maa r attavissa olevia maksuja . 

Asetukse l la vahvistettavia henkiloliikenteen ta r iffeja korotetaan kes 

kimaa r in 7 prosentilla ( menoliput 6,8 %, kuukausiliput 9 , 7 %, paakau

punkise udun vyohyketa r iffi 7 , 2 %) . Ko r otetun ta r iffin mukaisia maksuja 

sovelletaan valittomasti jo kuluvan vuoden puolella myytaviin sellai 

siin matkalippuihin , joiden kelpoisuus alkaa 1 . 1 . 1985 tai sen jalkeen . 

Kuukausilipun ja kaikilla radoilla kelpaavan kuukausilipun hinta las 

ket a an kuluvan vuoden voimassaolokuukausilta nyt voimassa olevan ta 

r iffin mukaan ja 1 .1.1 985 tai sen jalkeen alkavilta taysilta kuukau 

silta korotetun ta r iffin mukaan . Jos lippu lunastetaan 11 tai 12 kuu 

kaudeksi , peritaan korotettu hinta niin monelta kuukaudelta , etta mak 

su tulee pe r ittavaksi yhteensa 10 kuukaudelta . 

Yleis l ippujen ja paakaupunkilippujen hinnat lasketaan siten, etta ku 

l uvan vuoden voimassaolokuukausilta peritaan kultakin ~uukaudelta yk 

si kymmenesosa nyt voimassa olevasta koko vuoden hinnasta ja 1 . 1 . 1985 

ta i sen jalkeen alkavista taysista kuukausista korotetun tariffin mu 

ka is en hinnan yksi kymmenesosa niin monelta kuukaudelta , etta maksu 

tu lee pe r ittavaksi y hteensa 10 kuukaudelta . 

Makuupaikkalippujen hintoja ko r otetaan siten , etta uudet hinnat ovat 

te r as r akenteisen vaunun kolmen vuoteen osastossa 46 mk ja kahden vuo 

teen osastossa 69 mk . Puurakenteisen vaunun makuupaikkalippujen hinto 

ja ei koroteta . Istumapaikkalipun hinta pikajunassa on 8 mk , Er ikois 

pikajunan ja express - junan paikkamaksuja ei ko r oteta . Paikkalippujen 

korotettuja hintoja sovelletaan 15 . 11 . 1984 alkaen varattaessa paikkoja 

1 . 1 . 1985 tai sen jalkeen lahteviin juniin . Makuupaikkalippuvihkojen 

(10 paikkaa) myynti keskeytetaan 1 . 1 . 1985 saakka (uusi hinta 620 mk) . 

Muista henkiloliikenteen maksuista korotetaan pikajunan kuukausilipun 

lis amaksu (40 mk) ja paakaupunkiseudun vyohyketariffialueella junas

s a pertttava lisamaksu (1,50 mk) . 
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Henkiloautojen kuljettamisesta m§aratyissa pikajunissa annetut maa r a 
ykset muuttuvat kokonaan . Uusia ma§rayksia ja niiden mukaisia hinto 

ja sovelletaan 1 . 1.1985 alkaen. 

Tariffisaannon lisamaarayksiin on vahvistettu lisaksi mm. seuraavat 

muutokset 1 . 1 .1 985 alkaen : 
- matkailulippuun liittyvien rautatiematkojen menolippujen hinnasta 

myonnettava alennus on 20 % 
- koululais - ja opiskelijalippujen ostamiseen oikeuttavaksi kortiksi 

hyvaksytaan Ammmattikasvatushallituksen alaisten oppilaitosten anta 

ma opiskelijakortti 
- Suomen Arvostelijain Liiton jasenet ovat oikeutettuja sanomalehti 

mieslipun ostamiseen 
- perhelomalippu muuttuu ryhmalomalipuksi 
- sarjalippuja myydaan myos erikseen vahvistetuin hinnoin maaratyil l e 

yli 75 km pitkille yhteysvaleille 

Matkalippujen uudet hintataulukot on jaettu monisteina kunkin liiken 

nealueen lipputoimistoon ja liikennepiireihin , 

Yksityiskohtaisempi selostus henkiloliikenteen tariffimuutoksista jul 

kaistaan myohemmin . 

(Mro Lht 3757/544/84, 12 . 10 . 1984) VT 43/84 

AVOIMIA VIRKOJA JA TOIMIA 

Liikennetarkastajan (A 19) virka , alemman palkkaluokan liikennetarkas
tajan (A 18) virka ja alemman palkkaluokan liikennetarkastajan (A 15) 

virka toistaiseksi rautatiehallituksen liikenneosastolla . Rautatiehal

lituksen paajohtajalle osoitetut kirjalliset hakemukset on toimitetta

va rautatiehallituksen kirjaamoon viimeistaan 26 . 11 . 1984 . 

Aikataulunsuunnittelijan virka (A 16) , kaksi toimistosihteerin (A 12) 

virkaa , toimistosihteerin (A 11) virka ja kolme toimistosihteerin 
(A 10) virkaa toistaiseksi rautatiehallituksen liikenneosastolla. Lii 
kenneosaston paallikolle osoitetut kirjalliset hakemukset on toimitet 

tava rautatiehallituksen kirjaamoon viimeistaan 26 . 11 .1 984 . 



Toimistovirkai~ijan (A 4) toimi ja toimistovirkai~ijan (A 3) toimi 
toistaiseksi rautatieha~lituksen liikenneosastolla. Liikenneosaston 

paalliko~~e osoitetut kirjalliset hakemukset on toimitettava rautatie

hallituksen liikenneosaston kansliaan 26.11.1984 mennessa. 

Asemamiehen (A 1) toimi toistaiseksi Kajaanin (Klu js-pateva) liiken

nealueella . Kirjalliset hakemukset on osoitettava ja toimitettava 
Oulun liikennepiirin paallikolle viimeistaan 26.11.1984. 

Toimistosihteerin (A 10) virka 1 to is Laiseksi llelsingin rata

piirin toimistossa (Helsinki). Rataosaston johtajalle osoitetut 

hakemukset on toimitettava rautatiehallituksen kirjaamoon vii

meistaan 26.11.1984 ennen viraston aukioloajan paatLymista. 

~aksi ratae5imieheo toinLa, toi5taisek5i Seinajoen ratapiiris5a 

(1 Seinajoki ja 1 Kaskinen). Rataosa5ton johtajalle osoitetut 

hakemukset on toimitettava Seinajoen ratapiirin paallikolle 

viimeistaln 26.11.1984. 

Teknikon vir~_(A 15), toistajseksi Turun konepajassa seka teknikon virka (A 14), toi~istovir

ka!!&an to!!:!!!.J~ ja Y!.i.£12iiiirainen yli!eknikon toimi (A.J22, toistaiseksi Kuopion konepajassa. 

Koneosaston johtajalle osoitetut kirjalliset hakemukset on toimitettava rautatiehallituksen 

k1rjaamoon viimeistaan 26.11.1984 ennen viraston aukioloajan pllttymistl. 

N'HHTYKSIA 

R a t a o s a 5 t o: liikennetarka5tajan ap (A 13) virkaan 

(rpt Tpe) toimistosihteeri (A 13) Kirsti Airi Jantunen
1 

raken

nusmestarin (A 15) virkaan (rap Vnj) rakennu5mestari (t5s) 

Pentti Juhani l!lmllainen ja toimistovirkailijan (A 5) toimeen 

(rpt Jns) toimistovirkailija (A 2) Pirjo Liisa Aspelund. 

R a t a o 5 a 5 t o: rataesimie5 Viljo Ilmari Ko5onen. 

Helsinki 1984. Valtion painatuskeskus 
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ALOITTEIDEN PALKITSEMINEN 

KUNN!AKIRJA JA RAHAPALKINTO SEURAAVILLE ALOITTEEN TEKIJ~lllE 

Veturinkuljettaja Veijo Pynninen, Tampere 
D~esel-kaluston merkkivalojen testaaminen 
200 mk 

Teknikko Kaapo Paakkonen, Oulu 
Vaununasentaja Eero Pennanen, Oulu 
Ggb- ja lgb-vaunujen kuorman sidonnassa kaytettava kiinnityskor
vake 
Kummallekin ZOO mk 

Vastaanottoavustaja Sirpa Susi, Riihimaki 
Eraiden tyoterveyshuollon toimintoihin liittyvien lomakkeiden 
kehittaminen 
300 mk 

Junamies Martti Roustio, Jyvaskyla 
Vaunun ilmahanan ja putken liitosmurtuman korjaaminen uudella 
liittimella 
ZQO mk 

Veturinkuljettaja Reina Kiviniemi, Kokkola 
Sr1-veturin monikayttokaapelien liitantajarjestelman muutos 
200 mk 

Veturinasentaja Seppo Salo, Pieksamaki 
Dr13-veturin kompressorin oljyntayttoputken muutos taytto- ja tar
kastustoimien helpottamiseksi 
ZOO mk 

Veturinasentaja Olli J Udd, Kouvola 
Dr14-veturin vaihteiston oljynjaahdytyskennon tyhjennyksen paran
taminen 
200 mk 

Teknikko Rauno Harju, Turku 
Veturinasentaja Rainer Vesanen, Turku 
Dv1Z-veturin hiekkalaatikon kiinnityksen parantaminen 
Kummallekin 150 mk 

Veturinkuljettaja Markku Ristolainen, Turku 
Teknikko Harri Pietila, Turku 
TVE4-veturin BSI-kytkimen lukituslaitteen muutos 
Kummallekin 150 mk 

Viilaaja Esko Hamalainen, Kuopio 
TVE4-veturin seka TKA7 ja TKA6 Clark-vaihteistojen ja kytkimien 
suojaaminen vaurioilta varustamalla ne oljynpaineen ilmaisevilla 
painekytkimilla 
3000 mk 

Vaunumestari limo Tukiainen, Rovaniemi 
Ylikonduktoori Aarne Kauppila, Rovaniemi 
CEmt-vaunun vuoteen yhdistaminen seinaan 
Kummallekin 150 mk 
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liikenneohjaaja Aulis Pajari, Kontiomaki 
Matkalippujen keskeyttamismerkinnoista annettujen ohjejden tayden 
taminen 
200 mk 

Kuormausmestari Jorma Saloranta, Oulu 
Tapahtumailmoitus-lomake laskumaki- ja vaihtotyovauriolle 
200 mk 

Rataesimies Erkki Vaananen, Helsinki 
Rakennusmestari Taisto Anttonen, Hyvinkaa 
Lahojen puuratapolkkyjen koneellisessa vaihdossa apuna kaytettava 
vetolevy 
Kummallekin 250 mk 

Lilkenneohjaaja Martti Miettinen, Pieksamaki 
Raidel1ikenteelle aiheutettujen haittojen korvauskaytannon tarken
taminen ja perinnan tehostaminen 
3000 mk 

PIEKSAMAEN KONEPAJALLA PALKITUT ALOITTEET 

Teknikko Pertti RissaneA 
Teknikko Juha Raatikainen 
Hkb-vaunun pylvastuppiloiden muutostyo 
Yhteensa 1000 mk 

Varaosatyontekija Risto Korhonen 
Varaosatyontekija Matti Nykanen 
Polttoleikkausjiki Tad-vaunun vahvikepalojen seevaukseen 
Yhteensa 800 mk 

Vaununkorjaaja Heikki Heimonen 
Ohn-aluskehyksen reikien porausapulaite 
800 mk 

Teknikko Kauko Miettinen 
Gbl-, Gblk-, Gbly-aluskehyksen sivupalkkien vahvistaminen puski
men kohdalta 
600 mk 

Vaununkorjaaja Eero lallukka 
Vaununkorjaaja Kyosti Hartikainen 
Hitsaaja Matti Halonen 
Hitsaaja Erkki Sironen 
Jarrutonkan anturan hiominen ja uudelleenkaytto 
Yhteensa 800 mk 

Vaununkorjaaja Kari Pontinen 
Vaununkorjaaja Pekka Silvennoinen 
Ome-vaunun vetolaitteen asennustyokalu 
Yhteensa 800 mk 

Vaununkorjaaja Kari Pontinen 
Umpikytkimen korjaus 
300 mk 
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PASJLAN KONEPAJALLA PALKITTU ALOITE 

Putk1asentaja Aimo Arokko 
Henkilovaunun jarruletkun ripustimen rakenteen muuto s 
200 mk 

( N:o Hlo 82 / 125 / 84, 10 . 10 . 1984 ) VT 4 4 / 84 

RAUTATIEOPILLISEEN KURSSIIN LIITTYVAT TUTKIELMAT 

Rautatieopi11ise1la kurssi11a 1/84 on 1aadittu seuraavat tutkie1-
mat: 

1. Yhdys1iikenne- ja kuljetussopimuksesta johtuvat ongelmat Oulun 
kappaletavara-alueen ja Pohjolan Liikenteen yhteisty!Ssss seks 
niidan vaikutus tulos1askelmiin (Esko Hi!.ivSls 01 1p) 

2. Parkanon eeudun turvekuljetukset rautateitee (Pentti Ji!.rven
sivu Pri la/Pko) 

3. Ma.teriaalin hankinnan ja varaetoinnin kehittliminen eH.hk!Salueil-
1a (Timo Kemppi Sk sa) 

4. Lapin raakapuupendelliliikenteen kehi tti!.minen (Arvo Kuivala 
Kem 1a) 

5. Oy Tampe11a Ab:n voimakkaasti kaevavat kuljetukset ja niiden 
hoito Inkeroisisea (Juhani KujanplU!. Kv la/Ikr) 

6. Materiaalisuunnitte1u osana ratapiirin tyonsuunnitte1ua (Tero 
Liukkonen Sk rp) 

1. Pieksamaen varikon Kuopion toimintaykeikk!S Kuopion varikko 
(Pentti Loukonen Pm 1p/Kuo) 

8. Si!.hko- ja opastinalueen yhdisti!.minen ja sen vaikutus Turun 
si!.hk<Shuol to on (Markku Luoto Tpe sa/Tku) 

9. Rataeeimiehen roo11 rataosaston ty!Snjohtokent~&S (Tapio ~t
ti Tpe rp) 

10 . Kuntoutussihteerin toiminta kuntoutuksessa SeinSjoen 1iikenne
piirisea toiminta-a1ueena 1iikannepiirin toimieto, Vaasan, 
Kokko1an, Tii vieskan 1iikennealueet, Seini!.joen ei!.hk<Sa1ue ja 
Ylivieskan varikko (~ikhard Matteson Sk 1p) 

11. Vaununtarkastustoiminta Jyvasky1i!.sea ja Kuopioesa (Vesa 
Miettinen Pm 1p) 

12. Joensuun kappaletavara-alueen markkinoinnin kehittaminen (Jor
ma Mikkonen Jns 1p) 

13. Pienkaluston ennakkohuo1tojen toteutus ja kehitys Seini!.joen 
liikennepiirissa (Veikko Mak:irenta Sk vr) 

14. Kuijetusvani!Uus Tampereen tavara1iikenteeesii (Mikko NWcki1a 
Tpe 1p) 
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15. Sairaanhoidon j~jea~aminen Oulun terveydenhuoltoalueella 
(Antti Pohjamo Kv tha) 

16. Vuokatin ja Sotkamon asemien yhdistamisen vaikutus toimintoi
hin ja johtamiseen (Kauko Repo Kaj 1a/Vkt) 

17. Yhdenmiehsnajoon siirtyminen Tampereen 1askuml:iessa (Raimo 
Ronni Tpe 1a) 

18. Vuosi1omaj~jestelmii.n kehittaminen kolmivuorotyossa Imatran 
liikennealueella (Pentti Sani Imr 1a) 

19. Ulkopuo1isi11e suoritettujen toiden 1askutuksesta ratapiireie
s~ (Ritva Sirvio Fm rp) 

20. Kuljetusvarmuutta horjuttavat tekijat kappaletavaraliikentees
sa Seiniijoen terminaalissa (Erkki Suominen Sk 1a) 

21. Kansainvlilisen i taisen rajayhdysliikenteen hoi taminen Niira-
1assa ( Juhani Turunen Jns 1a/Nrl) 

22. Tampereen ratapiirin henkilostokoulutuksen tarkaste1ua (Veik
ko Tormii.nen Tpe rp) 

23. Oriveden tehtavaalueiden tarkaste1ua ja eraita ajatuksia tulok
sel1isuuden parantamiseksi erikoisesti matkustajaliikenteesea 
(Erkki Yliaho Tpe 1a/Ov) 

Tutkielmat asetetaan Valtionrautateiden kayttoon ja toimitetaan 
RH:n kirjastoon. josta niita on mahdollisuus tarvittaessa 1ainata 
(Het 27/141/84, 25.10.1984) VT 44/84. 

VAHVISTETUT VHS- STANDARDIT (valtionhallinnon sisaiset standardit) 

Valtiovarainministerio on vahvistanut valtionhalli~~o~ sisaisis~a standardeista 
syyskuun 7. paivana 1977 annetun va1tioneuvoston paatoksen muka1sest1 seuraavat 
standard it: 

Maarayksena noudatettavaksi 

VHS 1017 Kiinteistotunnus 
VHS 1021 Henki1otunnuksen esitysmuoto 

Ohjeena noudatettavaksi 

VHS 1022 Palkkatodistus 

44 

Va1tiohallinnon sisaisia standardeja (VHS) voi ti1ata osoitteesta: RH/Khj h.5507. 

(VM 541/735/84, 10.10. 1984) VT 44/84 
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RAHTILUOTTO 

Rajattoman luotto-oikeuden kaikilla liikennepaikoilla omaavista 

asiakkaista laadittuun tietokonelistaan tehdaan seuraavat muutokset. 

Luetteloon lisataan 

754689 

754697 

SOK Maustetehdas Meira 
PL 32 
00511 HELSINKI 

SOK Kahvipaahtimo 
PL 32 
0051 1 HELSINKI 

754705 SOK Urheilu- ja Vapaa-ajantarviketeollisuus 
Ormuspellontie 12 

754739 

00700 . HELSINKI 

Outokumpu Oy Kemin kaivos 
PL 8 
94101 KEMI 

(Tlk 370/84, 22.10 . 1984) VT 44/84 

TILITYSSXANN~N MUUTOKSIA 

1 . 1 . 1985 lukien siirretaan tilityssaannon liitteessa nro 1 Kankaanpaan 

ja Parkanon tilityspaikat Porin kirjauskeskuksesta Tampereen kirjauskes

kukseen. 

(Tlt 54/230/84, 23.10.84) VT 44/84 

Hyvinkaan varastossa olevaa ylijaamatavaraa luovutetaan VR : n omaan 

kayttoon : 

terasputkia 

" 
38/30 x 6500 mm 

114/100 x 5700 mm 
teraslankaa , sinkittya 0 4 mm 

ve loituksetta . 

Metallinen karpasverkko nro 16/1n , 

vihrea 0 , 6 x 25 mm (800 jm) . 

Laskutushinta 108 ,- /rla . 

700 kpl 

12 

2000 kg 

32 rla 

VT 44 / 84 
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LIIKENNEPAIKKOJEN VALIMATKAT 

Liikennepaikkojen valimatkat - julkaisuun muutetaan 1 . 11 . 1984 lu
kien Kuopion Kumpusaaren raiteiden kohdalle sarakkeen 6 merkinnak
si: KTM : n ja kaupungin oljyvarastoja seka syvasatamaa varten . 

(Nro Lko 315 13/57 1/84, 22 . 10 . 1984) VT 44/84 

ITAINEN YHDYSLIIKENNE 

Lomake KUUKAUSI - ILMOITUS SNTL : N VAUNUISTA (VR 4776) on uusittu ja 
otetaan kayttoon 1.11.1 984 alkaen. Kaavake on tilattavissa Omatar
vepainosta Hyvinkaalta . 

(Lt 19 .1 0 . 84) VT 44/84 

VR:N PUHELI NVERKKO 

Viestijarjestely j en yhteydessa Tampereen liikennepiirissa 
on otet tu kayttoon seura ava t uudet puhelinnumerot: 

Har j avallan ase man tav ara makas iini 
Ki uk aisten asematoimisto 

Ki uk ai s ten aseman enti nen nu mero 
poistuu kaytasta 

VT 44/84 

934 - 42 

934 - 45 

935 - 225 

44 
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AVOIMIA VIRKOJA JA TOIMIA 

Llikc nnelarkastajan ap (A 18) virka, toistaiseksi rautatie

halliluksen rataosastolla. Rautatiehallituksen paajohtajalle 

osoitetut hakemukset on toimitettava rautatiehallituksen 

kirjaamoon viimeistaan 3 .1 2 .1984 ennen viraston aukioloajan 

paattymista. 

Toimistosihteerin (A 13) virka, toistaiseksi Tampereen 

ralapiirin toimistossa (Tampere); toimistosihteerin (A 1l) 

virkaJ toistaiseksi Kouvolan ratapiirin toimistossa(Kouvola) 

ja ylimaaraisen toimistosihteerin (A ) toimi, to is t aiseksi 

Joensuun ratapiirin toimistossa (Joensuu). Rataosas ton johta

jalle osoitetut hakemukset on toimitettava rautatiehallituksen 

kirjaamoon viimeistaan 3.12.19 4 ennen viraston aukioloajan 

paatLymista. 

1eknillisen apulaisen (A 8) toimi, toistaiseksi Kouvolan 

ratapiirin toimistossa (Kouvola)ja ~rastomestarin (A 9) toimi 

tol talseksi Kouvolan ratapiirissa (Kouvola). Rataosaston 

johtajalle osoitetut hakemuksct on toimitettava Kouvolan rata

piirin piialliko lle viimeistiian 3 .12.19 84. 

Apulaisasemapaallikon (A 16) virka toistaiseksi Seinajoen liiken
nealueella (Sk henkiloasiat) . Liikenneosaston paallikolle osoitetut 

kirjalliset hakemukset on toimitettava rautatiehallituksen kirjaa

moon viimeistaan 3 . 12 . 1984. 

EROJA 

H a 1 1 i n t o - o s a s t o : ylim. tyoterveyshoitaja (A 11) 

Lahja Ilona Kahri . 

R a t a o s a s t o: ralaesimies Onni Eclis Simonen. 

Helsonko 1984. Valtoon painatuskeskus 
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Palkkaustaulukot 1.12.1984 1uk1en 

TAULUKKO 1 

A-PALKKAUSLUOKKIEN PERUSPALKAT 
TAI VUOSIPALKKIOT KUUKAUDESSA, 

PALKI<AUS-
LUOKKA 

A 3 085 
A 

,, ... 3 139 
n 3 3 192 
A 4 3 2~0 
A 5 3 31 .6 

A 6 3 382 
A 7 3 •149 
A 8 3 530 
A 9 3 617 
AIO 3 694 

AI I 3 787 
A12 3 094 
A13 3 998 
Al4 lj 12~) 

n1s 4 :no 

Al6 4 461 
A17 4 673 
AlB 4 915 
A19 5 187 
A20 5 450 

A21 !5 72'1 
(\;!2 b 790 
A23 7 110 
A24 7 554 
fl25 a·oo3 

A26 0 "f30 
A27 9 498 
1\28 Hl 374 
A:!9 11 36? 
A30 12 459 

A31 13 700 
A32 15 on 

I"" 
H• ~~~l 1\3•\ HI 

A35 20 0671 
A :56 22 07~J 

HK 

TAliLUKKO 2 

S-PALKKAUSLUOKKIEN SOPIHUSPALKAT 
KUUKAUJ)ESSA, MK 

SOPI11USPALKKA-
LUOKKA 

sn 5 087 
SIB 5 424 
S1'l 5 794 
S20 6 213 

S21 6 592 
S22 6 790 
S23 7 110 
S24 7 55.1\ 
S25 8 ()03 

S26 0 730 
S27 ., 498 
S28 10 374 
S2'7 I 1 369 
S3() 12 459 

S31 13 708 

r~~ 
IS 077 
H• 50~ S34 113 242 

S35 20 067 

S36 2:! 073 
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TAULUt<KO 
"" 

<A-YHDISTELH~TAULUKKO) 

A-PALKKAUSLUOKKIEN PERUSPALKAN TAl VUOSIPALKKION, KALLIINPAIKANLISAN s 
IKALISIEN YHTEISHXii.RA IKXLISARYHHITfXIN KUUKAUDESSA, HI< 

PALKKAUS- I K.ALLI::":USf~YHHA 

LUOI<KA 
IKXLISIEN LKH 

0 1 2 3 
"" 

5 

A 1 3 ~'163 3 565 3 779 3 960 4 166 4 374 
A 2 3 422 3 627 3 845 4 037 4 239 4 451 
A 3 3 479 3 600 :'1 909 4 104 4 30'1 4 524 
A 4 3 542 3 755 3 900 4 179 4 3138 4 607 
A 5 3 614 3 831 4 Obi 4 264 4 . 477 4 701 

I 
fl 4 141 4 348 t/ 565 

"" 
793 f 6 3 686 3 907 

I 
A 7 3 759 3 985 4 224 4 4 :~5 4 657 4 890 

l 
fl 8 3 048 4 079 4 324 4 540 4 767 5 005 
fl y 3 943 4 1130 4 •n1 4 653 4 806 5 130 
AHI 4 026 4 26a 4 524 4 750 4 987 5 236 

AI 1 4 1213 4 376 4 639 4 871 5 I 15 5 371 
A12 4 244 4 499 4 769 5 007 5 257 5 520 
A13 4 358 4 619 4 1396 5 141 5 390 5 668 
A44 4 496 4 766 5 052 5 30~i 5 570 5 848 
A15 4 6(,3 4 943 5 240 5 SO~! 5 T/1 6 066 

• A16 4 862 5 154 5 463 5 736 6 023 6 324 
A17 5 094 5 400 5 .124 6 010 6 310 lo 625 
AlB 5 357 5 678 6 019 6 320 6 b36 lo 969 
f\19 5 b54 5 9'73 6 353 6 lo71 7 005 7 355 
A20 5 940 6 296 6 674 7 008 7 :'158 7 7:!.6 

A21 6 245 6 620 7 017 7 3613 7 7:51. 8 123 
(;22 7 401 7 845 8 316 8 732 9 1 2 ~5 9 4'10 
A23 7 750 u 215 a 708 9 143 9 554 9 936 
j:',24 a 234 0 •t21~ 9 252 9 715 10 1 ~i2 1(:) 55 a 
A25 8 810 9 339 9 9?9 10 394 10 ~]1,2 1 1 296 

A26 9 516 10 087 10 6?2 11 2~~7 11 732 12 201 
A27 10 353 10 974 11 632 12 214 12 764 13 275 
A28 1 I 308 1 1 '786 12 705' 13 34() ,~ '7'10 14 "198 
A29 12 3'12 13 136 13 9 2 4 14 l.o 20 15 2"78 15 809 
A30 13 580 14 395 15 2 5 9 16 0 ' 1"1 ...... 16 743 17 413 

A31 14 942 15 839 16 709 17 628 18 421 19 158 
A32 16 434 n 420 HI 4lo5 19 3fJtl 20 260 21 070 

~33 
18 077 19 11J2 20 312 21 32B 2 '"1 2138 23 

18~ "· 
34 19 884 21 077 22 342 23 459 24 515 25 496 
35 21 873 23 185 24 576 25 805 26 966 28 045 

36 24 06(:) 25 504 27 034 28 386 29 663 30 850 
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Taulukko 4 jatkoa 

PALKKAUS- II KALLEUSRYHHA 
LUOKKA 

IK.iiLIS.IEN LKH 
0 1 2 3 4 5 

A 1 3 270 3 466 3 67(1 3 958 "' 051 4 25'1 
A 2 '3 327 3 527 3 739 3 926 4 122 4 329 
A 3 3 384 3 587 3 1302 3 992 4 192 4 402 
A 4 3 445 3 652 3 El71 4 065 4 26EI 4 401 
A 5 3 515 3 726 3 '750 4 147 4 354 4 572 

A 6 3 585 3 800 4 028 4 229 4 440 4 662 
A 7 3 656 3 875 4 107 4 312 4 52f:) 4 754 
A a 3 742 3 967 4 205 4 41'5 4 636 4 860 
A 9 3 834 4 064 4 308 4 523 4 749 4 986 
A10 3 916 4 151 4 400 4 620 

"' 
851 5 094 

All 4 014 4 255 4 510 4 ns 4 972 5 22~ 

A12 4 128 4 376 4 6 :~9 4 071 5 115 5 371 
A13 4 2 :iB 4 4'72 4 762 5 000 5 250 5 512 
A14 4 372 4 634 4 912 5 ISO 5 416 5 687 
A15 4 535 4 807 5 095 5 350 5 617 5 099 

A16 4 729 5 013 5 314 5 580 5 859 6 152 
A17 4 953 5 250 5 565 5 o4 :s 6 135 6 442 
A1H 5 210 5 523 5 854 6 147 6 454 6 77'7 
A19 5 498 5 828 6 ne 6 '407 6 011 7 152 
A20 5 777 6 124 6 491 6 016 7 157 7 SIS 

A21 6 073 6 437 6 823 7 164 7 522 7 898 
A22 7 191 7 lt29 0 007 8 491 El 873, 9 228 
A23 7 537 7 989 f.l 468 0 f.l91 9 291 9 663 
A::!4 B 007 8 487 8 996 9 446 9 871 10 266 
A25 El 568 9 082 9 1>2., 10 I <H3 I 0 563 10 986 

()26 9 254 9 809 10 398 10 918 11 409 1 I 865 
A27 10 0613 10 672 II 312 II IHB 12 413 12 910 
A28 10 9'76 11 656 12 :iSS 12 973 13 557 14 099 
()29 12 051 12 774 13 5'10 14 217 14 fl57 IS 451 
()3(;) 13 207 13 999 14 839 IS 581 16 282 16 933 

A31 14 S30 ts 402 16 326 17 142 17 913 18 630 
A32 IS 982 16 941 17 957 18 855 19 703 20 491 

~,, 17 579 18 634 19 7S2 20 740 21 673 22 54~ o34 19 337 20 497 21 727 .,., 013 23 040 24 794 ..... 
35 21 271 22 547 23 900 25 095 26 224 27 273 

A36 23 397 24 801 26 289 27 603 28 845 29 99 
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TAULUKKO 5 <S-YHDISTELHATAULUKKO) 

~-PALKKAUSLUOKKIEN SOPIHUSPALKAN, KALLIINPAIKANLISAN SEKA IKi\LISIEN 
YHTEISMAi\RA lKXLISiRYHHITTi\IN KUUKAUDESSA, HK 

"SOF'IMUSPALKKA- I KALLEUSRYHHi\ 
LUOKKA 

IK.i\LISIEN LKM 
0 1 2 3 " 5 

sn 5 545 5 878 6 231 ~ 543 6 837 7 1 H) 
S10 5 912 6 267 6 643 6 975 7 209 7 581 
S19 6 ~i15 II 694 7 096 7 451 1 7136 8 097 
$:!G i• 772 7 17B 7 M->'1 7 'H1'1 0 :31\B 1'.1 t.€12 

S21 7 1135 7 616 8 073 13 477 fJ 8513 9 212 
St!:i! 7 401 7 1345 8 JHt 8 "/3~ 9 125 9 490 
s~~J 7 ./'SO El 21!J 9 "I<H1 9 1~3 9 ,,., 

' 936 
S24 a 234 B 728 9 252 9 715 10 152 10 559 
S25 B 810 9 339 9 899 1G 394 H> 1362 11 296 

S26 9 516 10 097 10 692 11 227 11 732 12 201 
S27 10 353 10 974 11 632 12 214 12 764 13 275 
s;!e 11 JOB 11 981.. 12 705 13 340 13 940 1 4 49B 
S29 1 ' I .. 3?2 13 p6 13 '1~!4 14 6~!0 15 278 15 (-199 
SJO 1 ~i sao 14 ~i'lS 15 ~!59 16 022 16 74:i 17 413 

S31 14 942 15 839 16 789 17 62EI HI 421 19 158 

~~~ 
16 434 17 420 IB 465 19 398 20 260 21 070 
113 077 19 162 20 ~~12 21 328 22 288 23 

··~ S34 19 804 21 077 22 342 23 459 24 515 25 496 
S35 21 873 23 185 24 576 25 805 2t. 966 28 045 

• 
S36 24 060 25 504 27 034 26 386 29 663 30 850 

SOPIHUSPALKKA- II KALLEliSRYHHloi 
UJOKKA 

IKiLISIEN LKH 
0 1 2 3 4 5 

S17 5 3'72 5 716 6 059 6 362 6 648 6 914 
S18 5 749 6 094 6 4b0 6 783 7 088 1 372 
S19 6 142 6 511 61 902 -, 247 7 573 7 876 
S20 6 506 6 981 7 400 7 770 8 120 8 445 

S21 6 988 7 407 7 851 B 244 8 615 8 960 
S22 7 197 7 629 a 087 8 491 8 073 9 228 
S23 7 5;n 7 989 8 469 8 891 9 291 9 663 
S24 8 007 0 487 8 996 9 446 9 871 10 266 
S25 8 568 9 082 9 627 10 109 1(') 563 10 986 

S26 9 254 9 809 10 398 10 918 II 409 11 865 
S27 10 068 10 672 11 312 II 87(-1 12 413 12 9H> 
S28 10 996 11 656 12 355 12 973 13 557 ,.., 099 
S29 12 051 12 7/4 13 540 14 217 14 857 IS 451 
S30 13 20"1 13 999 14 039 15 581 16 282 16 933 

S31 14 530 15 402 16 326 17 142 17 913 10 630 
S32 15 982 I 6 941 17 957 HI 855 19 703 20 491 

WJ 17 579 18 63•\ 19 752 20 "/40 21 673 22 54~ S34 19 337 20 497 21 727 22 813 23 El40 24 794 
S35 21 271 22 547 23 9~)(~ 25 095 2{, 224 27 273 

~36 23 39"1 24 El01 26 289 27 603 28 845 29 99~ 
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TAULUKKO I 6 

15-VUOT ISKOf-tOTUKl'EN HARKKAHAARAT KUUKAUDESSA, HK 

PALKKAUS- KALLEU&RYHHA SOPIHUS- KALLEUSRVHHli PALKKAUS- K ALLEUSRVHHli 

LUOKKA I II PALKKA- LUOKKA 1 II 

LUQKKA II 

" I 197 191 Sl1 71 69 C~5 ~y ~0 

A i 200 195 SIS 76 7~ 

A 3 20~ 190 $19 01 79 C56 50 ~· 
A ~ 207 202 s~e 87 9~ C57 , '0 
A 5 212 206 C50 53 52 

S21 92 90 C59 55 53 

A 6 216 210 S22 95 92 C60 
,., 55 

A 7 2:!0 21 ~ S23 99 97 

A e :-; 5 219 106 IOJ C61 59 57 

A 9 231 22~ S25 IIJ 110 C62 61 59 

AIO 236 229 C63 6J 62 

S26 122. 119 C6~ 66 .. 
All 2"l2 235 S27 IJJ 129 C65 69 67 

Al2 2~0 2~2 S28 1~5 HI 

AIJ 255 248 S29 159 155 

~:~ 
72 70 

AI~ 263 256 SJO 17~ 169 75 

~~ Al5 2"/J 265 68 79 

SJI 192 186 69 OJ 80 

Al6 205 217 $32 211 201 70 86 84 

At7 2?0 290 ~JJ 
232 

22~ Mil Jl4 305 34 255 2-19 

Al9 331 322 35 260 273 

A20 348 3JS 
SJ6 368 Jeo_ 

A2i 366 355 
1\22 95 92 
A~J 99 97 
A24 106 103 
A25 IIJ 110 

A26 122 119 
A27 133 129 
A:!B 1-45 I< I 
A29 159 155 
A30 174 169 

AJI 192 186 
A32 211 205 

~33 
232 

22:1 34 255 2"'0 
/135 290 273 

36 300 300 
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RAUTATIEHALLITUKSEN KAYTETT!VAKSI OSOITETUISTA KAARARAHOISTA 
JAETTAVAT AVUSTUKSET v. 1985 

Kaikkia niita rekieteroityja rautatielaisyhdietykeia, jotka ha
luavat tulla osallisiksi ja1jempana mainittuihin tarkoituksiin 
varatuista avustusmaararahoista, kehoitetaan jattamaan rautatie
ha1litukselle osoitetut tarkoin perustellut hakemuksensa rauta
tiehallituksen kirjaajalle viimeistaan maaliekuun 1 paivana 1985. 

Avustuksia voidaan hakea 

- vapaa-ajan henkisten ja taiteel11eten kulttuuriharrastusten 

seka krist1111sen ja raittiustyon tukemiseen, ja 

- varsinaista lepo- ja lomakotitoimintaa harjoittavien, kaikille 
rautatielaisille palve1uksiaan tarjoavien rautatielaiskunnan le
pokotien tukemieeen. 

Hakemuksista tulee ilmeta, mista maararahasta avustusta haetaan 
ja niihin tulee liittaa kaikki rautatiehallituksen eoeiaa11jaos
tosta saatavien hakemus1omakkeiden ede11yttamat liitteet. Myohas
tyneet hakemukset voidaan jattaa huomioonottamatta. Tarvittaessa 
saadaan ·hakemuksia em. aj~~kohdan jalkeen kuitenkin taydentaa 
tilinpaatosten, tilintarkastajien lausunnon yms. osalta. 

Avustusta saavien yhdistysten tulee noudattaa kaikkia niita ehto
ja ja maaraykeia, joista hakemuslomakkeen ybteydessa jaettavissa 
hakemusten laatimieohjeissa ja valtioneuvoeton 2 paivana syys
kuuta 1965 antamissa valtionavuetuksia koskevisea yleismaarayk

sissa (A 490/65) on mainittu. 

(Hlo 739/154/84 , 30 . 10 . 1984) VT 45/84. 

LOMATUEN MYONTAMINEN RAUTATIELAISILLE v. 1985 

Rautatiehallitus on paattanyt, etta vuonna 1985 lomatukea myonne

taan maararahan puitteissa soeiaalisin perustein hakemukeesta 
rautatielaisille, jotka perheen paaasiallieina huoltajina ovat 

virantoimituksessa sattuneesta tapaturmasta tai sairaudesta toi
puvina, auuriperbeisina, yksinhuoltajina, tme. eosiaalisista ayis
ta virkistavan loman tarpeessa ja joilla lisaksi taloudelliaen 

45 
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aaemanaa vuokai on vaikeukaia perhelomanviettonaa jarjeatamiaeaaa. 
Aikaiaemmin rautatiehallitukaelta lomanviettoavustuata aaaneille 
voidaan lomatukea myontaa vain poikkeustapauksessa. Lomatukea 
myonnetaan loma-avuetuksena v8hintaan 7 vrk:n pituisen loman tay
eihoitomakaun oeaeuoritukeekei lomanviettopaikan laskun mukaan: 

1) rautatielaieelle, jolla on lomanviettopaikassa mukanaan vahin
taan kolme perheenjaeenta, enintaan 2 000 markkaa, 

2) rautatielaiaelle, jolla on lomanviettopaikassa mukanaan vahin
taan kaksi perheenjasenta, enintaan 1 500 markkaa, 

3) rautatielaiaelle, jolla on lomanviettopaikassa mukanaan yksi 
perheenjaaen, enintaan 1 000 markkaa, ja 

4) rautatielaieelle, joka on lomanviettopaikassa yksin, enintaan 
500 markkaa. 

Perheenjasenilla tarkoitetaan puoliaoa ja alle 16-vuotiaita lapsia. 

Rautatiehallitus maksaa veron ennakolla v8hennetyn maaran lomako
dille tai vaataavalle eika eiis lomatuen eaajalle. Kunkin loma
avustuksen eaajan on lomanviettopaikan esittaman laskun ja loma
avustukeen erotus maksettava lomanviettopaikkaan kateisella. Lo
matuen hakemiaeen on kaytettava taman VR Virallisien Tiedotuksien 
111 tteena olevaa tai vastaavan k·aavan mukaista lomaketta, mika on 

huolelliseeti taytettava ja jonka asianomaiaen esimiea lausunnol
laan varuatettuna lahettaa rautatiehallituksen eosiaalijaostoon 

talvi- ja kevatlomien oaalta ensi tilassa ja viimeistaan tammi
kuun 15 paivaan 1985 mennesea, myohemmin pidettavien lomien osalta 

maaliskuun 1 paivaan 1985 mennessa. 

Lomapaikkavaraukaesta on jokaieen itae huolehdittava kunkin loma

paikan antamien ohjeiden ja maaraysten mukaan. 
(Hlo 739/154/84, 30.10.198 4) VT 45/84 . 
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PAINOTUOTTEIDEN LUETTELO VR 262S 

1029 
1049 
ll4616 

1217 

12S4 

12S6 

12S7 

1297 

1314 

1337 
143S . 3 

143S . 4 

1439 

poistetaan 
II 

kp1 A3T 
1442 poistetaan 

1473 

1601 

1672 . 1 

1760 
2204 

2316 

2317 
2318 

" 
k1 
kp1 

kp1 

kp1 

3"x6 11 

A7 
A7 

A7 

2416 poistetaan 

2422 . 4 

2422 . S 

2422 . 6 

2623 . 2 

2676 

2717 
2810.1 

2829 . 1 

2942 

36S6 

379S 

kp1 AS 
vhk 86 

poistetaan 

rll/600 SOx100 

rll/600 SOx100 

kpL- 2 ASL 

kp1 A4L 

kpl 8Sx1S6 

3824 poistetaan 

3842 

3844 

3904 
4401 . 1 

4439 

II 

kpl ASL 

poistetaan 
kpl - 4 AS 

Video1aitteiden hankintaohje Stt 

Automaattimatka1ippu, kk , til. Tru Tlt 

Vuosivapaa1ippu , kaikilla radoilla H1j 

Vuosivapaa1ippu , eri rataosi11e H1j 

Vuosivapaa1ippu, su - ra H1j 

Puhe1innumeromuistio Khj 

Va1tionrautateiden ty6s1UinnClt P1j 

Pikajunatavara , teippi Lt 

Lamminvaunu , teippi Lt 

Tunti - i1moitus , vr :n Lkkj 

Pa1ve1unumerot A4/Taskutieto A7 , la Hlt 

Tavaralinja1iuska Lt 

Virka -, suoja- ja turvavaaterekist . Slt 

Rautakanavailmoitus Jy 1a 
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4447 poistetaan 

4551 
4678 
4683 
4686 
4688 

4698 
4743 

4775 
4801 

4805 

4807 
4807 . 1 
4807 . 2 

4807 . 3 
4821 

4829.1 
4830 
4842 
4844 . 1 

4846 

4852 

4870 . 2 

4870 . 5 
4870.6 
4870.8 
4870.9 
4870.10 

4875 
4877 
4880 
4881 

4904 

4906 
4910.1 
4910.2 
4911 
5002 
5010 

5020 
5021 

kp1 A4L 
poistet.aan 

" 

" 
kp1 - 4 A4 

poistetaan 

" 

nide A4 

poistetaan 

" 

Vetureiden seisontapaikat I1ma1assa Hki vr 

Osanottajai1moitus u1kopuo1iseen 
kou1utukseen 

Vaununtarkastajan tutkintoon 
va1mentava kou1utusohje1ma 

Ktj 

Ktj 



5025 poistetaan 

5035 
5039 
5040 
5041 
5042 

5059 kp1 A4L 

5102 poistetaan 

5103 
5104 
5121 
5204 

5207 
5210 

5213 
5214 
5215 

5239 vhk A5 
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TCV-tariffin muuntotau1ukon 
uusiminen 

Konepajojen ja korjaamoiden tyo 
suoje1uopas 

(H1t 167/289/84, 31 . 10.1984) VT 45/84 

HELSINGIN JA KOUVOLAN RAUTATIEPIIRIEN RAJAN TARKISTAMINEN 

Tru 

Tsu 

Rautatieha11itus on 30 . 1Q . 1984 pitam~ss~an istunnossa tarkistanut 
He1singin ja Kouvo1an rautatiepiirien rajaa siten , ett~ rataosat 

Lahti - Heino1a ja Lahti - Loviisa kuu1uvat Kouvo1an rautatiepii 

riin ja rataosa11a Riihim~ki - Lahti He1singin rautatiepiiriin 

kuu1uu rataosa Riihim~ki - Mommi1a km 92 + 380. Lahden 1iikenne
a1ue , kappa1etavara- a1ue ja rata- a1ue siirtyv~t vastuuyksikkoin~ 
Kouvo1an rautatiepiiriin. P~~tos tulee voimaan 1.1 . 1985 1ukien. 

Rautatieha11itus toteaa sama11a, ett~ piirirajan muuttamisel1a ei 
saa o11a vaikutusta Lahden a1ueen 1iikkuvan henki1okunnan toimesta 

hoidettaviin rniehityksiin. 

(N:o RH 137/011/84, 30 . 10.1984) VT 45/84 . 
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MUUTOKSIA JULKAISUUN MAKSUTTOMAT SYRJARAITEET (VR 2648) 

Julkaisuun Maksuttomat syrjaraiteet (VR 2648) tehdaan 5 - 11 . 1984 
lukien Toppilan kohdalle seuraavat muutokset : 

Poistetaan Vehna Oy : n raide - Raision tehtaita varten 

Lisataan Kone pajan raide - OMP- yhtymaa varten 

(Nro Lko 31565/571/84 , 25 . 10. 1984) VT 45/84 

AVOIMIA VIRKOJA JA TOIMIA 

Kaksi toimist osihteerin (A 12) virkaa ja kaksi toimistosihteerin 

(A 10) virkaa toistaiseksi rautatiehallituksen talousosastolla . 
Talousosaston johtajalle osoitetut hakemukset on toimitettava rau

tatiehallituksen kirjaamoon viimeistaan 10.12.1984 ennen virka- ajan 

palittymista . 
Virkoihin nimitetyt tullaan sijoittamaan toistaiseksi seuraavasti : 

toimistosihteerit (A 12) : tilitoimiston kotimainen tarkastusjaosto 

toimistosihteerit (A 10): 1 taloustoimisto 
1 materiaalitoimiston varastojaosto 

Toimistovirkailijan (A 8) toimi , toimistovirkailijan (A 6) toimi, 

toimistovirkailijan (A 4) toimi , toimistovirkailijan (A 1) toimi ja 

kaksi konekirjoittajan (A 3) tointa toistaiseksi rautatiehallituk

sen talousosastolla . 

Talousosaston johtajalle osoitetut hakemukset on toimitettava tal o 

usosaston kansliaan (h . 228) viimeistaan 10 . 12 . 1984 ennen virka- ajan 

pall.ttymista . 

Toimiin nimitetyt tullaan sijoittamaan toistaiseksi seuraavasti : 

toimistovirkailija (A 8) : tilitoimiston kotimainen tarkastusjaosto 
(A 6): 

(A 4): tilitoimiston kirjanpitojaosto 
(A 1): tili toimiston yleinen jaosto 

konekirjoittajat (A 3) : materiaalitoimisto 
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Yliteknikon (A 19) virka, toistaiseksi rautatiehallituksen rata
toimistossa ja teknikon (A 15) virka, toistaiseksi Seinajoen rata
piirissa (Seinajoki). Rataosaston johtajalle osoitetut hakemukset 
on toimitettava rautatiehallituksen kirjaamoon viimeistaan 10.12. 

1984 ennen viraston aukioloajan paattymista. 

Yllteknikon vlrka (A 17) ja toimlstoslhteerin virka (A 10), toistaiseksi Pasi1an 
konepajassa. 
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Koneosaston johtajalle osoitetut kirja1liset hakemukset on toimitettava rautatie
hal1ituksen kirjaamoon viimeistaan 10.12.1984 ennen viraston aukio1oajan paatty
mista. 

NIMITYKSIA JA MAARAYKSIA 

L i i k e n n e o s a s t o: Veturinlammittajan (A 6) toimeen (Tpe) 
tilapaiset veturinlammittajat Tapio Olavi Autere, Raino Kristian Heik
kila, Teppo Sakari Kuikkaniemi, Ari Johannes Kujala, Erkki Matias Man
tyla ja Reijo Heikki Olavi Tervonen seka tilap. veturinlammittaja Kari 
Aarno Kuhmonen, veturinlammi tta jan (A 4) toimeen ( Tpe) tilapaiset 
veturinlammittajat Jukka Olavi Ahtinen, Harri Kalervo Autio, Pasi 
Tapani Haapanen, Petri Ilari Ilomaki, Raimo Juhani Juuri, Hannu Heikki 
Kivenmaki, Pasi Olavi Rajamaki, Jyrki Tapio Somero, Matti Antero Suo
niemi ja Harri Tapani Vatka, veturinlammittajan (A 6) toimeen (Hpk) 
tilapaiset veturinlammittajat Keijo Tapani Hurme , Veli-Matti Hyvonen, 
Lasse Matti Jamsa, Jouni Petri Kaakkomaki ja Jorma Kalevi Rantanen, 
veturinlammittajan (A 4) toimeen (Hpk) tilap. veturinlammittaja Jari 
Johannes Honkamaki, vaunumiehen (A 3) toimeen (Tpe) tilapaiset vaunu
miehet Pentti Oskari ~lanninen ja Jouko Tapani Matkala, veturinlammi t
tajan (A 4) toimeen (Hpk) tilap. veturinlammittaja Hannu Tapia Kujan
suu, vaunumiehen (A 3) toimeen tilapaiset vaunumiehet Harri Antero 
Gronlund ja Jouko Kullervo Hyvonen. 

Vaunumiehen (A 3) toimeen (Hki) tilapaiset vaunumiehet Kari Olavi Blom 
ja Arto Kalevi Hallikainen, asemamiehen (A 2) toimeen (Hl) ylim. ase
mamiehet (A 2) Veli Matti Huumonen ja Petri Heikki Juhani Tonteri, 
asemamiehen (A 2) toimeen (Tpe) ylim. asemamies (A 1) Jarkko Eerik 
Sulenko ja tilap. asemamies Pekka Juhani Ollila, asemamiehen (A 1) 
toimeen (Tpe) asemamiehet (A 1) Vesa Antero Lehtimaki, Jari Ensio Num
mela ja Jukka-Mikko Riissanen, asemamiehen (A 1) toimeen (Pri) ylim. 
asemamies (A 2) Kimma Kullervo Granfors, tilapaiset asemamiehet Arto 
Johannes Anttila, Jukka Kalevi Heinikangas, Jerry Johannes Ruusunen, 
Petri Juhani Uusivirta, Jari Keijo Ta~io Vahtera ja Juhani Kalervo 
Virtanen, asemamiehen (A 2) toimeen \Pri) asemamiehet (A 1) Jarmo 
Heimo Juhani Laitila, Kalevi Viljo Makinen, ylim. asemamiehet (A 2) 
Raimo Juha Valtteri Hautaoja, Olav i Untamo Jokela, Timo Tapani Mansik
ka ja Hannu Sakari Saari , asemamiehen (A 2) toimeen (Pri) tilap. ase
mamies Markku Antero Harkisuo, asemamiehen (A 1) toimeen (Pri) tilap. 
asemamies Matti Tapani Tiinus. 
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K o n e o s a s t o : ylemman palkkaluokan insinoorin (A 21) virkaan (Tku knp) 
vt.yp insinoori (A 21) Erkki Kalevi Makinen, yliteknikon (A 19) virkaan (Tku knp) 
ylim. yliteknikko (A 18) Veikko Uolevi Jarvi, yliteknikon (A 18) virkaan (Psl knp) 
yliteknikot (A 17) Yrjo Elias Laitinen ja Reijo Kalevi suuronen, yliteknikon 
(A 18) virkaan (Hy knp) ytkn (A 17) Kai Johannes Kallio, teknikon (A 16) virkaan 
(Tku knp) tkn (AlS) Jorma Henrik Suojanen, teknikon (A 15) virkaan (Kuo knp) 
tkn (A 14) Teuvo Aulis Huttunen, teknikon (A 13) virkaan (Hy knp) vt.tkn (A 13) 
Unto Olavi Turtiainen, teknikon (A12) virkaan (Psl knp) vs.tkn (A 12) Aaro Adolf 
Kylmala, toimistosihteerin (A 11) virkaan (Psl knp) tsiht . (A 10) Alli Maria 
Ajomaa, toimistosihteerin (A 11) virkaan (RH/Koy) ylim.tsiht. Kirsti Marjatta 
Salminen, y1imaaraiseen yliteknikon (A 19) toimeen (RH/Ktt) ytkn. (A 18) Ahti 
Sven Olaf Moll, ylimaaraiseen teknillisen apulaisen (A 8) toimeen (RH/Ksl) 
vt.ylim.tkna (A 8) toimeen Paivi Anne1i Venninen, y1imaaraiseen tekni1lisen 
apu1aisen (A 7) toimeen (RH/Ktt) vt.y1im.tkna (A 7) Sinikka Kaarina Backstrom, 
y1imaaraiseen toimistosihteerin (A 8) toimeen (Kuo knp) y1im.tvirk (A 1) Tyyne 
Armi Helena Kiuttu, y1imaaraiseen yliteknikoon (A 18) toimeen (Tku knp) y1im. 
ytkn (A 17) Rainer Juhani Anttila. 

EROJA 

R a t a o s a s t o: insin66r i yp ( A 22 ) Nii l o Hiski a s Kovanen 
ja rataesimies Veijo Benjam Saari kko 



15 - 4 5 

Liite VT 45 / 84 . Taytettava mieluummin koneella 
tai tekstaten ja toimitettava 
RH:n sosiaalijaostoon asianomai
een esimiehen toimesta. 

LOMA-AVUSTUSHAKEMUS 

1. Anojan taydellinen nimi ••••••••••••••••••••.•••••••••.•••••••••• 

2. Syntymaaika ••••. 1 19 .•• 

3. Virka, toimi tai ammatti ....................................... . 

4. Toimipaikka ••••••••••••••••••••••••••••••• pu..l-J . • •..•..••••••• , • 

5. Ollut VR:n pa l veluksessa alkaen vuodesta •••.. ybt • . ••. vuotta 

6. Perhesuhteet: naimisissa, yksinhuoltaja, perheet on l) 

7. Perheen paaasiallinen huoltaja ••••••••••••••••••••.••.•••••••••• 

8. Puolison nimi ••••••••••...••.••••••••••••.•.••••••••.•••••••• . •• 

g. Lasten nimet ja iat ••.••.••••••••••••••••.••.. • •.•.••..•••••.••• 

10. Minulle ja perheelleni on varattu .•••••••..••••.•••••..••••••••• 
(lomapaikan nimi ) 

lomapaikasta •••• bengen huone •• ·I· .. - .. . I ... 19 ... val iseksi 

ajaksi ••• vuorokaudeksi ja myonnetty vuosilomaa . 

... 1 ... - ... 1 ... 19 ••• valiseksi ajaksi. 

11. Lomapaikkaan otan koko ajaksi mukaan vaimonil mieheni 1) j a lap-

sistani ••••••••••••• • ••••••••••••••••••••••.•••.•••••. . . • ••••.•• 

12. Aikaisemmin en ole saanut I olen saanut loma-avustusta valt i on
rautateil ta 1) 

13. Aviopuolisoni ei ole saanut I on saanut loma-avustusta valtion
rautateil ta 1 ) 

14. Anomukseni perusteluiksi haluan esittaa seuraavaa •••. • •••• • ••••• 

1) Tarpeeton yliviivataan 
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.....................•..• , .... . pna .•.•••.•.... kuuta. 19 •••• 

anojan allekirjoitua 

.......................................... 
tarkka oaoite 

Samalla, kun todiatan kohdiasa 1-10 mainitut tiedot oikeiksi, kat-

son anojan lahinna virantoimitukaeasa eattuneesta tapaturmasta , 

sairaudesta toipumiseksi, erityiaen tyorasituksen , auuriperhei

syyden 2 ) 

vuoksi olevan lomatuen tarpeesaa 

esimiehen allekirjoitus 

(virkaleima) 

2) Korostettava syy alleviivattava ja merkittava tar~asti esimie
hen lausuntoon. 

Helsinki 1984 . Valtion painatuskeskus 
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KADONNUT YLEISLIPPU 

Kemijoki Oy:n ostama yleislippu nro 291 on kadonnut ja kuoletetaan. 
Lippu on kirjoitettu olemaan voimassa 31 .1 2.1984 saakka ja oikeuttaa 
matkustamaan 2 luokassa . 

Mikali ko . lippu esitetaan junassa, pyydetaan lipuntarkastajia selvit
tamaan lipulla matkustavan henkilollisyys seka ottamaan lippu talteen . 
Lippu seka matkustajan henkilotiedot on toimitettava rautatiehallituk
sen yleiseen toimistoon. 

(Yt 7.11 . 1984) VT 46/84 

MATKUSTAJALASKENTAOHJE 

Matkustajalasken~aohjeen kohdasta 3 . Matkustajalaskennan rataosat on 
poistettu eraita tarpeettomiksi kayneita rataosia. 

TAVALLINEN MATKUSTAJALASKENTA 

1 . Yleista 

Tavallinen matkustajalaskenta suoritetaan maalis-, (ei Helsingin lahi
liikenne), kesa- ja syyskuun 11.-1 7 . paivina . Helsingin lahiliikenne
junien (nro 9001-) laskenta suoritetaan maaliskuun sijasta tammikuun 
11.-17 . paivina . Matkustajien lukumaara ilmoitetaan matkustajalasken
tailmoituslomakkeel l a (lom . nro 4425) . Makuuvaunumatkustajien lukumaa
raa ei junahenkilokunnan toimesta lasketa , ellei toisin ilmoiteta . 
Lomake taytetaan asianmukaisesti ja toimitetaan junan mukana maaraase
mal le , josta se lahetetaan tarkastettuna edelleen tietokonetoimistoon 
kutakin laskentapaivaa seuraavana paivana . 

Makuuvaunumatkustajien osalta laskenta suoritetaan junan maaraaseman 
lipputoimiston toimesta matkustaj alaskentalomakkeelle· ( lom . nro 4425) . 
Tat a varten eri vaunuryhmien konduktoorilistojen tiedot toimitetaan 
junan maaraaseman lipputoimistoon, jotka lahettavat em . tavalla lomak
keet tietokonetoimistoon . 

Ybteysjunien maaraasemat toimittavat naiden junien konduktoorilistan 
tied ot junan maaraaseman lipputoimistoon. 
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2. Lomakkeen tayttaminen 

Yhteen ilmoitukseen tehdaan ainoastaan yhta junalajia koskevat tiedot . 
Kun junalaji muuttuu matkan aikana, tehdaan kummastakin junalajista 
eri ilmoitukset. 

Junan numero 

Junalaji 

Paivavaunut 
Makuu-, lepo- ja 
retkeilyvaunut 

Rataosakoodi 

Liikennepaikka 
( =laskentapaikka) 

Paikkoja 

Matkustajia 

Matkatavaran ym. 
paino tonnia 

Junan aikataulunmukainen labtopaiva alku
asemalta . 

Merkitaan junan numero . 

Koodien selitykset lomakkeen alaosassa. 

Merkitaan rasti ruuutuun, mista vaunu
lajista on kyse . Tehdaan eri ilmoitukset . 

Ei tayteta 

Merkitaan nimilyhennyksin junan alku 
ja paateasemat seka rataosaluettelossa 
(kohta 3) mainitut liikennepaikat . 

Paikkojen lukumaarat merkitaan luokittain 
omille riveilleen. 

Matkustajien lukumaarat merkitaan luokit
tain omille riveilleen. Sarakkeen vasemman
puoleiseen ruutuun merkitaan matkustajien 
lukumaara laskentapaikalta lahdettaessa ja 
oikeanpuoleiseen ruutuun laskentapaikalle 
saavuttaessa. 

Konduktoori- ja matkatavaravaunuissa seka 
- osastoissa kuljetetun matka- ym. tavaran 
paino ilmoitetaan yhden desimaalin tarkkuu
della (esim. 400 kg = 0,4 

1 300 kg = 1 , 3) • 
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Moott . ja kond . vau
nujen postin paine 

kg 

Vankivaunujen 
akseliluku 

Henkilo- ja moott. 
vaunujen yht. akseli
l~u 

Huomautuksia 

Junan kokoonpano 

Laskennan suorittaja/ 
kotiasema 

- 4 -

Postilaitoksen l~uun kuljetettavan pes 
tin paine merkitaan kiloina 10 kilon tark
kuudella. 

Merkitaan vankivaunujen akselil~u . 

Ilmoitetaan henkilo- ja moottorivaunujen 
yht. akselil~una paiva- , ravintola-, kah 
vila-, virka- ja virkatarvehenkilovaunujen 

akselit seka puolet EFit- ja EFi-vaunujen 
ja 3/4 liitevaunun EFiav-akselimaarasta . 

Moottorivaunun ja kiskoautojunan vetovaunun 
akselit otetaan myos huomioon . Makuuvaunun 
akseleita ei merkita paivavaunujen lomak
keella ja painvastoin . 

Tehdaan merkinta, kun matkustajien l~umaa
raan vaikuttaa jokin suurehko tilaisuus 
(esim . nayttely Ri, asevelvollisia Hl). 

Merkitaan junan eri tyyppisten vaunujen 
lukumaarat ja niissa mahd. tapahtuneet muu

tokset (esim . 4 Eit , 1 Rkt , 1 Eift, Tpe-1 
Eit, Sk+Eikt) . 

Merkitaan oma nimi ja kotiasema . 

Kohdat, joihin ei ole mitaan merkittavaa, jatetaan tyhjiksi . 
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3· Matkustaja1askennan rataosat 

Rataosa1uette1ossa mainitut 1iikennepaikat ovat 1askentapaikkoja. Mat
kustajat 1asketaan 1askentapaikal1e saavuttaessa ja sie1ta lahdettaes
sa. 

Rataosa 

Hki - Ri 
Ke - HyX) 
Hy - RiX) 
Ri - T1 
T1 - Tpe 
Tpe - Sk 
Sk - Kok 
Kok - Yv 
Yv - 01 
01 - Kem 
Kem - Rei 
Roi - Kja 

Hki - Kr 
Hki - Mr1X) 

Kr - Tku 
Tku - Tus 

Hnk - Kr 

Tku - T1 

Tku - Ukp 

Tpe - Kki 

Kki - Pri 
Kki - Rma 

Tpe - Ov 
Ov - Hpk 
Hpk - Sk 
Hpk - Jy 
Jy - Pm 
Jy - Aki 
Ov - Jy 
Sk - Vs 
Yv - Ilm 

X) vain paika11is1iikenne 

Rataosa 

01 - Ken 

Kem - Tor 
Tor - Haapar. 

Ri - Lh 
Lh - Kv 

Kv - Mi 
Mi - Pm 
Pm - Kuo 
Kuo - 11m 
Ilm - Ken 
Kuo - Jns 

Kv - Kta 

Kv - Imr 
Imr - Par 
Par - Jns 
Par - Sl 
81 - Pm 

Pm - Var 
Var - Jns 

Jns - Lis 
Lis - Nrm 
Nrm - Ken 

Jns - Nrl 

Huom! Kun He1singista 1ahteva tai sinne 
saapuva juna pysahtyy Pasi1assa, laske
taan viimeksimainitu1ta 1iikennepaika1ta 
lahdettaessa ja si11e saavuttaessa. Tama 
ei kuitenkaan vaikuta 1iikennepaikkarivin 
merkintoihin. 

Vastaavasti menete11aan, kun juna pysahtyy 
Savon1inna - Kauppatorin 1iikennepaika11a. 

(Nro Lht 21008/579/84, 2.11.1984 VT 46/84 
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AVOIMIA VIRKOJA JA TOIMIA 

Transpoint on uusi kuljetusjarjestelma , joka yhdistaa Valtion

rautateiden ja Oy Pohjolan Liikenne Ab:n voimavarat. Yhdessa 

eraiden yksityisten liikenneyhtioiden kanssa muodostuu nain koko 

maan kattava taydellinen verkosto, jolla on erittain hyvat mah 

dollisuudet kaikentyyppisten yritysten kuljetustarpeiden hoitami

seen . Etsimme nyt Transpointille 

TULOSYKSIK~N VETXJXX 

joka VR:n tavaraliikennejohtajan alaisuudessa vastaa tulosyksikon 

kannattavuudesta seka markkinoinnin ja palvelutason kehittamises 
ta . 

Edellytamme 

kokemusta ja nayttoa tulosyksikon johtamisesta 

mielel1aan kokemusta ku1jetusa1a1ta 

markkinointihenkista tyoskente1ytapaa 

Tarjoamme 

haasteel1isen tyotehtavan, jossa on hyvat mahdo11isuudet itse 
naiseen toiminnan kehittamiseen 

organisaation, joka mahdo11istaa tehokkaiden ja kilpai1uky 

kyisten kuljetuspa1velujen markkinoinnin 

Lisatietoja antaa tavara1iikennejohtaja Arto Rautio puh . 911- 2570 . 

Hakemukset pyydamme toimittamaan 28.11.198~ mennessa valinnassa 

avustavalle Psyko- Sosio1ogiselle Tutkimuslaitokselle , osoite 

Hitsaajankatu 9 A, 00810 HELSINKI. 

Varastomestarin (A 9) toimi toistaiseksi talousosaston ~ateriaali 

toimistossa . Talousosaston johtajalle osoitetut hakemukset on toi 

mitettava talousosaston kansliaan (h . 228) viimeistaan 17 . 12 . 1984 
ennen virka- ajan paattymista . 

Toimeen nimitetty tulee toimimaan toistaiseksi RH :n toimistotarvik
keiden hankinta-, varastointi - ja jakelutehtavissa . 

1 
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Rataesimiehen toimi, toistaiseksi Tampereen ratapiirissa (Turku). Rataosaston 
johtajalle osoitetut hakemukset on toimitettava Tampereen ratapiirin paalli
kolle viimeistaan 17.12.1984. 

Helsinki II rata-alueen paallikko 

Organisaatiouudistuksen yhteydessa muodostetaan Helsingin rautatiepiirin rata
ryhman paallikon alaisena aluetason vastuuyksikkona toimiva Helsingin taloalue, 
joka vastaa rakennusten yllapidosta ja rakentamisesta Helsingin rata-alueen 
(nykyiset Helsingin ja Keravan alueet) alueella. Vastuualueen tehtavat laaje
nevat erityisesti kiinteistonhoidossa. Lisaksi taloalue tarjoaa muille rata
alueille toimialansa erityispalveluja. 

Helsingin taloalueen paallikon tehtavista kiinnostuneita pyydetaan toimittamaan 
paajohtajalle osoitetut kirjalliset ilmoittautumiset rautatiehallituksen kir
jaamoon viimeistaan 23.11.1984 ennen viraston aukioloajan paattymista. 

Riihimaen rata-alueen paallikko 

Riihimaen rata-alueen paallikon tehtavista kiinnostuneita pyydetaan toimittamaan 
paajohtajalle osoitetut kirjalliset ilmoittautumiset rautatiehallituksen kirjaa
moon viimeistaan 23.11.1984 ennen viraston aukioloajan paattymista. 

Lahempia tietoja antaa rataryhman paallikko T Sivunen puh. 911-3313 . 

NIMJTYKSJ~ 
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R at a o sa s to: toimistosihteerin (A 13) virkaan {rpt 01) toimistosihteeri (A12) 
Sirkka Marjatta Karjalainen; toimistosihteerin (A 8) virkoihin (rpt Sk) toimisto
virkailija (A 5) Anneli Helena Hyoty ja (rpt 01) ylim. toimistosihteeri (A 5) 
Marja-Liisa Niska; toimistovirkailijan (A 5) toimeen (rpt 01) toimistovirkailija 
(A 3) Else Annikki Pruikkonen ja rataesimiehen toimeen (Hki) raidemies Arto Vesa 
Kalervo Lempinen. 

EROJA 

L i i k e n n e o s a s t o: Apulaisasemapaallikot Ake Bernhard 
Swanstrom, Hilkka Inkeri Kamarainen, asemapaallikot Sakari Kasurinen, 
Vaino Ilmari Mielonen, liikennetarkastaja Heimo Kalevi Parviainen, 
toimistosihteerit Anna-Liisa Kallioinen, Aili Elli Meriluoto, Kaiju 
Helina Turunen, Hilkka Marja Vierre, Anja Inkeri Mustamaki, Riitta 
Helena Pajunen, Kerttu Tellervo Sale, liikennemestari Terttu Tuulikki 
Norhio, liikenneohjaaja Arvo Johannes Kylliainen, veturinkuljettajat 
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Pentti Voitto Ilmari Sundstrom, Aimo Kalevi Rodas, Pekka Kalevi Junk
kari, Matti Johannes Palm, Martti Mikael Kattelus, Pertti Paivio Hut
tunen, Ahti Erkki Aatos Mykkanen, Erkki Einari Sihvo, Raimo Sakari 
Bjorkstedt, Veikko Matti Hankaanpaa, Lauri Niilo Kaasalainen, Kaarlo 
Henrikki Havana, Matti Olavi Nykanen, Olavi Matti Laakkonen, Pentti 
Veikko Sakari Koponen , ylikonduktoori Vaino Johannes Kauppinen, kon
duktoorit Kosti Kaarlo Salmi , Matti Laukkanen, Veikko Olavi Moisio, 

Eino Johannes Kinnunen, Martti Markkanen , Lauri Valdemar Karen, Aaro 
Albert Juselius, Rauli Gunther Backman, Pekka Juhani Ahola, Aaron Hil
tunen, Toivo Emil Kalervo Passi, Heimo Kaarlo Kekola , Karl Johan Mar
tin Hoglund, Thorwald Algot Fride Hogdahl, Teuvo Jalmari Kalevi Pylva
nainen, Pekka Reijo Petasnoro, Aatto Paivio Marjanen , Aulis Antero 
Ruuskanen, Eero Johannes Kurki, Paavo Henrik Oinonen, junamiehet Pert
ti Antero Johannes Iiskola, Heimo Kalervo Viljander, Lauri Axel Mil
den, Alpo Ensio Hevonoja , Esko Johannes Sipilainen, Terho Ensio Karhu, 
Sven Fredrik Nygren, Veikko Johannes Backman , Onni Armas Kinnunen, 
Arvi Johannes Hakala , asemamiehet Roone Jari Antero Karkio, Erkki Os
kari Kinnunen, Pauli Urho Kalevi Luukkonen, Paavo Ilmari Tikka, Eino 
Wilhelm Ahlstrom, Jorma Tapio Tuovila, Timo Antero Rosnell, Aimo Vaino 
Mikael Tahtinen, Elli Serafia Pakkala, Esa Tapani Haukilahti, Pekka 
Vilhelm Hukkanen, Toivo Ilmari Kauppinen, vaihdemiehet Eero Olavi Uu
situpa, Sulo Olavi Parkkinen , Kari Antero Jarvinen, Aimo Antero Niemi
nen, Lauri Matias Lindholm , Esko Johannes Koski, Kaino Kalevi Kortes
oja, Vilho Matias Katajisto , koneenhoitaja Matti Ilmari Svahn, jarjes
telymestari Eero Olavi Viitala, asetinlaitemies Lauri Valdemar Tuomi
nen, autonkuljettajat Kauko Aulis Lampinen, Aimo Olavi Tahtinen, Erkki 
Kalevi Moisio, veturinlammittaja Pekka Antero Saarinen, vaunumies Kari 
Juhani Elfvengren, huoltomies Vaino Uolevi Sainio, vaununtarkastaja 
Veijo Matias Vesterinen, toimistovirkailijat Paivi Annele Peitsoma, 
Kerttu Tellervo Larrio, ylim. autonkuljettaja Mannu Johannes Jokiran
ta, ylim . liikennevirkailija Kalevi Ensio Roivas, ylim. toimistovir
kailija Maarit Helena Karonen, ylim. veturinlammittaja Urho Vilhelm 
Virtanen, ylim. asemamiehet Teijo Antero Ruokola, Markku Kalevi Uimo
nen, Seppo Sakari Turunen, ylim. tallimies Risto Antero Hallikas, 
ylim. siivoojat Aino Kulta Kyllikki Forssell, Aune Inkeri Pietikainen, 
Saara Karvonen, Aune Marjatta Jamsen, Laila Marjatta Ulander , ~ 
vaununsiivoojat Sirkka Irene Laitala, Karin Emilia Tjader, Eila Ilona 
Elisa Salminen, Ester Elisa Kauppinen , Belli Hanna Helena Udd. 

R a t a o s a s t o: insinoori (A 19) Arnold Oskar Theodor Tudeer ja rataesimies 
Arvo Ilmari Makela. 

Helsinki 1984. Valtion painatuskeskus 
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tiedotuspalvelu puh 3167 

N:o 47 
22.11.1984 

Kansainvalinen itainen tavaraliikenne ........... s. 2 

Matkailuliput ..............................•.... s. 2 

Liikennepaikkojen valimatkat .................... s. 3 

Avoimia virkoja ja toimia ...•...............•... s. 3 

Nimityksia ja maarayksia ........................ s. 3 

Eroja ... ..... ................... ... ............. s. 4 

408401771N 
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KANSAINVALINEN ITAINEN TAVARALIIKENNE 

Kansioon KANSAINVALINEN ITAINEN TAVARALIIKENNE, TOIMINTAOHJEITA 
(VR 4787) ilmestyy lisalebti nro 4, joka on voimassa 1 . 12 . 1984 lu
kien . Lisalebti sisaltaa 1 . 5.1984 kayttoon otetun A4-kokoisen yh
dysliikennerahtikirjan taydennetyt tayttamisobjeet . 

Omatarvepaino jakaa lisalehden. 

Asemia kehotetaan tarkistamaan, etta rahtikirjan kenttaan 8 "Maa
raasema ja -rautatie" on merkitty 

Neuvostoliittoon osoitetuissa lahetyksissa maaraaseman 
lisaksi maararautatien nimilyhennys, 

yhdistettyyn rautatie-vesiliikenteeseen osoitetuissa lahe
tyksissa myos sen sataman nimi, jonka kautta tavara kulje
tetaan . Naissa lahetyksissa on lahettajan tehta va rahti
kirjan kaikkien viiden osan etusivulle vihrea, vinottain 
yli sivun kulkeva viiva. Sahalinin saaren asemille osoite
tuille lahetyksille on lisaksi laadittava yksi ylimaarai
nen matkakirja. 

Konttilahetysten kulun nopeuttamiseksi pyydetaan, etta lahetysase
mat kehottavat lahettajia laatimaan eri rahtikirja kullekin kulje
tusmatkan varrella siirtokuormattavaksi joutuvalle kontille . 

(Lt , 12 .1 1 . 84) VT 47/84 

~1ATKAILULIPUT 

Lentomatkat Kajaani - Helsinki ja Kokkola/Pietaraaari - Helsinki 
voidaan myyda molempiin suuntiin. VT nro 33 ilmoitettu rajoitus 
"Matka (vain tahan suuntaan)" yli vii vataan . 

(Lhmj, 12 . 11 .84) VT 47/84 
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LIIKENNEPAIKKOJEN VALIMATKAT 

Liikennepaikkojen valimatkat- julkaisuun liitteeseen II Tiemerkin

nat lisataan 15.11.1984 lukien kauttakulkupaikaksi Juankoski, Jki. 

(Nro Lht 21061/571/84, 9.11 .1984) VT 47/84 

AVOIMIA VIRKOJA JA TOIMIA 

Rakennusmestarin (A13) virka, toistaiseksi Tampereen ratapiirin Porin rata

alueella (Pori). 
Rataosaston johtajalle osoitetut hakemukset on toimitettava rautatiehalli
tuksen kirjaamoon viimeistaan 27.12.1984 ennen viraston aukioloajan paatty
mista. 
Toimistovirkailijan (A5) toimi, toistaiseksi Seinajoen ratapiirin toimistossa 
(Seinajoki). Rataosaston johtajalle osoitetut hakemukset on toimitettava 
Seinajoen ratapiirin paallikolle viimeistaan 27.12.1984. 

Yliteknikon virka (A 17), toistaiseksi HyvinkiUin konepajassa sekii yliteknikon virka (A 16), 

toistaiseksi Turun konepajassa. 

Koneosaston johtajalle osoitetut ktrjalliset hakemukset on toimitettava rautatiehallituksen 

kirjaamoon viimeistiiiin 27.12.1984 ennen viraston aukioloajan piiiittymlstii. 

NIMITYKSIA JA MAARAYKSIA 

R a t a o s a s t o: tarkastajan (A 20) virkaan (RH rto) tarkastaja (A 19) 
Vilho Savolainen, toimistorakennusmestarin (A 20) virkaan (RH rto) tarkastaja 
(A 19) Niilo Oskar Honkanen, rakennusmestarin (A 17) virkoihin (rap Imr) 
rakennusmestari (A 15) Kauko Olavi Ryynanen ja (Sk) rakennusmestari (A 16) 
Jaakko Ilmari Muilu seka toimistosihteerin (A 8) virkaan (rpt Sk) toimisto
virkailija (A 5) Anneli Helena Hyoty . 
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K o n e o s a s t o : toim1stos1hteerin (A 1 I) virkaan (Hy knp) tsiht (A 1 0) Helli Anneli 

Vainikka, toimistosihteerin (A 8) virkaan (Hy knp) tvirk (A 6) Liisa 1nkeri Laukkanen, 

to1m1stovukailijan (A 6) toimeen (Hy knp) tvirk (A 2) Seija Kaarina Vuon, toimjstovirkailijan 

(A 2) toimeen (Hy knp) vs. tv irk Marja Tellervo Tervahartia1a, ylimaaraiseen yliteknikon (A 17) 

toimeen (Tku knp) ytkn (A 16) Kaino Sakarias Konko1a. 

EROJA 

R a t a o s a s t o: rataesimiehet Pauli Mikael Aromaki, Kauko Mattera ja 

Kaarle Juhani Raisanen . 

K one o sa s to: vahtimestari Veikko Kalervo Juntunen 

Helsinki 1984. Valtion pa.inatuskcslrus 
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Rahtiluotto . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . s. 2 
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KASSAEREHDYSRAHA 

Liikennealueiden paallikoiden tulee huolehtia siita, etta virkaehto

sopimuksen mukaisista junahenkilokuntaa ja rahastusta suorittavia 

autonkuljettajia koskevista kassaerehdysrahoista vuodelta 1984 laa

ditaan jokaisesta henkilosta erikseen menoluettelo, josta ilmenee 

henkilokohtaisen kassavaihdon suuruus kuukausittain ja vastaava kassa

erehdysrahan maara. Lisaksi on ilmoitettava henkilon nimi taydellisena, 

henkilonumero, virka tai toimi ja syntymaaika. 

Kolmena kappaleena laaditut menoluettelot tilimerkinnoin varustettuna 

toimitetaan tilitoimiston kirjanpitojaostoon viimeistaan tammikuun 

17. paivan aamuun mennessa. Tarkemmat ohjeet kassaerehdysrahan maksu

perusteista on annettu Valtion virkaehdoissa 1984 (kohta VI.9). 

(Tlk 394/84 , 20.11 .1984) VT 48/84 

RAHTILUOTTO 

Rajattoman luotto-oikeuden kaikilla liikennepaikoilla omaavista 

asiakkaista laadittuun tietokonelistaan tehdaan seuraavat muutokset: 

Luetteloon lisataan 

755702 Oy Electrolux Ab Liesimyynti 

61850 KAUHAJOKI as 

(Tlk 399/84, 21 . 11.1984) VT 48/84 
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Hyvink~Hn varastossa on erij hehkulamppuja, jotka luovutetaan VR :n 
omaan kijyttoon veloituksessa. Tilaukset 20 .1 2 . 1984 mennessH. 

Hehkulampou, himme~ 75W E27 120 kpl 

normaalikupu 25W E27 400 

pienikupu 25W E14 200 kpl 
25W E27 200 
40W E27 100 

AIKATAULUN 184 LISAYS 

Lisays 6 aikatauluun 184 on ilmestynyt ja jaetaan kaikille aikatau

lukirjan tilanneille . 

Lisayksen voimaantulopaiva on 1.12.1984 . 

Graafisen aikataulun 184 irtolehdet (koot A 2 ja A 3) sivuista 
3B 0- 24 , 4 0-24, 4A 0- 24 , 4B 0- 24 , 5 12-24, 9A 0- 24 , 9B 0-24 on 

painettu uudelleen. Sivujen voimaantulopaiva on 1 .12.1984. 

Lisays 7 aikatuluun 184 on ilmestynyt ja jaetaan kaikille aikatau
lukirjan tilanneille .. 

Lisayksen sisaltona on joulu- ja uudenvuodenliikenne 1984-1 985 . 

(Lht 14.11 . 84) VT 48/84 

LIIKENNEPAIKKOJEN VALir!ATKAT 

3 .1 2 .1 984 lukien muutetaan Isokyron tilitysliikennepaikaksi Laihia . 
Taman johdosta tehdaan Liikennepaikkojen valimatkat -julkaisuun 
Isokyron kohdalle sarakkeeseen 4 seuraavat muutokset . 

Poistetaan Tervajoki 13. ja lisataan Laihia 22 . 

(Yt 20.11 .84) VT 48/84 

48 
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AVOIMIA VIRKOJA JA TOIMIA 

~akennusmestarin (A16) virka, toistaiseksi Seinajoen ratapiirissa 

(Seinajoki) . Rataosaston johtajalle osoitetut hakemukset on toimi

tettava rautatiehallituksen kirjaamoon viimeistaan 31.12. 1984 

ennen viraston aukioloajan paattymista. 

Rataesimiehen toimi, toistaiseksi Kouvolan ra tapiirissa (Vainikkala). 

Rataosaston johtajalle osoitetut hakemukset on toimitettava 

Kouvolan ratapiirin paallikolle viimeistaan 31.12.1984. 

Seinajoen rata-alueen paallikko 

einajoen rata-alueen paallikon tehtavista kiinnostuneita pyyde

taan toimittamaan paajohtajalle osoitetut kirjalliset ilmoittau

tumiset rautatiehallituksen kirjaamoon viimeistaan 21.12.1984 
ennen viraston aukioloajan paattymista . 

VT: ssa n:o 46 mainittuihin llelsinki II rata-alueen paallikon ja 

Riihima en rata-alueen paallikon tehtaviin on ilmoittautumisaikaa 

jatkettu 7 .12.1984 saakka. 

EROT 

T a 1 o u s o s a s t o : osastosihteeri (A 18) Mirja Salome Nippa

la, toimistosihteeri (A 12) Erkki Ahokas ja ylim . konekirjoittaja 
(A 3) Eija Tuulikki Hanninen . 

Helsinki 1984. Valcion pa.inaruskeskus 
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Vapaalippu~ilaus-lomake ..... ... .... ..... . ... .... . s. 2 

Lippumallikuvasto ( VR 2515) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . s. 2 

Vaunuun kiinnitettava varoituslipuke "Varovasti 

kasiteltava" (VR 2850 . 9vl .. ........... . .......... s. 2 

Pohjoismainen tavaratariffi (NGTV 9760 ja 

NGTS 9761) ....... . •..........................•... s. 4 

Nordeg-tariffi ................................... s. 5 

Fidebast-tariffi ........ ... ...... .. ......... . .... s. 5 

Itainen yhdysliikenne ........ . ......•............ s. 5 

Liikennepaikkojen valimatkat . ...............•.... s. 6 

Avoimia virkoja ja toimia ............ . ..... . . .. .. s. 6 

Nimityksia ja maarayksia ......................... s. 6 

4CJS4018o8T 
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VAPAALIPPUTILAUS-LOMAKE 

Vapaalipputilaus-lomaketta (VR 2326) on saatavana VR omatarvepainosta, 
Hyvinkaa. Lomaketta on kaytettava tilattaessa vapaalippuja hallintotoi
mistosta ja my~s pyydettaessa leimoja lippuihin . 

(Hlt 29.11.1984) VT 49/84 

LIPPUMALLIKUVASTO (VR 25 15) 

Julkaisun Lippumallikuvasto (1om. VR 2515) osa 1 "Kotimaiset liput" 
on uusittu ja ilmestynyt painosta. Osa korvaa edellisen painoksen 
osan 1 "Kotimaiset liput" ja osan 7 "RAP-liput" . 

VR Omatarvepaino on suorittanut perusjakelun. 

(Yt 23.11.1984) VT 49/84 

VAUNUUN KIINNITETTAVA VAROITUSLIPUKE "VAROVASTI KASITELTAVA " 
(VR 2850.9v) 

Julkaisun Tavaran kuormaamismaarayksia (TKM) kohdan 1.2.6 mukaan va
roi tuslipuketta "Varovasti vaihdettava '' (VAK-lipuke nrc 10) saa 
kayttaa ainoastaan VAK:n (Maaraykset vaarallisten aineiden kuljetta
misesta) maaraamissa kuljetuksissa. 

Kun vaaraton tavara on laadultaan sellaista, etta se edellyttaa vau
nun varovaista kasittelya, voidaan vaunuun kiinnittaa lipuke nrc 9 
"Varovasti kasiteltava" (lom. VR 2850.9v) 
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Kuva lipukkeesta Painovari punainen 

VAROVASTI 
KASITELTAVA 

VR 28SO.h AS 1000 IH-09 Otp• 

Lipuke on tilattavissa VR Omatarvepainosta. 

(Yt 23.11.1984) VT 49/84 

49 
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POHJOISMAINEN TAVARATARIFFI (NGTV 9760 ja NGTS 9761) 

POHJOISMAISEEN VAUNUKUORMATARIFFIIN 9760 ilmestyy lisalehti nro 31, 
joka tulee voimaan 1.1.1985. 

Lisalehti sisaltaa mm. 
- Suomen osuuden rahtien korotuksen n. 7 % 
- Ruotsin osuuden rahtien korotuksen 1 lk 5 %, 2 lk 6 %, 3 lk 7 % 
- Norjan osuuden rahtien korotuksen n. 5 % 
- Tanskan osuuden rahtien korotuksen n. 10 % 
- Ruotsin/Norjan NET-rahtien korotuksen n . 7 % 
- siirtokuormausmaksujen korotuksen Torniossa ja Haaparannassa n. 5 % 
- vaarallisten aineiden (RID - tavaroiden) lisarahteja korotettu VR:n 

ja SJ : n osuuksilla 
- tullivalityspalkkioita korotettu Suomen osuudella 
- Poikkeustariffien 4 ja 5 rahtien korotuksen . Naihin puutavaratarif-

feihin on lisatty Suomen osuuden hintataulukko FIM/m3 . 

POHJOISMAISEEN KAPPALETAVARATARIFFIIN 9761 ilmestyy lisalehti nro 50, 
joka tulee voimaan 1. 1.1985. 

Lisalehti sisaltaa mm. seuraavia muutoksia : 
- Suomen osuuden rahtitaulukot muuttuvat. Tariffiin tulee erillinen 

asemaluettelo ja rahtitaulukko. Asemaluettelo sisaltaa etaisyyde~ 
Turku/Stockholm ST ja Tornio/Haparanda HT kautta. Rahdit ST : n kaut
ta sisaltavat autolinjan Turku-Stockholm rahdin. 

- rahtien korotukset eri maiden osuuksilla vastaavat vaunukuormarah
tien korotuksia 

- autolinjan Turku-Stockholm rahtia on korotettu 7 % 
- Suomen osuuden tullivalityspalkkioita on korotettu 

Omatarvepaino jakaa lisalehdet . 

(Lt 30.11 .1 984) VT 49/84 
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NORDEG-TARIFFI 

NORDEG-vaunukuormatariffiin (NORDEG Wgl 9927/9928) ilmestyy lisalehti 
nro 10 ja NORDEG-kappaletavaratariffiin (NORDEG Stg 9929) lisalehti 
nro 19. Lisalehdet tulevat voimaan 1.1.1985. 

Lisalehdet sisaltavat rahdin korotuksia Suomen, Ruotsin, Tanskan ja 
Norjan osuuksilla seka Ita-Saksan rahdinkorotuksen, joka on n. 6 ~. 

Kansainvalinen tavaraliikennejaosto jakaa lisalehdet niiden saavuttua 
Saksasta. 

(Lt 30.11 . 1984) VT 49/84 

FIDEBAST- TARIFFI 

FIDEBAST-tariffiin 9350 ilmestyy lisalehti nro 6, joka on voimassa 
1.1 . 1985 lukien . 

Lisalehti sisaltaa keskimaarin 5 ~ rahdin korotuksen . 

Omatarvepaino suorittaa lisalehden jakelun. 

(Lt 30.11.1984) VT 49/84 

ITAINEN YHDYSLIIKENNE 

Suomen ja Neuvostoliiton yhdysliikennetariffiin (VR 4784) ilmestyy 
lisalehti nro 18 ja toimitusohjeisiin (VR 4781) lisalehti nro 7 . Li
salehdet tulevat voimaan 1 . 1.1985 lukien. 

Omatarvepaino jakaa lisalehdet. 

Rautatierajasopimukseen (VR 4782) on ilmestynyt lisalehti nro 16. 
Omatarvepaino on jakanut lisalehden, josta osa on tullut voimaan 
1.12.1984 ja osa tulee voimaan 1.1.1985. 

(Lt 30 .1 1.1984) VT 49/84 

49 
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LIIKENNEPAIKKOJEN VALIMATKAT 

Liikennepaikkojen valimatkat -julkaisun lii tteeseen V "Kappaletavara
liikennepaikat" tehdaan 1. 12.1984 alkaen seuraava lisays: 

Turku satama 135 Tku 1 

Yt 31733/540/84, 27.11.1984 

AVOIMIA VIRKOJA JA TOIMIA 

49/84 

Vain saapuvaa tul
laamatonta, tullin

alaista kappaletava
raa varten 

c 

InsinHHrin yp (A22) virka, toistaiseksi slhkHasennuskeskuksessa 

{llyvinkll). Rautatiehallituksen plljohtajalle osoitetut hakemukset 

on toimitettava rautatiehallituksen kirjaamoon viimeistlln 7.1.1985 
ennen viraston aukioloajan pllttymistl. 

Rakennusmestarin (A 15) virka, ~oistaiseksi Kouvolan ratapiirissl 

Kouvolan rata-alueella (Kouvola) ja 

3 

oimistosihteerin (All) virka, toistaiseksi Helsingin ratapiirin 

toimistossa (Helsinki). Rataosaston johtajalle osoitetut hakemukset 

on toimitettava rautatiehallituksen kirjaamoon viimeistlln 7- IJ985 
ennen viraston aukioloajan pllttymistl. 

Opastinesimiehen (A10) toimi, toistaiseksi Tampereen ratapiirissl 

(Tampere) ja teknillisen apulaisen (A8) toimi, toistaiseksi Hel

singin ratapiirin toimistossa (Helsinki) . Rataosaston johtajalle 

osoitetut hakemukset on toimitettava ao ratapiirin pllllikHlle 

viimeistlln 7. 1.1985 . 

NIMITYKSI~ JA M~~RAYKSIA 

H a l 1 i n t o - o s a s t o : ylim . tyoterveyshoitajan (A 11) 
toimeen (~hk Hy) terveydenhoitaja Maija-Liisa Kautonen. 



KERRO KOKEMUKSISTASI. 
SE EDISTM KAIKKIEN 
TURVALLISUUTTA. 
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VA RASTETUT VIRKAKERTA-, VIRKA - AIKA- JA VIRKAM~~R~YSLIPPUKIRJAT 

J yvasky1an 1iikennea1ueen toirnistosta 16 .-17 . 11 . 1984 varastetut virka
kertavapaa1ippukirjat 206501- 206650 , virka- aikavapaa1ippukirja 23801-
23850 ja virkarnaarays1ippukirja 22401- 22450 ovat kadonneet ja kuo1e 
tet aan . 

Mika1i ko . 1ippuja esitetaan junassa on 1iput otettava pois . Lippu seka 

rna tkustajan henki1otiedot on toirnitettava rautatieha11ituksen rikostut 
ki joi11e . 

(Hlt 783/126/84 , 5 . 12 . 1984) VT/50 

RATAPI HOJ EN LIIKENNOIMISSAANNOT 

Mantyluodon ratapihan liikennoimissaant o , joka on ollut kaytossa 
syyskuun 1 . paivasta 1973 alkaen, on kumottu ja se lakkaa olemasta 
voimassa joulukuun 17. paivana l 984. 

Liikennepaikan turvallisuusmaaraykset tu1evat uusittuina voimaan sa
masta paivasta alkaen . 

(Nro Yt 21t33/52l/84, 5.1 2 .1984) VT 50/ 84 
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KANSAINVALINE!I HENKILOLIIKENNE, LANTINEN 

Seuraavat hinnat ovat voimassa 1.}.1985 lukien: 

POHJOLA JUNALLA: 2 luokka 900 mk, 1 luokka 1350 mk 
INTERRAIL: 2 luokka 900 mk 
RES-kortti: 35 mk 

Seniorien INTER-RAIL S-kortti poistetaan kokonaan. Viimeinen myynti
paiva on 31.12.1984 ja niin ellen viimeinen voimassaolopaiva 
30.01.1985. Kortit on palautettava rautatiehallituksen kansainvali

seen tarkastusjaostoon. 

POHJOLA JUNALLA-lipun kelpoisuusehtoihin on tullut hieman muutoksia: 

1 . 1.1·985 alkaen se kelpaa ilman lisamaksua lai vaosuuksilla (yhteis
luokassa): 

Turku - Stockholm (Silja Line) 
Goteborg - Frederikshavn (Stena Line) 
Kristiansand - Hirtshals (Fred. Olsen Lines/KOS) 
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Valilla Helsinki - Stockholm (Silja-Line) on edelleen maksettava 50 % 
yhteisluokassa. Lippu kelpaa t4 . 6 . - 18.8.l985 kuten "Pohjoismainen 
hotellipassi" (Nordiskt Hotellpass), eli esi ttamalla POHJOLA JUNALLA
lipun matkustaja voi saada 15 - 40 %:n alennuksen maaratyissa hotel
leissa. 

POHJOLA JUNALLA-lipun kannet ovat muuttuneet . Uusia kansia saa tilata 
rautatiehallituksen kansainvalisesta tarkstusjaostosta (ks. TCV-I, 

kohta 12). Vanhat kannet palautetaan samalla. 

INTERRAIL-lippu on ensi vuonna koeajan voimassa myos Turkin Euroopan 
puoleisilla osuuksilla (Istanbuliin asti). Tata varten tulee voimas
saoleviin IR-kortteihin lisatarra . Nuorisolle on suunniteltu ensi 

vuonna myos 15 paivaa voimassaoleva INTERRAIL-kortti, jonka hinta on 

630 mk. Se tulee voimaaan aikaisintaan 1.5.85. 
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Suomessa ostetulla RES-kortilla ei saa ostaa kotimaisia alennuslippu
ja, vaan niita saa ainoastaan 65-kortilla. RES-kortilla kirjoitetuil
la lipuilla on viela toistaiseksi rajoitusajat Euroopan rautateilla: 

perjantaista klo 12 - lauantaihin klo 12 
ja sunnuntaista klo 12 - maanantaihin klo 12. 

Suomessa, Ruotsissa ja Norjassa eivat rajoitusajat koske RES-alennuk
sella kirjoitettuja TCV-lippuja pohjoismaisessa liikenteessa. Siis 
esim. Norjasta Suomeen RES-alennuksella kirjoitettu TCV-lippu kelpaa 
Suomessa ilman rajoitusaikoja. Rajoitusajat ovat vahitellen poistu
massa koko Euroopassa. 

KANSAINVALINEN MATKATAVARA 

Kansainvalinen matkatavarahinnoittelu (3 kilometrietaisyytta) samoin 
kuin hinnat pysyvat ennallaan. 

(Nro Lht 31774/563/84, 3 .1 2.84) VT 50 

AVOIMIA VIRKOJA JA TOIMIA 

Alemman palkkaluokan liikennetarkastajan (A 1·8) virka toistaiseksi 
Helsingin liikennepiirissa (yr tutkinta-asiat) seka alemman palkka
luokan liikennetarkastajan (A 15) virka toistaiseksi Helsingin lii
kennepiirissa (mr las). Rautatiehallituksen paajohtajalle osoitetut 
kirjalliset hakemukset on toimitettava rautatiehallituksen kirjaamoon 
viimeistaan l4.1.l985 . 

Apulaisasemapaallikon (A 17) virka, kaksi apulaisasemapaallikon 
(A 16) virkaa, apulaisasemapaallikon (A l3) virka, kolme liikenneoh
jaajan (A 12) virkaa, kymmenen toimistosihteerin (A 10) virkaa, kaksi 
liikenneohjaajan (A lO) virkaa, kolme liikennemestarin (A lO) virkaa, 
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kolme liikennemestarin (A 8) virkaa, kaksikymmenta toimistosihteerin 
(A 8) virkaa, kolme jarjestelymestarin (A 14) virkaa, ylikonduktoorin 
virka, kolmekymmenta veturinkuljettajan virkaa, kaksikymmentakuusi 
konduktoorin virkaa, kymmenen kuormausmestarin virkaa ja huoltomesta
rin virka. Liikenneosaston paallikolle osoitetut kirjalliset hakemuk
set on toimitettava rautatiehallituksen kirjaamoon viimeistaan 

l4.1.1985. 

Edella mainittuihin virkoihin nimitetyt sijoitetaan toistaiseksi seu
raavasti: 
Apulaisasemapaallikko (A 17): Helsingin (1 Hki tap) liikennealueelle, 

apulaisasemapaallikot (A 16): Helsingin liikennepiiriin (l mr las) ja 
Ylivieskan (1 Yv henk.as.hoit.) liiken
nealueelle, 

apulaisasemapaallikko (A 13): Perin (1 Pri autotoim.hoitaja) liiken
nealueelle, 

liikenneohjaajat (A 12): 

toimistosihteerit (A 10): 

liikenneohjaajat (A 10): 

liikennemestarit (A 10): 

liikennemestarit (A 8) : 

toimistosihteerit (A 8): 

Helsingin liikennepiiriin (2 lr) ja 
Perin l1 Pko) liikennealueelle, 

Helsingin ( 1· Ri) sahkoalueelle, Riihi
maen (; Ri lapt), 1 Ri tt kassatebt.), 
Keravan (1 Ke lipt), Helsingin (l Hki 
tt kv-liik., 2 Hki tt kassateht., l Hki 
lipt it.liik.) ja Turun (1. Tku lipt 
ulkomaan os., l Tku tav.as.henk.as.) 
liikennealueelle, 

Turun (1 Tku) ja Perin ( 1 Pri) liiken
nealueille, 

Tampereen (1 Jas), Toijalan (1 Vi) ja 
Ylivieskan (1 Ou, kuitenkin enint. kau
ko-ohj. kayttoon ottoon asti) liiken
nealueille, 

Turun (1 Lm), Porin (; Mn) ja Toijalan 
(1 Tl) liikennealueille, 

Helsingin (1 Hki) varikolle, Riihimaen 
(1 Ri lipt), Keravan (1 Ke tt), Helsin
gin (2 Hki lipt neuvonta, 3 Hki lipt, 1 
Tkl lippukassa), Tampereen (3 Tpe tt, 3 
Tpe RAP-lipunmyynti), Turun (2 Tku 
RAP-lipunm¥ynti, 1 Tku tt) ja Toijalan 
(2 Tl lipt) liikennealueille, 



50 

jarjestelymestarit (A 14): 

ylikonduktoori: 

veturinkuljettajat: 

konduktoorit: 

kuormausmestarit: 

huoltomestari: 

- 6 -

Helsingin (1 Hki lapt vuorosuunnittelu, 
1 Hki ttt, 1 Hki matkatav.tsto) liiken
nealueelle, 

Helsingin (1 Hki opastuskond.) liiken
nealueelle, 

Helsingin (9 Hki)! Riihimaen (1· Lh), 
Tampereen (~2 Tpe), Turun (5 Tku), Pe
rin (1 Pri) varikoille ja Karjaan (1 
Hnk) ja Rauman (1 Rma) liikennealueil
le, 

Riihimaen (4 Ri, 1 Lo), Karjaan (1 Kr), 
Helsin~in (11 Hki), Tam~reen (5 Tpe), 
Turun (2 Tku) ja Perin (2 Pri) liiken
nealueille, 

Keravan (1 Ke), Helsin~in (6 Hki), Tu
run (1 Tku) ja Rauman {2 Rma) liiken
nealueille seka 

Karjaan (1 Kr) liikennealueelle. 

Kaksi ylimaaraista teknikon (A 12) tointa toistaiseksi Helsingin (1 
Hki) sahkoalueella ja Tampereen (1 Tpe) varikolla seka kolme ylimaa
raista toimistosihteerin (A 7) tointa toistaiseksi Keravan (1 Jp lip
pukassa) ja Helsingin (2 Hki lipt) liikennealueilla. Liikenneosaston 
paallikolle osoitetut kirjalliset hakemukset on toimitettava rauta
tiehallituksen kirjaamoon viimeistaan 14.1 .1985. 

Ajomestarin toimi, kuusitoista vaihdemiehen tointa, neljakymmentakuu
si junamiehen tointa, asetinlaitemiehen toimi, koneenhoitajan (A 6) 
toimi, vaununtarkastajan toimi, kolme toimistovirkailijan (A 5) toin
ta, kymmenen toimistovirkailijan (A 4) tointa, nelja toimistovirkai
lijan (A 2) tointa ja kaksi toimistovirkailijan (A 1·) tointa. Rauta
tiehallituksen liikenneosaston paallikolle osoitetut kirjalliset ha
kemukset on toimitettava asianomaisen liikennepiirin paallikolle vii
meistaan 14.1.1985. 

Edella mainittuihin toimiin nimitetyt sijoitetaan toistaiseksi seu
raavasti: 



Ajomestari: 

vaihdemiehet: 

junamiehet: 

asetinlaitemies: 

koneenhoitaja (A 6): 

vaununtarkastaja: 

toimistovirkailijat (A 5): 

toimistovirkailijat (A 4): 

toimistovirkailijat (A 2): 

toimistovirkailijat (A 1 ): 
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Helsingin liikennepiiriin (1 ), 

Lahden (1 Lh) Riihimaen (1 Lo) Hel
singin (5 Hki~, Tampereen (2 Ov), Turun 
(2 Tku), Perin (1 Pri, l Mn), Toijalan 
(2 Tl) ja Rauman (1 Rma) liikenne
alueille, 

Lahden (1 Lh, 1 Ha), Hameenlinnan (1 
Hl), Riihimaen (3 Ri), Keravan (2 Ke), 
Helsin~in (18 Hki), Tampereen (3 Tpe), 
Turun (9 Tku), Perin (4 Pri, 1 Mn, 1 
Hva), Toijalan (1 Tl) ja Haapamaen (1 
My) liikennealueille, 

Helsingin (1 Hki) liikennealueelle, 

Turun (l Tku) varikolle, 

Tampereen (1 Tpe) varikolle, 

Tampereen liikennepiiriin (1 ), Tampe
reen (1 Tpe) ja Perin (1 Pri) liiken
nealueille, 

Helsingin (1 Hki) varikolle, Riihimaen 
(1 Ri), Helsin~in (3 Hki), Tampereen (2 
Tpe) ja Turun (3 Tku) liikennealueille, 

Riihimaen (1 Hy), Tampereen (1 Tpe) ja 
Turun (2 Tku) liikennealueille seka 

Riihimaen (1 Ri) ja Keravan (l Ke) lii
kennealueille. 

Kaksi sahkoasentajan tointa, viisi autonkuljettajan tointa, viisikym
mentakolme veturinlammittajan (A 6) tointa, veturinlammittajan (A 4) 
toimi, kaksi huoltomiehen tointa, tallimiehen toimi, nelja vaunumie
hen (A 3) tointa, seitceman vaunumiehen (A 1) tointa, kolmekymmenta
kaksi asemamiehen (A 2) tointa ja kolmekymmentaviisi asemamiehen 
(A 1) tointa. Kirjalliset hakemukset on osoitettava ja toimitettava 
asianomaisen liikennepiirin paallikolle viimeistaan 14.1 .1984. 
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Edella mainittuihin toimiin nimitetyt sijoitetaan toistaiseksi seu

raavasti: 

Sahkoasentajat : 

autonkuljettajat: 

veturinlammittajat (A 6): 

veturinlammittajat (A 4): 

huoltomiehet: 

tallimies: 

vaunumiehet (A 3): 

vaunumiehet (A 1): 

asemamiehet (A 2): 

asemamiehet (A 1 ): 

Helsingin (l Hki, 1 Ri) sahkoalueelle, 

Lahden ( 2 Lh) j Helsingin ( 1· Hki), Tam
pereen (1 Tpe ja Turun (~ Tku) liiken
nealueille, 

Helsingin (23 Hki), Riihimaen (7 Ri, 2 
Lh), Tampereen (4 Hpk), Turun (1t Tku), 
Porin (3 Pri) varikoille ja Karjaan (~ 
Kr) ja Hauman (2 Rma) liikennealueille, 

Tampereen ( 1· Hpk) varikolle, 

Ri ihimaen ( 1 Ri) ja Tampereen ( 1· Tpe) 
varikoille, 

Tampereen (1 Hpk) varikolle, 

Tampereen (1 Hpk), Turun (l Tku) ja 
Porin (2 Pri) varikoille, 

Helsin~in (5 Hki), Tampereen (l Hpk) ja 
Porin {1 Pri) varikoille, 

Riihimaen (1 Hy) Lahden (6 Lh), Ha
meenlinnan (1 Hli, Karjaan (1 Kr, 1 
Hnk), Keravan (l Ke), Helsingin (10 
Hki, 1 Krs), Turun (3 Tku, 2 Slo), Po
rin (l Pri, ; Mn), Toijalan (2 Tl) ja 
Rauman (~ Rma) liikennealueille seka 

Lahden (1 Lh), Keravan (1 Ke), Helsin
gin (14 Hki), Turun (6 Tku), Porin (3 
Pri, 4 Hva js-pat., 2 Kla js-pat.), 
Toijalan (1 Vi, 1· Ur), Rauman (; Rma) 
ja Haapamaen (1 My js-pat.) liikenne
alueille. 
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NIMITYKSIA JA MAARAYKSIA 

L 1 i k e n n e o s a s t o : Asemapaallikon (A 24) virkaan (Hki) 
liikennetarkastaja (A 22) Tapia Untamo Sormunen, varikonpaallikon 
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(A 20) virkaan (Imr) tyosopimussuhteinen insinoori Jukka Pekka Savi
nen, toimistosihteerin (A 10) virkaan (Vi) liikennevirkamiesharjoit
telija Asta Maritta Rajala, liikenneohjaajan (A 10) virkaan (Sk) ase
mapaallikko (A 13) Oiva Johannes Rinta-Jaskari, liikenneohjaajan 
(A lO) virkaan (Tku) asemamies (A 1) Matti Juhani Valtter Koskela, 
liikenneohjaajan (A 12) virkaan (Kv) liikenneohjaaja (A 10) Kalevi 
Arvid Virtanen, liikennemestarin (A 10) virkaan (Kta) ylim. liikenne
virkailija (A 5) Heikki Juhani Marttinen, liikennemestarin (A 8) vir
kaan (Jts) toimistosihteeri (A 8) Lea Maarit Irmeli Heikinheimo, lii
kennemestarin (A 8) virkaan (Jri) liikennevirkamiesharjoittelijat 
Vesa Rainer Korpi ja Osmo Tapani Kaaria, asemapaallikon (A 17) vir
kaan (Vi) liikennemestari (A lO) Jouni Vilho Pellervo Pohjanoksa, 
veturinkuljettajan (A 12) virkaan (Hpk) veturinlammittajat (A 6) Han
nu Kalevi Roininen, Hannu Jalmari Ihainen, Hannu Artturi Keitaanniemi 
ja Tarvo Juhani Heimosalmi, veturinkuljettajan (A 12) virkaan (Tku) 
veturinlammittajat (A 6) Kari Pertti Tapia Jarvinen, Matti Juhani 
Toivonen ja Jouni Ilkka Tolvanen, veturinkuljettajan (A 12) virkaan 
(Pri) veturinlammittajat (A 6) Pekka Antero Pirttikoski ja Juha 
Veli-Matti Haapaporras, veturinkuljettajan (A l2) virkaan (Rma) vetu
rinlammittaja (A 6) Seppo Kalervo Kuusisto, koneenhoitajan (A 8) toi
meen (Hpk) tallimies Seppo Antero Luoto, koneehoitajan (A 7) toimeen 
(Tku) koneenhoitaja (A 6) Niilo Gunnar Rauhanen, vaununtarkastajan 
toimeen (Tku) vaunumies (A 3) Osmo Antero Nikkola, apulaisasemapaal
likon (A l7) virkaan (Lh) konttoripaallikko (A 17) Esko Pekka Sarlio, 
yliteknikon (A 17) virkaan (Hki) yliteknikko (A 16) Reina Mikael Leh
tonen, toimistosihteerin (A 12) virkaan (Hki) toimistosihteeri (A 10) 
Sirkka-Liisa Aro, toimistosihteerin (A l2) virkaan (Hki) ylim. toi 
mistovirkailija (A l) Juhani Hynynen, liikenneohjaajan (A l2) virkaan 
(Hki) liikennemestari (A 10) Raimo Aleksanteri Viander, toimistosih
teerin (A 10) virkaan (Hki) toimistosihteerit (A 8) Riitta Anneli Ra
sehorn ja Pirkko Johanna Tjurin, toimistosihteerin (A 10) virkaan 
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(Hki) toimistosihteerit (A 8) Helvi Saga Anneli Nurmi ja Outi Anneli 
Piironen, toimistosihteerin (A 10) virkaan ( Hki) toimistosihteeri t 
(A 8) Lea Vilhelmiina Ojala ja Irina Elisabeth Kokko, toimistosihtee
rin (A 10) virkaan (Hki) toimistosihteerit (A 8) Tuire Helena Nurmi 
ja Laura Birgitta Spjut, toimistosihteerin (A 10) virkaan (Ke) toi
mistosihteeri (A 8) Terttu Anna Kaarina Kallio, toimistosihteerin 
(A 10) virkaan (Lh) ylim. liikennevirkailija (A 5) Juha Ilmari Salo
kanne, 

liikennemestarin (A 10) virkaan (Ke) ylim. liikennevirkailija (A 5) 
Ari Juhani Toropainen, liikennemestarin (A 10) virkaan (Ha) ylim. 
liikennevirkailija (A 5) Erkki Olavi Grenman, liikenneohjaajan (A 10) 
virkaan (Kni) ylim. liikennevirkailija (A 5) Harri Jukka Kalevi Soi
ha, toimistosihteerin (A 8) virkaan (Hki) ylim. toimistovirkailija 
(A 3) Ulla Marjatta Etelapaa, ylim. toimistosihteerit (A 7) Maini 
Anita Timonen ja Tuula Irmeli Raisanen seka Y,lim. toimistovirkailija 
(A 1) Eija ~larjut Anttonen, toimistosihteerin (A 8) virkaan (Tkl) 
toimistovirkailija (A 4) Marja Leena Outinen, toimistosihteerin (A 8) 
virkaan (Hl) ylim. liikennevirkailija (A 5) Hannu Olavi Aaltonen, 
toimistosihteerin (A 8) virkaan (Hy) toimistovirkailija (A 2) Sirpa 
Sinikka Vulli, jarjestelymestarin (A 14) virkaan (Ri) konduktoori 
Veli Juhani Syvaniemi, veturinkuljettajan virkaan (Ri) veturinlammit
tajat (A 6) Jarmo Antero Levanen, Matti Vesala, Jari Olavi Korpity
pas, Tarmo Juhani Luhti, Tapio Ilmari Latva ja Kaarlo Juhani Jokinen, 
veturinkuljettajan (A 12) virkaan (Lh) vetrurinlammittajat (A 6) Timo 
Juhani StAhl ja Veli-Matti Horelli, veturinkuljettajan (A 12) virkaan 
(Ri) veturinlammittaja (A 6) Hannu Olavi Valimaa, konduktoorin vir
kaan (Ri) ylikonduktoori Heino Kalevi Piiroinen, kuormausmestarit 
Heino Aleksi Iisakki Ketola ja Erkki Tapio Karkkainen, junamiehet 
Ossi Pekka Antero Kylmala ja Eero Antero Ketovainio seka asemamies 
(A 2) Risto Toivo Juhani Riihimaki, konduktoorin virkaan (Ha) juna
mies Jorma Kalervo Juhani Toivonen, konduktoorin virkaan (Lh) kuor
mausmestarit Verner Armas Blumen ja Eero Olavi Sipila, kuormausmesta
rin virkaan (Ri) asemamiehet (A 2) Jorma Juhani Harainen ja Reino 
Kalevi Tamminen, kuormausmestarin virkaan (Ke) asemamies (A 1) Raimo 
Olavi Luusalo, 
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apulaisasemapaallikon (A l5) virkaan (Lh) ylim. liikennevirkailija 
(A 5) Niilo Martti Juhani Jokela, jarjestelymestarin (A 14) virkaan 
(liki) konduktoori Kalevi Tenho Vihtori Laakso, jarjestelymestarin 

so 

(A 14) virkaan (Hki) konduktoori Antti Juhani Harkonen, veturinkul
jettajan (A 12) virkaan (Hki) verurinlammittajat Paul-Erik Ilmari 
Soderlund, Pekka Kalevi Leppanen, Kari Juhani Hermunen, Risto Juho 
Sumuvuori, Jari-Pekka Kauranen, Petri Juhani Korvola, Timo Juhani 
Pajunen, Seppo Juhani Kiviniemi, Hannu Helmer Heinisto ja Mauno Tapa
ni Koljonen, konduktoorin virkaan (Hki) kuormausmestarit Asseri 
Johannes Kulju, Reijo Kalervo Penttinen, Erkki Johannes Mikael Kuu
sisto seka junamiehet Reijo Olavi Lajunen, Kari Taisto Tapani Laine, 
Taisto Ilmari Nevalainen, Timo Kullervo Vallinaho, Lauri Matias Alek
sander Jokela, Raimo Ilmari Onermaa, Ari Aulis Ahola, Matti Tapio 
Hakkanen ja Keijo Kalevi Jehkonen, kuormausmestarin virkaan (Hki) 
asemamies (A l) Antti Juhani God, asemamiehet (A 2) Osmo Rainer Pen
nanen ja Veijo Kalevi Pirkkalainen, 

asetinlaitemiehen toimeen (liki) vaihdemies Kalervo Einari NygArd ja 
junamies Pertti Antero Nietosjarvi, vaihd.emiehen toimeen (Hki) asema
mies (A 1) Jorma Johannes Pekkala seka tilapaiset asemamiehet Pentti 
Tapani Heiskanen ja Markku Juhani Poyhonen, junamiehen toimeen (lil) 
asemamiehet Ossi Antero Laakso ja Martti Olavi Karevaara, junamiehen 
toimeen (Hki) kuormausmestari Pentti Johannes Leinonen, vaihdemies 
Matti Juho Rissanen seka asemamiehet (A 2) Eino Aulis Ryhanen, Niilo 
Johannes Virkkunen, Juha-Pekka Oskari Lampinen, Paul Olavi Salmi, 
Aarne Johannes Selenius, Petri Matias Sirkka, Marja-Leena Toropainen, 
Rauno Aatos Pajari, Ilkka Seppo Oiva Kalervo Paananen, Erkki Ensio 
Nenonen, Kari Ossi Juhani Hanninen, asemamiehet (A 1) Yrjo Kanervo, 
Ari Tapio Nurminen, Anna Kilpelainen, Maire Esteri Haverinen, Leena 
Marjatta Koskela, Raimo Juhani Mustonen, Reine Kalevi Virtanen, Matti 
Olavi Pakarinen, Kalevi Samuel Kalliomaki, Juha Tapio Korkala, Kaija 
Sisko Marketta Lempinen, Pirjo Hellevi Virtanen, Saini Ritva Marjatta 
Koskenmaki, Mauri Veikko Juhani Partanen, Reijo Pentti Olavi Laakso 
ja Erkki Pekka Kalervo Kovalainen, 
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asemapaallikon (A 13) virkaan (Tl) liikennemestari (A 8) Jukka Veijo 
Kalervo Vuolle, toimistosihteerin (A 12) virkaan (Tku) toimistosih 
teeri (A 10) Alpo Juhani Jarvinen, toimistosihteerin (A 10) virkaan 
(Tpe) toimistosihteeri (A 8) Sirkka Marjatta Lindstrom, toimistosih
teerin (A 10) virkaan (Tpe) toimistosihteeri (A 8) Anja Maria Sihvo
nen, toimistosihteerin (A 10) virkaan (Tpe) ylim. liikennevirkailija 
(A 5) Pertti Juhani Torna, toimistosihteerin (A 10) virkaan (Tku) 
toimistovirkailija (A 4) Tuire Sinikka Suomalainen, toimistosihteerin 
(A 10) virkaan (Tku) toimistosihteeri (A 8) Leila Anna-Maija Franti, 
liikennemestarin (A 10) virkaan (Hp) liikennemestari (A 8) Paula He
lena Riihimaki, liikennemestarin (A 10) virkaan (Mn) liikennemestari 
(A 8) Elise Orvokki Ihalainen, liikennemestarin (A 8) virkaan (Rma) 
asemamies (A 2) Pasi Antero Aromaki, toimistosihteerin (A 8) virkaan 
(Tpe) toimistovirkailija (A 5) Pirkko Sinikka Toivonen ja toimisto
virkailija (A 5) Terttu Lydia Mirjami Peltonen, toimistosihteerin 
(A 8) virkaan (Tpe) toimistovirkailija (A 1) Irmeli Iiris Marjaana 
Pohjoisaho ja ylim. toimistovirkailija (A 1) Riitta Hannele Remonen, 
toimistosihteerin (A 8) virkaan (Tpe) ylim. toimistosihteeri (A 7) 
Maire Sinikka Parkkonen, toimistosihteerin (A 8) virkaan (Tku) toi
mistovirkailijat (A 4) Iiris Karita Brandt ja Maria Cecilia Margaret
ha Virtanen, jarjestelymestarin virkaan (Rma) kuormausmestari Tapio 
Asseri Kykkanen, jarjestelymestarin (A ~4) virkaan (Pri) ylim. jar
jestelymestari Tuomo Rikhard Raukola, konduktoorin virkaan (Tku) 
vaihdemiehet Paavo Johannes Salminen ja Risto Vainamo Juuri, junamie
het Veikko Henrik Aalto, Raimo Juhani Jompero ja Aarre Allan Nurmi 
seka kuormausmestr~i Mikko Ropponen, konduktoorin virkaan (Ukp) kuor
mausmestari Urpo Olavi Salmela, konduktoorin virkaan (Tpe) junamiehet 
Veikko Juhani Korpelainen ja Martti Heikki Johannes Sulosaari, kon
duktoorin virkaan (Tl) asemamiehet (A 2) Pentti Armas Laurila ja 
Heikki Jalmari Peltonen, konduktoorin virkaan (Hpk) asemamies (A 2) 
Antero Tuomas Vuorela, konduktoorin virkaan (Pri) junamies Eino Jo
hannes Paso, konduktoorin virkaan (Hva) junamies Tuomo Olavi Tapiola, 
konduktoorin virkaan (Rma) vaihdemies Pentti Vilhelm Helin ja kuor
mausmestari Hannu Kalevi Kallio, kuormausmestarin virkaan (Tl) asema
mies (A 2) Risto Juhani Tammisalo ja junamies Mauno Hermanni Arvonen, 
kuormausmestarin virkaan (Tku) junamies Veikko Tapio Hautala, 
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toimistosihteerin (A 10) virkaan (Pte) toimistosihteeri (A 8) Maija
Liisa Nyman, liikenneohjaajan (A 10) virkaan (Yv) liikennemestari 

so 

(A 10) Jorma Jaakko Ukkola, toimistosihteerin (A 8) virkaan (Kok) 
toimistovirkailija (A 5) Siiri Ruuskanen, veturinkuljettajan (A 12) 
virkaan (Sk) veturinlammittajat (A 6) Voitto Tapani Annala, Juhani 
Ensio Halmesmaki, Esa Ahti Juhani Lahti, Jouko Juhani Rauhala ja 
Martti Antero Jussila, jarjestelymestarin virkaan (Sk) ylim. jarjes
telymestari Ilpo· Jussi Vuolle, konduktoorin virkaan (Sk) junamies 
Clavi Juhani Peltoniemi, konduktoorin virkaan (Yv) junamies Voitto 
Johannes Leppala, konduktoorin virkaan (Pts) ylim. jarjestelymestari 
Arvo Arne Virkama, kuormausmestarin virkaan (Sk) asemamiehet (A 2) 
Yrjo Nikolai Roselius ja (A 1) Jukka Toivo Antero Lansisaari, toimis
tovirkailijan (A 4) toimeen (Vs) ylim. toimistovirkailija (A 1) Tea 
Anneli Puikkonen, vaununtarkastajan toimeen (Sk) vaunumies (A 3) Ka
lervo Juhani Autio, vaihdemiehen toimeen (Sk) autonasentaja Aatos 
Sakari Takala, vaihdemiehen toimeen (Vs) asemamies (A 2) Arto Kalevi 
Makinen, junamiehen toimeen (Sk) asemamiehet (A 2) Leo Artturi Kivi
luoma, Mauno Eerik Jokilehto, Eero Juhani Hakala ja Matti Risto Tapa
ni Rajala, junamiehen toimeen (Yv) asemamies (A 2) Vaino llmari Kai
tila, junamiehen toimeen (Pts) asemamies (A ~) Tuomo Isoniemi, toi
mistovirkailijan (A 5) toimeen (Tpe) toimistovirkailija (A 2) Ritva 
Matilda Laakso, vaihdemiehen toimeen (Tku) kuormausmestari Matti 
Tuomas Lindfors ja asemamies (A 2) Kari Antero Kopola, vaihdemiehen 
toimeen (Man) asemamies (A 1) Heimo Paavo Clavi Heinola, vaihdemiehen 
toimeen (Tl) asemamiehet (A 2) Erkki Viljami Murto ja Erkki Clavi 
Takanen, junamiehen toimeen (Hpk) asemamiehet (A 2) Veikko Kalevi 
Lampinen ja Edit Johanna Rantanen, junamiehen toimeen (Vlp) asemamiee 
(A 2) Clavi Klaus Keskinen, junamiehen toimeen (Tku) asemamies (A ~) 

Matti Tapio Suomi, 

toimistovirkailijan (A 5) toimeen (Ri) toimistovirkailija (A 4) Arja 
Crvokki Turunen, toimistovirkailijan (A 4) toimeen (Hki) toimistovir
kailija (A 2) Marja Helena Ginman ja ylim. toimistovirkailija (A 1) 
Simo Juhani Koskinen, toimistovirkailijan (A 4) toimeen ( Ri) ylim. 
toimistovirkailija (A 1) Seija lrmeli Cjanen, toimistovirkailijan 
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(A 2) toimeen (Hki) ylim. toimistovirkailija (A 1) Anna-Leena Heino
nen, toimistovirkailijan (A 2) toimeen (Ke) toimistovirkailija (A 1) 
Marja Aino Annikka Henriksson, toimistovirkailijan (A 2) toimeen (Ri) 
toimistovirkailija (A 1) Aira Sinikka Puhakka ja ylim. asemamies 
(A 1 ) Ilkka Juha Kalevi Jousima, toimistovirkailijan (A 1 ) toimeen 
(Prv) ylim. toimistovirkailija (A 1) Gun Elisabet Mollgren, toimisto 
virkailijan (A 1) toimeen (Hki) ylim. toimistovirkailija (A 1) Pirjo 
Kristiina Salonen, vaununtarkastajan toimeen (Hki) ylim. vaununtar
kastajat Ilpo Einari Vuorivirta ja Markus Oiva Ilvonen, koneehoitajan 
(A 7) toimeen (Ri) huoltomies Aarre Arvo Koivisto, ajomestarin toi
meen (Lh) autonkuljettaja Antti Veli Tohkanen, junamiehen toimeen 
(Krn) asemamies (A 1) Einar Mauritz Heinstrom, junamiehen toimeen 
(Hnk) asemamies (A 1) Lasse Erkki Kallinen, junamiehen toimeen (Lh) 
asemamies (A 2) Veli Matti Pulkkinen, junamiehen toimeen (Lh) kuor
mausmestari Mikko Juhani Heino, asetinlaitemiehen toimeen (Ri) kon
duktoorit Keijo Antero Luukkonen, Pekka Emil Tiitinen ja Toivo Ensio 
Miettinen, junamiehen toimeen (Ri) asemamiehet (A 2) Risto-Pekka 
Torenius, Risto Juhani Levanen, Jari Pekka Riihimaki, Harri Olavi 
Lindholm ja (A 1) Markku Tapia Pirhonen, 

teknikon (A 15) toimeen (Tpe) ylim. teknikko (A 12) Pertti Olavi 
Virta, ylim. teknikon (A 14) toimeen (Tpe) veturinlammittaja (A 6) 
Arto Sakari Oranne, ylim. toimistosihteerin (A 7) toimeen (Pri) tila
painen toimistovirkailija Tarja Hannele Rakkolainen, ylim . liikenne
virkailijan toimeen (Kv) liikennevirkamiesharjoittelija Jari Mika 
Olavi Kovero, ylim. liikennevirkailijan toimeen (Kaj) liikennevirka
miesharjoittelijat Alpo Kalevi Parttimaa ja Juha Antero Tervonen , 
ylim . asemamiehen (A 2) toimeen (Ri) tilapaiset asemamiehet Jukka 
Ilari Nieminen, Harri Henrik Perttula, Olavi Erkki Tapani Sievala ja 
Oiva Tapani Tiikkaja, ylim. asemamiehen (A 1) toimeen (Ri) tilapaiset 
asemamiehet Matti Ensio Liimatainen, Seppo Kalevi Lindelof, Ari Pekka 
Munnukka ja Esa Juhani Viita. 

R at a o sa s to: insinoorin (A 21) virkaan (rpt llki) 

insinoori (A 19) Jorma Olavi Pesonen, liikennetarkastajan 

(A 20) virkaan (rpt Tpe) kontt.oripaallikko (A 18) Lauri Richt, 

toimistorakennusmestarin (A 16) virkaan (rpt Jns) toimisto

rakennusmestari (A 15) Jorma Aulis Turunen ja opastinesimiehen 

(A 10) toimeen (llpk) raidemies Pent.ti Kaipanen. 
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R aLa o s a s t o: rataes~mies Pentti Uljas Ken t t~. 

HIIHTOLOMAN PERHELEIRIT PYH~TUNTURILLA 17 .-23 . 2 . ja 23 . 2 .-

1.3 .1985 

Ensi talvena koulujen hiihtoloman aikana jarjestetaan VR : n Urhei
lutoimikunnan ja RH : n sosiaali - ja terveystoimiston yhteisesti 

organisoima hiihtoloman perheleiri rautatielaisille ja heidan lap

silleen . 

Yksin leiri lle lahtevan kou lulaisen on oltava ialtaan 13- 17 - vuo 

tias . Perheen vanhempien Ui.htiessa mukaan voidaan leirille ottaa 
myos em . nuorempia koulu laisia. 

I leiri alkaa sunnuntaina 17 . 2 . ja paattyy lauantaina 23 . 2 . 
II " lauantaina 23 . 2 . ja perjantaina 1 .3. 

Leirilaisten kokoontuminen on kummankin leirin alkamispaivana 

Kemijarven asemalla klo 9 -35 (junan P63 saavuttua) , josta linja
autokuljetus Pyhatunturille . Paluu Pyhatunturilta alkaa leirin 
paattymispaivana n . klo 17 ja Kemijarvelta (junalla P64) klo 19.00 . 

VRU on varannut leirilaisille makuuvaunut (puuvaunut) , jotka kul 

kevat menomatkalla junassa P63 (lahto Helsingista 16 . 2 . ja 22 . 2 . 

klo 19 . 00) seka paluumatkalla junassa P64 (lahto Kemijarvelta 23 . 2 . 

ja 1 . 3 . klo 19 . 00) . Makuupaikan edestakainen hinta on 70 mk , joka 

maksetaan etukateen VRU : lle . r~akuupaikat varataan ilmoi ttautumisen 
yhteydessa . 

Koululaisten leirimaksu on 630 mk ja aikuisten 850 mk . Maksuun 

sisaltyvat taysyllapito , linja- autokuljetukset ja ohjaus . Leiri 
maksut peritaan tilillepanokortilla etukateen . 

Leireilla harrastetaan paaasiallisesti tunturihiihtoa . Laskette 
lua voidaan harrastaan ohjaajien valvomana . 

50 



50 - 16 -

Majoitus on joko lomataloissa (yhteismajoitu s) tai ruokalaraken

nuksen huoneissa (6 kpl) . Majoitustoivomuksien perusteella yrite 

t~~n sit~ haluavat perheet maj oittaa samaan ma j oit us paikkaan tilan 

s a ll imissa rajoissa . 

Ki rjalliset ilmoittautumiset , joissa on seuraavat tiedot : leir i 

a ika , osa l listujan nimi , koululaisen syntym&aika , makuupaikkava 

raus (l~ht5asema) , ilmoitus mahdo llisesta lasketteluhalukkuudesta 

( kuinka monena p~iv&n&) , majoitustoivomus ja ~ : n palveluksessa 

o l evan is~n tai &idin virka sek~ ty5osoite , on teht~v& viimeis 

t ~&n 27 . 12 . 1984 menness~ os . VR : n Urheilutoimikunta, rautatiehal 

l itus , Helsinki . Paikat t~ytet~Hn ilmoittautumisj~rjestyksess~ . 

(Sl t 5 . 12 . 1984) VT 50/84 

VUODEN 1984 TOSITTEIDEN LKHETTXMINEN TILITOIMISTOON SEKX MATKA

LASKUJEN LAATIMINEN VUODENVAIHTEESSA 

Joulukuulle 1984 k±rjattavat, postisiirtoteitse maksettavat laskut 

ja menoluettelot lahete taan tilitoimistoon viimeistaan 21.12.1984 

aamuksi, lukuunottamatta mater i aalitoimiston ja varastojen kasitte

lemia reskontralaskuja, ulkomaan valuutan maaraisia laskuja ja ti

liltaotto- tai tilisiirtokortilla maksettavia lask uja . Ni iden kasit 

telyaikataulusta ilmoitetaan erikseen. 

Menorasteiksi merkittyjen laskujen ja menoluetteloiden tulee olla 

tilitoimistossa viimeistaan 21.1.1985 aamulla. 

Tammikuun 18 paiv~n jalkeen vuoden 1984 menoja koskevat laskut ja 

menoluettelot kirjataan vuoden 1985 menoiksi. Nama laskut ja meno

luettelot on lahetettava tilitoimistoon erillisina. Tilitoimisto 

hankkii menojen maksamiseen tarvittavan maksuluvan. 

Joulukuun 1984 muistiotositteet on lahetettava tilitoimistoon viimeis

taan 15.1.1985 aamuksi. 

Vuodelle 1984 kuuluvista tulotositteista suurimman osan tulee olla 

tilitoimistossa 15.1.1985 aamulla ja viimei set 21.1.1985 aamulla. 

Vuodenvaihte essa pyy detaan matkalaskut laatimaan e rikseen vuonna 1984 

tehtyj e n matkojen osa lta ja erikse e n vuonna 1985 tehtyjen matkojen 

osalta. 

(Nro Tlk 415 / 84, 4.12.1984) VT 50 / 84 

Hels1nk1 1984. Valtion painatuskeskus 



Toimitus: Rautatiehallitus, 
tiedotuspalvelu puh 3167 

1984 
N:o 51 
20 o12o1984 

Rautatieopilliseen kurssiin liittyvat tutkielmat 0000 So 2 
Suojaosuuden maarien korottaminen palkan 
ulosmi ttauksessa o 0 0 0 o o o o 0 0 o 0 o 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 
Virkapukineiden tilaaminen ja hinnat vuonna 1985 0000 4 
Tililuettelon muutokset 0 000000 0 oo ooooooooooooooooooo 8 
Rahtiluotto 0 0 0 0 0 0 0 0 0 o 0 0 0 0 0 o 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9 
Tili tyssaannon muutoksia 0 o 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 o 0 0 o 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 o 
Ulkomaan valuutan muuntokurssit tavaraliikennetta 
varten o o 0 0 0 0 0 0 0 0 0 o 0 0 0 o 0 o 0 0 o o o 0 o o o 0 o o 0 0 o 0 0 0 0 0 0 0 0 o 0 0 0 0 10 
Ulkomaan valuutan muuntokurssit henkilo- ja 
kiitotavaraliikenteessa oo oooooooooooooooooooooo ooo oo 10 
Itainen yndysliikenne - A 4-kokoinen rahtikirja 0 0 0 0 0 11 
VR - Oy Matkahuolto Ab :n kappaletavarayhdysliikenteen 
lakkauttaminen 1 0 1 0 1 985 lukien 0 o 0 0 0 0 0 o 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 
Passin numeron kirjoi ttaminen Eurailpass-lippuun 0 0 0 0 11 
65-kortin kaytto 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 13 
Ja lkivaatimusmaaran merkitseminen rahtikirjaan oooooo 13 
Uusittu palvelukseenastumismaarays 000 ooooooooooooooo 13 
VR : n puhelinluettelo 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 o 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15 
Itainen yhdysli ikenne 0 0 0 0 0 0 0 0 o 0 o o o o 0 o 0 0 0 0 0 o 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15 
Jt :n, Jto : n ja Jtt :n korjauslehdet ooooo ooooooooooooo 15 
Henkiloliikenteen tariffimuutokset 00000 0000000000000 16 
Linja-autolippumalli valille Pietarsaari-Pannainen 
ja Raahe-Vihanti 0 0 o 0 o 0 0 o o o 0 o o o 0 o o 0 0 0 0 0 0 o 0 0 0 o 0 o 0 0 0 0 0 0 20 
Autojen kuljettaminen pikajunassa 1o1o1985 lukien ooo 21 
Liikennepaikkojen valimatkat ooooooooo ooooooooooooooo 28 
Muutoksia julkaisuun maksuttomat syrjaraiteet (VR 2648) 28 
VR :n ja Oy Finnjet-Line Ltd:n yhdiste lmaliput 000000 0 28 
Sotilastariffi 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 o 0 0 0 0 0 0 0 0 o 0 0 o o 0 0 0 o 30 
Tavaraliikenteen tariffimuutokset 1 o1o1985 0 000000000 32 
~mansaa:~n puhelinkeskus ooooooooooooooooooooooooooo 38 
NJ.mJ.tyksJ.a 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 o o o 0 o o o o o o o o o o o o o o 39 
Eroja o o o 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 o 0 0 0 o o o o o o o o o o o o o o o o o o o 39 

408401948C 
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RAUTATIEOPILLISEEN KURSSIIN LIITTYVAT TUTKIELMAT 

Rautatieopillisella kurssilla 2/84 on laadittu seuraavat tutkiel
mat: 

1. Sr 1-veturin eahkomuutostoiden toteuttamieen kehittaminen 
(Erkki Airaksinen Ko/Kel) 

2. Kouvolan sahkoalueen eri tyopieteiden yhteietoiminnan ke
hittaminen (Aarne Erkkila Kv sa) 

3. Rahtisopimusjarjeetelma ATK:n kannalta (Alpo Heinonen To/Tkt) 
4. Materiaalin myynnin tehoetaminen ja rautatiepiirien to imi

valta (Lauri Hatonen To/Tmt) 
5. Hallintotehtavien uudelleen jarjestaminen Helsingin rauta

tiepiirisea henkilokunnan nakoku1masta (Anneli Immonen Hki lp) 
6. Materiaalin myyntitoiminnan kehitysnakymat VR:lla (Paavo 

Inkila Hy vto) 
1. Autokaluston kayton tehostaminen Heleingin autot oimietoeea 

(Reijo Joenmaa Hki 1a) 
8. Lahden kappaletavara-alueen liitantalinjakuljetusten laadul

linen parantaminen ja autohenkilokunnan kayton tehostami
nen (Juhani Jokela Lh la) 

9. Kyse1y koskien He1singin ratapiirin investointitoiden suun
nittelua (Kaarina Korander Hki rp) 

10. Asiakaspa1ve1un ongelmia He1singin lipputoimistossa (Hele
na Laaksonen Hki la) 

11. Henki1oliikenteen luotto tarkaete1tuna tilitoimiston, kir
jauekeskusten ja 1ipunmyynnin kannalta (Tapio Leppakorpi 
To/Tlt) 

12. Vaihtotyovauriot Pasilan jarjeste1yratapiha11a vuoeina 1982-
1984 (Erkki Litja Hki la) 

13. Terminaa1ityon ja autokuljetusten tarkastelua Riihimaen ter
minaalipiirin a1uee11a (Reino Lotvonen Ri la) 

14. VR Helsingin varikon kehittaminen (Keijo Narhi Hki vr) 
15. Valtionrautateiden kuljetuksissa sattuneiden kuljetusvahin

kojen selvittely ja korvausvaatimusten ratkaiseminen (Juk
ka Pe1tonen Lko/Yt) 

16. Kirjaaminen ratapiirin toimistosea (Eeva Feura 01 rp) 
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17. KTS tavoittee11isen johtamisen va1ineeksi (Anna Ruohonen 
Lko/Lt) 

18. Tavara1iikennetta Paijat-Hameessa (Risto Salminen Lh 1a) 
19. Radan kunnostuskoneiden kaytto Kouvo1an ratapiirin nakokul

masta (Unto Saura.ma.ki Kv rp) 

20 . Toimistotyon terveyde11iset haitat ja tauko1iikunta VR:n 
toimistotyopisteissa Joensuussa (Annikki Taskinen Jns rp) 

21. Liikenteen ohjaus- ja turva1aitte i den hairioista He1singin 
a1uee11a (Erkki Tuomisto Hki sa) 

22. Sahkoratatoimia1an kehityssuunnitelmia (Pentti Vaheri 
Hki sa) 

23. Lieksan 1iikennea1ueen pukkinosturikuormaukset historiaako 
vai nykyaikaa? ( Erkki Viilitainen Lis 1a/Nrm) 

Tutkielmat asetetaan Va1tionrautateiden kayttoon ja toimitetaan 
RH:n kirjastoon, josta niita on mahdo11isuus tarvittaessa 1aina

ta. 

(N:o Het 27/1 41/84 , 12.12 .1984) VT 51/84 . 

SUOJAOSUUDEN MXARIEN KOROTTAMINEN PALKAN ULOSMITTAUKSESSA 

Suomen S&adoskokoe1massa on ju1kaistu oikeusministerion paatos 
suojaosuuden maarien korottamisesta pa1kan u1osmittauksessa 
(790/84). 

1 § 

E1inkustannusindeksin (1okakuu 1951 = 100) 1okakuun 1984 indeksi -
1uvun noustua 9,1 prosenttia 1okakuun 1983 indeksi1uvusta korote 
taan suojaosuudesta pa1kan u1osmittauksessa annetun asetuksen 
(767/81) 1 §:ssa mainitut suojaosuuden maarat , jotka ve1a11isen 
katsotaan tarvitsevan seuraavaan pa1kanmaksupaivaan asti itsensa 
ja puo1isonsa seka hanen e1atuksensa varassa o1evien omien ja puo -
1isonsa 1asten ja otto1asten e1atukseen , ve1a11isen oma1ta osa1ta 
46 , 00 markkaan ja jokaisen ede11a mainitun omaisen osa1ta 17 , 00 
markkaan paivaa kohti . 

2 § 

Tama paatos tu1ee voimaan 1 paivana tammikuuta 1985. 

(N:o H1o 810/039/84, 13 .12.1984) VT 51/84 . 
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VIRKAPUKINEIDEN TILAAMINEN JA HINNAT VUONNA 1985 

Rautatieha11itus on tehnyt Va1tion Pukutehtaan, Hameen1inna, kanssa vuosiksi 
1985-36 kausiti1auksen Va1tionrautateiden (VR) 16.12.1980 vahvistettujen vir
kapukumaaraysten mukaisten virkapukineiden, joista suoritetaan virkapukuavus
tus, toimittamisesta rautatie1aisi11e. Taman 1ehden 1iitteena on virkapuku
maaraysten mukaisten pukineiden hinnat vuonna 1985. 

Va1tion Pukutentaan edustaja kay noin joka ko1mas kuukausi suurehkoi11a ase
mi11a ottamassa mittoja ja sovittamassa pukuja. Edustajan tu1osta i1moite
taan ao. asema11e noin kymmenen (10) paivaa aikaisemmin. Mitanotto matkoineen 
sisa1tyy em. mittatyona va1mistettavien pukimien hintoihin. Va1tion Pukuteh
taa11a, Hameen1innassa otetaan ti1auksia ja mittoja arkipaivisin k1o 8- 17, 
ei kuitenkaan 1auantaisin, samoin kuin He1singissa Fabianinkatu 2 keskiviik
koisin ja torstaisin k1o 10 - 16, missa pukuja voi ti1ata myos va1mistettavak
si sovitukse11a; ta11oin ve1oitetaan 1isaa 48 markkaa takista ja 37 markkaa 
housuista ja hameesta. Naista kustannuksista vastaa ti1aaja itse kokonaan. 

Numero- ja mittatyona va1mistettavia virkapukineita samanaikaisesti ti1attaes
sa ei niita saa merkita samaan ti1aus1omakkeeseen. 

Virkapukineita va1mistetaan mitanottoti1aisuuksissa tai muuten ti1attu maara. 
Kaikki ti1aukset (paitsi so1mioti1aukset, joista ei tu1e virkapukuavustusta) 
tehdaan VR 1omakkee11e nro 3903. Ti1auksen hyvaksyy asianomainen rautatie
viranomainen ja ti1aus toimitetaan hyvaksyttyna joko suoraan Va1tion Puku
tehtaa11e tai eri puo1i11a rataverkkoa jarjestettavissa mitanottoti1aisuuksis
sa tehtaan edustaja11e. Ti1aukset tu1ee toimittaa niin, etta ne ovat Va1tion 
Pukutehtaa11a viimeistaan 31.12.1985. 

Numeropukimien toimitus tapahtuu 2 - 4 viikon ku1uttua va1mistajan varastosta. 
~1ittojen mukaan tehtaessa pukineiden toimitusaika on noin 4 - 6 viikkoa. Mi
tanottoti1aisuuksissa esitetyt kohtuu11iset toivomukset toimitusaikaan nahden 
pyritaan ottamaan huomioon. 

Tehtaan vuosi1oman aikana heinakuussa ei ti1auksia toimiteta. 

Jos va1misteissa havaitaan vikoja, suorittaa Va1tion Pukutehdas niiden korjauk
set korvauksetta asianomaisen ti1aajan vaatimuksesta. 

Pukimet 1ahetetaan suoraan ti1aaji11e postiennako11a. Oman osuutensa virka
pukineiden hinnoista seka posti- ja 1isatyomaksut ti1aaja suorittaa postienna
kon 1unastamisen yhteydessa. 
(Nro Slt 805/124/84, 10.12.1984) VT 51/84 



Hankkija (va1mistaja) Va1tion Pukutehdas, Hameen1inna 
hinnat 1.1 - 31.12.1985 

Kokonais- Hi nta jakautuu 
Kangas 1 aa tu hinta VR:n osuus Til aajan osuus 

mk 90 % 60 % 10 % 40 % 
Miesten numero-
pukineet 

Vi rkatakki vi 11 atery1eeni 387,- 348,30 232,20 38,70 154,80 
Housut I 187,- 168,30 112,20 18,70 74,80 
Kesatakki 332,- 298,80 199,20 33,20 132,80 
Piiiillystakki 439,- 395,10 263,40 43,90 175,60 
- i rtovuori ny1 on/acry1 97,- 87,30 58,20 9,70 38,80 
- turkiskau1us 1 ammas 94,- 84,60 56,40 9,40 37,60 V1 

Vi rka 1 akki I 

- 1ippa1akki punokse11a 113,- 101,70 67,80 11,30 45,20 
- punos erikseen 21 ,- 18,90 12,60 2,10 8,40 

- turkis1akki, kangaspaa11inen 114,- 102,60 68,40 11,40 45,60 
nahkapaallinen 139.- 125,10 83,40 13,90 55,60 

Paitapusero PE/puuvi 11 a 94,- 84,60 56,40 9,40 37,60 
Pusero II vi 11atery1eeni 319,- 287,10 191,40 31,90 127,60 
Ta1vipusero ny1 onpuuvil1 a 244,- 219,60 146,40 24,40 97,60 
- turkiskau1us 1ammas 94,- 84,60 56,40 9,40 37,60 
Housut II 187,- 168,30 112,20 18,70 74,80 

V1 



Vi rka 1 akk i II U1 
~ 

- kesa1akki punokse11a vil1atery1eeni 79,- 71,10 47,40 7,90 31,60 

- turkis1akki punokse11a ny1onpuuvi lla 96,- 86,40 57,60 9,60 38,40 

- punos erikseen 17.- 15,30 10,20 1, 70 6,80 

Miesten mitta~ukineet 

Vi rkatakki 541,- 486,90 324,60 54,10 216,40 

Housut I 262,- 235,80 157,20 26,20 104,80 

Kesatakki 498,- 448,20 298,80 49,80 199,20 

Plili11ystakki 614,- 552,60 368,40 61,40 245,60 

- i rtovuori ny1on/acry1 138,- 124,20 82,80 13,80 55,20 

- turki skau1us 1ammas 124,- 111 ,60 74,40 12,40 49,60 . 
Naisten numero-
pukineet 

"' Virka1akki I punokse11a 
- kesli1akki kangasplili11inen villatery1eeni 79,- 71,10 47,40 7,90 31,60 

- turkis1akki nahkaplili11inen 139,- 125,10 83,40 13,90 55,60 

- punos erikseen 21,- 18,90 12,60 2,10 8,40 

Paitapusero PE/puuvi11a 94,- 84,60 56,40 9,40 37,60 

Naisten mitta~ukineet 

Vi rkatakk i vil1atery1eeni 492,- 442,80 295,20 49,20 196,80 

Harne 176,- 158,40 105,60 17,60 70,40 

Pitklit housut 242,- 217,80 145,20 24,20 96,80 

Keslitakki 389,- 350,10 233,40 38,90 155,60 



Paallystakki vi 11 ateryleeni 589,- 530,10 353,40 58,90 235,60 
- i rtovuori nylon/acryl 138,- 124,20 82,80 13,80 55,20 
- turkiskaulus la11111as 124,- 111 ,60 74,40 12,40 49,60 

Virkamerkit 

Lakkimerkit 13,- 11,70 7,80 1,30 5,20 
Junasuorittajien lakin keltaisenpunainen paallinen 35,- 31,50 21,- 3,50 14,-

Lisahinta sovituksesta: 

Takki 48,-
Housut/hame 37,-
Solmio, tu11111ansininen VR-merk i 11 a 32,-

.... 

U1 
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TILILUETTELON MUUTOKSET 

Tililuetteloon on vahvistettu 1.1.1985 lukien seuraavat muutokset. 

Vastuupaikkanumerot on uusittu. 

Kustannuslajien 302 ja 304 nimet on muutettu seuraaviksi: 

302 Vaihto- ja varaosat, tarvikkeet ja puolivalmisteet omilta 

konepajoilta (lukuunottamatta materiaalitililta otetut vaihto

osat) 

304 Vaihto-osat; materiaalitililta 

Kaytt6tarkoitukset: 

Poistettu 26500. 

Lisa tty 

02110 Vuokrasaatavat 

26310 Ty6terveysyksik6ille, tyopaikkaruokailuun, tyottomyyden lieven

tamiseen yms. (kirjataan tulomomentille) 

26320 Tyoterveysyksikoille, tyopaikkaruokailuun, tyottomyyden lieven

tamiseen yms. (kirjataan tasetilille) 

54621 Atk-tekninen suunnittelu 

Tiliryhmaan 610 "Junalajeille jakamaton sahkoenergia" sisaltyvat 

kayttotarkoitukset 61020 - 61022, 61050 - 61051 

80980 Palvelusvuosilisat (konepajat) 

Muutettu 

05331 Jarjestomaksut (kk-palkoista) 

05332 Jarjestomaksut (2-viikkoispalkoista) 

26400 Viivastyskorkotulot 

72510 Lisatty sbu 

Tiliryhmien 73 "Autokaluston kunnossapito" ja 74 "Tavarankasittely

laitteiden ja tyokoneiden kunnossapito" numerointia on muutettu. 

To 50/220/84, 31.10.1984 

Muutetuilta kohdilta tililuettelo painetaan uudelleen. Omatarvepaino 

suorittaa perusjakelun. 

(Tlt 50/220/84, 11.12.1984) VT 51/84 



- 9 -

RAHTILUOTTO 

Rajattoman luotto-oikeuden kaikilla liikennepai koilla omaavista 

asiakkaista laadittuun tietokonelistaan tehdaan seuraavat muutokset: 

Luetteloon lisataan 

755710 Yhtyneet Paperitehtaat Oy Walki-pakkaus 

PL 33 
37601 VALKEAKOSKI 

755868 Pitkapuu oy 

Aniankatu 7 
15210 LAHTI 

755876 Pitkapuu oy 

Jylpyntie 17 
48230 KOTKA 

755884 Suomen Kuitulevy Oy Heinolan Tehdas 

PL 3 
18101 HE INOLA 

755892 Suomen Kuitulevy Oy Karhulan Tehdas 

PL 25 
48601 KARHULA 

755900 Suomen Kuitulevy Oy Pihlavan Tehdas 

28800 PORI 

756189 Oy Huber Ab I Sahkomyynti 

Kalevantie 5 
33100 TAMPERE 

756197 Oy Huber Ab I Sahkotukku 

Salvumiehenkatu 9 
20310 TURKU 

756205 Oy Huber Ab I Sahkotukku 

Ahjotie 3 
90150 OULU 

(Tlk 418184, 10.12.1984) VT 51184 

51 
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TILITYSSAXNNON MUUTOKSIA 

1.1.1985 lukien tehdaan Tilityssaannon liitteeseen nro 1 seuraavat 

muutokset : 

Helsingin kirjauskeskuksessa jaetaan nykyinen '018 Tikkurila' kah

deksi tilityspaikaksi '018 Tikkurila, tavaraliikenne ' ja '968 Tikku

rila, henkiloliikenne' . 

Tampereen kirjauskeskuksesta poistetaan '233 Virrat'. 

(Tlt 54/230/84, 10 . 12 . 1984) VT 51/84 

ULKOMAAN VALUUTAN MUUNTOKURSSIT TAVARALIIKENNETT~ VARTEN 

Tilitoimiston sahkeella nro 180, 29.11.1984, on kansainvalisessa 

tavaraliikenteessa kaytettavia ulkomaan valuutan muuntokursseja muu

tettu 3.12 . 1984 lukien seuraavasti: 

100 Alankomaiden floriinia 187,00 mk 

100 Itavallan shillinkUi 30,10 mk 

100 Neuvostoliiton ruplaa 755,00 mk 

100 Norjan kruunua 72,80 mk 

100 Puolan zloty a 4,90 mk 

100 Ranskan frangia 69,00 mk 

100 Romanian leita 140,00 mk 

100 Saksan Liittotasavallan markkaa 211 '70 mk 

100 Saksan Demokraattisen Tasavallan markkaa 211 , 70 mk 

100 Sveitsin frangia 256 , 00 mk 

100 Tanskan kruunua 58,70 mk 

100 Tshekkoslovakian kruunua 93 , 00 mk 

USA:n dollari 6 , 30 mk 

(Tru 7128 ' 30.11.1984) 51 / 84 

ULKOMAAN VALUUTAN MUUNTOKURSSIT HENKILO- JA KIITOTAVARALIIKENTEESS~ 

Tilitoimiston sahkeella nro 9, 3 . 12.1984 on kansainvalisessa henkilo

ja kiitotavaraliikenteessa kaytettavaa ruplan kurssia rnuutettu 1.1 . 1985 

lukien seuraavasti: 

100 Neuvostoliiton ruplaa = 760,00 markkaa 

(Tru 7193, 3.12.1984) VT 51/84 
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ITAINEN YHDYSLIIKENNE - A 4-KOKOINEN RAHTIKIRJA 

Asemille huomautetaan , ett~ vanhanmallista rahtikirjaa voidaan k~y t
t~ti vientiliikenteessti vain vuoden 1984 loppuun . 

Uusia rahtikirjoja tilataan kotimaisesta tarkastusjaostosta (Trk) 
h . 737 puh . 2949 . Samaan paikkaan on palautettava vanhat varas tot. 

Jos asiakkaat ha luavat itse pa inattaa rahtikirjansa, ohjeet saa kan 
sainv~lisesta tarkastusjaostosta (Tru) puh . 2771 . 

(Tr u 13 .1 2.1 984) VT 51/84 

VR - OY MATKAHUOLTO AB : N KAPPALETAVARAYHDYSLIIKENTEEN LAKKAUTTAMI 

NEN 1 . 1.1985 LUKIEN 

Rautatiehallituksen ja Oy Matkahuolto Ab :n kesken on sovittu, etta 
otsikossa mainittu yhdysliikenne lakkautetaan 1 . 1 . 1985 lukien . 

Taman johdosta kumotaan samasta ajankohdasta lukien VR Autoliiken

ne - saannon (VR 2650) liitteessa C julkaistu yhdysliikennesopimus 
(RH 630/66/80 , 16 . 6 .1 980 ja RH 761/561/84 ·,24 . 7 . 1984) tilitys- ja 

menettelyohjeineen seka Kappaletavaraliikennepaikat -kirjasessa 
(VR 3726) sivuilla 57 - 65 olevat Oy Matkahuolto Ab:n yhdysliikennet 
ta koskevat ohjeet ja liikennepaikkaluettelot . 

(Nro Kj 21134/561/84 , 13 . 12 . 1984) VT 51/84 

PASSIN NUMERON KIRJOITTAMINEN EURAILPASS- LIPPUUN 

EURAIL- konfe renssissa on paatetty, etta 1.1 .1985 lukien kahden vuoden 

koeajal la USA: ssa ja Kanadassa sijaitsevien myyntito imistojen ei tarv it
se kirjoittaa EURAILPASS - /EURAIL YOUTHPASS - lippuihin matkustajan passin 
nume roa. 

Passin numeron merkitsee Euroopassa asemien tai junien henkilokunta 

samalla , kun se merkitsee lippuun voimassaoloajan. Passin numero mer 
kitaan seka itse lippuun etta kelpoisuuslipukkeeseen, ks . oheinen liite . 
(Korvaa VT:n n:o 25A, 24 . 6.1982 "EURAILPASS/EURAIL YOUTHPASS - MATKA
LIPUT" liitteen 3 . ) Ma tkustaja ei saa missa·an tapauksessa itse kir joi t 
taa passin numeroa lippuunsa. 

(Lht 3671/549/84 , 10. 12 .1984) VT 51/84 
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1 kk:n EURAILPASS- lippu avattuna 

(kirjoittamaton EURAILPASS) 

1yyntitoimiston~ 
>aivaleima 

• ippu taitetaan 
;asta ----+ 

~imi passin mukaan---+ 

\suinmaa 

looulng office Validatiog office 

• This ticket Is strictly pe......,al and ]lOt tfllnolentble. 
Presentetlon of passport fa co~~ry. 

• Temp.aring or •Iteration of the ~\"'renders It void. 
• For further inf ormetlon see re'Vene ·side and EURAILMAP . 

1 MONTH 

M ..•• -- ----• --

Country of r .. idenca --· ...,._ --- -.... 

LIITE 

'assin numero ~ 
ialtijan allekirjoitus 
(Kirjoitettava ennen 
~nsimmli.ista matkaa) 

Panport N• ••• • ... .._. ····-- --·~-·-·-··-·········-···-·---····· ··-··· • ..,.,~__,,....--==-==..,.,.. 

<elpoisuuslipuke ~ 
(Kelpoisuusajat mer
<itseva toimisto , 
•sema tai konduktoori 
i rrottaa kelp. lipuk
<een ja ojentaa sen 
•siakkaalle) ____-:" 
~altijan nimi ja pas
sin numero ___.-'? 

~yyntitoimiston pai
valeima 

Signature : --------· •. • ••.• • .!.. -~···------·······-··-·····-·· 

VALIDATION SUP 
to 

EIJRAILPASS 
1 month 

for 

M .•••. . 

Issuing off ice 

· • N~ 123456 

~=~ I I 
~H Y£Aft 

·. ~~ ~..I _-J.I __ J.-_..J 
D~Y 

Validating otftee 

Ne kohdat, jotka asema tai konduktoori j outuvat tli.ytta~an, mikali l i ppuun ei viela ole 
rnerkitty ensi~ista ja viimeista ke lpoisuuspaivaa, on kehystetty paksulla viivalla oi keassa 
l aidassa . 

FIRST DAY 
LAST DAY 

ensimmainen pa1va 
viimeinen paiva 
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65-KORTIN KAYTTO 

Lippukassoille ja lipuntarkastajille huomautetaan, etta Tariffisaan
non ja Lippumallikuvaston mukaan 65-kortti on aina esitettava seka 
lippua ostettaessa etta matkustettaessa ko. kortin perusteella oste
tulla lipulla. Taman asian merkitysta pyydetaan korostamaan asiak
kaille 65-korttia myytaessa, koska kortin puuttuessa joudutaan junas
sa veloittamaan lisamaksuna taysihintaisen ja alennuslipun hintojen 
valinen erotus. 

( yt 11 • 1 2 • 1 984 ) VT 51 I 84 

JALKIVAATIMUSMAARAN MERKITSEMINEN RAHTIKIRJAAN 

Esiintyneen epatietoisuuden johdosta ilmoitetaan, etta lahetykselle 
asetettu jalkivaatimusmaara on sekaannusten valttamiseksi ilmoitetta
va rahtikirjan asianomaisissa kentiesa seka kirjaimin (kentta 62) 
etta numeroin (kentta 63). 

(Yt 11.12.1984) VT 51/84 

UUSITTU PALVELUKSEENASTUMISMAARAYS 

Uusi palvelukseenastumismaarays tulee voimaan 01.01.1985. 

Palvelukseenastumismaarays on kaksiosainen. Ylaosassa on varsinainen 
palvelukseenastumismaarays ja alaosassa palvelukseen tuloon tarvitta
vat rautatie- ja linja-autoliput. Rautatiematkalippu on vasemmassa 
alakulmassa. 

Palvelukseenastumismaarays kelpaa matkalippuna matkustajan vakinai
selta oleskelupaikalta lyhinta tieta lippuun merkitylle maaraasemal
le. Lipun kelpoisuusaika, joka on merkitty lippuun, on 2 vrk. Poik
keuksena ulkomailta palvelukseen saapuvalla, jolla kelpoisuusaika on 

1 kk. Talloin palvel~seenastumism~rayksessa eleva normaali 2 vuoro
kauden kelpoisuusaika on peitetty valkoisella tarralla, jossa on mai
ninta yhden kuukauden kelpoisuusajasta. 
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Lipul la poikkeaminen kuten menolipulla . 

Lippu oikeuttaa matkustamaan kaikissa junissa . 

Lippu leimataan vasempaan reunaan tiemerkinta r uutuihin ylhaal ta a las
pain . Loppuleimaus tehdaan palvelukseenastumismaarayksen vasempaan 
ylareunaan Puolustusvoimien tunnuksen kohdalle . 

(No St 21181/544/84, 13.12.84) VT 51 /84 

.-, 
' 

t "J 

Palvelukseenastumismllllrllys 
lnrycknlngsfllrstllndigande 

N:o 
Nr 851 10002 

Pelvelukteenasturnlsmllrlya on esltettlvt Joukko·osestosse. 
lnrycknlngsf6rfUindlga.nde b6r f6tetes pi truppf&'bande t. 

EER IKAINEN ERKKI EI NO 
KALLI OKUJA 6 
00100 HELSINKI 10 

TEIOAT ON MAARATIY PALVElUKSEEN ALLA OLEVIEN MEAKlNTOJEN MUKAISESTI 
Nl HAR BEOROAATS I AKTIV T JANST I ENUGHET MEO NEDANSTAENOE ANTECKNINGAR. 

, ...... o .... Mi"ni>·s ro""'""~ ""'P"''""'N! iil isAt'Ql''"'-·'· 
PaNek*seerli!Stumlsalka lnSt8llelsetid 

07.02.1985 

lillRAAII!A .. A f'MVHUICSEEH SAAP\.IMArTA JAANN O'f RAifGA!STAVAA 
Lerno UNO£Al11tl.SE An PA UTSAn TID t'IST~ StG Ttl TJAHST' 4R STRAFf!Wfl 

Stllmpe< ~UattP'•II\"»kJ ~ optY Ft.Wsl~ uttildit dalulll Odl pUts\ 

Sotdasp~I"V'' paA.III~kO tow hMen edlstajansa 
Ct-efen fOr mlhtatd*stnktet eltef hans represenlant 

SA Ja~ 322 

Palvelukseenastumismaarays kelpaa Suomessa matkalippuna valonaiselta ofeske+upaikkakunnal
tanne lyhyinta tteta maaraasemaue tai joukko-osaston sijaintipaikkaan. 
lrYyckniOQSfOf'st:!indigandet glller i Finland som resebil}ett frAn Er stadtgvarande vtStelseort kort· 
aste vag tdl bestamrnetsestation efler truppfl)rbandets fOrUtggningsplats. 

sa pallSI Hetslngtn, T arnpereen )a T urun - liikemelall0$1en ,...., ... Ketpaavms~palvftlkseenast~l· Maksu mk Avgtft mk 
8UIOISS8. yksen yhteydessA AutohentuiOkunta lrrottaa ja tllyttaa. 

Bussbltjettema gatlet I (Ilia andra bussar Gitt.g enda5t med irvyckoogsfOrstandigaode mad sarnma 
utom traliltven<ets bUSsar 1 Holslngtors. runmer. Buaspetsonal avskiiJ81' od'l ifyJer. 
Tammerfors och AbO UhtOpatkka Fn\n Matka km StrActca km 

"=®(;;; MATKALIPPU 
- RESEBJLJETT 

~~\1\Jb~a=~i 2 ~ 
Ma.arapai6(ka T1il Matkustuaplf\'3 Resdag 

till kondukt&en. 
Maar&asema Bestl1mmefsestatoo -a- ~~~:B~L~~~PPU N:o PARKANO Nr 85110002 
Ketpolsuusalka ~lt1ghetstid Kelpaa vain sarnannumeroisen palvelukseenastumlsmaara. Maksumk Av~ftmk 

06 . -07.02. 1985 yksen yhteydess.t Autohentu'Okunta fl"ottaa )8 Utyttaa. 

Glbg enctast med inryek'*"9SfOrStlndlgande med samma 

ioooc- ;]-··-.- -~; "'"' I"II..I'TI'I"'. Busspersonal avsklljer oeh 1fyller. 

H l3ht0paikka FrAn Maika km Strlcka km 

~~~ 
0:.., ~~ Maarapa~kka Till MatkustusptiVi1 Aesdag :oooo- ;j . .-· -.- " ?~ 
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VR:N PUHELINLUETTELO 

Simpeleen aseman VR:n puhelinnumerot ovat 976-207 seka 986-207. 

ITAINEN YHDYSLIIKENNE 

4.11.1984 on alkanut aikataulunmukainen suora konttijunaliikenne Vai
nikkalan ja Nahodka-Vostotshnajan valilla. 

Konttijunat lahtevat Vainikkalasta kaksi kertaa viikossa, keskiviik
koisin ja sunnuntaisin klo 07.25 . Lahto Luzhaikan asemalta tapahtuu 
klo 12.37. 

Konttijunan kulkuaika valilla Luzhaika-Nahodka on 16-18 vuorokautta. 

Aikataulunmukaisen suoran kuljetuksen edellytyksena on, etta lahetet
tavien konttien maara junassa on 104 konttiyksikkoa (yksikko vastaa 
20' konttia). 

Suunnassa Japanista Suomeen konttijunat lahtevat Nahodkasta kerran 
viidessa paivassa riippuen laivojen tuloajoista ja konttitilanteesta. 

Huom! Jokaiselle Suomesta lahetettavalle kontille on laadittava 
oma rahtikirja. 

(No Lt 21182 / 563 / 84, 13 . 12 . 84) VT 51 / 84 

JT:N, JTO:N JA JTT:N KORJAUSLEHDET 

Jt:n korjauslehti 13, Jto:n korjauslehti 20 ja Jtt:n korjauslehti 44 
ovat ilmestyneet ja tulevat voimaan 1.1 .1985. 

VT 51/84 
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HENKILOLIIKENTEEN TARIFFIMUUTOKSET 1.1.1985 

Henkiloliikenteen tariffinkorotus ja muut muutokset tulevat voimaan 
1.1 . 1985 lukien. Taman johdosta tariffisaannosta ja tariffitaulukois
ta on otettu uudet painokset. Hinnoitteluun liittyvien muutosten 11-

saksi toteutetaan tariffisaannon lisamaarayksiin matkailulipun rauta
tiematkoista myonnettavaan alennukseen, koululais- ja opiskelijalipun 
osteon oikeuttaviin kortteihin, sanomalehtimieslippuun, lomalippuun, 
sarjalippuihin ja autopikajunassakuljetusten maarayksiin kohdiatuvat 
muutokset. 

Seuraavassa esitetaan selostus tariffinkorotuksesta ja tariffiaaannon 
muutoksista sen lisaksi, mita VT:ssa 43/84 on ollut. 

Asetuksella vahvistettujen henkiloliikenteen tariffien keskimaarainen 
korotus on 7 prosenttia. Menolipputariffiin perustuvien lippujen 
osalta keskimaarainen korotus on 6,8 proaenttia, kuukausilipputarif
fiin perustuvien lippujen osalta 9,7 prosenttia ja vyohyketariffin 
osalta 7,2 prosenttia. 

Makuupaikkalippujen hinnankorotus terasrakenteisissa makuuvaunuiasa 
on 9,5 prosenttia ja 1.6 . 1985 lukien perjantaisin, sunnuntaisin seka 
eraiden juhlapyhien aikana terasrakenteisen makuuvaunun makuupaik
kamaksut ovat 10 mk/paikka kalliimmat kuin muina paivina. Puuraken
teisten makuuvaunujen paikkamaksuja ei koroteta. Pikajunan istuma
paikkalipun hinta korotetaan 14,3 prosentilla, erikoispikajunan ja 
express-junan paikkalipun hintaa ei koroteta. 

Yleis-, paakaupunki-, Finnrail-Pass- ja lomalippujen hintoja koro
tetaan kuukausilippujen hintoja vastaavasti seka sarjalippujen hinto
ja ja express-junan hytin ja salongin kokonaishintaa menolippujen 
hinnan korotuata vastaavasti. 

Autopikajunassa kuljetusten maksuista korotetaan menolippujen hinnan 
korotusta vastaavasti niita, joihin sisaltyy autonkuljetuksen lisaksi 
matkalippu. 

Pikajunan kuukausilipun lisamaksu korotetaan 40 markkaan ja vyohyke
tariffialueella junassa perittava lisamaksu 1,50 markkaan. 
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Hin t ojen korottamisen lisaksi on tariffisaannon lisamaarayksiin tehty 
muut oksia. Toisen luokan lipun haltijan siirtyessa ensimmaisen luokan 
vaunuun hanelta peritaan lisamaksuna 1. ja 2. luokan lippujen hinto
jen erotus erikseen jokaiselta matkaosuudelta, jotka han tekee 1 . 
luokassa. Ensimmaiseen luokkaan oikeuttavista matkaosuuksista on kir 

joitettava erilliset lisaliput. 

Matkustajan poiketessa matkallaan sellaisella liikennepaikalla, jolla 
ei ole lipunmyyntia, konduktoori merkitsee lippuun liikennepaikan 
nimen ja leimaa lipun leimauspihdeilla. 

Matkailulippuun liittyvien rautatiematkojen menolippujen hinnasta 
myonnettava alennus on 20 prosenttia. 

Opiskelija- ja koululaislipun ostoon oikeuttavaksi oppilaskortiksi on 
hyvaksytty Ammattikasvatushallituksen alaisten oppilaitosten antama 
oheisen kuvan mukainen kortti . 

-- -, ~ .... 
AII!MAmKASYATU8~ ; 

OPISKELIJAKORTT ,.,_. 
KORT FOR STUOERANOE.STUOYING eNID< ..................... 

h2>.<.E~~~.<.Fo~mwM==~----------~~--f! 

4. ltotltwntl · Hetnltommun 

5. My0n11tnlep1M · hviljet 

El KELPAA ILMAN LUKUVUOSILEIMAA 

lull:uwoallenN · liMrNII~ 

9 luk.UVUOici•ma • LIM"""""* 

~ 
~ g 1-;L-::;uk:::uw:::o:::,::;:,, .. ::..,.=. L;;;l::o..,:::,;;;-=;------------; 

~ 
~ 

; ~--~--------~~--~~----~ GALLER EJ UTAN LASARSSTAMPEL 

Kortti on pahvinen, variltaan vihrea. Se on tunnistettavissa kortin 
ylareunassa olevasta tekstista "Ammattikasvatushalli tus". Opiskel i ja

kor t it eivat oikeuta ostamaan opiskelija- ja koululaislippuja 1 .6 . -
14 . 8. valisena aikana, ellei naissa ole oppilaitoskohtaisesti oppi 
laitoksen leimalla varmennettu lukukauden kestavan em. aikana. 
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Sanomalehtimieslipun ostamiseen ostotodistuksella on oikeutettu Suo
men Arvostelijain Liiton jasenet. 

Pays 
SUOMI 

FINLANDE 
Land 

Country F I N L A N D Paese 

tl;u.E ~ ~~...);·n;~, c.-/>J 
NJtni Namn Nom Nama 

Kuuluu SUoman Arvottall)ah'l Lllttoon (SARV). 

~~ IMdltm av Flnlands '(rttlkartOrbund (FKF). 

Eat mtmbre da SARV. l'orgtnlsalion pro-
f"alonnalla dn criLIQuM flnt&Nfal._ 

Is a m~l>er of SARV, the Union of lha Finnish 
Crillct 

lat .Sn Mltglled de• SARV, d..- botru~v-n 
\'.nlnlgung dar tlnnltchen KrUlkar. Omauu,.n nlm•lt•tJ0•1llt 

lnntl'ltVIIet\1 n.amntt<:lu'llng 
Slon•ture 

H:o / "j13 

Lea autori1h aont prl .. • de 
blan vou161r tacllitar Ia t6c:ha 
prolaulonnallt du tltulaha da 
cetta carte. 

Tha authorlt••• ara kindly 
raqv"l~ to facllltata tha pro
r .. sional talk of tha ~.,.., of 
thla card. 

Ea wlrd gaMtan. dam lnhaber 
dl .. ar Kat1a bel Minar &.rut• 
auaObung Baiatal\d 1.1nd Hilla 
Zt.l g.wlhr~. 
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Sarjalippu voidaan myyda myos yli 75 kilometrin etaisyydella toisis
taan sijaitsevien erikseen maarattyjen liikennepaikkojen valiselle 
matkalle (ks. tariffitaulukko). Naita ei myyda lastenlippuina. 
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Lomalippuun merkitaan henkilotunnus. Perhelomalippu on muutettu ryh
malomalipuksi. Lippu on lunastettava vahintaan kolmelle henkilolle . 
Ryhmalomalipun haltijaa lukuun ottamatta tulee jokaisella ryhman ja
senella olla tarkistuslippu. Ryhmalomalipun hinnat yhta henkiloa koh

ti ovat: 

Aikuinen La psi 
2 lk 1 lk 2 lk 1 lk 

1 viikko 280 420 140 210 
2 viikkoa 416 624 208 312 

3 viikkoa 536 804 268 402 

Henkiloautojen kuljettamisesta pikajunissa annetut maaraykset ovat 
muuttuneet lahes kokonaan. Autopikajunassa kuljetusten soveltamisoh
jeet annetaan erikseen. 

(Nro Lht 3757/544/84, 10.12.1984) VT 51/84 
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LINJA - AUTOLIPPUMALLI VALILLE PIETARSAARI - P~NNAINEN JA RAAHE - VIHANTI 

Linja - autoon yhdysliikennevuo r oille valille Pieta r saa ri- Pannainen ja 

Raahe - Vihanti myydaan VR 2202 lippulomakkeelle k irjoitettuja l inja- au 

tota r iffin mukaan hinnoiteltuja aikuisten ja lasten menolippuja yhd ys 

lii kennesopimuksen (VT 23/73 . 14 ja VT 25/77 ) mukaise s t i. 

Li ppujen hinnat ovat 

Pi etarsaari - Pannainen (11 km) 

Ra ahe - Vihanti ( 36 km) 

Aikuinen 

5 , 60 mk 

12 , 60 mk 

La psi 

2 , 8 0 mk 

6,30 mk 

Myy ntipe r usteeksi kohta an " MUU " me rki taan 50 (aikuine n), 51 (lapsi) ja 

5 2 ( r yhma) ja sopimusnumeroks i 3 100 . 

a 
~ 

MATKALIPPU RESEBIW ETT 

D MENO·PALUU Q MATl<AILU 
TUR-RETUR TURIST o b o c] Ei I ~o I 

~~--~~~------~~--~----~ 

MATKALIPPU RESEBIWETT 

K.~_....._ JIURW Gtlt liMn ucg.tr 

(t.l.lllt -~<.at. t'fi" 
K.e~ Ylhlla Galler mellen 

lltHA N T/ 

! R,~t t".tt( 
I :; ,__...,.. Tollogg•noM I'9' 

1 ~ YliDY(/.../1 /CE-NII./~ 
~ ~ R'r'H"')' 
I 

(N r o Trk 14 7/84 , 10 . 12 . 1984) VT 51/84 

1 
""7'" • - .. .:..- ., .. .. l 

0282964 

- r .. - .. -~.....- • 

0282966 

J 
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AUTOJEN KULJETTAMINEN PIKAJUNASSA 1 .1.1985 LUKIEN 

Henkiloautoja seka naihin kytkettyja matkailu- ja tavarankulje tuspe
ravaunuja otetaan kuljetettavaksi pikajunissa Helsingin-Oulun, Hel 
singin-Rovaniemen, Tampereen-Rovaniemen, Turun-Rovaniemen , Helsin
gin-Kajaanin ja Helsingin-Joensuun seka erikseen maarattyina aikoina 
Helsingin-Kolarin, Kouvolan -Rovaniemen ja Kuopion-Rovaniemen vali lla. 

1. Kuljetettavat autot ja matkailu- seka tavarankuljetusperavaunut 

- kuljetettavaksi otetaan henkilo-, farmari- ja pakettiautoja seka 
matkailu- ja tavarankuljetusperavaunuja 

- peravaunuja kuljetetaan ainoastaan vetoauton yhteydessa 
- pakettiautoissa saa kuljetuksen aikana olla kiinteiden laitteiden 

lisaksi normaalit varaosat ja tyokalut, matkustajien henkilokohtai
set matkatavarat seka myyntiedustajien tavaranaytteet 

- VR :lla on oikeus tarkastaa kuljetettavan pakettiauton tavaratila 
- alatasolle voidaan kuormata enintaan 1,65 m korkeita autoja 
- ylatasolle kuormattavan auton seka mahdollisen kattotelineen kuor-

man kokonaiskorkeus saa olla sijoituspaikasta riippuen enintaan 
2,05 m, 2,30 m tai 2,60 m. 

- kuormattavien autojen kokonaispainot saavat olla enintaan 2 200 kg 
ja ne saavat olla enintaan 2 ,20 m leveita 

- matkailuperavaunujen enimmaismitat: pituus vetoaisoineen 7 ,50 m, 
leveys 2,20 m, korkeus 2,60 m 

- tavarankuljetusperavaunujen enimmaismitat: pituus vetoaisoineen 
5,00 m, leveys 2,20 m, korkeus 1,65 m 

- alatasolle kuormattaessa voi sukset olla kattokuormana asiakkaan 
omalla vastuulla 

2. Autopaikan tilaaminen 

Autopaikka on tilattava ao . auton kuormausasemalta (Helsinki, Kajaa
ni, Kolari, Oulu, Rovaniemi , Tampere, Turku, Joensuu, Kouvola ja Kuo
pio). Matkatoimistot voivat tilata myymansa autopaikat myos lahimman 
kuormauspaikan valityksella. 
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Autopaikkojen ennakkotilausaika on yksi vuosi. Autopaikkaa ennakkoon 
tilattaessa peritaan ennakkomaksu (tariffitaulukko 1 kohta 16 e) tai 
kirjoitetaan autonkuljetuslippu. Puhelimitse varaus aloitetaan kah
deksan viikkoa edeltapain sita viikonpaivaa seuraavana paivana, jona 

autopikajuna lahtee lahtoasemaltaan. Puhelimitse varatun autopaikan 
ennakkomaksu on suoritettava kahden viikon kuluessa varauksesta, muu
ten varaus peruuntuu. 

Autopaikka on lunastettava viimeistaan viikkoa ennen autopikajunan 
lahtopaivaa vastaavana paivana. Jos autopaikan ennakkotilaus peruute

taan tai autopaikkaa ei ole lunastettu maaraaikaan mennessa, ennakko
maksua ei palauteta. 

Ennakkomaksusta kirjoitetaan kuitti lomakkeelle VR 2410 . Lomake tay
tetaan otsikoiden mukaisesti, varausnumerokenttaan merkitaan kulje
tusnumero . Lomakkeeseen on lisaksi leimattava tai kirjoitettava "Au
topaikka lunastettava xx.xx.xx. mennessa, muuten se peruuntuu. Ennak
komaksua ei palauteta''. 

Ennakkomaksun suorittanut voi vaihtaa yhden kerran tilauksensa toi
seksi. Tilauksen muuttaminen on tapahduttava viimeistaan viikkoa en
nen ennakkomaksukuittiin merkittya autopikajunan lahtopaivaa. Talloin 
ennakkomaksukuitin tilausta koskevat vanhat tiedot on mitatoitava ja 
merkittava uudet todelliset tiedot. 

Asiakkaan halutesea autopaikan kanssa eamanaikaisesti makuu- tai is
~umapaikan on noudatettava niiden tilaamisesta ja lunastamiseeta an
nettuja maaraykeia. 

3 . Lippulomake ja kuljetustosite 

"Auto-pikajunasea" -jarjestelmaan lii ttyvana matkalippuna ja kulje
tustositteena kaytetaan "Autonkuljetuslippu"-lomaketta VR 2417 . Loma

ke on neliosainen (lippu, kuljetussaate, tilitysosa, jaljennos) ja se 
taytetaan kopioimalla otsikoiden mukaisesti . Lomakkeen kuljetusnume

rokenttaan merkitaan auton kuormaueasemalta saatu kuljetusnumero. 
Peravaunun yksilointitiedot on merkittava kauttaviivalla erotettuna 
samalle lomakkeelle kuin vetoautonkin tiedot. 
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Autonkuljetuslipussa VR 2417 on 
- autonkuljetuslippu, joka on aina esitettava autoa kuormattaessa. 

Tama lippu kelpaa matkalippuna siihen merkitylle henkilomaaralle 
siihen merkityssa luokassa silla valilla ja sitna junassa, joka 
lippuun on merkitty. Maaraasemalla auto luovutetaan tata lippua 
vastaan, jolloin lippu otetaan pois matkustajalta. 
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- autonkuljetussaate, joka seuraa kuljetuskirjana autoa. Saate on 
varaustoimenpiteen jalkeen lahetettava valittomasti kuormausase
malle, mikali varaus on suoritettu muualla. Jos autopaikan varaus
paivan ja kuormauspaivan valinen aika on niin lyhyt, ettei saate 
ehdi postitse kuormausasemalle ennen kuormausta, on saatteen toi

mittamisesta sovittava kuormausaseman kanssa (esim. asiakas voi sen 
toimittaa kuormausasemalle). 

- autonkuljetuslipun tilitysosa liitetaan tilikauden matkustajalii 
kennet ileihin 

- autonkuljetuslipunjaljennos annetaan asiakkaalle 

"Autonkuljetussaate"-osan seka "Autonkuljetuslippu"-osan subteen maa
raasemalla noudatetaan matkatavarasaatteista ja matkatavaratodistuk 
sista annettuja ohjeita. 

4. Autopaikan peruuttaminen 

Autopaikka voidaan peruuttaa. Peruuttaminen voidaan suorittaa vain 
ao. lipun myyntipisteessa tai auton kuormausasemalla. Puhelimitse 
peruutuksia ei oteta vastaan. 

Peruutuksesta peritaan tariffitaulukon 1 kohdassa 16 mainittu maksu . 
Jos asiakkaalle on autopaikan tilauksen yhteydessa myyty makuupaikka 
autopaikkoihin liittyvasta ns. makuupaikkakiintiosta, on autopaikan 
peruutuksen yhteydessa peruutettava myos makuupaikka. 

Joe autopaikan peruuttaminen suoritetaan viimeistaan kaksi paivaa 
ennen autopikajunan lahtoa, palautetaan asiakkaalle autonkuljetuslip
pua vastaan peruutusmaksulla vahennetty kuljetusmaksu. Autopikajunan 
lahtopaivana ja sita edeltavana paivana peruutetusta autopaikasta ei 
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suoriteta takaisinmaksua autonkuljetuksen osalta. Matkalippujen osal
ta takaisinmaksu suoritetaan ennen lippuun merkittya autopikajunan 
Hihtoa. 

Kun autopaikka peruutetaan, on lomakkeeseen VR 2417 merkittava asiak
kaalle palautettava maksu. Lippulomakkeen taakse on lisaksi merkitta
va, milloin peruutus on tehty autojen kuormausasemalle ja otettava 
siihen asiakkaan kuittaus. Lippu liitetaan matkustajaliikennetilityk
seen maksun palautusarvon mukaisena vahennyslippuna. Lippuun on lii
tettava autojen kuormausaseman palauttama autonkuljetussaate, johon 
on tehty peruutusmerkinnat. 

Autopaikan peruutustapauksissa on kuormausaseman tehtava saatteeseen 
peruutusmerkinnat ja palautettava saate siihen myyntipisteeseen, joka 
autopaikan on peruuttanut. 

Jos autonkuljetuslippu vaihdetaan toiseen ei peruutusmaksua perita. 

5. Tariffi 

Kaikista kuljetettavaksi otettavista henkiloautoista peritaan eri 
kuljetusvaleille vahvistettu maksu saman tariffiluokan mukaan. Mat
kailu- ja tavarankuljetusperavaunut on myos tariffillisesti sijoitet
tu yhteen maksuluokkaan. 

Kuljetusmaksuun, josta annetaan kuitti lomakkeella VR 2417, sisaltyy 
joko toisen tai ensimmaisen luokan matka ko. valilla. Talloin on mer
kittava rasti ruutuun "Autonkuljetus, matkalippu ja aamiainen". 

Edella mainittuun autonkuljetuslippuun voidan liittaa lisaksi useam
man henkilon matkalippu. 12 vuotta tayttaneiden hinnat saadaan tarif
fitaulukosta 1 kohdasta 16 d ja alle 12 vuotiaiden maksu on puolet 
tasta. Lisamatkustajien lukumaara merkitaan autonkuljetuslippuun ruu
tuun "Lisamatkustajat" siten, etta ensin on 12 vuotta tli.yttaneiden 
lukumaara ja sen jli.lkeen alle 12 vuotiaiden lukumaara. Jos lisamat
kustajina on lapsia ja aikuisia, maksua maarli.ttaessli. ensimmaisenli. 
lisli.matkustajana on aina lapsi. 
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Jos autonkuljetuslippuun sisaltyy useamman kuin yhden henkilon mat
kalippu, on lisamatkustajille annettava tarkistusliput. 
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Jos matkustajalla on auton kuljetusajankohtana kelpaava matkalippu, 
peritaan auton kuljettamisesta tariffitaulukossa 1 kohdassa 16 b mai
nittu erillinen autonkuljetusmaksu. Talloin maksukuitissa olevaan 
ruutuun "Vain autonkuljetus, matkustajalla erikseen VR matkalippu" on 
merkittava rasti ja sen alapuolelle matkalipun laatu . ja numero. Tal
loin ei autonkuljetuslippuun voi sisaltya lisamatkustajien matkalip
puja. Lisaksi on muuhun kuin yleis-, paakaupunki- ja kuukausilippuun 
merkittava sana "auto". Liput on kaikissa kasittelyvaiheissa esitet
tava yhdessa tai yhteen nidottuina. Maksunpalautus "auto"-merkinnalHi 
varustetusta lipusta suoritetaan vain silloin, kun ko. autopaikkakin 
peruutetaan tai matkalippu vaihdetaan toiseen vastaavana ajankohtana 
kelpaavaan autoleimalla varustettuun lippuun. 

Jos autopaikkaa ei ole saatu samaan junaan kuin paikkaliput tai auto 
muuten halutaan lahettaa etukateen, myydaan matkustajille erilliset 
matkaliput, joihin merkitaan sana "auto" ja autosta peritaan tariffi
taulukon 1 kobdan 16 b mukainen maksu. 

Jos asiakas on maksanut autopaikan ennakkomaksun, hyvitetaan se lo
pullista maksua maarattaessa. Talloin on ennakkomaksusta annettu 
kuitti lomake VR 2410 liitettava autonkuljetuslipun tilitysosan mu
kaan. 

6. Lipun tarkastus 

Junassa matkalippujen tarkastuksen yhteydeeea leimataan "Autonkulje
tuslippu" VR 2417 menolippujen leimaamisesta annettujen ohjeiden mu
kaan. 

Kuormattaeesa on "Autonkuljetuslippu" verrattava autosaateosaan. 

Auto luovutetaan maaraasemalla autonkuljetuslippua vastaan. 
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1 . Uusien autonkuljetuslippujen perusjakelun suorittaa tilitoimist o . 
En nakkomaksukuittiin laitettavaa leimaa varten tulee kullekin lipun

myyntipaikalle yksi leimasin autonkuljetuslippujen mukana. 

Kayttamattomat vanhanmalliset autonkuljetusliput palautetaan joulu
kuun tilien mukana tilitoimiston kotimaiseen tarkastusjaostoon. 

Nhnl 
Namn 

LIPPU 
BlljETT 

N~ 870355 

l1~.11Ut::ci~':itlll:tuJlo'I·Gl:iotlf:"tY'IolJ. .... rh;,,t;.Ml!lll'lh'IQ:11 

~;__:..::_..L----____1 H'*~~u f-~~!;!~"'11 P-&f~"" A'""';!=~!lltAI~-=~~~ 

Al/TONKUUETUSUPPU 

~ ~~···· ... ''""""" lk •m•••nen 
L+semllt.v31~+•n 
IUk~murt 

Mlllfl•semalla auto tw ... vtlln••" 
11111 hpp~ vastaan o "''" autonkutjlt\11 

rn.tkultltalle .,,ksHf'l VA matt•: 

.... lulte'Uanumero 

000001 

Me~..,,~,.....,, 

'J,fl; : ku" t::~ VA 1.V!A.J /:::ALLIE II/ ':/oJ.. ;, 
~ , ...... -r mit.n I Aw-

H b.i...fl<./1::: I 1-1~: /Q() V>" .VI ~HI »u,' rn~-:::·· n == 
h-,o, - llhtOeilta Myynbpa..tan Plrtlleern. 

- fb 10 I 19 P&3 1e.oo 
ltVOJ· I klo·klo r.till~l\lnnut orlleu1 em 

::-· /':f. 00 - u. 0 0 A-.V y - 9t:Jq / 3() -- lmk 
I ~nnHII:OtMII:IU t,~ 

1 .-.... 1 ...... IOO - k {.p ,tj 1i" -....... T :u-:;:ulmt i'roJo·,· 
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matku•tajalla ..,,......, VA ~lA•::,~ 

~~tav-n 
MaUlua~IWIM """ 'J q I 

~ulfMUII'IUfMfo/ 
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J::OI.) V'O.L/>. kv JQOVA AJ i c 1-f I leo, lx!=·· n ::= 
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(Nro Lht 3757/544/84, 10 . 12 . 1984) VT 51/84 
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LIIKENNEPAIKKOJEN VALIMATKAT 

Liikennepaikkojen valimatkat -julkaisuun tehdaan 1.1.1985 lukien 
seuraavat muutokset: 

Poistetaan seuraavat liikennepaikat merkintoineen: Kaanaa, 
Kotala, Piili, Vaskuu ja Virrat. 

Poistetaan myos Yliharman liikennepaikka. Raiteistosta 
tulee Harman aseman alainen syrjaraide, mista tarkemmat 
tiedot ilmoitetaan myohemmin. 

Poistetaan Tahkoluodon liikennepaikan kohdalta sarakkeesta 
6 merkinta "Tt rpp:n joka kerta erikseen antamalla luval
la". 

(Nro Lko 31723/571/84, 12.12.1984) VT 51/84 

MUUTOKSIA JULKAISUUN MAKSUTTO~~T SYRJARAITEET (VR 2648) 

Lisataan julkaisuun 1.1.1985 lukien Mantyluodon kohdalle Vuorike
mian raiteet Kemira Oy:ta varten ja asiakasluetteloon Kemira Oy:n 
syrjaraiteita koskevaan liikennepaikkaluetteloon Mantyluoto. 

(Nro Lko 31739/571/84, 12.12.1984) VT 51/84 

VR:N JA OY FINNJET-LINE LTD:N YHDISTELMALIPUT 

VR:n ja Oy Finnlines Ltd:n valinen pakettimatkasopimus nro Mt 
22523/645/82, 22.3.1982 on kumottu ja uusi sopimus VR:n ja Oy Finn
jet-Line Ltd:n kesken astuu voimaan valittomasti: 

Sopimus nro Lht 31539/543/84, 12.10.1984 koskee varustamon tarjoa
miin laivamatkoihin liittyvia junamatkoja, joita myydaan kaikissa 
VR:n lipunkirjoitusoikeudet omaavissa matkatoimistoissa ja VR:n 
keskusasemien lipputoimistoissa seka varustamon toimistossa Helsin
gissa. 

Junaruatkat ovat aina meno-paluumatkoja 2. luokassa lyhinta tieta 
Helsinkiin. Liput voidaan kirjoittaa siten, etta mika tahansa hen
kiloliikenteelle avattu liikennepaikka voi olla lahtoasemana. 
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Myyntipiste kirjoittaa junamatkasta meno-paluulipun (lomake VR 
2202) 2. luokassa 50 % alennuksella (tariffitaulukon 3 B mukainen 
makeu). Alennus on henkilomaarasta riippumaton. 

Lippuun tehdaan oheisen mallin mukaiset merkinnat: 

rasti (x) ruutuun 50 ( a i ku i nen) 
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\ 

23000 i 52 (ryhma) 

~®S' MATKALIPPU RESkBIWE~ 
1 

,/ 

2 

8 Q 2 2 7 6 6 
voimassa 1 kk, OrJ~~ EJ~E,t<g~~w oh~ILU 
sanat "paa.ttyy" 

0
::-

0
:: 

0
- 0~ ~ 0e::: 0~· .(~ ~~ 

ja "utgAr 11 pyyhi- U U 
taan yli --1r-""-"'_, ... ;u~~~~~Otn~ Sclprno .-.~ 

lahtoasema ·"1'-~-, 
: I I .o., 

Helsinl:i 

\ 
L--~~-----L-~~L----~, lah toas.lyh. \ 

FINNJET-LH!E 
tarkistusliput (ryhma) 

henkiloluku hinta 
C ryhma) 

Hki 

t iemerkinna t 

Liput kelpaavat junamatkalle vain, kun ne on nidottu varustamon 
lippukansiin. Junalippu on kirjoitettava ja lunaetettava samanai
kaiseeti laivalipun kanesa. 

Sopimus ei koske paikkalippuja, lastenlippuja eika muita alennus
hintaisia lippuja. 

Matkasta 1. luokassa peritaan normaalihintaisten 1. ja 2 . lk:n li
punhintojen erotus ja kirjoitetaan erikseen liealippu. Matkalippu
jen voimassaoloaika on yksi kuukausi. 

Osittain kaytetysta junalipusta ei suoriteta takai s inmaksuja. Tay
sin kayttamattomasta lipusta suoritetaan takaisinmaksu VR:lla voi
massa olevien saannosten mukaan. 

Myyntipisteet tilittavat junaliput normaalin kuukausitilityksensa 
yhteydessa VR:lle vahennettyna silla myyntipalkkiolla, mika on so-
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vittu VR:n ja ao. myyntipisteen kesken. Varustamon liput ja maksut 
matkatoimistot tilittavat suoraan varustamolle. 

VR:n keskusasemat tilaavat laivaliput tarkastusjaostosta normaalia 
tilausmenettelya noudattaen ja tilittavat ne kuukausittain Trk:hon 
normaalilla tilikirjasaatteella. Yhteissumma merkitaan kk-yhdistel
maan riville viisi. 

(Nro Lht 31539/543/84, 12.12.1984) VT 51/84 

SOTILASTARIFFI 

Puolustusvoimien ja rajavartiolaitoksen lukuun suoritettavia rauta
tiekuljetuksia koskeva sotilastariffi on uusittu. Valtionrautateiden 
omatarvepainon perusjakeluna suorittama sotilastariffi VR 2693 tulee 
voimaan 1.1.1985 lukien. 

Uusittu sotilastariffi perustuu nyt voimassa olevaan vastaavaan ta
riffiin ja rautatiehallituksen siihen tekemiin valiaikaisiin muutok
siin seka aiemmin antamiin tulkintaohjeisiin. Tavaraliikenteen tarif
fimaarayksiin ei ole tehty nykykaytantoon verrattuna olee~lisia muu

toksia, sen sijaan henkiloliikenteen osalta toteutetaan vahaisia muu
toksia seka eraat valiaikaisina annetut maaraykset otetaan pysyviksi 
ohjeiksi. 

Sotilastariffi sisaltaa tariffimaaraykset ja tariffin soveltamisoh
jeita. 

Sotilastariffin mukaiseen tavara- ja henkiloliikenteeseen sovelletaan 
muutamaa poikkeusta lukuunottamatta Valtionrautateiden yleisen tarif

fin maarayksia. Tavaraliikenteen kuljetuskirjana kaytetaan edelleen
kin sotilaskuljetuskirjaa ja henkiloliikenteen matkalippuina kuten 

ennenkin puolustusvoimien ja rajavartiolaitoksen eri yksikoissa laa
dittavaa sotilaslippua (VR 2227), palvelukseen astumismaarayksia, 
kaskya reservin kertausharJoituksiin seka kaupallisen liikenteen nor
maalia meno- ja meno-paluulippua samoin kuin tavanomaisia paikkalip
puja. Matkalippujen ostotositteina kaytetaan suurasiakastilin mukais
ta tositetta seka lomaketta VR 4046 (matkalipun tilaus). 
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Olennaiset muutokset kuluvan vuoden loppuun asti voimassa olevaan 
sotilastariffiin ovat: 
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- usean (4) erillisen yksikbissa laadittavan varusmiehille yms. tar
koitetun sotilaslipun sijasta kaytetaan vain ybta lippulomaketta 
(VR 2227), joka rasteilla taydennettyna osoittaa lipun kayttbtar
koituksen ja hinnoitteluperusteet . Lippulomakkeet luovutetaan kayt
tajille soveltamisohjeissa sanotuilta liikennepaikoilta. 

- sotilaskuljetuskirjasta (= rahtikirja) matkalippuna luovutaan. Tal
loin komennuskunnalle , jossa on vahintaan kymmenen henkiloa , voi
daan laatia ostotositteen VR 4046 perusteella oheisen mallin mukai
nen menolippu tarkistuslippuineen . Lipun hinta maaraytyy henkilblu
kumaaran ja e r aiden sotilasmatkalippujen laskutuksessa kaytettavak

si vahvistetun matkapituuden (255 km) tariffivalimatkan mukaan 

MATKALIPPU RESEBIWETT 

D MENO. ·PALUU Q MATl<AILU 
TUR·RE1UR TURIST 

oBooEi~ 

0282990 

MfT.iiTON 
KetJN ,..h11.t Gallet menan 

IIA..HE£/JLINN A IlL I 

- puolustushallinnon henkilbkunnan virka- yms . matkoja varten otetaan 
kayttoon Valtionrautateiden suurasiakastilin mukainen normaali me
nettely 

tilatusta henkilbliikenteen paiva- tai makuuvaunusta taikka vau

nunosastosta peritaan maksut Valtionrautateiden tariffisaannon 

yleisia maarayksia soveltaen. Matkalippuna kaytetaan yleisen tarif
fin mukaista ryhmalippua, jonka osto- ja luottotositteena on lomake 
VR 4046 (ei sovelleta joukkojen kuljetuksen yhteydessa) . 

(Lt 2709/544/84, 10.12.1984)' VT 51/84 
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TAVARALIIKENTEEN TARIFFIMUUTOKSET 1.1 . 1985 

Tariffin korotukset ja muut muutokset tulevat voimaan 1.1 . 1985 lu
kien. Taman johdosta on tariffisaannosta ja tariffitaulukoista 
otettu uudet painokset seka painettu uusina julkaieuina kappaleta
varaliikenteen "Osoitepaikkaluettelo" VR 2646 . 1 (Liikennepaikkojen 
valimatkat: Liite V) ja kappaletavaraliikenteen "Rahdituevalimatka
taulukko" VR 2646.2. Lisaksi annetaan erilliset korjauslehdet tava
ranimikeluetteloon ja painetaan eraita erillisia tariffiointiin 
liittyvia taulukoita, jotka jaetaan kappaletavara-alueille . 

Tavaraliikenteen tariffien keskimaarainen korotus on 1.1.1985 lu
kien 7 prosenttia . Lukuunottamatta keskimaaraista tariffinkorotusta 
seka kiitotavara- ja kappaletavaraliikenteen kokonaieuudietusta, 
tehdaan muulta osin tariffiin vain vahaisia muutoksia ja tarkietuk
sia. 

Kappaletavarajarjestelman kokonaismuutokeen johdosta on tariffi
saannon 30 § (kiitotavara), 32 § (rahtitavaralahetys), 36 § (kappa
letavara, kuljetusmaksu) ja 37 § (tariffipaino) muutettu . Sanottu
jen pykalien muuttaminen tarkoittaa kiitotavaralle vahvistettua 
omaa tariffia, rahtitavaralahetyksen maaritelman muuttamista, kap
paletavaran uudentyyppista kuljetuemakeuasteikkoa seka kappaletava
ran tariffipainon uutta maarittelya. Naiden pykal~ ja lisamaarays
muutoeten lisaksi on myos muiden pykalien lisamaarayksia osittain 
muutettu. 

Vaunukuormaliikenteen tariffin korotukseksi on asetuksella vahvis 
tettu 7 prosenttia . Samalla on vaunukuormalahetyksen maaritysta 
muutettu siten, etta saadoksesta on poistettu 7500 kg: n kiintea 
painoraja. Talloin vaunukuormaksi maaritellaan lahetys, jolle asia
kas varaa koko vaunun tai joka voimassa olevien maaraysten mukaan 

on kuljetettava sita varten varatussa vaunussa . 

Vaunukuormalahetykeena on mm. kuljetettava, ellei erikseen toiein 
sovita 
- esineet, jotka painonsa, kokonsa tai laatunsa vuoksi ovat hanka
lia kuormata tai jotka on kuormattava muilla kuin rautatien kaytos
sa normaalisti olevin valinein 
- paallyksetta kuljetettavat elaimet 
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- tavara, joka voi vahingoittaa muita tavaroita 
- tavara, joka vaarallisten aineiden kuljettamisesta annettujen 

maaraysten mukaan on kuljetettava eri_ vaunu~sa 

- tavara, joka tulli- tms. hallinnollisten maaraysten mukaan vaatii 
eri vaunun. 

Puutavaran rahtien ja konttien kuljetusmaksujen korotukset toteute
taan vaunukuormaliikenteen tariffin korotusta (7 ~) vastaavasti. 

Vaunukuormaliikenteeseen liittyvia muita maksuja korotetaan siten, 
etta pie~in korotus on 5,1 prosenttia, kun naiden maksujen keski
maarainen korotus on 9,1 prosenttia. Talloin mm. vaunukuorman vahin 
maksu kahta vaununakselia kohti on 410 mk (5,1 ~), katetun tai avo
vaunun vuokra maksuttoman purkamis/kuormausajan ylittamisesta on 
120 mk (20 ~) samoin kahta vaununakselia kohti. Vaarallisten ainei
den vaunukohtainen kuljetuslisamaksu on 110 mk, SNTL : n vaunujen 
tilausmaksu 60 mk vaunulta, konttien nostomaksu 20 jalan kontilta 
34 mk ja 40 jalan kontilta 52 mk. 

Asiakkaan omistamien vaunujen huollosta seka pika- ja valikorjauk
sista perittavaa vuosimaksua korotetaan kustannusten noususta joh
tuen tavaraliikenteen keskimaaraisen korotuksen mukaisesti. 

Kappaletavaraliikenteen uusittu tariffirakenne perustuu liikennoin
tijarjeetelman mahdollistamaan lyhimpaan tariffivalimatkaan lahe
tyeten oeoittamisessa eovittujen lahto- ja maarapaikkojen valilla. 
Lyhin tariffivalimatka on ueeasea tapaukeesea myoe paikkakuntien 
valinen suorin ja lyhin kulkuetaisyys. Niissa tapauksissa, kun suo
rinta ja lyhinta valimatkayhteytta lahto- ja maarapaikan ns. rahdi
tuekunnan valilla ei ole voitu kayttaa, tariffivalimatkaksi on vah
vistettu kuitenkin lyhin tarkoituksenmukaisin valimatka. Muusea 
suhteesea tariffi rakentuu lahetyksen painoon perustuvasta kiin
teasta makeusta seka kuljetuematkan perusteella vahvistetusta etai
syyskertoimen mukaieesta maksusta. Lahetyksen perusmaksuun kuuluu 
myos ns. kaeittelykertamaksun osuus ja kokonaismaksuun lisaksi mah
dollisen nouto- ja/tai jakelukuljetuksen osuus. Lopulliset kulje
tuemakeut on laskettu lahetyskohtaisiksi rahdeikei peruetariffitau
lukkoon, josta on myos erilaisia helppokayttoisia yhdistelmataulu
koita. 

51 
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Kappaletavaraksi maaritellaan lahetys, jolle asiakas ei varaa eri 
vaunua, eika sita rautatiehallituksen antamien maaraysten mukaan 
ole kuljetettava vaunukuormalahetyksena . Kappaletavaran tariffipai 
noasteikkoa on tihennetty ja tasoittamisohjetta muutettu siten, 

etta lahetyksen paino tasoitetaan aina ylospain lahimmaksi tariffi

painoksi. Tariffipainoasteikko ja kuljetusmaksutaulukko ulottuvat 

30 000 kg:n painoon asti. Kappaletavaratariffia sovelletaan jul

kaistavassa "Osoitepaikkaluettelossa" sanottujen osoitepaikkojen 

valisilla tariffivalimatkoilla. Osoitepaikkaluetteloon perustuvassa 
"Rahditusvalimatkataulukossa" on vahvistettu kappaletavaraliiken

teen lahto- ja maarapaikkojen valiset tariffivalimatkat. Osoite
paikkaluetteloon on osoitepaikka ja rahdituskuntatietojen lisaksi 
merkitty, mitka kappaletavarapaikat on nimetty tavara-asemiksi. 

Kappaletavaraliikenteen tariffivalimatkat on vahvistettu "Rahditus 
kuntien" valisina, jolloin saman rahdituskunnan kaikilla osoitepai
koilla on yleensa sama tariffivalimatka suhteessa muun rahdituskun
nan osoitepaikkoihin. Saman rahdituskunnan sisaisessa liikenteessa 
osoitepaikkojen valimatkana pidetaan 10 km :a. Kunkin osoitepaikan 
rahdituskunta ilmenee osoitepaikkaluettelosta . 

Rahditusvalimatkataulukossa on vahvistettu valimatka jokaisesta 
rahdituskunnasta kaikkiin muihin rahdituskuntiin. Yhteensa on 354 
tallaista jokaista rahdituskuntaa koskevaa valimatkayhteytta talla 
hetkella. Tasta taulukosta ilmenee myos ns . kasittelymaksukerroin, 
jonka mukaisesti kuljetusmaksuun sisallytetaan kasittelymaksu, 
enintaan kuitenkin kaksinkertaisena . Taman taulukon merkintojen 
perusteella maaraytyy peruskuljetusosuuden kuljetusmaksu, joka on 

lahetyksen perusrahti . Tahan perusrahtiin lisataan mahdollinen nou

tomaksu seka jakelumaksu ellei jakelukuljetusta ole kielletty. Jos 
jakelukuljetus kielletaan, on lahetys osoitettava kappaletavaralii 

kenteen tavara-asemapaikkakunnalle. Osoitettaessa kappaletavarala
hetys osoitepaikalle, jossa on asioimispiste sisallytetaan rahtiin 
normaalisti jakelumaksu, vaikka lahetys jostain syysta jatettaisiin 

asiakkaan noudettavaksi asioimispisteesta. 

Kappaletavaraliikenteessa peritaan nouto- ja jakelumaksu enintaan 
2500 kg:n lahetyksesta. Rahdituskunnan sisaisessa liikenteessa pe
ritaan aina jakelumaksu ja mahdollinen noutomaksu, myos yli 2500 
kg:n lahetyksista. Tariffitaulukkoon sisaltyvasta kappaletavaran 
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maksutaulukosta ilmenee kaikki kappaletavaran normaalit kuljetuk
seen liittyvat maksut, joista koos tuu erilaisten kuljetusten ja 
kuljetusyhteyksien kokonaismaksut . Tari£fitaulukkojen yhdistelma
taulukoissa on er ilaisten lahetysten kokonaismaksut. 

Kappaletavaraliikenteen kokonaismaksuja korotetaan mm. silloin , kun 
kysymys on vaarallisten aineiden kuljettamisesta tai asiakae haluaa 
lahetyksensa lammintavarakuljetuksena . Vaarallisten aineiden kulje 
tuslisamaksut ovat 10 tai 20 prosenttia kokonaisrahdista VAK-kulj e

tusluokasta riippuen. Vastaavasti lammintavarasta perittava lisa

maksu on 20 prosenttia. 

Kappaletavaraliikenteeseen kuuluvien vakiohintaisten lahetysten 
kuljetusmaksut sailyvat periaatteessa ennallaan. Talloin enintaan 
50 kg:n (250 dm3) lahetyksen kuljetusmaksut ovat 30 ja 45 mk ja yli 
50 kg:n enintaan kuitenkin 100 kg : n (500 dm3) lahetyksen kulje tus
maksut ovat 40 ja 60 mk. Toimitusohjeita on muutettu s iten, etta 30 
mk:n ja 40 mk : n hintaieen lahetyksen rahtiin sisaltyy kuljetus lah
topaikan tavara- asemalta osoitepaikkaluettelon mukaiselle maarapai
kalle ja suora jakelukuljetus maarapaikalla. Vastaavast i 45 mk:n ja 
60 mk:n hintaisen lahetyksen rahtiin sisaltyy noutokuljetus tava
ra-asemapaikkakunnalla ja muualla kuljetettavaksi ottaminen as ioi
mispisteesta seka kuljetus osoitepaikkaluettelon mukaiselle maara
paikalle ja suora jakelukuljetus maarapaikalla. 

Kiitotavaran tariffimuutokset johtuvat kuljetusjarjestelmamuutok

sesta. Kiitotavaraliikenne hoidetaan henkilo- ja pikajunayhteyksi l
la vain erikseen maarattyjen liikennepaikkojen valilla. Kuljetet ta
vaksi otetaan helposti kasiteltavia sanotuilla yhteysvaleilla kul
jetettavaksi soveltuvia lahetyksia. 

Kiitotavaralahetykseen kuuluvan kollin paino saa olla enintaan 30 

kg, tilavuus enintaan 400 dm3 ja pituus enintaan 2,5 m. Kiito tava

ralahetyksen vahin maksu on 50 mk, vaarallisten aineiden kuljetus
lisamaksu samoin kuin lammintavaralisamaksu on 20 mk. Kiitotavara
lahetykselle ei saa asettaa jalkivaatimusta . 

Kiitotavaran tariffirakenteen pohjana on aiemmin kaytossa ollut 
vastaava tariffi, joka on muodoltaan lahes saman suuntainen nyt 
kayttoon otettavaan tariffiin verrattuna. Lahetyksen rahti maaray
tyy lyhimman ao . liikennepaikkojen valille vahvistetun k iskoliiken-
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teen tariffivalimatkan mukaan. Vahin rahdituspaino on 10 kg. Tarif
fipaino maaraytyy samoin kuin kappaletavarassa. 

Kiitotavaralahetyksen mahdollisesta nouto/jakelukuljetuksesta peri
taan kappaletavaratariffin mukainen vastaava maksu tai autoliiken
teen tilausliikennetariffin edellyttama maksu. Ns. pikajunatavaran 
kuljetusjarjestelma sailyy toistaiseksi ennallaan. Kuljetusmaksu on 
kaikilla vahvistetuilla kuljetusvaleilla matkasta riippumatta edel

leen 60 mk. 

Edella sanotun vaunukuormatariffin tarkistuksen seka kiitotavara
ja kappaletavaratariffin rakenteellisten periaatemuutosten lisaksi 

on tariffimaarayksiin tehty muita tarkennuksia ja muutoksia. Nama 

koskevat mm. 

- kuljetusmaksun tasoittamista, 
tariffipainon uutta painojakautumaa ja painon tasoittamista, 

- kappaletavaran tariffivalimatkan maaritysta, 
- lammin- ja kylmakuljetuksissa kayttoonotettavaa vakiolampolaatik-
koa, 
- erillistavarakasitteen jattamista pois tariffimaarayksista ja 
korvaamista kuljetusmaksun maarityksen osalta osittain tilaa vaati
van t.avaran mukaisella tilavuuspainorahdi tuksella, 
- vaarallisten aineiden kuljetuslisamaksun vahvistamista kiitotava
ra- ja kappaletavaralahetyksille, 
- kuormausapuvalineiden palauttamisesta annettujen ohjeiden osit
taista muuttamista, 
- vaunujen puhdistamisesta perittavan maksun maaraamisesta annetun 
ohjeen tasmsntamista, 
- sidottujen asiakaslavojen ja lavataakkojen rahdittamisesta annet
tujen maaraysten kumoamista, 
- asemavaunulahetysten muuttamista yhteislahetyksiksi, 
- autojen ja niiden alustojen rahdituspainon maaraamista. Talloin 
sovelletaan tariffisaannon 44 §:n maarayksia. 

Kuljetusmaksut tasoitetaan, lukuunottamatta tariffitaulukossa ole
via poikkeuksia, lahimpaan tayteen markkaan. Rautateiden omistamas
ta vakiolampolaatikosta, jota voidaan kayttaa lammin- tai kylmakul
jetuksissa, peritaan kayttokertamaksu kuten hakkilavasta, hakkivau
nusta ja piensailiosta. Kunkin kuljetusapuvalineen osalta on lisak
si vahvistettu vahimmaisrahdituspaino. Vakiolampolaatikossa kul-
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jetettavista lahetyksista pe ritaan no rmaalit lammin/jaahdytystava

ralisamaksut . 

Jos kappaletavaralahetys siita lahtevan hajun, polyn tai tavarasta 
vuotavien nesteiden takia on kuljetettava erillaan muusta kappale

tavarasta, tai jonka laatu taikka paallyksen laatu vaat ii kasi tte
lyssa erikoistoimenpiteita, sovelletaan siihen tilavuuspainorahdi

tusta siten, etta lahetyksen rahdituspaino kuutiometria kohti on 
vahintaan 250 kg. Lahetyksen korkeusmitaksi maarataan tassa tapauk
sessa vahintaan 2,2 m. Vastaavalla tavalla menetellaan , jos lahetys 

vaatii erityisen varovaista kasittelya tai paallekkain kuormaaminen 
ei ole mahdollista. 

Lahetettaessa kappaletavaraa yhdysliikennelahetyksina Maarianhami
naan, Neuvostoliittoon tai erityiskuljetuksina maa rapaikkana SNTL 

Svetogorsk tai Kostamus, maaraytyy rahti seuraavasti. 

- Maarianhaminaan: 

- Neuvostoliittoon : 

- SNTL Svetogorsk: 

- SNTL Kostamus: 

Normaali kappaletavararahti Turkuun i l 
man jakelumaksua , minka l isaksi 450 km:n 
mukainen kappaletavararahti mahdollisine 
jakelumaksuineen . 

(Vainikkala raja) Normaali kappaletava
rarahti Kouvolaan ilman jakelumaksua , 

minka lisaksi 100 km:n mukainen rahti 
ilman kasittely- ja jakelumaksua. 

Jos lahetyksen lahtoasemana on Kouvola, 
peritaan talloin 100 km :n muka inen kap

paletavararahti, joka sisaltaa yhden 
kasittelymaksun. 

Normaali kappaletavararahti Imat ralle 
jakelumaksuineen, minka lisaksi yksi 

kasittelymaksu . 

Normaali kappaletavararahti Kajaani in, 
minka lisaksi 250 km :n mukainen rahti 
jakelumaksuineen . 
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Omatarvepa ino euor i t taa pe r ue jake lun kai kist a uuei e ta ja muut e t uie
ta tariffiin liittyvi sta j ul kaisu is t a . 

(Lt 3757/544/84 , 12 . 12 .1 984) VT 51/84 

AMMA NSAAREN PUHELINKESKUS 

Amm ans aaren uusi puhelinkeskus otetaan kayttoon 16.12.1984 • 
klo 12 .00. Talloin astuvat voimaan seuraavat muutokset: 

1. Nyt Kajaanin keskukseen liittyvat tilaajat kytketaan Amman
saar en keskukseen oheisen luettelon mukaisesti. 

2. Amma nsaaren suuntanumero on 993. Soitettaessa Ammansaareen 
va litaan suuntanumero ja tilaajanumero perakkain yhtajak
soisesti. 

3. Uu det puhelinnumerot 

Ammansaari 

Pesi okyla 

Amm ansaari 

asema y (967) 11 102 
tavaramakasiini 
asema y (987) 26 122 

automaattikeskus 

993-211 
216 
210 

991-131 - 23 

303 

AMMA NSAAREN RATA - ALUE (Am ra) 

Rata -alueen paallikko rkm Falck y (987) 11 174 338 

VT 51/84 

koti 436 
toimisto y 11 174 
rkm Karppinen 

koti y 12 300 
varas to 
sosiaalitilat 
rte Tuominen 

koti y 12 760 

339 
439 

337 
336 
437 

rto:n tyohuone, Pesiokyla 436 
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~HIITYKSIA 

R a t a o · a s t o: rataesimiehen toimeen (Ksk) raidemies 

Matti Erkki Juhani Vahamaa. 

Rat a o sa s to: toimistosihteeri (A13) Veikko 1apio Virpi, 

ylim. sahkotarkastaja (AI9) Kurt Johan llenrik Sandberg seka 

rataesimiehet Unto Olavi Nygren ja Eero Kalevi Putkonen. 
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