
1973 

V I R A L L I S I .. A 
TIEDOTUKS lA 

Vllttaus Vlralllslln tledotuksiln merkltiin: VT 1n1.1 (= !ehden numero, YUOII, 
ulan numero). jakelun muutokset on llmoitettava painatusjaostoon. 

To I m i t u s: Rautatlehallltus, lehtipalvelu. 

Hakemisto 
V. 1973 VR Virallisten tiedotusten viimeinen numero oli 52 (seuraa- A 
vista numeroista on julkaistu lisaksi a-painos: 1 a, 10 a, 11 a, 22 a, 
23 a, 26 a, 29 a, 30 a, 35 a, 38 a, 40 a, 43 a ja 48 a). 

VR Virallisten tiedotusten numero on painettu kursiivilla. Sita seuraava ei kur
siivilla painettu numero osoittaa asiakohtaa. 

Azkataulut, 139 lisays 1.8; 6.11; 9.14; lyhennykset 12.9; korjauksia 
22.13; 140 lisays 26.8, 39.12; 42.4; 47.12; muutoksia 28.6. 

Aloitetoiminta, 9.3; 11.2; 24.4; 44.3; 51.4 . 
Asiakasnumero, 5.10; 15.1; 39.5. 
ATK-rekisterointi, Pieksamaen paavaraston ja Kuopion sivuvaraston 

15.7. 
Autoliikenne, Lahti-Hameenlinna tavaralinjan liikennoimismuutosten 

peruuttaminen 1.3; Joensuun-Outokummun jakelulinja 1.6; jake
lulinjaliikenteen aloittaminen Jyvaskyla-Niemisjarvi 2.7; 3 .4; 
51.13; kappaletavara- ja autoliikennepaikat 3.5; valiaikaiset maa
raykset muutoksista liikenne- ja tariffimaarayksiin 1. 4. 73 lukien 
12.6; muutoksia jakelu- ja tavaralinjojen liikennoimisessa 12.7; ta
varalinjayhdysliikenteen aloittaminen linjalla Lappeenranta--Simola 
15.5; linja-autoyhdysliikenteen jarjestaminen valille Vihanti-Raahe 
23.14; jakelulinja Joensuu-Heinavesi 37-38.4; muutos tariffi
maariiyksiin 40.4; tavaralinjaliikenteen maksutaulukot 43.9; muu
toksia Jyvaskylan kotiinkuljetustoimintaan 51.15; muutoksia lin
joilla Kotka-Metsakyla-Juurikorpi-Kotka seka Turku-Some
m-Forssa 51.14. 

Auto!, vuokraus 22 a; kuljetus pikajunassa 44.1; rahdittaminen itii.i
sessa yhdysliikenteessa 4 7.6. 

Avustukset, rautatiehallituksen kaytt.rtavaksi osoitetuista maararahoista 
jaettavat avustukset 52.3; lomanvit:ttoa varten 52.4. 
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B Bireka lipunmyyntikoneet, myynnin tilastoind 8.5. 

C CIV-sopimus, 4.6; muutos 25.5. 

E Elakelaki, lyhytaikaisissa tyosuhteissa olevien 4.4; tyontek.ijiiin 3 9.3. 
Elakeoikeus, 4.3. 
Ennakkopidiitys, 6.5. 
Ensiapukoulutus, 30.1. 
Ensiaputarpeisto, 46.6. 
Etsinniit, vaununpeitteiden 23.16; haarukkavaunujen 23.17; 33.5; 

34.7; lainapeitteiden 34.4; Leca-kuljetuslavat 52.10. 

F Finrail-Pass, 42 .1. 

H Hallintoasetus, 40.1. 
Hallituksen ;asenet, mak.uupaikat 23.11. 
Halot, laatu- ja vastaanottomaiiraykset 16.16. 
Henkiloautot, vuokraus 22 a; kuljetus pikajunassa 44.1. 
Henkilokuntalippu, 48.2. 
Henkiloliikennetili, 7.6. 
Hopealinian erikoisliput, 11 a.2. 
Huoneenvuokralaki, muutos 35.2. 

I Jndeksisarjat, 5.4; 9.7; 13.5; 17.5; 22.9; 26.3; 35.5; 43.5; 41.5; 48.1. 

J 

Inter-Rail, 15.2; 50.3; 52.5. 
Itsehallintoalueet, k.ielellinen jaotus 6.4. 

]ohtamistaidollinen koulutus, 43.3. 
]unalauttaliikenne, 9.8; 19.4; 31.4. 
Junaturvallisuussiiiinto, 13.8; 22.12; 48.8. 
]iilkivaatimukset, koontiluettelot 6.8; 45.5; kansainvaliset 43.8. 
]iinnitteen kytkeminen, ratajohtoihin valilla Rilhimak.i-littala 37-

38.7; Radkylan valikytkinasema-Madesjarvi 51.15. 

K Kalliinpaikanlisii, 25 .2. 
Kansainviiliset matkaliput, 2.3. 
Kappaletavara, kappaletavara- ja autoliikennepaikat 3.5; liikenne- ja 

tariffimaaraykset 1. 4. 73 lukien 12.6; 40.4; uusi sotilastariffi 13.4; 
Karkkilaan Kymin Osak.eyhtion Metalliteollisuudelle osoitetut lahe
tykset 15.13; jatkokuljetuslisan kantaminen 17.2; 12.8; 20.3; Wi
huri-Yhtyma Oy Volkswagenin kuljetushakk.ien kaytto 20.2; SNT
Liittoon 23.12; kappaletavaratilasto ja asemien ilmoitus umpikap
paletavaravaunuista 3 9.6; lahetysten osoittaminen lantisessa yhdys
liikenteessa 48.3. 
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Katalyyttinen nestekaasulammitin, kayttoohjeet 1 a.l. K 
Kaukokirjoitin, Joensuu 16.14; Harjavalta 16.15. 
Kauppalaluettelo, 17.1; 21.2. 
Kel poisuusehdot, 8 .1. 
Kemian laboratorio, uudet Iaskutushinnat 5.11. 
Kiitoskirjat, 36.1. 
KiitotavaraJ 23 a, 40 a. 
Konepajat, seisonta-ajat 15 .6. 
Konteinerikuljetukset, lantisessa tavarayhdysliikenteessa 9.8; rahtisopi

mukset 15.4; 19.7; 28 .7; 37-38.5; 40.5; Japaniin 31.5; SNT
Liittoon 36.3. 

Koontiluettelot, jalkivaatimusten 6.8; 45.5. 
Kotiinkuljetukset, maksujen palauttaminen 12.5; liikenne- ja tariffi

maaraykset 1. 4. 74 Iukien 12.6; jatkokuljetuslisiin kantaminen 
17.2; vaunukuormlen 29 a; 46.5 ; 48.7 ; vaunukuormien kotiinkul
jetustariffin uusiminen 43.6; ennakkoilmoitus vaunukuormien ko
tiinkuljetuksesta 43.7; muutoksia Jyviiskyliin kotiinkuljetustoimln
taan 51.13. 

Koululaisten urheiluloma-alennus, 4.10; 50.5 . 
Koulutukset, hallinto- ja liikenneohjaustehtiiviin 23 .8; johtamlstaidolli

nen 43 .3. 
Kuljetukset, Kemlra Oy:n erikoisrahtikirjoilla tapahtuvat 1.4; Tornion 

ja Naantalin kautta liihetettiiviin vientisahatavaran 3.3; poikkeus 
VAK:n miiiirayksiin 4.9; vaarallisten aineiden kuljetuksista ilmoit
tamlnen 9.10; kuljetukset rataosalla Hyvinkaa-Riihimaki 14 3 ; 
sahausjatteiden luetteloiminen 23.3; sahatavaraliihetysten tarkkailu 
23 .13; konteinerikuljetukset Vainikkalan kautta SNT-Liittoon 36 3· 
henkiloautojen kuljetus pikajunissa 44.1. 

Kuljetuskirjat, erikoisrahtikirjoilla tapahtuvat Kemira Oy:n kuljetukset 
1.4; kansainvalinen liintinen rahtikirja 4.8; koodien merkitseminen 
5.10; kotimaisten vaunukuormarahtikirjojen tayttaminen 5.7; Val
timon ja Haapakyliin koodit 8.8 ; kehitysalueen kuljetustuen aiheut
tamat merkinnat 22.10; pienHihetysrahtikirjojen liihettaminen tilas
tojaostoon 26.4; romuvaunujen punnitseminen 28.8 ; kuitupuu 34.1 

Kuljetuslaki, laki 6.6; merkinnat rahtikirjoihin 22.10. 
Kuljetusmaksut, ( kS. rahditus). 
Kuormaukset, SNT-Liittoon liihetettavan kappaletavaran 23. 12; SNT

Liiton vaunuihin 40.3; 45.6. 
Kuormausilmoitukset, 1. 7. 

Lennatinliikenne, Simola 9.13; Kuopio 12.11 ; Salminen 24.3. L 
Liikenne, rataosalla Seiniijoki-Kaskinen 8.7; rataosalla Savonlinna

Huutokoski 9.11; rataosalla Periila-Kristiinankaupunki 9 .12; lii 
kennoiroisrajoituksia ja liikennetta koskevia lyhenteita 12.9 ; rata-



-4-

L osalla Seiniijoki-Kaskinen-Kristiinankaupunki 14.4 ; 50.7; Kesii.
lahden kiitotavaraliikenne 18.3 ; vaunujen ryhmittely- ja tavaraju
nien kokoonpano-ohjeet 39.7; 46.4; 49.5; tavaravaunuston seuranta 
38 a; hoyryvetureilla ajo sii.hkoistetyllii radalla 43.12. 

Liikennealuejako, Kajaani ja Kontiomaki 45.8. 
Liikennepaikat, (ks. syrjaraiteet) Ahtiala 24.7; Airaksela 12.8; 20.3; 

24.2; Alava 20.3; Anttila 24.7; Asunta 20.3; Eno 34.2; Haapa
koski 8.3; Hakasuo 20.3; 51.11; Hallavaara, Haukivaara 51.11 ; 
Hauta-aho 19.3; Helsinki 51.11; Herajarvi 2.8; Hiekkaharju 14.2; 
Hillosensalmi 12.8; Hirvineva 12.8; 13.9; Honkakoski 20.3; 24.2 ; 
Humppila; Huopalahti; Huttula 12.8; Huuhkajavaara; Hyrynjarvi; 
Hyrynsalmi 51.11; Ilomantsi 2.8; Imari 19.3; !tala 51.11; Jaa
lanka 12.8; 51.11; Jokikyla 20.3; 51.11; Jormua 20.3; Jorvas 
26.7; Juurikkalahti 20.3; Jyriinko 26.7; Jakaliiaho 51.11; Kainuun
maki 20.3; Kaitjiirvi 5.5; Kalliomiiki 20.3; Kaltimo 34.2; Kannon
koski 12.8; Karppila 20.3; 51.11; Karvoskyla 26.7; Kaskinen 12.8; 
Katajanokka 51.11; Kaunislahti 26.7; Kauvatsa 20 .3; 24.2 ; Kentta 
51.11; Kerisalo 20 .3; Kesalahti 18.3; Kesamiiki 19.3; Kihnio; 
Kilpua 12.8; Kirkonkangas; Kisakallio 19.3; Kivesjii.rvi 12.8; 
51.11; Kivijoki 51 .11; Kolho 12.8; Kolma 20.3; Kontiomaki; Kor
keakoski 51 .11; Korvua 20.3; 51.11; Kovajarvi 20.3 ; 51.11; Kris
tiinankaupunki 12.8; Kuluntalahti 32.2; Kuovila 12.8; Kurenpolvi 
20.3; Kurkimiiki 12.8; 20.3; 24.2; 27.2; Kurtti 51.11; Kuusa 
26.7; Kyttala 12.8; Kiikiaho 19.3; Kakinotko 51.11; Laaja 20.3 ; 
51 .11 ; Latu 51.11; Laukaa 26.7 ; Lavapuro 20.3; Ltino 12.8 ; 
51.11; Leppiilahti 20.3; Leteensuo 26.7; Liminpuro 20.3; 51 .11 ; 
Lippo; Lyly; Liinsisatama 51.11; Maaselka 12.8; 51.11; Made
koski 193; Maksniemi 20 .3; Martinkyla 24.2; 26.7 ; Masku 20.3 ; 
Matku 12.8; Melalahti 20.3; 51.11 ; Mellilii 12.8; Meteli; Metso
lahti; Mieslahti 51.11; Mikka 19.3; Muijala 12.8; 20 .3; Multa
harju 19.3; Murtomaki 12.8; 32.2; Myllysulku 19.3 ; Miintylahti 
20.3; Naantalin satama 6.10; Naapurivaara; Naarajiirvi 5 1.11 ; 
Nerkoo 20.3; Niinisaari 19.3; Niittylahti 18.4; Nivala 26.7 ; Niva
vaara 19.3; Noppo 26.7; Nadendals hamn 6.10; Niirpio 12.8 ; 
Ohenmaki 19.3; Okeroinen 26.7; Olkiaho 51.11; Onkamo 5.6 ; 
8.3; Oravivaara 51.11; Paakki 20 .3; 51.11; Pajujarvi 20.3; Palo· 
puro 26.7; Paloviita 19.3; Paltalno; Paltanen 51.11; Perala 12.8 ; 
Pesiokyla 12.8; 51 .11; Pil1tipudas 12.8; Piilikangas 51.11; Pinjai
nen 26.7; Pitkalahti 12 .8; 20.3; Pohjakoski 20.3; 51.11; Puistola ; 
Pukinmiiki 26.7; Pulsa 12.8; 23.10; Purola; Piiivola 26.7; Paa
vaara 51.11; Raabe 24.2; 26.7 ; Rasimiiki 20.3; Rautuvaara 12.8 ; 
Rekola 26.7; Ristijiirvi 51 .11; Ristinummi 26.7; Ryoniinjoki 20.3 ; 
Rodbrott 26.7; Sahinpuro 20.3; Salminen 12.8; 20.3; Sappu 37-
38 .3; Sauvamaki 51.11; Saviaho 20.3; 51.11 ; Siitama 20.3; Silta-
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suo 51.11; Simola 12.8; 14.2; Sotkamo 51.11; Suinula 24.2; Suo- L 
niemi 20.3; 24.2; Syrjii 12.8; Syrjavaara 51.11; Sakiiniemi 5.6; 
8.3; Sarkikoski 51.11; Sarkisoppi 19.3; Saiiksjiirvi 20.3 ; Sorniiinen 
51.11; Taipale 20.3; Taivalkoski; Taivalniska 51.11; Talma; Ta
panila 26.7; Talviainen 24.2; Tik.kala 18.4; Torhola 26.7; Torkkeli 
20.3; TuomarUa 26.7; Tuulimiiki 51.11; Tuupovaara 2.8; 12.8; 
Tyrri 19.3; Tahtela 26.7; Utti 31.2; Uuttula 51 .11; Vainikkala 
12.8; V alkeasuo 5.6; 8.3; V allila; Vannevaara 51 .11; V arpanen 
5.5; Venetmiiki 51.11; Vesta 26.7; Vihtamo 20.3; 51.11 ; Viiala 
47.9; Virpela 51.11; Virrat 12.8; Vuokatti 51.11; Vaha 20.3; Va-
lisalo 19.3; Viilivaara; Viiiikio 51.11; Ykspihlaja 43.11; Ylemmiii-
nen 19.3; Ammiinsaari 12.8; 51.11. 

Liikennepaikkojen koodit, 8.8; 9.9; 12.8; 19.3; 20.3 ; 26.7; 31.3; 
48.6. 

Liikennesiianto, muutos 23.9. 
Linjaradiojarjestelma, kayttoohjeet 12.12; Pm-Sij 19.6; 01-Tor 

28.5. 
Lomakkeet, ks. painotuotteet. 
Lomaltapaluuraha, 22.2; 45.2. 
Luottamusmiessopimus, soveltaminen VR:lla 46.2. 
Liiiikarintodistukset, influenssaepidemian aikana 4 .1. 

Maksumerkit, 8.5. M 
Makuuvaunut, suojahihnojen kaytto 16.13; hallituksen jasenten ma

kuupaikat 23.11; CEmt-vaunujen poistopuhaltirnien irtikytkentii 
52.9. 

Matkailuliput, 11 a.1; 29.3. 
Matkaliput, kansainviilisten matkalippujen keraiiminen ja muistiinmer

kitseminen junissa 2.3; koululaisten urheUuloma-alennus 4.10; 
50.5; maksumerkkien ja Bireka-lippujen myynnin tilastointi 8.5; 
matkalippu- ja tavarakuljetustutkimus henkilojunissa 12.10; tariffi
tulkintoja ja sovellutuksia 16.7; sarjaliput 19.2; hallituksen jasen
ten makuupaikat 23.11; syysalennusliput 32.3; lippujen virheelli
sen lavistyksen korjaaminen 35.6; talvialennusliput 48.5. 

Matkakustannukset, harjoittelua varten toiselle paikkakunnalle maarii
tyille 12.2; virkaehtosopimus 22.1; tyontekijoiden 29.2; maaraai
kaistarkistuksiin 51.3. 

Matkaraha, 22.1. 
Matkatavarat, CIV:n lisasopimus 4.6; kuljetustutkimus 12.10; kirjattu 

23 a; 40 a. 
Matkustajalaskenta, 26 a; 43 a. 
Muuntokurssit, 6.7; 12.4; 16.12; 22.8; 26.5; 28.4; 29.4; 35.4; 43.4; 

48.4. 
Muuttokustannukset, 22.3. 
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M Maariiykset tavaran pi:iiillystiimisestii, 5.8; 50.6. 
Miiiiriiyskokoelma II, muutos kauppalaluetteloon 17.1; 21.2 . 

N Nimenmuutos, llikennepaikkojen 5.6 ; 34 .2. 
Nimilyhennykset, 4.11 ; 12.9; 47.9; 51 .1. 

0 Ohjesaiinto, valtion tyontekijiiin terveydenhuollon 6.1; 6.2; 9.2; ope-
tustoimen 4 7.2 . 

Oma tavara, kuljetukset 10 a.4. 

p Paikanvarausliuskat, nimipainatuksin 16 .3 . 
Paikkakuntaluettelo, 12.7; 31.3 ; 51.13. 
Paikkanumerointi, muuttaminen 47.11. 
Paineastiat, hankinta ja valmistus 27.3 . 
Painotuotteet, (ks. junaturvallisuussaanto) aikataulun 139 lisiiykset 

1.8; 6.11 ; 9.14; CIV:n lisasopimus 4.6; Maaraykset tavaran paiil
lystiimisesta, pakkaamisesta ja osoittamisesta 5.8; 50.6; sairaanhoi
tokulujen korvausanomuslomake 9.4; radiopuhelimen kayttoohjeet 
12.12; transkonteineritariffi 13.3 ; puisten rata- ja vaihdepolkkyjen 
laatu- ja vastaanottomaaraykset 16.17; Tavaraliikenteen kuljetus
kalusto 20.4; aikataulun 140 lisaykset 26.8; 39.12; 42.4; 47.12 ; 
CIM:n liite I 25.5; rautateiden kuljetusverkkokartta 29.7; VAK:n 
lisalehti 35.7 ; 40.7 ; Tavaralinjaliikenteen maksutaulukot 43.9 ; 
VAK-lipukkeet 45.10; Varokaa junaa -julkaisu 51 .2. 

Palkkapankki, ilmoitusten kaytto 45.3. 
Palkkaus, 

ansiolaskelmat, 45.2; 
elakelaki, lyhytaikaisissa tyosuhteissa olevien 4.4; tyontekijain 

39.3; 
elakeoikeus, 4.3; 
ennakkopidatys, 6.5; 
halllnto- ja llikenteenohjaustehtaviin kouluttaminen, 23.8; 
julkisoikeudellisessa palvelussuhteessa olevat, vuosilomat ja vuosilo-

makorvaus 3 9.2; 
kalleusluokitus, 6.3; 11.3; 21 .2; 25.2; 
kalliinpaikanlisa, 25.2; 
kustannukset, tyonsuorittamisesta 6.5 ; 
lomaltapaluuraha, 22.2; 45.2; 
majoittumiskorvaus, 22.1; 
matkakustannukset, harjoittelua varten toiselle paikkakunnalle maa

ratyille 12.2; virkaehtosopimus 22.1 ; tyontekijoiden 29.2 ; 
maaraaikaistarkastuksiin 45.4; 

matkaraha, 22.1; 
muuttokustannukset, 22.3; 
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palkka, sairausloman ajalta 6.2; toimistovirkamiesharjoittelijain P 
26.1; liikaa maksetun takaisinperiminen 43 .2; maksut 45.2; 

palkkaustaulukot, 22.5; 
paiviiraha, 6.5; 22.1; ulkomaille tehtyjen virkamatko:en 22.1 ; osa-

paivaraha 44.2; terveydenhoidollisiin tarkastuksiin 51 .3; 

sairausloma, palkka 6.2; 
sairausvakuutus, muutos 29.1; asetus 33.1; 
sosiaaliturvamaksu, tyonantajan 4.2; kirjaamineo 16.6; 
suojavaatteet, virkaehtosopimus 22.4; suojaj:tlkineet 44.4; 
syrjaseutulisa, 48 a.3; 
takaisin periminen, liikaa maksetun palkan 43.2; 
toimistovirkamiesharjoittelijat, palkkaus 26.1 ; 
tyoaika, valtion virastoissa ja laitoksissa 46.1; 
tyoaikalaki, soveltamisohjeet 2 7.1; 
tyoaikasopimus, 27.1; 
tyorauha, 22.1; 
tyosopimussuhteessa olevat, llikennetyontekijat, vaununsiivoojat, ve

turinpuhdistajat ja siivoojat 2.6; 21.5; 51.12; 
virat ja toimet, perustaminen 7.1; 48 a.2; 

virkaehtosopimus, matkakustannuksista 22.1; muuttokustanouk
sista 22.3; osapaivaraha 44.2; eraiden virkamiespalkkauksissa 
olevien vaaristymien oikaisemiseksi 48 a; 

virkamiespalkkaus, virkaehtosopimus 22.1 ; 48 a; 

virkavapausaika, palkkaus 22.2; 
vuokrat, virkamiesten 32.1; huoneenvuokralaki 35.2; 
vuosiloma, asetus 7.2; tyosopimussuhteessa olevien 21.1; 22.2; 

virkamiesten 22.2; 39.1; julkisoikeudellisessa palvelussuhteessa 
olevien 39.2; 

vuosilomalaki 16.1; 
yksityisoikeudelliset tyosopimussuhteet, palkka- ja tyOehdot 23.1; 
yomatkaraha, 22.1. 

Pientapaturmat, asiamiesohjeet 26.2. 
Pohjoismainen tavaratarilfi, 5.3; 16.9; 28.2; 47.4; 50.4; 52.6. 
Polttopuriste, lammityskokeilu 1 a.2. 
Polttooljy, tilaaminen kiinteistojen liimmitykseen 37-38.8. 
Puhelinliikenne, muutoksia VR:n puhelinluetteloon 8.6. 
Punnituspyynto, vaunukuormalahetysten 13.8. 
Piiiviiraha, 6.5; 22.1; ulkomaille tehtyjen virkamatkojen 22.1; osapiii

varaha 44.2; terveydenhoidollisiin tarkastuksiin 51.3. 
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R Rahditus, Vuonoksen vaihteelle osoitettujen Hihetysten 1.6; rahtien 
maksaminen Sornaisten raja-asemalla 8.2; sahausjatteiden 17.3; 
18.2; sahatavaralahetysten 23.13; kuitupuun kiinto- ja pinokuutio
metrin valiset muuntokertoimet 34.1; puutavaran 35.3; 46.3; 
konteinerikuljetukset Vainikkalan kautta SNT-Liittoon 36.3; hak
keen ym. sahausjatteiden rahtialennus 41.3; autojen itrusessa yh
dysllikenteessa 47 .6; rahditusohjeita itrusessa yhdysllikenteessa 
49.4. 

Rahtikirja, ks. kuljetuskirjat. 
Rahtiluotto, 7.7; rahtien maksarninen Somrusten raja-asemalla olevan 

rahtiluottotilin valityksella 8.2; luotot 47.7; Kymin Osakeyhtio 
51.10. 

Rahtisopimukset, sahatavaran 1.5; konteinerikuljetuksia koskevat 15.4; 
19.7; 28.7; 37-38.5; 40.5; asiakasnumero 15.1; 39.5. 

Raiteet, ks. syrjaraiteet. 
Ratapiharadiojarjestelma, Ylivieska 8.4; radiopuhelimen kayttoohjeet 

12.12; Kotka 39.10. 
Ratapihojen liikennoimissaanto, Kouvola 21.6; Mantyluoto 34.3; Kok-

kola 39.9. 
Rautatieopisto, kielitutkinnot 11.7; 44.6; veturinkuljettajaoppikurssi 

24.9; 48.11; alempi liikenneoppikurssi 24.9; 32.6; 34.9; liikenne
osaston toimistokurssi 42.6; 48.11. 

Rautatievirkaposti, 16.2. 
Rontgenpienoiskuvaukset, 1.2; 2.2; 4.7; 5.1; 7.4; 13.1; 16.4. 

S Sahatavara, rahtisopimusten soveltamisohjeet 1.5; Tornion ja Naanta-
lin kautta lahetettava vientisahatavara 3.3; lahetysten tarkkailu 
23.13. 

Sahausjiitteet, SNT-Liitosta saap. rahtialennus 18.2; luettelointi 23.3; 
hakkeen ym. rahtialennus 41.3. 

Sairaanhoitokulut, korvausanomuslomake 9.4. 
Sairausloma, palkka 6.2. 
Sairausvakuutus, muutos 29.1; asetus 33.1. 
Sosiaaliturvamaks.u, tyonantajan 4.2; kirjaaminen 16.6. 
Sotilasliianit ja -piirit, 1.1. 
Sotilastariffi, 13.4; 47). 
Suojavaatteet, virkaehtosopimus 22.4; suojajalkineet 44.4. 
Syrjiiraiteet, Hallmanin raide (Joensuu) 8.3; Kalkkitehtaan raide (Lap

peenranta) 31.2; Keskon raide (Naantali) 41.6; Lannen Tehtaat 
Oy:n raide (Kauttua) 48.6; Mantylahden sahan raide (Mantylahti) 
52.8; Pilkon teollisuusraide (Joensuu) 8.3; Rautatehtaan raide 
(Imatrankoski) 45.7; Sirkkulan raiteet (Salo) 9.9; Sorakuopan 
raiteet (Kolari) 12.8; Teollisuusraide (Pitajanmaki) 5.5; Teolli
suusraide ( Puhos) 8.3; Vapon turveraiteet ( V alkeasuo) 48.6. 



Syrjfiseutulisii, 48 ao3 0 

Syrjfiseutupisteet, 7 03 0 
Syysalennusliput, 32 03 0 
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Sailiovaunut, 22oll; 2609; 40o6; 42030 

s 

T alvialennusliput, 48.5 0 T 
Tapaturma-asiamiehet, ohjeet 26o2o 
Tapaturmailmoitukset, pientapaturmien 1801. 
Tariffisaanto, 22070 
Tariffit, Pohjoismainen tavaratariffi 5o3; 16o9; 28.2; 47.4; 50.4; 52o6; 

henkiloliikennetilin laatiminen 706; muutoksia 10 a; 1203; 23.6; 
2802; 4301; kotiinkuljetusmaksujen palauttaminen 12.5; VR:n au
toliikenteen 1206; transkonteineritariffi 13o3; NORDEG 16.10; 
28.3; 37-3802; 47.5; 51.7; FIDEBAST 16011; 17.4; Ranska
Pohjoismaat 51.60 

Tariffitaulukot, 10 ao2; 1503; 1608; 36.2; 4309; 46.3; 51.50 
T ariffitulkintoja ja sovellutuksia, 16 o 7 0 

T avarajunien kokoonpano-ohjeet, 3 9. 7; 46.4; 4 9.5 0 

Tavaranluokitustaulukko, 10 ao3; 11.5; 23.50 
T erveydenhoitokulut, 9.5; 51.3 0 

Terveydenhuollon ohjesfianto, 6o1; 602; 9020 
Tililuettelo, 906; 23.4; 24ol. 
Tilitysmaaraykset, 2.4; 7.5; 2001; 2606; 43010; 51090 
Tilitysohjeita, 10 ao6. 
Tilityssaanto, muutos 11.4; 2206; 23.70 
Trukit, suojakatokset 450100 
Tyoaika, valtion virastoissa ja laitoksissa 46ol. 
Tyoaikalaki, soveltamisohjeet 2701. 
Tyoaikasopimus, 27ol. 
Tyorauha, 22 ol. 
Tyojarjestys, rautatiehallinnon 41.20 
Tyoturvallisuus, tehostaminen radalla ja ratapihall:" 51020 

Urheiluloma-alennus, 4o10; 50.50 U 

Vaaralliset aineet, poikkeus VAK:n maarayksiin 4o8; lisays 5o8; kulj. V 
ilmoittaminen 9.10; (VAK) muutos 35o7; lipukkeet 470100 

Vapaaliput, 2.5; 11 01; 52.2; EP-junissa 2302; asetus 39.4; 48020 
V aunukuormat, vaunukuormarahtik.irjojen tayttaminen 50 7; uusi soti

lastariffi 13.4; painon tarkkailu ja tavaramaarien tarkistusmittauk
set 1307; punnituspyynto 1308; nouto ja kotiinkuljetus 29 a; 46.5; 
48.7; ylipainoiset vaunut 3106; kotiinkuljetustariffin uusiminen 
4 3 06; ennakkoilmoitus kotiinkuljetuksesta 4 3 o 7 o 

V aunumajoitus, kurssilaisilta perittava korvaus 19 ol. 
Vaununpeitteet, 19.5; etsinta 23.160 
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V V aunut, katalyyttisen nestekaasulammittimen kayttoohjeet 1 a .1; vien
tisahatavaran kuljetus 3.3; diiinvaunujen puhdistaminen 5.9; ma
kuuvaunujen suojahihnojen kaytto 16.13; SNT-Liittoon menevien 
vaunujen lyijyttiiminen 25.4; romuvaunujen punnitseminen 28.8; 
tavaravaunujen puhdistamis- ja kunnostamisviikko 29.5; venaliiis
ten vaunujen puhdistaminen 29.6; ylipainoiset vaunut 31.6; 
SNTL:n vaunujen kuormajarrujen kaytto 35 a.l; tavaravaunuston 
seuranta 38 a; vaunujen ryhmittely- ja tavarajunien kokoonpano
ohjeet 3 9. 7; 46.4; 4 9.5; yksityisten omistamat tai vuokraamat vau
nut 39.8; asemien ilmoitus umpikappaletavaravaunuista 39.6; 
SNT-Liiton vaunujen kasittelyohjeita 40.3; 45.6; Dm 8-moottori
junien vialliset ovet 47.8; Ei-vaunujen paikkanumerointi 47.11; 
CEmt-vaunujen poistopuhaltimien irtikytkenta 52.9. 

V eroilmoitukset, VR:n 3 .2. 
Virat ;a toimet, 4.5; 7.1; 48 a.2. 
Virkaehtosopimus, 22.1; 48 a. 
Virka- ;a itsehallintoalueet, kielellinen jaotus 6 .4. 
Virkamiespalkkaus, virkaehtosopimus 22.1; 48 a. 
Virkapuvut, 5.2; 9.1; 16.5; 21.3; 49.1; 49.2; avustus 25.3. 
Virkavapausaika, palkkaus 22.2. 
V uokrat, VR:n veroilmoituksissa ilmoitettavat asuinhuoneistojen vuok

ratulot 3.2; VR:n henkilokunnalle 21.4; virkamiesten 32.1; huo
neenvuokralaki 35.2. 

Vuosiloma, asetus 7.2; tyosopimussuhteessa olevien 21.1; 22.2; virka
miesten 22.2; 3 9.1; julkisoikeudellisessa palvelussuhteessa olevien 
39.2. 

Vuosilomalaki, 16.1. 

Y Yhdysliikenne, lantinen - NORDEK-tariffi 3.1; 13.2; lantisen sopi-
muskuljetukset 6.9; 37-38.6; liintinen 9.8; 41.4; 45.9; SNT-Lii
tosta saapuvien haapa- ja koivukuitupuiden seka sahausjatteiden 
rahtialennus 18.2; linja-autoyhdysliikenne Vihanti-Raahe 23.14; 
SNT-Liittoon menevien vaunujen lyijyttaminen 25.4; venalaisten 
vaunujen puhdistaminen 29.6; jarjestelyt konteinerikuljetuksissa Ja
paniin 31.5; SNTL:n vaunujen kuormajarrujen kaytto 35 a.l; kuor
man painon merkitseminen SNTL:n vaunujen osoitelappuihin 
35 a.1; konteinerikuljetukset Vainikkalan kautta SNT-Liittoon 
36.3; itiiinen 40.2; SNT-Liiton vaunujen kasittelyohjejta 40.3; 
45.6; Hoyrylaiva Oy Aland'in kanssa sopimus 42.2; 52.7; kansain
valiset jalkivaatimukset 4 3.8; ulkolaisten piensiiilioiden palauttami
nen 45.9; autojen rahdittaminen itaisessa yhdysliikenteessa 47.6; 
kappaletavaralahetysten osoittaminen liintisessa yhdysliikenteessa 
48.3; rahditusohjeita itaisessa yhdysliikenteessa 49.4; Neuvostolii
ton ruplan kurssi henkilO- ja kiitotavaraliikenteessa 50.2; 51.8. 
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VIRALLISIA 
TIEDOTUKS lA 

1973 N:o 1 

Viittaus Virallislin tiedotuksiin merkitaan: VT 1/72.2 (- lehden numero, vuosl, 
asian numero). jakelun muutokset on ilmoitettava painatusjaostoon. 

To i mit us: Rautatiehallitus, lehtipalvelu. 5. 1. f973 

Sis iiI I y s: 

1. Sotilaslliiinit ja -punt. 
2. Rontgenpienoiskuvaukset. 
3. Lahti-Hiimeenlinna tavaralinjan 

liikennoimismuutostep. peruutta
minen. 

4. Kemira Oy:n erikoisrahtikirjoilla ta
pahtuvat kuljetukset; 

5. Sahatavaran rahtisopimusten sovelta
misohjeet. 

Asetuskdkoelmassa on julkaistu: 

Asetus 

6. Vuonoksen vaihteelle osoitettujen 
Iiihetysten rahdittaminen. 

7. Kuormausilmoitusten laatiminen. 
8. Aikataulun 139 lisaykset. 
9. Eroja. 

10. Kadonneita matkalippuja, henkiiO
kortteja ym. 

11. lKutsu opinto- ja virkistyspliiville. 

Sotilaslaiinit ja -piirit 1 

maan jakamisesta sotilasliiiineihin ja sotilaspiireihin annettuun asetuk
seen liitetyn sotilaspiirien luettelon muuttamisesta. 

Annettu Helsingissa 10 piiiviinii marraskuuta 1972. 

Puolustusministerm esittelysta muutetaan maan jakamisesta sotilas
laiineihin ja sotilaspiireihin 18 paivana maaliskuuta 1966 annettuun ase
tukseen liitetty luettelo sotilaspiireistii, sellaisena kuin se on 4 piiivana 
syyskuuta 1970 annetussa asetuksessa (584/70), oheisen liitteen mu
kaiseksi. 

Tama asetus tulee voimaan 1 paivana tammikuuta 197 3. 

5059/73 
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1 Liite 

Luettelo sotilaspiireistii. 

Helsingin sotilaspiiri. 

Helsinki 

1. Helsingin kaupunki 

Hameenlinnan sotilaspiiri. 

Hameenlinna 

1. Forssan kaupunki 8. Jokioinen 16. Tammela 
2. Hattula 9. Kalvola 17. Toijalan kauppala 
3. Hauho 10. Kylmakoski 18. Tuulos 
-4. Hausjarvi 11. Lammi 19. Urjala 
5. Humppila 12. Loppi 20. V alkeakosken 
6. Hameenlinnan 13. Luopioinen kaupunki 

kaupunki 14. Renko 21. Ypaja 
I . Janakkala 15. Riihimaen 

kaupunki 

Ita-Uudenmaan sotilaspiiri. 

Kerava 

1. Askola 6. Liljendahl . 13. Porvoon 
2. Hyvinkaan 7. Loviisan kaupunki 

kaupunki kaupunki 14. Porvoon mlk. 
3. Jarvenpaiin 8. Man tsiilli 15. Pukkila 

kaupunki 9. Myrskylii 16. Ruotsinpyhtali 
-+. Keravan 10. Nurmijlirvi 17. Sipoo 

kaupunki 11. Pernaja 18. Tuusula 
5. Lapinjarvi 12. Pornainen 19. Vantaan kauppala 

Lahdetz sotilaspiiri. 

Lahti 

1. Artjarvi 5. Heinolan mlk. 10. Lahden kaupunki 
2. Asikkala 6. Hollola 11. Nastola 
3. Hartola 7. Koski Hl. 12. Orimattila 
4. Heinolan 8. Kuhmoinen 13. Padasjoki 

kaupunki 9. Kiirkola 14. Sysma 
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Lansi-U ttdenmaan sotilaspiiri. 1 
Helsinki 

1. Bromarv 8. Kauniaisten 15. Sammatti 
2. Espoon kaupunki kaupunki 16. Siuntio 
3. Hangon kaupunki 9. Kirkkonummi 17. Snapper tuna 
4. Inkoo 10. Lohjan kaupunki 18. T ammisaaren 
5. Karjaan kauppala 11. Lohjan mlk. kaupunki 
6. Karjalohja 12. Nummi 19. Tammisaaren mile 
7. Karkkilan 13. Pohja 20. Tenhola 

kauppala 14. Pusula 21. Vihti 

Kottvolan sotilaspiiri. 

Kouvola 

1. Anjala 7. Karhulan 11. Kymi 
2. Elimiiki kauppala 12. Miehikkalii 
3. Haapasaari 8. Kotkan kaupunki 13. Pyhtiiii 
4. Haminan 9. Kouvolan 14. Sippola 

kaupunki kaupunki 15. Valkeala 
5. Iitti 10. Kuusankosken 16. Vehkalahti 
6. Jaala kaupunki 17. Virolahti 

Lappeenrannan sotilaspiiri. 

Lappeenranta 

1. Imatran kaupunki 5. Luumiiki 9. Savitaipale 
2. Joutseno 6. Nuijamaa 10. Suomenniemi 
3. Lappeenrannan 7. Rautjiirvi 11. Taipalsaari 

kaupunki 8. Ruokolahti 12. Yliimaa 
4. Lemi 

Mikkelin sotilaspiiri. 

Mikkeli 

1. Anttola 6. Mikkelin 9. Pertunmaa 
2. Haukivuori kaupunki 10. Puumala 
3. Hirvensalmi 7. Mikkelin mlk. 11. Ristiina 
4. Juva 8. Miintyharju 12. Virtasahni 
5. Kangasniemi 
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1 Savonlinnan sotilaspiiri. 

Savonlinna 

1. Enonkoski 7. Parikkala 12. Saari 
2. Heinavesi 8. Pieksamaen 13. Savonlinnan 
3. Joroinen kaupunki kaupunki 
4. Jappila 9. Pieksamaen mile 14. Savonranta 
5. Kangaslampi 10. Punkaharju 15. Sulkava 
6. Kerimaki 11. Rantasalmi 16. Uukuniemi 

T urun sotilaspiiri. 

Turku 

1. Alas taro 29. Lemland 53 . Piikkio 
2. Askainen 30. Lemu 54. Pyhamaa 
3. Aura 31. Lieto 55. Pyharanta 
4. Brando 32. Loimaan 56. Poytya 
5. Dragsfjard kaupunki 57. Raision kauppala 
6. Eckero 33. Loimaan mlk. 58. Rusko 
7. Finstrom 34. Lokalahti 59. Ryrnattyla 
8. Foglo 35. Lumparland 60. Salon kaupunki 
9. Get a 36. Maariahaminan 61. Saltvik 

10. Halikko kaupunki 62. Sauvo 
11. Hammarland 37. Marttila 63. Somero 
12. Houtskari 38. Masku 64. Somerniemi 
13. Inio 39. Mellila 65. Sottunga 
14. Jomala 40. Merimasku 66. Sund 
15. Kaarina 41. Metsamaa 67 . Suomusjarvi 
16. Kalanti 42 . Mietoinen 68. Sarkisalo 
17. Karinainen 43. Muurla 69. Taivassalo 
18. Karjala 44. Mynamaki 70. Tarvasjoki 
19. Kemio 45. Naantalin 71. Turun kaupunki 
20. Kiikala kaupunki 72. Uudenkaupungin 
21. Kisko 46. Nauvo kaupunki 
22. Korppoo 47. Nousiainen 73. Vahto 
23. Koski T.l. 48. Oripaa 74 . Vehmaa 
24. Kumlinge 49. Paimio 75 . Velkua 
25. Kustavi 50. Paraisten 76. Vastanfjard 
26. Kuusjoki kauppala 77 . Vardo 
27. Kokar 51. Pernio 78. YHine 
28. Laitila 52. Pertteli 
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Satakunnan sotilaspiiri. 1 
Pori 

1. Eura 10. Kiukainen 20. Noormarkku 
2. Eurajoki 11. Kodisjoki 21. Pomarkkn 
3. Harjavallan 12. Kokemaen 22 . Porin kaupunki 

kauppala kauppala 23. Punkalaidun 
4. Honkajoki 13. Kulla a 24. Rauman kaupunki 
5. Huittisten 14. Koylio 25. Rauman mlk. 

kauppala 15. Lap pi 26. Siikainen 
6. Jamijarvi 16. La via 27. Suodenniemi 
7. Kankaanpaiin 17. Luvia 28 . Siikyla 

kaupunki 18. Merikarvia 29. Ulvila 
8. Keikya 19. Nakkila 30. Vampula 
9. Kiikoinen 

Kokkolan sotilaspiiri. 

Kokkola 
1. Evijiirvi 7. Kokkolan 12. Lohtaja 
2. Halsua kaupunki 13. Perho 
3. Himanka 8. Kortesjiirvi 14. Toholampi 
4. Kaarlela 9. Kiilvia 15. Ullava 
5. Kannus 10. Lappajarvi 16. Veteli 
6. Kaustinen 11. Lestijarvi 17. Vimpeli 

Seinajoen sotilaspiiri. 

Seinajoki 
1. Alahiirma 10. Kauhajoki 19. Seinajoen 
2. Alajarvi 11. Kauhava kaupunki 
3. Alavus 12. Kuortane 20. Soini 
4. Ilmajoki 13. Kurikan kauppala 21 . Teuva 
5. Isojoki 14. Laihia 22 . Toysa 
6. Isokyro 15. Lapuan kauppala 23. Vahakyro 
7. Jalasjarvi 16. Lehtimiiki 24. Yliharma 
8. Jurva 17. Nurmo 25. Ylistaro 
9. Karijoki 18. Peraseiniiioki 26. Ahtiiri 

V aasan sotilaspiiri. 

Vaasa 
1. Jepua 3. Korsniis 5. Kruunupyy 
2. Kaskisten 4. Kristiinankau- 6. Luoto 

kaupunki pungin kaupunk.i 7. Maalahti 
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1 8. Maksamaa 13. Pietarsaaren 17. Uudenkaarlepyyn 
9. Munsala kaupunki mlk. 

10. Mustasaari 14. Pietarsaaren mlk. 18. Vaasan kaupunki 
11. Niirpio 15. Purmo 19. Voyri 
12. Oravainen 16. Uudenkaarlepyyn 20 . Ahtavii 

kaupunki 

Kaiaanin sotilaspiiri. 

Kajaani 

1. Hyrynsalmi 4. Kuhmo 8. Sotkamo 
2. Kajaanin 5. Paltamo 9. Suomussalmi 

kaupunki 6. Puolanka 10. Vuolijoki 
3. Kajaanin mlk. 7. Ristijarvi 

Kemin sotilaspiiri. 

Kemi 

1. Enontekio 5. Muonio 8. Tervola 
2 . Kemin kaupunki 6. Pello 9. Tornion kaupunki 
3. Kemin mlk. 7. Simo 10. Ylitornio 
4. Kolari 

Oulun sotilaspiiri. 

Oulu 

1. Hailuoto 8. Liminka 15. Temmes 
2. Haukipudas 9. Lumijoki 16. Tyrnava 
3. Ii 10. Muhos 17. Utajiirvi 
4 . Kempele 11. Oulun kaupunki 18. Vaala 
5. Kiiminki 12. Oulunsalo 19. Yli-Ii 
6. Kuivaniemi 13. Pudasjarvi 20. Ylikiimin.ki 
7. Kuusamo 14. Taivalkoski 

Raahen sotilaspiiri. 

Oulainen 

1. Alavieska 5. Kestilii 10. Pattijoki 
2. Haapajarven 6. Karsiimaki 11. Piippola 

kauppala 7. Merijarvi 12. Pulkkila 
3. Haapavesi 8. Nivala 13. Pyhajoki 
4. Kalajoki 9. Oulaisten 14. Pyhajarvi 0.1. 

kauppala 



-7- 1 

15. Pyhiinta 18. Reisjarvi 21. Siikajoki 1 16. Raahen kaupunki 19. Ruukki 22. Vihanti 
17. Rantsila 20. Sievi 23. Ylivieskan 

kaupunki 

Rovaniemen sotilaspiiri. 

Rovanierni 
1. Inari 5. Posio 9. Salla 
2. Kernijarven 6. Ranua 10. Savukoski 

kaupunki 7. Rovaniemen 11. Sodankyla 
3. Kittila kaupunki 12. Utsjoki 
4. Pelkosenniemi 8. Rovaniemen mlk. 

J oensuun sotilaspiiri. 

Joensuu 
1. Eno 7. Kitee 13. Polvijarvi 
2. Ilomantsi 8. Kontiolahti 14. Pyhaselka 
3. Joensuun 9. Lieksan kaupunki 15. Raillyla 

kaupunki 10. Liperi 16. Tohmajarvi 
4. Juuka 11. Nurmeksen 17. Tuupovaara 
5. Kesalahti kauppala 18. Valtimo 
6. Kiihtelysvaara 12. Outokummun 19. Vartsila 

kauppala 

Kuopion sotilaspiiri. 

Kuopio 
1. Iisalmen 9. Leppavirta 18. Tervo 

kaupunki 10. Maaninka 19. Tuusnierni 
2. Juankoski 11. Nilsia 20. Varkauden 
3. Kaavi 12. Pielavesi kaupunki 
4. Karttula 13. Rautalampi 21. V arpaisjarvi 
5. Keitele 14. Rautavaara 22. Vehmersalmi 
6. Kiuruvesi 15. Siilinjarvi 23. Vesanto 
7. Kuopion 16. Sonkajarvi 24. Vierema 

kaupunki 17. Suonenjoen 
8. Lapinlahti kauppala 

J yvaskylan sotilaspiiri. 

Jyvaskyla 
1. Hankasalmi 3. Jyvaskylan 4. Jyvaskyliin mlk. 
2. Joutsa kaupunki 5. Jiimsan kauppala 



1 

1 -8-

6. Jiimsankoski 10. Leivonmaki 14. Petajavesi 
7. Keuruu 11. Luhanka 15. Saynatsalo 
8. Korpilahti 12. Multia 16. Toivakka 
9. Laukaa 13. Muurame 

Suolahden sotilaspiiri. 

A.anekoski 

1. Kannonkoski 7. Kyyjiirvi 12. Suolahden 
2. Karstula 8. Pihtipudas kauppala 
3. Kinnula 9. Pylkonmiiki 13. Uurainen 
4. Kivijarvi 10. Saarijarvi 14. Viitasaari 
5. Konginkangas 11. Sumiainen 15. A.anekosken 
6. Konnevesi kaupunki 

T ampereen itiiinen sotilaspiiri. 

Tampere 

1. Juupajoki 6. Mantan kaupunki 10. Sahalahti 
2. Kangas ala 7. Orivesi 11. Tampereen 
3. Kuhmalahti 8. Palkane kaupunki 
4. Kuorevesi 9. Ruovesi 12. Vilppula 
5. Langelmaki 

Tampereen liintinen sotilaspiiri. 

Tampere 

1. Hiimeenkyro 7. Lempaala 13. Vammalan 
2. Ikaalisten 8. Mouhijiirvi kaupunki 

kauppala 9. Nokian kauppala 14. Vesilahti 
3. Karvia 10. Parkanon 15. Vii ala 
4. Kihnio kauppala 16. Viljakkala 
5. Kiikka 11. Pirkkala 17. Virrat 
6. Kuru 12. Tottijarvi 18. Ylojarvi 

A 736/1972. Ks. MK I 9.9. (Hlo 851/09/72, 27. 12. 72.) VT 1/ 
73. 1. 
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Rontgenpienoiskuvaukset 2 
Valtionrautateiden ja Oy Yleisrontgen Ab:n valilla solmitun ku

vaussopimuksen mukaan suorittaa mainitun yhtion kuvaaja rontgen
vaunussa A-95 rautatiehenkilokunnan seka heidan perheenjasentensa 
( vaimot ja 15-18-vuotiaat lapset) maksuttomia rontgenpienoisku
vauksia seuraavasti: 

10. 1. 1973 Pieksiimiien konepaja: naiset klo 9.00-10.00, miehet 
klo 10.00-11.00 ja 12.00-15.30. 

11. 1. Pieksiimiien asema: naiset klo 9.00-10.00, miehet klo 
10.00-12.00 ja 13.00-16.00. 

12. 1. Pieksiimiien asema: kuvaus kuten 11. 1. 
15. 1. Pieksiimiien asema: miehet klo 9.00-12.00 ja 13.00-
15.00, naiset klo 15.00-16.00. 

Niille tyontekijiiryhmille, joil1e e1 Jaeta VR Virallisia tiedotuksia 
on asianomaisten liihimpien esimiesten ilmoitettava kuvausten toimeen
panosta. (Thj n:o 10, 2. 1. 73.) VT 1/73. 2. 

Lahti-Hlimeenlinna tavaralinjan liikennoimismuutosten 3 
peruuttaminen 

VT n:o 52/1972 9. kohdassa ilmoitetut Lahti-Hiimeenlinna ta
varalinjan liikennoimismuutokset seka niista aiheutuneet korjaukset 
Valtionrautateiden Autoliikenne-salintoon peruutetaan sen johdosta, 
etta ko. muutosten tiiytlintoonpanoa on siirretty toistaiseksi. 

(Lt n:o Lko 23858/66/72, 2. 1. 73.) VT 1/73. 3. 

Kemira Oy:n erikoisrahtik.irjoilla tapahtuvat kuljetukset 4 
VT 11/72 kohdassa 4 on ilmoitettu, etta Kemira Oy:n (ent. Rikki

happo Oy:n ja Typpi Oy:n) liihetyksista jiitetiilin liihetysasemilla rahdit
tamatta vain lannoiteliihetykset. Tietokoneilla tapahtuvaa rahdinlaske
mispiiriii laajennetaan 1. 1. 1973 lukien siten, etta tiihlin kuuluvat yh
tion kaikki Helsingin, Vaasan ja Vihtavuoren tehtaiden liihetykset 
seka Harjavallan, Kokkolan, Kotkan, Siilinjiirven, Uudenkaupungin ja 
Vuorikemian tehtaiden teollisuuskemikaalit ja rikkihapon rahdit. Rahti
kirjat varustaa yhtio merkinniillii "atk-laskutus". Samanaikaisesti esiin
tyy kuitenkin vielli liihetyksia en tis ella ( manuaalisella) tavalla. Tlilloin 
yhtio kirjoittaa rahtikirjaan "rahti maksetaan liihetysasemalla". Siirty
minen tietokonelaskutukseen tapahtuu viihitellen. 

(N:o Lko 22003/240/72, 28. 12. 72.) VT 1/73. 4. 
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5 Sahatavaran rahtisopimusten soveltamisohjeet 

VT 50/72. 4:ssa julkaistun pysyvaisohjeiden muutoksia koskevan 
kappaleen "Vaunuryhmat" viimeinen lause korjataan painovirheen 
vuoksi ohjetta samalla seuraavasti taydentaen: 

Kaytettava yksikkohinta saadaan sopimuksesta nliin lasketun keski
maarliisen vaunukohtaisen kuormamalirlin mukaan. Samalla rahtikirjalla 
peritalin jokaista vaunua kohti rahtisopimuksessa mainitun viihimman 
kuutiometrimaarlin mukainen rahti. 

(N:o Lko 21110/645/72, 28. 12. 72.) VT 1/73. 5. 

& Vuonoksen vaihteelle osoitettujen liihetysten rahdittaminen 

Jatkuvasti esiintyvien virheellisten rahditusten johdosta huomaute
taan, etta alkuaan Sysmajarven aseman alaisena liikenteelle avattu Vuo
noksen ka:ivosraide on muutettu 1. 3. 1972 alkaen Outokummun ase
man alaiseksi vaihteeksi liikennoimistapana Tt. (VT 7/72.3) Nliin 
allen sinne lahetettavat vaunukuormalahetykset tulee osoittaa ja rahdit
taa suoraan Vuonokseen. 

Samalla huomautetaan, etta Vuonos on 16. 11. 1970 lukien lisatty 
Oy Pohjolan Liikenne Ab:n hoitamaan Joensuun-Outokummun jake
lulinjaan laajennetun jakelulinjaliikenteen piiriin kuuluvana autoliiken
nepaikkana. Tasta johtuen on Vuonokseen tarkoitettujen kpl-tavara
Iahetysten rahdituksessa noudatettava V altionrautateiden Autoliikenne
salinnon tariffimaliraysten 6 § :n 1. b kohdan malirayksia, joiden mukai
sesti osoitettujen lahetysten rahtiin on aina laskettava jo liihetysase
malla rautatierahdin lisaksi tavaralinjatariffin mukainen autokuljetus
maksu. 

(Jns lpp n:o 2634, 27. 12. 72.) VT 1/73. 6. 

7 Kuormausilmoituksen laatiminen 

Sunnuntain siirryttya v. 1973 alusta alkaen viikon viimeiseksi pai
vliksi laaditaan asemien ja liikennepiirien kuonnausilmotukset (lorn. 
n:o 4407 ja 4435) 1. 1. 1973 lukien sunnuntaikuormausten osalta seu
raavasti: 

- Sunnuntain kuormausluvut lisatalin sita edeltavan lauantain 
kuormausilmoitukseen. 

- Jos lauantai on ns. arkipyha, lisataan seka sunnuntain etta 
lauantain kuormausluvut edeltavan perjantain kuormausilmoitukseen. 

- Jos sunnuntai on kuukauden (vuoden) ensimmainen pliiva, 
lisatalin kuormausluvut seuraavan maanantain kuormausilmoitukseen. 
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- Jos ns. arkipyha, Vapunpaiva tai Itsenaisyyspaiva on jonakin 7 
muuna paivana kuin sunnuntaina tai lauantaina, lisataan kuormauslu-
vut seuraavan arkipaivan kuormausilmoitukseen. 

(Lt n:o Lko 32776/27/72, 27. 12. 72 .) VT 1/73. 7. 

Aikataulun 139 lisaykset 8 
Lisays n:o 10 ilmestynyt ja jaettu 7-osa ryhma 2 tilanneille. 
(Lt n:o !Jko 31722/63/72, 28. 12. 72.) VT 1/73. 8. 

Hallinto-osasto 
Ap. 2 lk Jcirjuri (A 15) Ulla Kristina Haggblom. 

Talousosasto 
2 lk liikennetarkastaja (A 23) Vaino Haveri. 

Liikenneosasto 

Eroja g 

Ap. apulaisasemapaiillikko Vilho Aleksanteri Lampinen, ylikonduktoorit Reino 
Veikko Peltola, Kaarlo Armas Sipilliinen, konduktoori Arvid Esaias Mattila, vaih
demiehet Eino Johannes Pullinen, Voitto Kullervo Mustonen, Uuno Alvar Salmi
nen, junamies Kaino Severi SOder, asemamiehet Viljo Paavali Mutanen, Arvo 
Kalervo Niemi, Lilja Maria Bomb. 

Rataosasto 
Ratavartijat Tauno Armas Pentala, Eino Johannes Makela. 

Koneosasto 
Ylim. teknikot (A 19) iKauko Ilmari Tissari, Martti Piirttyli Riihonen, yli

teknikko V aide Vilbert Paakkolanvaara. 

Kadonneita matkalippuja, henkilokortteja ym. 1 O 
Helsingin liikennealueen tilapiiiselle asemamiehelle Pekka Olavi Helin'ille 

17.10. 1966 Jcirjoitettu henkilokortti n:o 054369 on kadonnut ja kuoletetaan. 
(Hki lpt n:o 2918/5162, 27.12. 72.) 

Helsingin liikennealueen liikennetyi;intekijiille Osmo Sakari Nissiselle 9. 8. 
1972 kirjoitettu henkilokortti n:o 057815 on kadonnut ja kuoletetaan. (Hki lpt 
n:o 2909/51444, 27.12. 72.) 

Kutsu opinto- ja virkistyspiiiville 11 
Rautatieliiisten opinto- ja virkistyspiiiviit jiirjestetiiiin Vuokatin Lomakeskuk-

sessa 17.-25. 3.1973. Ohjelmassa on henkisiii ja taiteellisia harrastuksia, vapaa
ajanviettoa tai sosiaalitoimintaa koskevia luentoja ja esityksiii. 

Kirjalliset ilmoittauturniset on liihetettiivii 1. 3. 1973 mennessii rautatiehalli
tuksen sosiaalijaostoon, h. 2221. Piiivien ohjelma liihetetiiiin kaikille ilmoittautu
neille heti, kun se on valrnistunut. (Slj 409/164/72, 28. 12. 72.) 
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1973 

VIRALLISIA 
TIEDOTUKS lA 

N:o 1 a 

Vi it t aus Virallisiin tiedotuksiin merkitiilin: VT f/72.2 {- lehden numero, vuosl, 
as ian numero). jakelun muutokset on ilmoitettava painatusjaostoon. 

To I m it us: Rautatiehallitus, lehtlpalvelu. 5. 1. 1973 

Sisiillys: 

1. Katalyyttinen nestekaasuliimmitin 
BliTA-THERMIX 324 TA: KiiyttO
ohjeet. 

2. Polttopuristeen Himmityskokeilu 
junissa 61/62, 63/64 ja 73/74. 

1. YLEIST.A 

KATALYYTTINEN NESTEKAASULAMMITIN 1 
BUTA-THERMIX 324 TA 

KAYTTOOHJEET 

( 1 ) BUT A-THERMIX nestekaasulammittimia pullokeskuksineen 
saa nyttemmin kauppa- ja teollisuusministerion paatoksen mukaan 
asentaa paitsi terasrakenteisten lammin- ja jaiihdytysvaunujen, niin 
myos puurakenteisten lammintavaravaunujen kuormaustilaan. 

(2) Naissa kayttoohjeissa sdostetun BUTA-THERMIX 324 TA 
katalyyttisen nestekaasulammittimen lammitysteho on lampotilan saati
men asennosta riippuen 1 500 ... 2 700 kcal/h. 

Nama lammittimet asennetaan aluksi Ggv- ja Ggk-vaunuihin, mutta 
koska lammittimet ovat vaihtokelpoisia terasrakenteisissa lammin- ja 
jiHihdytysvaunuissa olevien lammittimien 309 TA kanssa, niin nama 
kaksi lammitinmallia sekaantuvat myohemmin eri vaunusarjojen kes
ken. 

( 3) Taman lammittimen yhteydessa otetaan kayttoon nestekaasu
pulloon liitettavan nestekaasuletkun uusi yhdistajamalli. 

19895/72 
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Uusimallisessa yhdistajassii ei kayteta laink:aan tiivistetta, kuten 
aikaisemmin asennetuissa yhdistajissa, vaan tiivistys tapahtuu yhdista
jiissii olevan rengasmaisen koholleen painuessa pulloventtiilin tiivis
tettii vastaan. Kuva 4 selventaii vanha- ja uusimallisessa yhdistajassa 
olevia eroja. 

Uusi yhdistiijiimalli otetaan kiiyttoon vahitellen myi::is kaikissa aikai
semmin asennetuissa nestekaasuletkuissa. 

Siirtymavaiheen aikana tulee niiita yhdistajia olemaan siis kahta 
mallia, joten nestekaasupullon vaihtajan on huolellisesti katsottava 
kuuluuko yhdistajaan tiiviste vai ei. 

( 4) Uusi yhdistajamalli edellyttaa, etta nestekaasupullot letkuineen 
asetetaan pullokeskukseen kuvan 1 esittamiilla tavalla, koska neste
kaasuletkut kaikissa muissa asennoissa joutuvat liian jyrkille mutkille 
ja murtuvat rikki. 

( 5) Neste'kaasulammittimien yleisesta kayti::ista, nestekaasupullokes
kuksista, pullojen vaihdosta, liimmittimia kayttaviin henkili::ikunnan pa
tevyydesta jne. on voimassa samat maiiriiykset, jotka aikaisemmin on 
annettu kaskylehdessa 4 a/ 69. 

2. KAYTTOOHJEET 

( 1) LAMMITTIMEN SYTYTYS on suoritettava seuraavassa jar
jestyksessa. ( Katso kuvaa 1) 

- Avaa kaasupullokeskuksessa olevan automaattisen pullonvaihto
venttiilin molemmin puolin olevat sulkuventtiilit. 

- Avaa molempien nestekaasupullojen pulloventtiilit vasemmalle 
kiertaen ( vastapaivaan). Katso mita jaljempiina on sanottu pullovent
tiilien avaamisen yhteydessa suoritettavasta ylivirtausventtiilien avaami
sesta. 

- Totea haistamalla, etta kaasuvuotoja ei esiinny venttiileissa, let
kuissa, putkistossa eikii liittimissa. 

- Aseta automatiikan saati::inuppi asentoon 9. ( Muissa asennoissa 
lammitin ei syty lainkaan tai syttyy epavarmasti) 

- Tarkista, etta lammittimen saati::inuppi on F-asennossa. 

- Paina lammittimen saati::inupin alapuolella oleva kaasun pakko· 
syi::itti::i vipu alas ja pida sita alhaal'le painettuna. 
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Noin 5 sekunnin kuluttua siitii kun pakkosyotto vivun painaminen 
alkoi painetaan sytytyspaininta, jolloin pietso-siihkoinen kipinii sytyttiiii 
kaasun sytytysaukossa. 

Kaasun pakkosyotto vipua pidetiiiin edelleen alaspainettuna syty
tyksen jiilkeen vielii noin 45 sekuntia, jonka aikana avoliekki ajoittain 
palaa liimmittimen pinnalla. 

- Edelliimainitun ajan kuluttua piiiistetiiiin kaasun pakkosyotto 
vipu irti ja liimmittimen siiiitonuppi kierretiiiin vastapiiiviiiin M-asen
toon. 

HUOMAUTUKSIA: 

- Mikiili liimmitin ei syystii tai toisesta syttynyt on odotettava 
muutama minuutti ennenkuin sytytys aloitetaan uudelleen. 

- Mikiili sytytyskipinii ei syty sytytyspaininta painettaessa, voi
daan sytytys suorittaa tulitikulla. 

( 2) LAMPOTILAN SAA TO 

- Kiiiinnii liimmittimen automatiikan siiiitonuppi haluttua vaunun 
liimpotilaa vastaavaan asentoon heti kun liimmitin on syttynyt. 

Siiiitonupin asento 2 pitiiii vaunun liimpotilan n. 11 ":na. 

- Automatiikka ohjaa vaunun liimpotilaa ainoastaan liimmittimen 
minimi- ja maksimi liimpotehojen (1500 . . . 2 700 kcal/h) viilialueella, 
joten leudolla ilmalla vaunun liimpotila nousee, jos liimmittimen mi
nimiteho on suurempi kuin vaunun liimmontarve. 

( 3) LAMMITTIMEN SAMMUTUS 

- Sulje molemmat pulloventtiilit myotiipiiiviiiin kiertiien. 

- Sulje automaattisen vaihtoventtiilin molemmin puolin olevat 
sulkuventtiilit. 

- Kiiiinna Iammittimen saatonuppi F-asentoon. 
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Nesfekaasulelkujen oikeo o.senfo 

Aulomatiikon 
.siiiiliinuppi_ 

N£ST£HAA5ULAMMiTiN BUTA-THERMiX 324TA 

J<uva1. 
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N£ST£KAASUL£THUSSA OL£VA 
YJ.lDiSTAhi. JA VLiViRTAUSVENTTiil.i 

KUVA 2 . 

Nama pinnal meneval vhi~M 
y/ivirlau3venlliiliii avalltltlSSO 

Pullovenlfiilin ulosvirlousouk· 
lfoon kierrelliiva yhdisfiij!!.._ 

HUVA 3. 

KUVA 4. 

-e 

/'fafli jasso fti.vi.sfe on 
olfovo mgiis yhdisliijiissii 
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3. YLIVIRTAUSVENTTIILEIST.A 

Pulloventtiilien ja nestekaasuletkujen valiin on asennettu ns. yli
virtausventtiilit ( katso kuvia 1, 2 ja 3) jotka automaattisesti sulkevat 
kaasun virtaamisen pullosta nestekaasuletkun katk:etessa tai irrotessa. 
( Ei sulje kaasun virtausta vuototapauksissa) 

Nama ylivirtausventtiilit saattavat toimia pulloventtiileja, samoin
kuin automaattisen vaihtoventtiilin molemmin puolin olevia sul:kuvent
tiilejakin avattaessa. 

Taman vuoksi on aina, senjalkeen kun em. venttiilit on avattu, 
painettava kummastakin pullosta lahtevaa nestekaasuletkua pulloon 
pain siten, etta kuvassa 2 esitetty rako menee kiinni. Painamisen jal
keen rako palautuu ennal1een. 

Kuva 3 esittaa ylivirtausventtiilin avaamista edella esitetylla tavalla. 

Talla toirnenpiteella, joka suorltetaan aina molemmille ylivirtaus
venttiileille, varmistetaan ylivirtausventtiilien auki jaaminen ja hiiiri6-
t6n kaasun virtaus lammittirnelle kummastakin pullosta. 

(N:o Lko 31140/412/72, 19. 12. 72.) VT 1 a/73. 1. 

POLTTOPURISTEEN LAMMITYSKOKEILU 
JUNISSA 61/62, 63/64 JA 73/74 

10. 1.-31. 3. 1973 valisena aikana kokeillaan asiakohdassa maini
tuissa junissa kulkevien puurakenteisten makuuvaunujen kattilalammi
tyksessa polttopuristeen kayttoa. Huomautetaan, etta muita vaunusar
joja ei polttopuristeilla saa toistaiseksi lammittaa. 

Koska polttopuristeen lampoarvo on huomattavan korkea po'ltto
puuhun verrattuna, niin lammitystapa eroaa totutusta puulammityk
sesta. Naista seikoista johtuen liikennepiirien toirnesta annetaan ennen 
lammityskokeilun alkamista lyhyt Iammitysopastus sille juna- ja asema
henkilokunnalle, joka saattaa joutua polttopuristelammitysta hoitamaan. 
Lammitystehtavaan ei saa maarata henkiloa, joka ei ole tata opastusta 
saanut. 

Junahenkilokunnalle huomautetaan, etta mikali tuli syystii tai toi
sesta lammityskattilassa sammuu matkan aikana, voidaan se uudelleen 
sytyttaa asiakohdassa mainittujen junien Fo·vaunujen kalustokaapeissa 
olevilla ZIP-sytykkeilla. 

Po!ttopuristelammitysta on hoidettava tunnollisesti seuraavia liim
mitysohjeita noudattaen: 
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SYTYTYS: 

1. Puhdista rostit ja tuhkapesa palamisjatteista. 

2. Aseta sytyke tulipesan pohjalle ja sytyta se. 

3. 5-6 polttopuristetta patkitaan kukin kolmeen neljaan osaan ja 
osat asetetaan sytykkeen ymparille ja paalle. 

LAMMITYKSEN HOITO: 

1. Polttoaineen lisays ( enintaan 7 polttopuristetta) suoritetaan edelli
sen taytoksen ollessa viela hyvalla hiilloksella. 
Puristeet asetetaan tulipesaan kokonaisina. Jos kuitenkin vaunun 
lampotila vaatii lisaamaan vain 1 tai 2 polttopuristetta, niin puris
teet patkitaan palamisen varmistamiseksi. 

2. 5-7 polttopuristeen palaessa tulipesassa riittavat nama kovallakin 
pakkasella pitamaan vaunun lampotilan normaalina. Leudolla ilmalla 
ja vaunun lampotilan sita vaatiessa lisataan puristeita tulipesaan 
vahemman. 

3. Tulen hoitoa ja vaunun lammitysta on polttopuristeen suuresta 
lampoarvosta johtuen valvottava tarkemmin kuin puilla liimmitet
taessa. ( tarkastus n. 1/2 tunnin valein) Erityisesti on lammitysta 
hoidettaessa varottava lisaamasta puristeita tulipesaan yhdella ker
taa liikaa. ( Katso kohtaa 2 ja huomioi tarkasti allaoleva varoitus.) 

VAROITUS 

MIKALI VETOLUUKKUA JOUDUTAAN AVAAMAAN KAT
TILAVEDEN LAMPOTILAN NOSTAMISEKSI, ON VEDEN L.Al\1-
POTILAN NOUSUA SEURATTAVA KOKO VETOLUUKUN AUKI
OLOAJAN, KOSKA POLTTOPURISTE ERITTAIN KUIVANA JA 
SUUREN LAMPOARVON OMAA V ANA POLTTOAINEENA KIE
HUTTAA VEDEN HYVIN NOPEASTI VETOLUUKUN OLLESSA 
AUKI. SAVUTORVI SAATTAA TALLOIN KUUMENTUA MYOS 
LIIKAA. 

(N:o Lko 22665/47/72, 19. 12. 72.) VT 1 a/73. 2. 



Ajankohtaista 

L u m i ja j a a tyi:ipaikalla merkitsevat varovaisuuden kaksinkertaistamista! 
Paitsi etta lumi hidastaa liikkumistasi, se vaimentaa myi:is aanen - liihestyvan 
junan tai varoituksen - kuulumista. Jaatynyt lumi raiteiden tai kiskojen valissa 
ybdessa kiireen kanssa saattavat muodostua kohtalokkaaksi. Noudata tasta syysta 
varovaisuutta, valta tarpeetonta ja vaarallista kiiretta. Esimiehen tehtaviin kuuluu 
buolehtia tyi:ita haittaavien ja vaarantavien lumivallien poistamisesta ja teiden ja 
polkujen ajoittaisesta hiekottamisesta. 

Helsinki 1973. Vnltion painatuskeskus 



VIRALLISIA 
TIEDOTUKSIA 

1973 N:o 2 

Viittaus Virallisiin tiedotuksiin merkitaan: VT 1/72.2 ( = lehden numero, vuosl, 
asian numero). Jakelun muutokset on ilmoitettava painatusjaostoon. 

To i m i t us: Rautatiehall itus, lehtipalvelu. 11 . 1. 1973 

Sis a I I y s: 
1. VR Virallisia tiedotuksia 1 a/73. 
2. Rontgenpienoiskuvaukset. 
3. Kansainviilisten matkalippujen keriia· 

minen ja muistiinmerkitseminen ju-· 
nissa - Kansainviilisen Rautatielii
ton miiiiriiiirnat pakolliset toimen
piteet. 

4. Valiaikaiset tilitysmiiaraykset. 
5. Tilapaisten vapaalippujen palautta

minen. 
6. Tyosopimussuhteessa olevien liiken-

netyontekijain, vaununsiivoojien, ve
turinpuhdistajien ja siivoojien palkat. 

7. Jakelulinjallikenteen aloittaminen Jy
vaskylii-Niemisjarvi viililla. 

8. Liikennepaikkojen viilimatkat 
-julkaisu: muutoksia . 

9. Avoimia virkoja ja toimia. 
10. Nimityksiii. 
11. Eroja. 
12. Kadonneita matkalippuja, henkiiO. 

kortteja ym. 

VR Virallisia tiedotuksia 1 a/73 1 
Erillisena on julkaistu VR Virallisia tiedotuksia 1 a/73 sisaltoniian: 

1. Katalyyttinen nestekaasulammitin BUTA-THERMIX 324 TA: 
kayttoohjeet. 2. Polttopuristeen larnrniryskokeilu junissa 61/62, 63/64 
ja 73-74. 

Rontgenpienoiskuvaukset 2 
Valtionrautateiden ja Oy Yleisrontgen Ab:n valillii solmitun ku

vaussopimuksen mukaisesti suorittaa mainitun yhtion kuvaaja rontgen
vaunussa A 95 rautatiehenkilokunnan ja heidan perheenjasentensa (vai
mot ja 15-18 vuotiaat lapset) maksuttomia rontgenpienoiskuvauksia 
jaljempana mainituilla liikennepalkoilla palveleville henkiloille seuraa
vasti: 

16. 1. Varkaus klo 8.30-10.00, seka Kangaslampi, Syrja, Heinavesi, 
Vihtari, Sarvikumpu, Juojiirvi, Viinijarvi ja Ylamylly valitto
masti rontgenvaunun saavuttua. Vaunu lahtee ratakuorma-auton 
vetamana Varkaudesta klo 10.20. 

5357/ 73 
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17. 1. Kitee, Kesalahti, Saari ja Parikkala viilittomasti rontgenvaunun 
saavuttua, seka Putikko, Punkasalmi, Silvola ja Paaskylahti ju
nan n :o 7783 saavuttua. Vaunu lahtee ratakuorma-auton veta
mana Joensuusta klo 8.05. 

1 ' . l. Savonlinna klo 8.00-10.30, seka Kallislahti, Rantasalmi, Jo
roinen, Huutokosk.i, Maavesi ja Siikamak.i viilittomasti junan 
n:o 9052 A saavuttua. 

19. 1. Pitkiilahti, Kurkimaki, Airaksela, Salminen, Suonenjoki, Mark
kala, Haapakoski, Loukolampi, Hauk.ivuori, Kalvitsa ja Hiirola 
valittomasti rontgenvaunun saavuttua. Vaunu lahtee ratakuor
ma-auton vetamiina Kuopiosta klo 7 .01. 

22. l. Mikkeli: kuvaus klo 8.00-11.30, sekii Otava, Mantyharju, 
Voikoski ja Vuohijarvi valittomasti rontgenvaunun saavuttua. 
Vaunu lahtee ratakuorma-auton vetiimiina Mikkelista klo 12.30. 

23. l. Myllykoski, Inkeroinen, Hamina, Hilla, Pikkusuo, Juurikorpi 
ja Kymi valittomasti rontgenvaunun saavuttua. Vaunu lahtee 
ratakuorma-auton vetamana Kouvolasta klo 8.00. 

2-L 1. Kotka: naiset klo 8.30-9.30, miehet klo 9.30-12.00 ja 13.00 
-16.00. 

25. 1. Utti, Kaipiainen, Kaitjarvi, Taavetti, Luumaki, Simola ja Vai
nikkala valittomasti vaunun saavuttua. Vaunu liihtee ratakuor
ma-auton vetamana Kouvolasta klo 7 .35. 

26. 1. Lappeeruanta: kuvaus klo 8.00-9.00 (naiset) ja 9.00-12.00 
(miehet), seka Lauritsala, Joutseno ja Rauha viilittomasti ront
genvaunun saavuttua. Vaunu lahtee ratakuorma-auton vetamanii 
Lappeenrannasta klo 14.05. 

_ 9. 1. lma tta ( jossa myos Imatrankoski, Rautjiirvi ja Simpele): naiset 
klo 9.00-10.00 miehet 1klo 10.00-12.00 ja 13.00-16.00. 

Mahdollisten esteiden sattuessa saavat asianomaiset menna kuvauk
-een muullekin kuin heille nimenomaan miiiiratylle liikennepaikalle. 
0Jiille tyontekijaryhmille, joille ei jaeta VR Virallisia tiedotuksia on 
asianomaisten Hihimpien esimie ten ilmoitettava rontgenpienoiskuvauk-
en toimeenpanosta. 

(Thj n:o 10, 5. 1. 73.) VT 2/73. 2. 

KANSAINVALISTEN MATKALIPPUJEN KERAAMINEN 
jA MUISTIINMERKITSEMINEN JUNISSA 

Kansainvalisen Rautatieliiton maiiraamiit pakolliset toimenpiteet 

Kansainvalinen Rautatieliit to UIC on maariinnyt rautateilla suori
terravat pakolliset toimenpiteet kansainvalisten rautatielippujen vaiirin
kiiytos ten ehkiiisemiseksi. 
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I Toimenpiteet kohdistuvat seuraaviin kansainvalisiin ( TCV ) lip- 3 
puihin: 

1. Matkan lopussa keriittiiviit kiinteat liput ja avoliput. 
2. Liput, joiden perusteella anotaan takaisinmaksua. 
3. Matkan aikana luovutetut tarkastusliput tai -kupongit niiden 

lippujen osalta joihin niitii on Hitetty. 
4. Liput, jotka keriitiiiin sattumanvaraisesti matkan aikana .mah

dollisimman liihellii liihtopaikkaa vaihtamalla ne korvaavaan 
lippuun, jonka avulla matkustaja voi jatkaa matkaansa, tai 
jotka valokuvataan taikka joista merkitiiiin muistiin tarpeelli
set tiedot. 

II Edellii mainittujen kohtien 1 ja 3 mukaisten toimenpiteiden osalta 
viitataan aikaisemmin eri yhteyksissii annettuihin yhii voi.massa 
oleviin kansainviil'isten matkalippujen keraiimistii koskeviin maa
rayksiin ja ohjeisiin (vrt. Lko kirj n:o 31596/69/72 4. 5. 72 
AJS:n eriniiisten kohtien muuttamisesta, Kl 19/65.8, Kl 20/66.9, 
Kl 26/68.4, VT 25/70.2 sekii VT 21 a/72.1). Niiiden maiirays
ten mukaan on kaikki Suomessa paiittyviit kansainviiliset liput 
ja kupongit keriittiivii matkustajilta ja liihetettiivii tilitoimiston 
kansainviiliseen tarkastusjaostoon ( Tru). Niiin keriittyjen kansain
viilisten lippujen avulla voidaan nailtii osin toteuttaa UIC:n vaati
mat toimenpiteet lippujen tarkastamisesta ja lippumateriaalin lii
hettiimisestii myyjiihallinnoille. 

Huomattakoon tiissii samalla, etta eriniiisten ulkomailla myytyjen 
VR:n makuu- ja lepovaunuissa kelpaavien paikkalippujen keriiii
minen matkustajilta heti niiiden vaunujen alkutarkastuksen yhtey
dessii on viilttiimiitontii sen vuoksi, etta VR niiiden avulla laskut
taa ao. myyjiihallintoja. Niimii makuu- ja lepopaikkaliput on lii
tettiivii vaunukarttaan, jolloin ao. vaunun piiiiteaseman on liihe
tettiivii ne viilittomiisti Tru. 

III Edellii I/ 4 kohdassa vaaditut toimenpiteet ovat uus1a. Meillii 
niiistii menettelytavoista on valittu kansainviilisten matkalippujen 
muistiinmerkitseminen. Niiiden toirnenpiteiden kohteeksi tuleva~ 
liihinnii Suomessa mutta myos ulkomailla myydyt kansainviiliset 
matkaliput, joiden liihtopaikka on Suomessa ( s.o. suorat liput ) . 
Vain Suomen rautateillii kelpaavat liput tai lippukupongit (Suo
men osuuskupongit), jotka Suomessa piiiittyvinii joutuvat tiiiillii 
keriityiks'i matkustajilta, eiviit tule muistiinmerkitsemisen koh
teeksi . Muistiinmerkitsemistii varten on laadittu lomake n:o 4688 
"Suomessa myydyt kansainviiliset matkaliput" . Sen tiiyttiimisestii 
annetaan seuraavat ohjeet: 
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a. Lomake taytetaan jokaisesta tarkastuksen alaiseksi maaratyssa 
junassa tavatusta kansainvalisesta lipusta ja lippuvihon erilli
sesta kupongista niirrkuin edella on esitetty. 

b. Rasti merkitaan lomakkeelle lippulajia vastaaviin ruutuihin. 
c. Perhel'ipussa aikuisten ja lasten lukumaarii merkitaiin summana 

(esim. 2+3). 
d. Yhteislipussa mainittu ryhmiin jasenm~arii ( esim. 18) ja Poh

joismaisen kiertolipun numero ( esim. 13) merkitiiiin niitii vas
taaviin kohtiin. Ryhman jiisenmaarii merkitiiiin vastaavan lipun 
mukaisesti riippumatta siitii; matkustaako ryhma kokonaisena. 
Milloin joku henkilO puuttuu ryhmiista, merkitaan eroavuus 
liput takasivulle, niinkuin siita erikseen on maaratty. 

e. Lipun numero merkitaan taydellisena sen alussa mahdollisesti 
olevine nollineen. . 

f. Lipun hinta merkitiian sellaisenaan itse lipusta tai lippuvihon 
lehdesta eika lippuvihon paallyksesta. Luokkamerkinta ( 1 tai 
2) tehdiian ao. ruutuun. 

g. Matkareitti merkitaan kustakin lipusta tai lippuvihon lehdestii. 
h. Matkatoimiston / VR lipputoimiston nimi ja sen yhteydessa 

oleva toimiston 5-numeroinen koodi ( esim. Kaleva 39091) 
seka toimiston paikkakunta merkitaan ao. riveille. 

1. Milloin tarkastukseen maaratyssa junassa ei ole muistiin mer
kittavia lippuja, rastitetaan lomakkeen vasemmassa alakulmassa 
oleva ruutu. Tama "vajaailmoitus" on ilmoituksena siita, etta 
etta maaratty tarkastus on suoritettu. 

J. Muuten lomake taytetiiiin otsikoiden mukaisesti. 

Tilitoimisto ~aatii suunnitelmat tarkastuksista seka maaraa junat 
ja ajat, joissa ja jolloin naita muistiinmerkintalomakkeita tayte
taan. On kuiten'kin tarkoituksenmukaista kohdistaa toimenpiteet 
kulloinkin sellaisiin kaukojuniin ja niiiden jatkoyhteyksiin, joilla 
ulkomaille menevat yleensa matkustavat, koska talloin saavutetaan 
helpoimmin tavoitteet. Niin ikaan on otettava huomioon, ettei 
toimenpiteita miiarata sellaisiin aikoihin, jolloin junissa suoritetaan 
matkustajien laskerrtaa . 

Merkintiilomakkeiden jakelupaikkoina ja toimenpiteiden alkamis
paikkoina tulevat toimimaan Iahinna Helsingin, Kouvolan, Piek
samaen, Joensuun, Kuopion, Kontiomaen, Oulun, Seinajoen, Haa
pamaen, Tampereen, Toijalan ja Riihimaen keskusasemat. Mer
kintalomake on nidottu 25 kappaleen niteisiin ja sita on tilattava 
painatusjaostosta. Lomakkeita tulee antaa :kulloinkin tarkastetta
vaksi maaratyn junan konduktooreille. Mikali tarkastettavassa ju
nassa konduktoori vaihtuu, jattaa tama junassa tayttamansii mer
kintalomakkeet seka tyhjat lomakkeet seuraajalleen. Tama puo-
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lestaan tiiyttiiii lomakkeet matkaosuudellaan esiintyvistii uusista li- 3 
puista. 

Tiiytetyt lomakkeet ja vajaailmoitukset jiitetiiiin junan piiiiteaseman 
junasuorittajalle. Tiimii tekee vastaanotosta merkinniin junapiiivii
kirjaan todistukseksi tarkastustehtiiviin suorittamisesta. Ellei kon
duktoori luovuta lomakkeita, junasuorittajan on vaadittava ne tar
kastukseen miiiiriit'yistii junista. Lomakkeet liihetetiiiin viilittomiisti 
tilitoimiston kansainviilis~en tarkastusjaostoon ( Tru). 

IV Suomen junissa tavattujen "korvikelippujen" hyviiksyminen 
V aikka Suomessa korvaavien lippujen laatiminen ei tule kysymyk
seen ( vrt. edell. kohta IV alku), niin kansainviilisellii lipulla mat
kustavilla saattaa tiiiilliikin esiintyii tiillaisia, ulkomailla laadittuja 
korvaavia lippuja. UIC:n asianomainen tyoryhmii esittiiii asian joh
dosta seuraavaa: Niissii tapauksissa, joissa matkustajille annetaan 
uusi lippu, jolla hiin voi matkustaa, miiiiriitiiiin kiiytettiiviiksi kan
sainviilisen lippumalliston ( MBI) mukaista yksinkertaista kan
sainviilistii menokuponkia, jonka yliireunaan kohtaan "Indications 
speciales" (erikoismerkintojii) on kirjoitettu "UIC 301/361" 
sekii al:kuperiiisen lipun numero. Tiillaiset korvaavat liput eiviit 
ole sidotut piiiillykseen. Ne hyviiksytiiiin niiin merkittyinii kupon
gissa merkityillii Suomen matkaosuuksilla. Mikiili tiillaisen kor
vaavan lipun miiiiriiasema on Suomessa, keriitiiiin tiillainen lippu 
nor:maalissa jiirjestyksessii. 

V Edellii kohdassa I/2 mainitut toimenpiteet voidaan hoitaa Tru:oon 
tulevan takaisinmaksumateriaalin perusteella. 

VI Niimii UIC:n vaatimat pakolliset toimenpiteet ovat voimassa vuo
sina 1973-1974. urc toivoo tarkastusta toimittavan henkilokun
nan toimivan siten, ettei matkustajia, jotka esittiiviit tiillaisia piiiil
lykseen nitomatto:mia korvaavia matkalippuja, saatettaisi levotto
maksi. Samoin on toimittava hie!lovaraisesti silloin, kun kansain" 
viilisiii matkalippuja merkitiiiin muistiin. Matkustajien mahdollisiin 
tiedusteluihin on toimenpiteen selitettiivii palvelevan tilastollisia 
tarkoi tuksia. 

Lopuksi on huomautettava, etta konduktoorien ja muiden lipun
tarkastajien tulee kansainviilisistii lippuvihoista irroittaa ja kcriitii 
kaikki Suomessa loppuunkiiytetyt lehdet ja kupongit. Matkalippu
jen keriiiimistii koskevat jo aikaisemmin voimassa olleet miiii
riiykset jiiiiviit voimaan mainitun kahden vuoden koeajan piiiityt
tyiikin. 

(Tit 6/252/73, 3. 1. '13.) VT 2/73. 3. 



-b-

3 Liite 1 

Muistiinmerkintiilomake 

SUOMESSA MYYDYT KANSAINVALISET LIPUT 

0 0 
Mi:.t.i 

TCV a4tf'lol1ppu perhtliPI'una, luluJ + 

+ 
11lhin 

0 TCV yhhillippu, ryt..an jhtM~iira ______ _ 

·o 't Pohjelatuinef'l kierlc.etlca n:o ______ _ 
lipun/kupot~ g i n n:o 

~ 
~ 

., My)'"t.i\ol•ilfton ni•i Ja ,._.erO----------------Iluoltka lhlnh 
~ ~~··~~~··~~~~:~~·~====================~·~,~~~~~~~--~~w~·::::::::~'9~:J--_jl:::::::::::::::::::::j 
s '$ M.rtc1Uy junasu n:o _____ Wlitlai _______ _ 

________ ... __ , __ 19 __ 

~ 

~ 0 VejuiU.O t h.~s Kondulcti:IOrl/1 ipuntarknl•J•------------------

Liite 2 

Korvaavan lipun taytetty malli 

@ rr9306813 
~,.. . 

(Nama malli t ova t no in puolet luonnollises ta koos taan.) 
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Viiliaikaiset tilitysmaaraykset 4 
Tilityspaikkoja koskevasta luettelosta ( ks. Valiaikaiset tilitysmaa

raykset, liite n:o 1) poistetaan Joensuun kirjauskeskukseen Jruuluva 
Tuupovaaran tilityspaikka 1. 1. 73 lukien. 

(Tit 4/230/73, 3. 1. 73.) VT 2/73 . 4. 

Tilapaisten vapaalippujen palauttaminen 5 
Eri kirjoituspisteissa ol'evien tilapaisten vapaalippujen (lorn. VR 

2310) jaljella oleva varas to pyydetaan palauttamaan tilitoimiston koti
maiseen tarkastusjaostoon ( trk). 

(Tit 13/14/73, 5. 1. 73 .) VT 2/73. 5. 

Tyosopimussuhteessa olevien liikennetyontekijain, 6 
vaununsiivoojien, veturinpuhdistajien ja 
siivoojien palkat 

Liikenneosaston normaalityopaivia suorittavien tyosopimussuhteessa 
olevien liikennetyontekijain, vaununsiivoojien, veturinpuhdistajien ja 
siivoojien kuukausipalkat on tammikuun 1 paivasta 1973 lukien vah
vis tettu seuraavan suuruisiksi: 

Liikennetyontekija tyohon tultua ... . 
~ vuotta palveltuaan ....... ...... . 
alemman patevyystutkinnon suorittami-

sen jalkeen ............. . .... . 
kolme vuotta edellisesta . .......... . 
vaununsiivooja, veturinpuhdistaja, ase-

Paikkakun taluokka 
II 

861,24 
881,52 

I 
885,61 
906,47 

III 
836,86 
856,57 

954,91 
982,46 

928,62 
955,42 

902,34 
928,38 

masiivooja, toimistosiivooja . . . . . . 864,77 840,97 
861,24 

817,17 
836,86 kaksi vuotta palveltuaan . . . . . . . . . . . . 885,61 

(N:o Lko 184/124/73, 5. 1. 73.) VT 2/73. 6. 

Jakelulinjallikenteen aloittaminen Jyvaskyla- 7 
Niemisjarvi valilla 

Jyvaskyla-Niemisjarvi jakelulinjalla, joka lakkautettiin vuonna 
1966, on liikennoiminen aloitettu jaljempana mainittua ajoreittia kayt
tiien uudelleen 2. 1. 1973 alkaen siten, etta Jyvaskylasta ajetaan Lie-
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vestuoreelle saakka joka tyopaivii, mutta Lievestuoreelta edelleen Nie
misjiirvelle vain tiistaisin ja torstaisin. 

Merkinna t tiistii linjasta lisiitaan Valtionrautateiden Autoliikenne
siiiintoon sivulle 76 seuraavasti: 

Linja Linja 
n:o 

Pituus 
km Ajoreitti 

713 Jyviiskylii-Niemisjiirvi 38 Jyviiskylii-Vaajakoski 
-Metsolahti-Lie
vestuore-Niemisjarvi 

(N:o Lko 23865/66/72, 8. 1. 73.) VT 2/73. 7. 

Ajo-
paiviit 

Jy-Lvt 
X ei L 
Lvt-Nj 
Ti To 

8 Liikennepaikkojen viilimatkat -julkaisu: muutoksia 

Koska 1. 1. 1973 lukien on Tuupovaaran liikennepaikan tilitysase
maksi muutettu Ilomantsi, on liikennepaikkojen viilimatkatkirjaan teh
tiivii Tuupovaaran kohdalle sarakkeeseen 4 seuraava muutos: 

Ilomantsi 27 
Ilo 27 Jns 44 

sekii Tuupovaaran alaisen Herajiirven liikennepai'kan kohdalle sarak
keeseen 4 seuraava muutos: 

Ilomantsi 18 
Ilo 18 Jns 53 

(N:o lJko 23862/67 /72.) VT 2/73. 8. 

g Avoimia virkoja ja toimia 

Ensi luokan liikennetarkastajan virka ja toisen luokan 1. pl asema
paallikon virka. Rautatiehallitukselle osoitetut kirjalliset hakemukset 
on toimitettava rautatiehallituksen kirjaajalle viimeistiiiin helmikuun 7 
piiiviinii 1973 ennen kello 12 (postitse ennen virka-ajan piiattymista). 

Edellii mainittuihin virkoihin nimitetyt sijoitetaan toistaiseksi seu-
raavasti: 

1. 1k liikennetarkastaja: Joensuun liikennepiiriin ( 1) ja 
2. lk asemapiiallikko 1. pl: Savonlinnan ( 1 Sl) liikennealueelle. 

Alemman palkkaluokan apulaisasemapaallikon virka (A 22 pl) ja 
vaunumestarin virka. Rautatiehallituksen liikenneosaston piiiillikolle 
osoitetut kirjalliset hakemukset on toimitettava rautatiehallituksen kir-
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jaajalle viime1staan helmikuun 7 paivana 1973 ennen kello 12 {pos- 9 
titse ennen virka-ajan paiittymista). 

Edellii mainittuihin virkoihin nimitetyt sijoitetaan toistaiseksi seu
raavasti: 

a.p. apulaisasemapaallikko (A 22 pl): Helsingin ( 1 Hki) llikenne
alueelle ja 

vaunumestari: Joensuun varikolle ( 1). 

Y p 1 l rakennusmestarin ( 24) virka, toistaiseksi Helsingin rata
piirissa ( Riihimaki; viran haltija toimii Riihimiien vastuualueen vas
taavan rakennusmestarin tehtavissii). Rataosaston johtajalle osoitetut 
hakemukset on toimitettava rautatiehallituksen kirjaajalle viimeistaiin 
7. 2. 1973 ennen kello 12 (postitse ennen virka-ajan paattymistii). 

Apulaiskanslistin (A 11) toimi, toistaiseksi Kouvolan ratapiirin 
toimistossa ( Kouvola). Rataosaston johtajalle osoitetut hakemukset 
on toimitettava Kouvolan ratapiirin paiillikolle viimeistaan 7. 2. 1973. 

HUOM. 

Rautatiehallituksen kirjaajan osoite: Vilhonkatu 13 00100 Hel
sinki 10. 

Nimityksia 

L lii kenne o sasto 
Seinajoen liikennepliri : yp . asemamestarin virkaan (Kiilvla) ap. asemamestarli 

Veli Reino Pekka Ollikainen, junamiehen toimeen (Ylivieska) asemamies Alpo 
Llmarli IGnnula, asemamiehen toimiii.n (Pannainen) ylim. asemamiehet Keijo 
Juhani Tervasmiiki, (Harma} Pentti Pasala, (Eskola) Seppo Armas Lehto, 
veturinkuljettajan virkoihin (Vaasan varikko) veturinlammittajat Erkki Johannes 
Makela, Uljas Ilmari Pohjola, ( Kokkolan varikko) Arvi Ohvo, Allan Helmer 
Roos, Markus Haapoja, junarniehen toimun (Kokkola) asemamiehet Eri.k Johannes 
Backlund, Anders Viljam Yli-Hukka, huoltorniehen toimeen ( Seinajoen varikko) 
ylim. huoltomies Pentti Kalevi Paganus, tallirniehen toimeen (Ylivieskan varikko) 
ylim. tallimies Toivo Mati Hanni, asemamiehen toirniin (Kokkoia) yLim. asema
rniehet Paavo Kangas, Bengt Anders Viktor Porko, apulaiskanslistin toimeen 
(A 11 ) (Seiniijoki ) konttoriapulainen Irja Kaarina Kivisto, konttoriapulaisen 
toimeen (A 8) (Seliniijoki) ylim. toimistoapulainen Aune Annikki Vire. 

Pieksiimaen liikennepiiri: veturinkuljettajan virkoihin (Pieksfuniien varikko) 
veturinliimmittiijiit Pentti Olavi Siltalahti, Aarto Kustaa Ens.io Markkanen, Eino 
Olavi Ropponen, Viljo Pauli Sidorow, Pekka Antero Halttunen, Osmo Uolevi 
Pakar>inen, ( Iisalmen varikko ) Vilho Olavi Iivavinen, V·ilho Olav.i Tikkanen, 
(Kontiomiien varikko) Toivo Kalevi Mustonen, Pentti Olavi Simon Ronkainen, 
Martti Kalevi Leinonen, yliasentajan toimeen (Jyviiskyliin varikko) 1. lk siihkO
asentaja Lauri Mikko Johannes Matilcainen, vaununtarkastajan toimeen (Kuopio) 
vaununasentaja Veikko Pekka Matilainen. 

Joensuun llikennepiiri: veturinliimmittiijiin toimiin (Joensuun varikko) ylim. 
veturinliimmittajiit Heikki Johannes Turunen, Pentti Olavi Viinttiiien, Matti 

10 
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Amero Kurk.i, Olli ViJ.ho R.'iisiinen, Seppo Tapani Kiikela, (Nurmes) tilap. 
veturinliimmittiija T1imo Olavi Lohtander, vaununtatkastajan toimeen (Joensuun 
varikko) vaununvoitelija Pertti Juhani Turunen, vaihdemiehen toimiin (Joensuu) 
asen.amiehet Mauri Albert Heinonen, Kauko Eemil Rauhala, junamiehen toim.iin. 
(Joensuu) asemamiehet Olavi Immonen, Veikko Johannes Kaltiainen Kaino 
Scveri Soder, (Savonlinna) Yrjo Eelis Mertanen, tallimiehen toimeen (Joensuun 
val1ikko) ylim. taJlimies Lauri Tallus, asemamiehen toimiin (Outokumpu) yl.im. 
asemamiehet Tatmo Pertti Asikainen, (Viinijarvi) Kauko Tapio Vii.isto, (Savon
linna) Pertti Aatos Laukkanen, Erkki Ilmari Latonurnmi, (Niirala) Martci Ilmari 
Ronkainen, (Punkasalmi) tilap.asemarnies Rauno Juhani Itkonen, apulaiskanslistin 
(A 10) toirneen ( Uimaharju) ylim. toim:istoapulainen Kirstii Hillevi Toropainen, 
konttoriapulaisen toimeen (A 8) (Lieksa) ylim. toimistoapulainen Irja Ilona 
Kortela:inen. 

Oulun liikennepii.ri: ylikonduktoorin virkoihin ( Oulu) konduktoonir Eino 
Armas Karppinen, Onni Artturi Mustonen, Unto Ilmari Ehovuo ja Olavi 
Johannes Ollanketo. 

Koneosasto 
Koneinsinoorln (S 12) virkaan yp . 2 1k koneinsinoori Hannu Martti Tolamo, 

y1iteknikon (A 25) virkaan y1iteknikko (A 24) Orjo Arthur Orrainen, yliteknikon 
(A24) virkaan (Hyvinkaiin konepaja) teknikko Uno Oskar Virtanen, ylim. 
yllteknikon (A 23) toimi:in vt. ylim. teknikko Paavo Juhani SahJman ja teknikko 
( tyi:isop.) Taimo Olavi Tattari, ylim. teknikon (A 23) toimeen ylim. teknikko 
(A22) Paavo Johannes Kamarainen, tarkaajan (A21) virkaan (Hyvinkaiin kone
paja) 2 lk kirjuri ErJr.ki Juhani Komulainen, ylim. kustannuslaskijan (A 20) 
toimeen (Pasilan konepaja) ylim. yp. 2 Ik kirjuni Erkki Antero Valkonen, ylim. 
kirjurin (A 11) toimeen ( Pasilan konepaja) ylim. toimlstoapulainen Tuula 
Aulikki Sarvi, ylim. toimistoapulaisen (A 8) toimiin (Pasilan konepaja) ylim. 
toimistoapulaiset Leena Anneli Heinonen, Eila Amanda Rantanen, yp. vahti
mestarin (A 10) toimeen (Pasilan konepaja) vt. yp. vahtimestari Scig Kristian 
Strandberg, ylim. piirtiijiin (A 10) toimeen vt. ylim. piirtaja Tuija Marja Saarinen, 
ylim. piirtiijiin (A 13) toimeen vt. ylim. piirtiijii Tuomo Juhani Leskinen, konrtori
apulaisen (A 8) toimeen (Pasilan konepaja) ylim. toimistoapulainen Hilja Lea 
Turunen, konttoriapulaisen (A 7) toimeen (Pasilan konepaja) ylim. toimlsto
apulainen Raija Eeva Anneli Peltola. 

Hanklintaosasto 
Yp. 2 1k kirjurin (A 19) virkoihln (Helsingin varasto) ylim. toun;sto

apulainen Kari Niilo Ensio Nikkinen, yp. 2 1k kirjuri Velikko Ilmari JussJ-Pekka, 
( varastotoimisto) yp. 2 lk kirjuri Lauri Vilhelm Hiitonen, apulaisvarastonpiiallikon 
virkoihin (A 21) (Seiniijoki) yp. 2 1k kirjurit Ahti Kalevi Joki-Pesola, (Vaasa) 
Esko Kustaa Vuorinen ja varastomesrarin toimeen (Hyvinkaii) ylim. varasto
mestari Jouko Antero Miettinen. 

11 Eroja 

Liikenneosasto 
Varikonpaiillikko Reino Osvald Marte, veturimestari Tauno Eemeli Kippola, 

veturinkuljettajat Eino Johannes Heikkila, Viljo Heikkonen, Lauri Julius Jauhiai
nen, Alvar Kdrvesniemi, Pentti Kalervo Koskivirta, Heikki Vilhelm Lehmusmetsii, 
Orvo Olavi Lehtinen, Mauno Olavi Lehtonen, Erkki Emil Lindfors, Martti 
Mikael Niskanen, Viiino Johannes Pakkanen, Osmo Eells Parviainen, Reino 
Olavi Penttinen, Kauko Saisalo, Veikko Ilmari Tarlcia, Onni Kustaa Taskinen, 
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Armas Turkkila, Risto Pentti Aro, Gosta Arvid Edvard Ekholm, Jaakko Olavi 11 
Hakala, Orvo Johannes Hakala, Kaarlo Olavi Harju, Niilo Aarne Johannes 
Hernua, Jouko Jalmari Janatulnen, Kauko Ilma11i Jokilehto, Taisto Olavi Kaipai-
nen, Relno J aakko Kesk.inen, Ahti Kalevi Kuusimurto, Viljo Einar Lempinen, 
Veikko Lauri Antero Nevalain n, Niilo Ensio Pakarinen, Harry Villehard Palm-
berg, Pauli Armas Rautava, Martti Tuomo Rusanen, Eino V.ilhelm Riisiinen, 
Pauli Jouko Salokannel, Martti Alpo Siro Into Vihtori Talvenmaa, Pentti 
Henrik Tuhkanen, Armas Olavi Uotinen, Erkid Einar Varpukari, Seppo Johannes 
Paivio Vuorio, Aarne Alvari Huhtiniemi, Sauli Edvard Hytonen, Onerva Aatos 
Kinnunen, Toivo Kalervo Koppioen, Allan Arnold Korpela, Taisto Antero Korpi, 
Niilo Hen11ik Korvola, Yrjo Johannes Laine, Oiva Nestori Lehti, Eino Emil 
Liukkonen, Uuno Edvard Makinen, Veikko Mikael Niskala, Sulo Armas Pellinen, 
Viljo Veikko Sojonen, Touko Solio, veturinliimmittajiit Sigvald Erik Johannes 
Rornar, Henry Olof Heinonen, Eero Molsii, Keijo Kalevi Nurmi, Reino Vauhko-
nen, vaununtarkastajat Aarne Johannes lkiiliiinen, Toivo Johannes Lappalainen, 
Lauri Feliks MiikeHi, Tauno Ilmari Ylinen, Kalevi Kustaa Muona, Kaarlo Olavi 
Tamrnela, Esa Vanhanen, vaunumestal'i Uuno Alfred Hakulinen, huoltomies Lauri 
Marias Toivonen, tallimies Eelis Laulainen, 1 1. siihkoasentaja Oiva Alfred 
Mikkola, autonkuljettaja Osmo Tuomas Ojala, koneenhoitajat Uuno Vihtori 
Lehtinen, Laud Venniilammi ja Tauno Villanen. 

Kadonneita matkalippuja, henkilokortteja ym. 12 
Tletokonetoimistossa palvelevan ohjelmoija Piiivi Klivelan henkilokortti 

n:o 150644 ja asuntovapaalippu n:o 237964, viilille Helsinki-Huopalahti, ovat 
kadonneet ja kuoletetaan. (Tkt 5/14/73, 4. I. 73.) 

Eliikkeellii olevalle varastomestari Fjalar Backlund'ille hallintotoimistossa 
kirjoitetur henlcilokumaliput n:ot 1534-1535 ovat kadonneet 2.1. 1973 ja kuole
tetaan. (N:o Hlo 13/14/73, 5.1. 73.) 

Helsingin liikennea:lueen 1iikennetyonrek.ijii Osmo Sakari Nissiselle 09. 08. 1972 
kirjoitettu henkJlokortti n:o 57815 on kadonnut ja kuoletetaan. (Hki lpp 
54/14/73, 5. 1. 73.) 

Helsiogio varikon tilap. vaununvoitelijalle Pcntti Kalevi Siljamiielle kirjoitettu 
henkilokortti n:o 36653 on kadonnut ja kuoletet11an. (Hki lp 55/14/73, 5. 1. 73.) 

Helsingin keskusaseman vaihdemiehelle Paul Massiselle 24. 11. 1959 kirjoitettu 
henkilokortti n:o 050770 on kadonnut ja kuoletetaan. (Hki lp 85/14/73, 5. 1. 73.) 

Helsingin keskusaseman asemamiehelle Aapo Kivistolle aikavapaalippua varten 
annettu henkilokortti n:o 104064 ja asuntovapaalippu n:o 226091, kJrjoitettu 
matkalle Helsinki-Huopalahti, kelpoisuusaika 01. 11. 1972-30.04.1973 ovat 
kadonneet ja kuoletetaan. (Hki Jp 86/14/73, 5. 1. 73.) 

Konepajatyolaiselle Esko Peltoselle kirjoitetut henkrilokortti n:o 197700 sekii 
asuntolippu n:o 210041 matkalle Pasila-Puistola ovat kadonneet ja kuoletetaan. 
(Psl knp 4. 1. 73.) 

Kouvolan liikennepiirissii palvelevaJle asemamies Aimo Kalevi Kotilaiselle 
Kouvolassa kirjoitettu henlcilokorttli N :o 73600 ja samoin rasemamies Esko 
Matilaiselle Kouvolassa kirjoitettu henkilokortti N:o 73014 ovat kadonneet ja 
kuoletetaan. (Kv lpt n:o 61/14/73, 5. 1. 73.) 



Ajankohtaista 

- Ehka asia ei aina olekaan niiin: 
Veturinkuljettaja, kiiytii vihellinopastima olosuhte;den niin vaatiessa kerran 

useammin kuin kerran liian harvoin! Edessasi olevan sun1w1, rankkasateen, lurni
pyryn tms. takana on ehkii yksiniiinen resiinamies tai vaihteenpuhdistaja, joka 
hiinkiian ei nae lahestyvaa junaa. Vastaavanlaisia tilanteita muodostuu kaarteisilla 
radoilla kirkkaallakin ilrnalla. 

Helsinki 1973. Valtion painatuskeskus 



VIRALLISIA 
TIEDOTUKSIA 

1973 N:o 3 

Vllttaus Vlralllslln tledotuksiln merkltiin: VT 1/72.2 (- Jehden numero, vuosl, 
asian numero). Jakelun muutokset on ilmoltettava palnatusjaostoon. 
To I mIt us: Rautatiehallitus, lehtlpalvelu. 18. 1. 1973 

Sisiillys: 

1. Lantinen yhdysliikenne - NORDEK
tariffi. 

2. Valtionrautateiden veroilmoituksissa 
ilmoitettavat asuinhuoneistoista 
saadut vuokra- ym. tulot. 

3. Tornion ja Naantalin kautta liihetetta
van vientisahatavaran h.--uljetus. 

4. Jakelulinjaliikenteen aloittaminen Jy-
vaskyla-Niemisjarvi valillii. 

5. Kappaletavara- ja autoliikennepaikat. 
6. Avoimia virkoja ja toimia. 
7. Kadonneita matkalippuja, henkilO

kortteja ym. 

Lantinen yhdysllikenne - NORDEG-tariffi 1 
NORDEK-tariffiin ( tariffi n:o 9162) ilmestyy 1. 2. 197 3 lisiilehti 

n:o 39. Lisalehti sisaltaa mm. Suomen uusitun asemaluettelon, jossa 
Suomen/Ruotsin yhclistetyt valimatkat on laskettu uudelleen, uudet 
DB:n rahtitaulukot ( taulukot I A 1 ja I A 2) seka Norjan asemaluet
telon. Taman lisalehden ilmestyttya lakkaavat lisalehdet n:o 22-26 
olemasta voimassa. 

Lisalehti jaetaan heti kun se on saatu Saksasta. 

(Tft n:o Tou 11/252/73, 11. 1. 73.) VT 3/73. 1. 

V altionrautateiden veroilmoituksissa ilmoitettavat asuin- 2 
huoneistoista saadut vuokra- ym. tulot 

Vuoden 1972 veroilmoituksia varten ilmoittaa tilitoimisto isannoit
sijalle kuukausipalkkaa saavien vuokralaisten osalta veronalaiset vuok
ratulot seka heilta perityt lamminvesi-, sauna- ja pesutupamaksut. Li
saksi ilmoitetaan eraat muut veroilmoituksissa huomioitavat vuokra
tulot. 

Mikiili esiintyy epatietoisuutta elakkeella oleville rautatielaisille tai 
heidan leskilleen seka ulkopuolisille vuokrattujen asuinhuoneistojen 

5715/73 
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vuokratulojen suhteen, on asiaa tiedusteltava kirjallisesti tilitoimistosta. 
Tuntipalkkalaisten maksamista vuokrista saadaan tieto henkilolle palk
kaa maksaneelta piirilta, rakennusmestarilta tai varikolta, joka on toi
rnittanut vuokranmaksun pidattamisen asianomaisen palkasta (vert. VT 
2/72. 7) . 

(Tit 20/163/73, 11. 1. 73 .) VT 3/73. 2. 

Tornion ja Naantalin kautta lahetettavan vientisaha
tavaran kuljetus 

Kuljetukseen on yleensa pyrittava kayttamaan Hkk-vaunuja, joihin 
mahtuu pituuslajiteltua sahatavaraa 46 m3 eli noin 25 tonnia. Kun 
kaikkea vientisahatav'araa ei pituuslajitella toistaiseksi tai suoritetaan 
ainoastaao karkea lajittelu, tarvitaan edullisimman rahdio saavuttami
seksi Hkk-vaunuja pitempia vaunuja, jotka vastaavat 2-akselisen vau
nun kansaiovalista pituusnormia 12,5 m. Naissa kuljetuksissa kehote
taan kayttamaan 12,7 m pivkaa ja 27 tonnia kantavaa Hkb-vaunua. 

Kun erailla rataosilla ei rajoitetun akselipaioon takia Hkk- ja Hkb
vaunuja voida kuormata tayteeo kantavuuteen eika siten naita vaunuja 
kayttaen asiakas voi saavuttaa ulkomaisten rautateiden 2-akselisessa 
vaunussa 25 tonnio rahtiluokan etua, saadaan 1. 1. 1973 lukien toistai
seksi lahetettaessa sahatavaraa tallaisilta rataosilta tai niideo kautta, 
kayttaa Ob-vaunuja Hkb- ja Hkk-vaunujen sijasta. Vaunut on kuiten
kin kuormattava siten, etta tavarat voidaan vaikeuksitta siirtokuormata 
12,5 metrin pituiseen ruotsalaiseen vaunuun eli kuorman pituus ei saa 
ylittaa 12,4 metria eika 'kuorman paino 27,5 tonnia. Tallaisissa tapauk
sissa rahti lasketaan siten kuin olisi kaytetty 2-akselista vaunua . 

Rahtikirjoihin on merkittava: VT 3/73. 3. 

(N:o Lko 22052/252/73, 11. 1. 73.) 3/73. 3. 

Jakelulinjaliikenteen aloittaminen Jyvaskyla
Niemisjarvi val.illii 

Jyvaskyla-Niemisjarvi jakelulinjalla, joka lakkautettiin vuonna 
1966, on liikennoiminen aloitettu jaljempana mainittua ajoreittia kayt
taen uudelleen 2. 1. 1973 alkaen siten, etta Jyvaskylasta ajetaan Lieves
tuoreelle saakka joka tyopaiva, mutta Lievestuoreelta edelleen Niemis
jarvelle vain tiistaisin ja torstaisin. 

Merkinnat tasta linjasta lisataan Valtionrautateiden Autoliikenne
saantoon sivulle 76 seuraavasri: 



Linja Linja 
n:o 

713 Jyvaskyla-Niemisjarvi 
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Pituus 
km 

Ajoreitti 

38 Jyvaskyla-Vaajakoski 
-Metsolahti-Lie
vestuore-Niemisjarvi 

(Lt n :o Lko 23865/66/72, 9. 1. 73.) VT 3/73. 4. 
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Ti To 
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Kappaletavara- ja autoliikennepaikat 5 
Otsikossa mainitusta julkaisusta (lomake n: o 3 726) poistetaan si

vulta 36 Pudasjarven kohdalta suluissa oleva ( Kurenalus) ja autolii
kenteen yhdysasemana oleva Taivalkoski merkintoineen. Oikea mer
kinta on seuraava: 

* Pudasjarvi 010, 26, Oulu 370, 87. 

Lisaksi sivulta 57 poistetaan Sorsakosken kohdalta huomautus Oy 
Hackman liik. Varkauden as:n kautta. 

(N:o Lko 22066/66/73, 12. 1. 73 .) VT 3/73. 5. 

Avoimia virkoja ja toimia 6 
Ylimiiiiriiinen teknikon (A 22) toimi toistaiseksi rautatiehallituksen 

varastotoimiston tavaranimistoryhmassa. Hankintaosaston johtajalle 
osoitetut hakemukset on toimitettava rautatiehalliuksen hankintatoi
mistoon viimeistaan 31. 1. 1973. 

Piiiimatematiikon virka (A 30) toistaiseksi rautatiehallituksen ta
lousosastolla julistetaan taten haettavaksi. Rautatiehallitukselle osoite
tut kirjalliset hakemukset on toimitettava rautatiehallituksen kirjaajalle 
viimeistaan 8 paivana helmikuuta 1973 ennen klo 12 (postitse ennen 
virka-ajan paattymista). 

Koneinsinoorin (A 29) virka, apulaisinsinoorin (A 28) virka ja 
ensi luokan kirjurin (A 20) virka seka ylimiiiiriiinen teknikon (A 22) 
toimi toistaiseksi rautatiehallituksen koneosastolla. 

Rautatiehallitukselle osoitetut koneinsinoorin viran hakemukset, 
paajohtajalle osoitetut apulaisinsinoorin viran hakemukset ja koneosas
ton johtajalle osoitetut ensi luokan kirjurin viran hakemukset on toi
mitettava rautatiehallituksen kirjaajalle seka koneosaston johtajalle 
osoitetut ylimaaraisen teknikon toimen hakemukset on toimitettava 
koneteknilliseen toimistoon. Kaikki em. hakemukset on jatettava vii
meistaan 12. 2. 1973 ennen klo 12 (postitse ennen virka-ajan paatty
mista). 
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Kirjurin virkaan nimitetty sijoitetaan koneosaston yleiseen jaostoon, 
muut koneteknilliseen toirnistoon. 

Kaksi ap 1 l rakennusmestarin (A 21) virkaa, joista toinen tois
taiseksi Oulun ratapiirissii (Ruukki; viran haltija toimii Ruukin vas
tuualueen vastaavan rakennusmestarin tehtavissii) ja toinen toistaiseksi 
Helsingin ratapiirissa Helsingin vastuualueella (Helsinki); 

2 l rakennusmestarin (A 20) virka, toistaiseksi Helsingin ratapii
rissa Riihimaen vas tuualueella ( Riihimaki) ja 

ap 2 l kirjurin (A 15) virka, toistaiseksi Helsingin ratapiirin toi
mistossa (Helsinki). Rataosaston johtajalle osoitetut hakemukset on 
toimitettava rautatiehallituksen kirjaajalle viimeistiiiin 14. 2. 1973 en
nen kello 12 ( postitse ennen virka-ajan paattyrnista). 

Konttoriapulaisen (A 8) toimi, toistaiseksi Oulun ratapiirin toi
mistossa ( Oulu). Rataosaston johtajalle osoitetut hakemukset on toi
mitettava Oulun ratapiirin piiallikolle viimeistiiiin 14. 2. 1973. 

HUOM. 

Rautatiehallituksen kirjaajan osoite: Vilhonkatu 13, 00100 Hel
sinki 10. 

7 Kadonneita matkalippuja, henkilokortteja ym. 

Helsingin aseman liikennetyontekijiille Tapani Ekholmille 19. 2. 1972 kirjoi
tettu henkilokortti n:o 057550 on kadonnut ja kuoletetaan. (Hki lpt n:o 90/ 
14/73, 8. 1. 73.) 

Tampereen asemalla palvelevalle tilap. asemamiehelle Markku Henry Tapio 
Horpulle 8. 3. 1972 kirjoitettu henkiJokortti n:o 63821, on kadonnut ja kuolete
taan. (Tpe lpp n:o 61/14/73, 9. 1. 73.) 

Ilaapamaen aseman silvoojan Irja Makisen tyttarelle Sirpalle 3. 1. 1973 kirjoi
tettu henkilokortti n:o 158803 ja kouluvapaalippu n:o 5798 viilille Haapamaki
Notkola ovat kadonneet ja kuoletetaan. (Tpe lpp n:o 80/14/73, 12. 1. 73.) 

Turun varikon veturinlammittajiille Kalervo Ensio Maelle kirjoitettu henkilO
kortti n:o 38861 on kadonnut ja kuoletetaan. (Tku vr n:o 5/Sekh, 11.1. 73.) 

Seinajoen liikennealueella ( Sk) palvelevalle ylim. asemamiehelle Pauli Viita
selle kirjoitettu asuntovapaalippu n:o 209395, matkalle Tuuri-Seinajoki, on ka
donnut ja kuoletetaan. (Sk lpp n:o 56/14/73, 9. 1. 73.) 

Seinajoen varikon veturinliimmittiijiille Eino Sakari Viitamaelle 12. 11. 52 kir
joitettu henkilokortti n:o 42187 on kadonnut ja kuoletetaan. (Sk vr 10. 1. 73 .) 

Helsinki 1973. Valtion painatuskeskus 



VIRALLISIA 
TIEDOTUKS lA 

1973 N:o 4 
Vlittaus Virallisiin tiedotuksiin merkitaan: VT 1/72.2 ( - lehden numero, vuosl, 
asian numero). Jakelun muutokset on ilmoitettava painatusjaostoon. 
To I m it us: Rautatiehallitus, lehtipalvelu. 25. 1. 1973 

sis ii 11 y s: 

1. Laiikiirintodistukset influenssa
epidemian aikana. 

2. Tyi:inantajan sosiaaliturvamaksu. 
3. Elakeoikeuden valintaa koskevan 

ilmoituksen tekeminen. 
4. Lyhytaikaisissa tyi:isuhteissa olevien 

tyi:intekijiiin eliikelain soveltaminen 
valtionrautateillii. 

5. Valtionrautateiden virat ja toimet. 
6. CIV:n lisiisopimuksen voimaan tulo. 
7. Ri:intgenpienoiskuvaukset. 

8. Kansainviilinen liintinen rahtikirja. 
9. Poikkeus VAK:n miiiitiiyksistii. 

10. Koululaisten urheiluloma-alennus 
v. 1973. 

11. Nimilyhennyksen kiiyttoonotto. 
12. Avoirnia virkoja ja toimia. 
13. Nimityksiii. 
14. Kadonneiden vapaalippujen kuolet

tamisesta luopuminen. 
15. Kadonneita henkili:ikortteja ym. 

Liiiikiirintodistukset influenssaepidemian aikana 1 
Virkamiehet 

Valtioneuvosto on 19. 1. 1973 valtiovarainministerion esittelysta, 
nojautuen 19 paiviina tatnl1likuuta 1943 valtion viran tai toimen halti
jain palk.kauksesta annetun asetuksen 15 a §:n 1 momenttiin, sellai
sena !ruin se on 24 piiiviinii huhtikuuta 1970 annetussa asetuksessa 
( 289/70), piiiittiinyt yleisen influenssaepidemian johdosta antaa seu
raavat miiaraykset sairauden todistamisesta haettaessa virkavapautta 
influenssaan sairastumisen johdosta. 

1. V altion viran tai toimen haltijan hakiessa influenssaan sairas
tumisen perusteella virkavapautta enintiiiin seitsemiin piiiviin ajaksi 
:sairautta ei tarvitse todistaa alussa mainitun asetuksen edellyttamallii 
liiakarin, terveyssisaren tai sairaanhoitajan antamalla todistuksella. Sai
raus on kuitenkin todistettava kahden luotettavan henkilon antamalla 
todistuksella tai muulla hyvaksyttavalla tavalla. Milloin erityiset syyt 
antavat siihen aihetta on viran tai toimen haltija velvollinen tassiikin 
tapauksessa esittamaiin asetuksen edellyttaman todistuksen selvityk
sena sairaudestaan. 
(:,126/73 
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2. Tarkempia saannoksia niiiden maaraysten soveltamisesta antaa 
tarvittaessa valtiovarainministerio. 

3. Naita maarayksia sovelletaan 1 piiivaan toukokuuta 1973. 

Tyosopimussuhteessa olevat 

Tyovoimaministerio on 12. 1. 1973 paattiinyt valtion tyontekijiiin 
terveydenhuollon ohjesaiinnon ( 61/70) 20 § :n perusteella, etta in
fluenssaepidemian arvioituna kestoaikana ei influenssaan sairastuneita 
velvoiteta laiikarin vastaanotolle, ellei tyontekija oleta kysymyksessa 
olevan jonkun muun sairauden tai influenssan lisa- tai jiilkitaudin. 
Nain allen ei tana aikana sairauspoissaolosta vaadita myoskaan laiika
rin todistusta, elleivat erityiset syyt toisin vaadi. Em. perusteella voi
daan sairausajalta maksaa valtion tyontekijiiin terveydenhuollon ohje
saiinnon tai mahdollisten tyoehtosopimusmaaraysten mukaista sairaus
ajan palkkaa sairauden kestoajalta ilman laakiirin todistusta, mikiili 
muut palkan maksamisen edellytykset ovat olemassa. Tyontekijiin tulee 
kuitenkin heti ilmoittaa sairastumisestaan esimiehelleen tai tyomaan 
toimistoon. Erityisesti on syyta korostaa, etta jos sairaus jatkuu yli 
sairausvakuutuslain maaritteleman ns. karenssiajan, on tyontekija eh
dottomasti osoitettava laakiirinhoitoon. Niiissa pidemmissa sairaus
tapauksissa tulee sairausvakuutustoimistolle tehtavissa tyonantajan 
ilmoituksissa ja piiiviirahahakemuksissa selvasti ilmoittaa tyonantajana 
toteama sairastumispaiva, ja paiviirahahakemukseen on liitettava laa
karin antama laakiirintodistus. 

(Hlo n:o 125/160/73, 22. 1. 73.) VT 4/73. 1. 

2 Tyonantajan sosiaaliturvamaksu 

Tyonantajan sosiaaliturvamaksus.ta 1 paivana marraskuuta 1963 
annetun asetuksen 1 §, sellaisena kuin se on 11 piiivana joulukuuta 
1970 annetussa asetuksessa (770/70), on 29.12.1972 annetulla ase
tuksella ( 960/72) muutettu nain ikuuluvaksi: 

1 §. 
Ty6nantajan sosiaaliturvamaksun suuruus on vuonna 1973 
1) ennen 1 paivaa huht.ikuuta suoritetun ennakkoperinnan alaisen 

palkan maarasta 7,25 prosenttia seka 
2) sanottuna paivana tai sen jiilkeen suoritetun ennakkoperinniin 

alaisen palkan maarasta 8 prosenttia, kuitenkin ... 

Tyonantajan 'sosiaaliturvamaksun suuruus on 1 paivasta tammi-
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kuuta 1974 alkaen 7,5 prosenttia suoritetun ennakkoperinnan alaisen 2 
palkan maarasta, kuitenkin ... 

(Hloj n:o Hlo 50/133/73, 17. 1. 1973. Vrt. Kl 8/64. 1. ja VT 
1/71. 1.) VT 4/73. 2. 

Elakeoikeuden valintaa koskevan ilmoituksen tekeminen 3 
Elakeoikeuden valintaa koskevan ilmoituksen tekemisesta eraissa 

tapauksissa 29 piiivana joulukuuta 1972 annetun lain (933/72) mu
kaan voidaan toukokuun 20 paivana 1966 annetun valtion elakelain 
voimaanpanolain ( 281/66) 4 § :ssa tarkoitettu ilmoitus elakeoikeuden 
sailyttamisesta, sen estamatta mita viimeksi mainitussa lainkohdassa 
on saadetty, tehda viela vuoden 1974 aikana. 

(Hloj n:o Hlo 48/130/73, 17. 1. 1973 - Vrt. VT 1/72. 4.) 
VT 4/73. 3. 

Lyhytaikaisissa tyosuhteissa olevien tyontekijain 4 
elakelain soveltaminen valtionrautateilla 

Lyhytaikaisissa tyosuhteissa olevien tyontekijain elakelakia ( 9. 2. 
1962/134) on muutettu mm. 16. 12. 1966, 20. 12. 1968, 14. 7. 1969, 
14. 4.1972 ja 29. 12. 1972 annetuilla laeilla (640/66, 691/68, 470/ 
69, 275/72 ja 935/72). Mainitut muutokset huomioon ottaen tulee 
Kaskylehdessa 4/69 julkaistu ote ko. laista kuulumaan seuraavasti: 

1 §. 
Tyontekijalie, joka tyoskentelee metsatyossa, uittotyossa, maatila

ja puutarhatalouden eri toissa, maa-, vesi- ja talonrakennustyossa, maan
parannustyossa, turveteollisuustyossa, satamatyossa tahi kotimaanliiken
teen aluksessa taikka, sikali kuin asetuksella saadetaan, muulla sellai
sella alalia, jolle lyhytaikaiset tyosuhteet ovat l'uonteenomaisia, on tyon
antajan kustannettava elaketurva vanhuuden ja tyokyvyttomyyden va
ralta seka tallaisen tyontekijan omaisille perhe-elaketurva taman lain 
mukaan. 

(29.12. 1972/935) 

Tama laki ei kuitenkaan koske: 
1 ) toimihenkiloa; 
2) pysyvaksi ja ympari vuoden kestavaksi tarkoitetussa tyosuh

teessa olevaa sellaista tyontekijaa, jolla tyosuhteensa perusteella on 
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oikeus tyontekijain eliikelain 1 §:n 1 momentin 3 tai 4 kohdassa tar
koitettuun, muuhun kuin tiihiin lakiin taikka asetukseen tai eliikesaiin
t66n perustuvaan elakkeeseen; 

3) putki- tai siihkoalan tyontekijaa, jos han on muun yrityksen 
kuin rakennusliikkeen palveluksessa; eika 

4) tyota, jonka perusteella oikeus eliikkeeseen maaraytyy maata
lousyrittajien eliikelain mukaan. ( 14. 7. 1969/470) 2 mom. 

Tyontekijiilla ei ole oikeutta taman lain mukaiseen eliikkeeseen 
tyon perusteella, jonka han on tehnyt 65 vuotta taytettyaiin. (29. 12. 
1972/935) 3 mom. 

Jos syntyy epiiselvyyttii siita, onko tyonantajaan tai tyontekijaiin 
sovellettava tata lakia, ratkaisee asian asianomaisen tyonantajan, tyon
tekijiin tai elakelaitoksen hakemuksesta elaketurvakeskus. 

2 §. 
Tassa laissa saadetyn elaketurvan jarjestiimisesta huolehtii kul

lakin 1 § :n 1 momentissa tarkoitetulla alalia toimiva tyoeliikekassa. 
Asetuksella voidaan kuitenkin saataa, etta kahta tai useampaa alaa 
varten muodostetaan yhteinen tyoelakekassa taikka etta elaketur
vasta jollakin alalia huolehtii tyontekijain eliikelain tarkoittamaa toi
mintaa harjoittava elakelaitos. 

4 §. 
Tyontekijiilla on oikeus vanhuuselakkeeseen 65 vuotta taytettyaan 

elakehakemusta seuraavan kuukauden alusta lukien siita riippumatta, 
onko han enaa tyosuhteessa. 

Oikeus saada tyokyvyttomyyselaketta on tyontekijiilla, jonka tyo
kyvyn voidan sairauden, vian tai vamrnan johdosta arvioida, kun ote
taan huomioon myos jo kulunut aika, olevan yhdenjaksoisesti ainakin 
vuoden ajan alentunut vahintiiiin kahdella viidenneksella. Tyokyvyn 
alentumista arvioitaessa otetaan huomioon tyontekijan jiiljellii oleva 
kyky hankkia itselleen ansiotuloja saatavissa olevalia sellaisella tyolla, 
jonka suorittamista voidaan hanelta kohtuudella edellyttaa silmiilla 
pitaen hanen koulutustaan, aikaisempaa toimintaansa, ikaiinsa ja asu
misolosuhteitaan seka niiihin verrattavia muita seikkoja. Tyokyvyn 
vaihdellessa otetaan huomioon vuotuinen ansio . Tyokyvyttomyyseliik
keen saajan tayttaessa vanhuuselakkeen saarniseen oikeuttavan ian 
muuttuu tyokyvyttomyyselake vanhuuselal~eeksi. (29. 12. 1972/935) 

Tyokyvyttomyyselake myonnetaan joko maaraajaksi tai toistaiseksi 
sita kuukautta lahinna seuraavan kuukauden alusta, jonka aikana 
oikeus elakkeen saamiseen on syntynyt, ei kuitenkaan takautuvasti 
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pitemmalta ajalta !kuin elakkeen hakemista seuraavaa kuukautta edel- 4 
taneen vuoden ajalta. Tyokyvyttomyyselake lakkautetaan, kun elakkeen
saajan tyokyky on siina maarin palautunut, ettei han enaa tayta elak-
keen saamisen edellytyksia. (29. 12. 1972/935) 

Jos tyontekijalla ikuollessaan oli oikeus vanhuus- tai tyokyvytto
myyselakkeeseen taikka jos han sai mainittua elaketta, on tallaisen 
edunjattajan jalkeen miespuolisen edunjattajan leskella, jonka avio
liitto oli solmittu ennen ikuin edunjattaja oli tayttanyt 65 vuotta, seka 
edunjattajan lapsella ja mainitun lesken sellaisella lapsella, jon:ka ela
tuksesta edunjattaja ja leski ovat yhteisesti huolehtineet, tyontekijain 
elakelain 4 a §: ssa saadetyin rajoituksin edunsa11jina oikeus saada 
perhe-eHiketta. (16. 12. 1966/640). 

5 §. 
(29. 12. 1972/935) Vanhuuselakkeen vuotuinen maara on yksi pro

sentti tyontekijain elakelain 9 § :n mukaisesti korjattujen ja tyonteki
jan 23 ikavuoden tayttamisen jiilkeen ansaitsemien niiden palkkojen 
yhteismaarastii, joiden perusteella on suoritettu vakuutusmaksu taman 
lain mukaan. Jos tyontekija on jonakin kalenterivuotena ansainnut 
tassa laissa tarkoitetuissa toissa vahemmiin ikuin 200 mark!kaa, ei sina 
vuotena ansaittua palkkaa kuitenkaan oteta huomioon eliikkeeseen 
oikeuttavana. Jos tyontekija on syntynyt ennen 1 paivaii heinakuuta 
1919, korotetaan elakettii kertomalla se luvulla, joka saadaan, kun 
tyontekijiiin elakelain 5 a § :n 2 momentissa siiadetty prosenttimaarii 
kerrottuna luvulla 12 jaetaan niiden ikuukausien lukumaiiralla, jotka 
sisaltyvat aikaan heinakuun alusta 1962 sen kalenterikuukauden lop
puun, jona tyontekijii tayttaa 65 vuotta. Sosiaali- ja terveysministerio 
voi antaa tarkempia miiiirayksia edella tarkoitetun korotuksen laske
misesta. 

Tyokyvyttomyyselake myonnetiian joko tiiytena elakkeena tai osa
elakkeena. Tayden tyakyvyttomyyselakkeen suuruus maiiriitaan 1 mo
mentin mukaan ja se myonnetiiiin tyontekijalle, jonka tyokyvyn on 
4 § :n 2 momentin mukaisesti arvioitu olevan ainakin vuoden ajan 
alentunut vahintaan kolmella viidenneksella. Muussa tapauksessa elake 
on puolet edella tarkoitetusta miiarasta. Jos tyontekija on syntynyt 
ennen 1 paivaa heinakuuta 1935, lasketaan 1 momentissa tatkoitetm 
osaelakkeen korotus kuitenkin siten, etta tyontekijain elakelain 5 a §:n 
2 momentissa siiadetyn prosenttimiiaran asemesta kaytetaiin prosentti
maiiriiii 38. 

V anhuus- ja tyokyvyttomyyselakkeen suuruutta maariittiiessa ei 
oteta huomioon palkkaa, jonka tyontekija on ansainnut saadessaan 
laissa siiadettya tai julkisen elakesiiannon mukaista tyo- tai virkasuh
teeseen taikka yrittajatoimintaan perustuvaa sellaista tyokyvyttomyys
elaketta, jonka maaraa lasikettaessa on otettu huomioon el'akeian saa-
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vuttarniseen jaljella oleva aika tai sita vastaava ansio. Tyokyvyttomyys
elakkeen suuruutta maarattaessa ei myoskaan oteta huornioon tyon
tekijan ansaitsemaa palkkaa sellaisessa tyosuhteessa, jonka alkaessa 
hanella jo oli tyokyvyttomyyden paaasiallisena syyna oleva sairaus, vika 
tai vamma. Viimeksi mainittu ei kuitenkaan koske palkkaa, joka on 
ansaittu vahintaan vuotta ennen tyokyvyttomyyden syntymista allka
neessa tyosuhteessa. 

Jos perhe-elake myonnetaan edunjattajan jalkeen, joka kuollessaan 
ei saanut elaketta, pidetaan sovellettaessa .3 momenttia seka 7 § :n 1 
momenttia ja 9 § :n 1 momentin 2 kohtaa sairauden, vian tai vamman 
alkamispiiivana kuolinpaivaa, jollei edunsaaja muuta selvita. 

Tyontekijain elakelain 8 § :n 1 ja 5 momentin saannoksia sovellet
taessa taman lain mukainen elake on rinnastettava tyontekijain elake
lain perusteella saatavaan elakkeeseen ja taman lain mukaiseen elak
keeseen oikeuttava palkka laskettuna aikayksikkoa kohden otettava 
huomioon sanottujen saannosten edellyttamaa korkeinta elakkeen pe
rusteena olevaa palkkaa valittaessa. Ensiksi mainittu palkka on, sen 
mukaan kuin asetuksella tarkemmin saadetaan, maarattava siten, etta 
se vastaa keskimaarin maksettavia pal'kkoja sen ty6elakekassan tai 2 
§:ssa tarkoitetun muun elakelaitdksen vakuutettujen piiriin kuul'uvissa 
vastaavissa toissa, jossa tyontekija on ollut vakuutettuna, mikiili ei 
nayteta, etta hanen palkkansa on ollut oleellisesti tasta poikkeava, jol
loin todellinen palkka on otettava maaraarnisperusteeksi. 

Jos tyontekijiille tai hanen edunsaajalleen myonnetaan elake, joka 
kokonaan tai' osittain perustuu valtion palveluksessa ansaittuun palk
kaan, on 2 § :ssa tarkoitetun elakelaitoksen viipymatta ilmoitettava 
siita valtiokonttorille siten lkuin asetuksella tarkemmin saadetaiin. 

Tama laki (29. 12. 1972/9.35) tulee voimaan 1 paivana tammi
kuuta 197.3. 

Tyontekijalla on oikeus osaelakkeeseen myos sellaisen tyokyvytto
myyden johdosta, joka on alkanut ennen taman lain voimaantuloa. 
Elakkeen suuruutta talloin maarattaessa katsotaan tyokyvyttomyyden 
ja sen paaasiallisena syyna olevan sairauden, vian tai vamman allka
neen taman lain voimaan tullessa. 

Taman lain 5 § :n 1 momentissa saadetty markkamaara vastaa vue
delle 1962 vahvistettua palkkaindeksilukua. 

6 §. 
Palkka, josta vakuutusmaksu on suoritettava, miiaraytyy samojen 

perusteiden mukaan, joita sovelletaan veron ennakkoa pidatettaessa. 
Sosiaaliministeriolla on kuitenkin valta erityisesta syysta maarata, etta 
jollakin tyoalalla saadaan soveltaa muitalkin maaraamisperusteita. 
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10 §. 
Tyooantaja on velvollinen suorittamaan vakuutusmaksun, jonka 

sosiaali- ja terveysministerio asianomaisen tyoelakekassan tai 2 §:ssa 
tarkoitetun muun elakelaitoksen esi'ty'ksesta vahvistaa kaikille saman 
alan tyonantajille samaksi prosenttimaaraksi niista palkoista, jotka tyon
antaja on tyosuhteessa oleville tyontekijoille suorittanut taman lain 
piiriin kuuluvalla tyoalalla. Talloin ei kuitenkaan oteta huomioon toi
mihenkilolle eika muullekaan 1 §:n 2 momentissa tai 3 §:ssa tarkoi
tetulle tyontekijalle maksettua palkkaa. (20. 12. 1968/691 ). 

Jos tyonantaja on laiminlyonyt suorittaa taman lain mukaisen va
kuutusmaksun eika kehotuksen saatuaan ty6elakekassan maaraamassa 
kohtuullisessa ajassa korjaa laiminlyontiaan, tyoelakekassa voi hankki
mansa selvityksen tai sen puuttuessa arvion perusteella maarata tyon
antajalle enintaan kaJksinkertaiseksi korotetun vakuutusmaksun. Va
kuutusmaksua alk66n kuitenkaan maarattako muulta ajalta 1ruin kulu
massa olevalta ja viidelta sita edeltaneelta kale.nterivuodelta. Tyoelake
kassan maaraama vakuutusmaksu ja sille viivastymisen ajalta enintaan 
kymmenen prosentin mukaan laskettu vuotui'nen korko saadaan ulos
ottaa ilman tuomiota tai paatosta niin kuin verot ja maksut. ( 14. 4. 
1972/275) 4 mom. 

Ty6elakekassan maaraamaa vakuutusmaksua ja vakuutusmaksua, 
jonka suorittamisesta elaketurvakeskus on vapauttanut tyonantajan, 
pidetaan 5 ja 7 § :n saannoksia sovellettaessa suoritettuina vakuutus
maksuina. Myos sellainen taman lain alaisessa tyosuhteessa ansaittu 
palkka, josta vakuutusmaksua ei enaa voida maarata tyonantajan suo
ritettavaksi, on otettava 5 ja 7 § :n saiinnoksia s.ovellettaessa huomioon 
ikaan kuin vakuutusmaksu olisi suoritettu, jos palkan maarasta esite
taan veroviranomaisen todistus tai muu siihen verrattava luotettava 
selvitys. (14. 4. 1972/275) 5 mom. 

14 §. 
Tarkemmat maaraykset taman lain taytantoonpanosta ja soveltami

sesta annetaan asetuksella. 

15 §. 
Tama laki tulee voimaan 1 paivana heinakuuta 1962, josta lukien 

tyonantajan on suoritettava tassa laissa saadetty vakuutusmaksu. 

4 
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Huom! Sen lisaksi, mita lyhytaikaisissa tyosuhteissa olevien tyon
tekijain eliikelain 1 § :n 1 momentissa saadetaiin, mainittua lakia on 
siina saadetyin rajoituksin sovellettava sellaisten tyontekijain tyosuh
teisiin, jotka tyoskentelevat: 

12) siirtokuormaustyossa raja-asemilla. ( Ote asetuksen 28 . 11. 
1969/719 1 §:sta) 

Hloj n:o Hlo 51/132/73, 18. 1. 1973. Vrt. K1 4/69.1. ) VT 4/ 
73. 4. 

5 Valtionrautateiden virat ja toimet 

Eriiiin viran perustamisesta 29 paiviina joulukuuta 1972 annetun 
lain ( 860/72) mukaan voidaan valtionrautateille perustaa sopimus
palkkainen yliliiakarin virka. (Hloj n:o Hlo 49/110/73, 17. 1. 1973. 
Vrt. VT 50/72.1.) VT 4/73. 5. 

6 CIV :n lisasopimuksen voimaan tulo 

Matkustajien ja matkatavaran kuljetusta rautateitse koskevaan kan
sainvaliseen yleissopimukseen ( CIV) tehdyn rautateiden vastuuta mat
kustajien kuolemasta ja loukkaantumisesta koskeva lisayleissopimus on 
tullut voimaan kuluvan vuoden alusta lukien. Tata lisayleissopimusta 
ei sovelleta Suomen alueella sattuvien onnettomuuksien uhriksi joutu
viin matkustajiin, jos nama ovat Suomen kansalaisia tai henkiloita, 
jotka vakinaisesti asuvat Suomes.sa. Lisayleissopimuksen taytiint66n
panomaaraysten ( PIV: n lisamaaraykset) mukaan niissa tapauksissa, 
jolloin vahingonkorvausvaatimus esitetaiin muulle rautatielle kuin sille, 
missa vahinko on tapahtunut, on kaytettava erityista vahingonilmoi
tuslomaketta. Naita lomakkeita on saatavissa lainopillisesta toimistosta. 
( Sopimusteksti on julkaistu Suomen asetuskokoelman sopimussarjassa 
n:ossa 50/71. Se tullaan myos aikanaan ottamaan valtionrautateiden 
toimesta julkaistavaan uuteen CIV :iin). 

(Hallintotoimisto, n:o Hlo 36/030/73, 16. 1. 73.) VT 4/73. 6. 

7 Rontgenpienoiskuvaukset 

Valtionrautateiden ja Oy Yleisrontgen Ab:n valillii solmitun ku
vaussopimuksen mukaan suorittaa mainitun yhtion kuvaaja rontgen
vaunussa A 95 rautatiehenkilokunnan ja heidiin perheenjasentensa 
(vaimot ja 15-18-vuotiaat lapset) rontgenpienoiskuvauksia jaljem-
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pana mainituilla liikennepaikoilla palveleville henkiloille seuraavasti: 7 
5. 2. Kouvola: naiset klo 9.00-10.00, miehet klo 10.00-12.00 ja 

13.00-16.00. 
6. 2. Kouvola: kuvaus kuten 5. 2. 
7.-
9. 2. Kouvola: naiset klo 15.00-16.00, miehet klo 9.00-12.00 ja 

1.3.00-15.00. 
12. 2. Koria, Kausala, Uusikyla ja Heinola valittomasti rontgenvaunun 

saavuttua. V~unu lahtee ratakuorma-auton vetiimiina Kouvo
lasta klo 10.10. 

13. 2. Loviisa ja Valko valittomasti rontgenvaunun saavuttua. Vaunu 
lahtee ratakuorma-auton vetiimana Lahdesta klo 9.30. 

14. 2. Lahti: naiset klo 9.00-10.00, miehet klo 10.00-12.00 ja 
13.00-16.00. 

15. 2. Lahti: miehet klo 9.00-11.30 seka Herrala, Jarvela, Lappila, 
Mommila, Oitti ja Hikia valittomasti rontgenvaunun saavuttua. 
Vaunu lahtee ratakuorma-auton vetamana Lahdesta klo 12.35. 

16. 2. Riihimaki: naiset klo 9.00~10.00, mlehet klo W.00-12.00 
ja 13.00-16.00. 

19. 2. Riihimaki: kuvaus kuten 16. 2. 
20. 2. Riihimaki: naiset kl'o 15.00-16.00, mlehet klo 9.0~12.00 

ja 13.00-15.00. 
21. 2. Riihimaki: kuvaus kuten 20. 2. 
22. 2. Iittala, Parola, Hameenlinna (kuvaus klo 10.00-12.00), Tu

renki ja Ryttyla valittomasti rontgenvaunun saavuttua. Vaunu 
lahtee ratakuorma-auton vetamana Toijalasta klo 8.25. 

26. 2. Rajamaki, Otalampi, Nummela, Lohja ja Kirkniemi valittomasti 
rontgenvaunun saavuttua. Vaunu lahtee ratakuorma-auton veta
mana Riihimaelta klo 8.20. 

27. 2. Tammisaari, Lappohja ja Hanko valittomasti rontgenvauntm 
saavuttua. Vaunu lahtee ratakuorma-auton vetamana Karjaalta 
klo 9.00. 

28. 2. Karjaa: naiset klo 9.00~10 .00, miehet klo 10.00-12.00 ja 
13.00-16.00. 

1. 3. Pohjankuru, Kuovila, Pernio ja Salo valittomasti rontgenvau
nun saavuttua. Vaunu lahtee ratakuorma-auton vetamiina Kar
jaalta hlo 7.50. Kuvaus paattyy Salossa klo 15.30. 

2. 3. Paimlo ja Piikkio valittomasti rontgenvaunun saavuttua. Vaunu 
lahtee ratakuorma-auton vetamana Salosta klo 9 .50. 

Mahdollisten esteiden sattuessa saavat asianomaiset menna kuvauk
seen muullekin kuin heille nimenomaan maaratytle llikennepaikalle. 
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Niille tyontekijaryhmille, joille ei jaeta VR Virallisia tiedotuksia on 
asianomaisten lahimpien esimiesten ilmoitettava rontgenpienoiskuvauk
sen toimeenpanosta. 

(Thj n:o W, 19. 1. 73.) VT 4/73. 7. 

Kansainvalinen lantinen rahtikirja 

Lantisen llikenteen rahtikirjaan ( VR 4605) ja ennakkomaksulas
kelmaan (VR 4626) on 1. 1. 1973 lll'kien tehty joitakin muutoksia. · 
Uusittuja rahtikirjoja saapuu asemille lahiaikoina, mutta vanhaakin 
mallia saa kayttaa 31. 12. 1973 saakka vanhojen varastojen tyhjenta
miseksi. Muutokset ja niihin liittyvat tayttamisohjeet ovat seuraavat: 

Rahtikiria 

ETUSIVU: 

Kentta 52: numeron 52 oikealle puolell'e on lisatty kaksi ruutua 
frankomaarayskoodia varten. Esim. 20 Franko kaikki 
maksut. 

Kenttii 59: 2 ruutua on lisatty lahetysmaan koodin (VR = 10) mer
'kitsemista varten. Kenttiiiin tulevat liihetysaseman koodi
numero ja lahetyksen numero kuten ennenkin. 

KAANTOSIVU: 

Kentta 7 4: ken tan ( rahdituskaistat 4-8) vasemmalle puolelle lisiityt 
kaksi ruutua on tarkoitettu kuljetustiekoodin merikitse
mista varten silloin, kun sovelletaan suoraa kansainviilista 
tariffia, jossa on kokonaisrahdit. 

Kentta 87: Lisamaksut, tullausmaksut ym. merkitaan kenttiin 87 
( rahdituskaistat 4-8) kayttaen PIM liitteen 16 yhte
naisia koodeja. Elleivat jo painetut koodisarakk:eet riira, 
on mahdolliset ylimaariiiset koodit selvasti nelioitiiva ka
sin, taydennettava VR:n omalla koodilla ja ao. summalla, 

esim. [ 2 ) 8 \ 2 = 21.40. 

Ennakkomaksulaskelma 

Ennakkomaksulaskelman etusivun kentta 59 ja kaiintosivun kentiit 
74 ja 87 rahdituskaistoissa 4-8 ovat muuttuneet kuten rahtikirjan 
vastaavat kohdat. 
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Kansainvalisen yleissopimuksen CIM rahtikirjamalli ja Yleissopi- 8 
muksen CIM soveltamismaaraykset (PIM) n:o 4669 tulevat myos 
niiilta osin muuttumaan ja niita koskevat lisalehdet toimitetaan ase-
mille aikanaan. 

(Tft n:o Tou 31/252/73, 19. 1. 73.) VT 4/73. 8. 

Poikkeus VAK:n maarayksista 9 
Rautatiehallitus on myontanyt Kemira Oy:lle poikkeuksen V AK:n 

maarayksista siten, etta kuljetettaessa yhtion valmistamaa !kukkien 
Super Y-lannosta kayttopakkauksiin pakattuna, sita ei lueta vaaralli
:seksi aineeksi. 

(N:o Lko 23884/61/72, 12. 1. 73.) VT 4/73. 9. 

Koululaisten urheiluloma-alennus v. 1973 10 
Saannollista koulutyota harjoittavien koulujen jarjestaessa vahin

taan nelja ( 4) vuorokautta yhtiijaksoisesti kestavan urheiluloman 1. 2. 
-31. 3. 1973 myydaan mainittujen koulujen oppilaille tana aikana 
tehtaville urheilulomamatkoille menolippu) joka oikeuttaa suorittamaan 
myos paluumatkan. Alennuksen saannista ovat voimassa seuraavat 
maariiykset: 

1. Lippua ostettaessa on esitettava ao. oppilaitoksen antama ja 
<>ppilaitoksen leimalla varustettu urheilulomalipun ostotodistus (VR 
2425 tai 2425 kk), johon on merkitty oppilaitoksen ja oppilaan nimi, 
miiiirallikennepaikka ja loma-aika. 

2. Urheilulomalipun ostotodistuksen esittajalle myydaan 1. 2.-
27. 3. 197 3 tavallinen menolippu, jonka etupuolelle on leimattu sana 
"URHEILULOMALIPPU". Urheilulomalipun ostotodistus on leimat
tava myyntipaikan nimi- ja piiivaleimalla ja annettava lipun ostajalle. 
Leimattu matkalippu ja urheilulomalipun ostotodistus yhdessa oikeut
tavat maksuttomaan paluumatkaan. Menomatkalla ei konduktoori saa 
<>ttaa lippua eika urheilulomalipun ostotodistusta matkustajalta pois. 

3. Lippu on lunastettava vi:ihinti:iiin 100 kilometrin pituiselle mat
kalle. 

4. Urheilulomalippu myydaiin vain 2 vaunuluokkaan. 

5. Urheilulomaliput ovat voimassa yhden kuukauden niinkuin 
meno- ja paluulipuista on maariitty, kuitenkin siten, etta 1. 3.-27. 3. 
197 3 valisena aikana myytyjen lippujen kelpoisuusaika paattyy 31. 3. 
197 3. Paattymispaivamaara on aina merkittava matkalippuun. 
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6. Urheilulomalippu ei oikeuta matkustamaan erikseen tilatussa 
pa.iva- tai makuuvaunussa, retkeilyvaunussa eika tilatussa vaunun osas-
tossa. · 

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

Urheilulomalipun lunastaneelta, joka ruuhkautumisen valttamiseksi 
on lahettanyt suksensa matkatavarana etukateen aikaisintaan kolmea 
paivaa ja viimeistaan pa.ivaa ennen urheilulomansa alkamista, ei maa
raliikennepaikoilla perita sailytysmaksuja ehdolla, etta sukset noude
taan viimeistaan kolmantena paivana urheiluloman paattymisesta lu
kien. Tallaisten lahetysten matkatavarakuittiin leimataan tai kirjoite
taan sana "Urheiluloma". 

Kun urheiluloma ei osissa maata on porrastettu alkavaksi eri ai
koina, on liikennepaikkojen todettava urheiluloman alkaminen ja paat
tyminen urheilulomalipun ostotodistuksesta. 

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

9. Urheilulomalipusta myonnetaan takaisinmaksua vain kayttamat
toman matkan osalta. 

10. Urheilulomalipun ostotodistuksista irroitettavat tilastoliuskat 
on asianmukaisesti taytettyna lahetettava seuraavan kuukauden 5 pa.i
vaan mennessa tilastojaostoon. 

(Mt n:o Lko 32577/242/72, 7.11. 72.) VT 4/73. 10. 

Nimilyhennyksen kayttoonotto 

Enso-Gutzeit Oy:n tarpeita varten oleville maksuttomille Imatran 
Saimaan raiteille otetaan kayttoon 1. 2. 1973 alkaen nimilyhennys 
"Sai". Nirnilyhennyksen kaytto on katsottu tarpeelliseksi lahinna vau
nuseurantaan liittyvissa telex-sanomissa. Saimaan raiteille menevat vau
nukuormat osoitetaan edelleenkin "Liikennepaikkojen valima~kat" 
-julkaisun mukaisesti Imatralle ja purkamispaikaksi merkitaan Saimaan 
raiteet. Rahditus tapahtuu kuten tabankin saakka Imatran valimatkan 
mukaan. 

(N:o Lko 22046/67/73, 17.1. 73.) VT 4/73. 11. 

12 Avoimia virkoja ja toimia 

Y ksi yliteknikon (A 24) virka ja kaksi teknikon (A 23) virkaa 
toistaiseksi Pasilan konepajassa seka nelja teknikon ( 1 A 23 pl ja 
3 A 22 pl) virkaa toistaiseksi Hyvinkaan konepajassa. 
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Koneosaston johtajalle osoitetut hakernukset on toimitettava rauta- 12 
tiehallituksen kirjaajalle viimeist1Hin 19. 2. 1973 ennen klo 12 (postitse 
ennen virka-ajan piiiittymistii). 

Apulaisinsin66rin virka (A 26 pl), toisen luokan llikennetarkasta
jan virka (A 25 pl) ja siihkotarkastajan virka (A 24 pl). Rautatie
hallituksen paajohtajalle osoitetut kirjalliset hakernukset on toimitet
tava rautatiehallituksen kirjaajalle viimeistiiiin helmikuun 21 piiiviinii 
1973 ennen kello 12 (postitse ennen virka-ajan piiiittyrnistii). 

Edellii rnainittuihin virkoihin nimitetyt sijoitetaan toistaiseksi seu
raavasti: 

apulaisinsinoori (A 26 pl): Oulun liikennepiiriln ( 1), 
2 luokan liikennetarkastaja (A 25 pl): Oulun llikennepiiriin ( 1) 

sekii 
sahkotarkastaja (A 24 pl) : Helsingin llikennepiiriin ( 1). 
Ylemmiin palkkaluokan ensi 1uokan kirjurin virka (A 21 pl), kol

rne ylernrniin palkkaluokan ensi 1uokan kirjurin virkaa (A 20 pl), viisi 
ylernrnan palkkaluokan toisen luokan kirjurin virkaa (A 18 pl), kaksi 
a1emman palkkaluokan asemarnestarin virkaa, nelja alernrnan palkka
luokan toisen luokan kirjurin virkaa, jarjestelyrnestarin virka, kahdek
san veturinkuljettajan virkaa, kolme ylikondukt66rin virkaa, yhdeksiin 
kondukt66rin virkaa ja ne1ja kuorrnausrnestarin virkaa. Rautatiehalli
tuksen llikenneosaston piiiillikolle osoitetut kirjalliset hakemukset on 
toimitettava rautatiehallituksen kirjaajalle viirneistiiiin helmikuun 21 
piiiviinii 1973 ennen kello 12 ( postitse ennen virka-ajan piiiittymistii). 

Edella rnainittuihin virkoihin nimitetyt sijoitetaan toistaiseksi seu
raavasti: 

y.p. 1 luokan kirjuri (A 21 pl) : Ou1un llikennepiiriin (1), 
y.p. 1 luokan kirjurit (A 20 pl): Seiniijoen (1 Sk), Rovaniemen 

( 1 Roi) ja Kemin ( 1 Kern) liikennealueille, 
y.p. 2 luokan kirjurit (A 18 pl): Seinajoen ( 1 Sk), Vaasan ( 1 

V s), Pietarsaaren (1 Pts) ja Kemin (1 Kern) liikennealueille sekii 
Oulun llikennepiiriln ( 1 ) , 

a.p. asemamestarit: Seiniijoen (1 Sk, 1 Kha) liikennealueelle, 
a.p. 2 luokan kirjurit: Seinajoen llikennepiiriin ( 1) sekii Seina-

joen (1 Sk) ja Tornion ( 2 Tor) llikennealueille, 
jarjestelymestari: Oulun ( 1 01) llikennealueelle, 
veturinkuljettajat: Seinajoen ( 7) ja Ylivieskan ( 1) varikoille, 
ylikonduktoorit: Seinajoen ( 1 Sk), Oulun ( 1 01) ja Kemin (1 

Kern ) llikennealueille, 
konduktoorit: Pietarsaaren (1 Pts), Ylivieskan ( 1 Yv), Rovanie

men ( 1 Roi), Oulun ( 4 01), Raal1en ( 1 Rhe) ja Kemijiirven ( 1 Kja) 
liikennealueille seka 

kuormausmestarit: Seiniijoen ( 4 Sk) liikennealueille. 
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KaksikymmenHikaksi veturinlammittajan tointa, kolmetoista juna
miehen tointa, kuusi vaihdemiehen tointa, vaununtarkastajan toimi, 
koneenhoitajan toimi, kaksikymmenta asemamiehen tointa, tallimiehen 
toimi, vaununvoitelijan toimi, kolme apulaiskanslistin (A 11 pl) tointa 
ja konttoriapulaisen (A 9 pl) toimi. 

Liikenneosaston paallikolle osoitetut kirjalliset hakemukset on toi
mitettava asianomaisen liikennepiirin paallikolle viimeistaiin 21. 2. 
1973. 

Edella mainittuihin toimiin nimitetyt tullaan sijoittamaan toistai
seksi seuraavasti: 

veturinlammittajat: Seinajoen ( 15), Vaasan ( 1), Kokkolan ( 2), 
Ylivieskan ( 2) ja Kemin ( 2) varikoille, 

junamiehet: Seinajoen ( 10 Sk), Kokkolan ( 1 Kok) ja Rovaniemen 
( 2 Roi ) llikennealueille, 

vaihdemiehet: Seinajoen ( 4 Sk), Kokkolan (1 Kok) ja Tornion 
( 1 Tor) liikennealueille) , 

vaununtarkastaja: Seinajoen varikolle ( 1), 
koneenhoitaja: Seinajoen varikolle ( 1 ) , 
asemamiehet: Seinajoen (7 Sk, 1 Rha), Vaasan (4 Vs), Kokkolan 

( 2 Kok), Pietarsaaren ( 1 Pts), Ylivieskan (1 Kgs, 1 Pha), Oulun 
( 1 Ova, 1 Tpa) ja Kemin ( 1 Mkn) liikennealueille, 

tallimies: Seinajoen varikolle ( 1), 
vaununvoitelija: Kemin varikolle ( 1 ) , 
apulaiskanslistit (A 11 pl): Seinajoen ( 1 Sk), V aasan ( 1 V s) ja 

Yli vieskan (1 Y v) liikennealueille seka 
konttoriapulainen (A 9 pl) : Seinajoen (1 Sk) liikennealueelle. 

HUOM. 
Rautatiehallituksen kirjaajan osoite: Vilhonkatu 13, 00100 Hel

sinki 10. 

13 Nimityksia 

Liikenneosasto 

Apulaisinsinoorin virkaan (A 26) ylim. apulaisinsinoori (A 26) Aulis Ruot
salainen, 2 lk liikenoetarkastajan virkaan (A 25) 2 lk liikennetarkastaja (A 24) 
Erklci Kalervo Piippo, 1 lk liikennetarkastajan virkaan ylirn. 1 lk liikennetarkas
taja Bruno Lennart Pitkaoen, yp. 1 lk kirjurin (A 20) virkaan yp. 2 lk kirjuri 
(A 19) Anja Kivinen, 1 lk kirjurin virkaan ylim. 1 pl kirjuri Jaakko Juhani 
Selamaa, yp. 2 lk kirjurin virkaan (A 18) ylirn. 2 pl kirjuri Raija Kaarina Nissi
nen, ap. 2 lk kirjurin virkaan ylirn. 3 lk kirjuri Tuovi Sisko Pulli, apulaiskans
listin toimiin (A 11) apulaiskanslistit (A 10) Impi Tellervo Ahonen ja Leila 
Maria Kuvaja. 

Helsingin liikennepiiri: apulaisasemapaiillikon virkaan (A 23) (Hyvinkaa) 
ap. apulaisasemapaillikko (A 22) Henry Johannes Turk:u, ylikonduktoorin vir-
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koihin (Helsinki) konduktoorit Yrjo Olavi Keranen, Tauno Kiihonen, Pekka Jo- 13 
hannes Heinola, Tauno Antero Mieskonen, Erkki Valfrid Lindstrom, Veijo Ta
ponen, (Riihimiiki) Eero Olavi Vaittinen, (Lahti) Erkki Tapia Koivunen, Onni 
Emil Heiniinen, Martti Petter Kupiainen, apulaiskanslistin toimeen (A 10) (Mal-
mil konttoriapulainen (A 8) Helvi Saga Anneli Nurmi, konttoriapulaisen toi-
meen (A 9) (Pitiijiinmiiki) •konttoriapulainen (A 8) Eeva Anja Karike. 

Tampereen liikennepiiri: veturinliimmittiijiin toimiin (Haapamiien varikko) 
ylim. veturinliimmittiijiit Matti Esaias Miienperii, Olli Erkki Juhani Jarvinen, ase
tinlaitemiehen toimiin (Tampere) vaihdemiehet Hugo Armas Aukusti Happonen, 
Urho Tapia Horppu, junarniehen toimiin (Pori) asemamiehet Tauno Kalervo 
Ojala, (Toijala) Alpo Jalmari Tuominen, asemamiehen toimiin (Toijala) ylim. 
asemarniehet Pentti Aulis Olavi Jussila, (Rauma) Jouni Juho Liesmaki, Jaakko 
Matti Suvanto, Pasi Johannes Talvio, Sima Sakari Niemi, (Kolbo) Martti An
tero Miikinen, (Miintyluoto) Tauno Olavi Lindholm, Seppo Juhani Suojanen, 
(Pori) Ilkka Juhani Lamminen, Matti Johannes Granroth, Risto Kalervo Hiimii
Iiiinen, Arto Antero Virta, Lauri Heikki Meskanen ja tilap. asemamiehet Yrjo 
Vilhelm Stick, Lauri Kalevi Ruoranen, Tuomo Rikhard Raukola, apulaiskans
listin toimeen (A 10) (Tampere) konttoriapulainen (A 8) Hilkka Mirjam Salmi
nen, konttoriapulaisen toimiin (A 8) ( Tampere) ylim. toimistoapulainen (A 8) 
Vappu Helena Mikkonen ja ylim. toimistoapulainen (A 7) Helena Katriina 
Vuorio. 

Oulun liikennepliri: 3 lk asemapiiiillikon 1 pl virkaan (A 25) (Raahe) 2 lk 
liikennetarkastaja •(A 25) Vaino Ilmari Sivonen ja 2 lk liikennetarkastajan vir
kaan (A23) (Oulu) yp. 1 lk kirjuri (A21) Kauko Olavi Viiatiimoinen. 

Joensuun liikennepliri: ap. 2 lk kirjurin virkoihin (Joensuu) ylim. 3 lk kir
juri Jorma Antero Mikkonen ja apulaiskanslisti (A 11) Mirja Kyllikki Pulkkinen. 

Koneosasto 

Yliteknikon (A 25) virkaan (Pasilan konepaja) yliteknikko (A 24) Kauko 
Matti Lahtinen, yliteknikon (A24) virkaan (Pasilan •konepaja) teknikko Esko 
Eemeli Raunio, (Hyvinkiiiin konepaja) ylim. teknikon (A 23) toimeen ylim. tek
nikko Oiva Matias Laitala, ylirn. teknikon (A 21) toirneen ylim. teknikko (A 19) 
Niilo Antero Sutinen, ylim. teknikon (A 20) toimeen vt. ylim. teknikko Veikko 
Erkki Olavi Tiainen, ylim. teknikon (A 19) toimiin vs. ylirn. teknikot Erkki 
Olavi Mikkola ja Olavi Kuronen, teknikon (A 22) virkoihin (Hyvinkiiiin kone
paja) teknikko Urpo Elias Uro, vt. teknikko Raimo Henrik iKirveskallio, tark
kaajan (A 22) virkaan ylirn. kustannuslaskija Raimo Lauri Mainio Malrni, ylim. 
teknikon (A 21) toimeen vt. ylim. teknikko Pekka Antero Lehtonen ja ylim. 
teknikon (A 20) toimeen ylim. teknikko (A 19) Pentti Johannes Sipiliiinen. 

Kadonneiden vapaalippujen kuolettamisesta luopuminen 14 
Koska kadonneiden vapaalippujen kuolettamisella ei ole kaytannol

lista merkitysta, luovutaan niita koskevista kuulutuksista VR Viralli
sissa tiedotuksissa. Vapaalipun kadottua on siita kuitenkin heti ilmoi
tettava liihimmalle esimiehelle, jotta asianomainen ei joutuisi vastuu
seen kadonneen lipun mahdollisessa vaarinkayttotapauksessa. 

(Hlt n:o Hlo 61/14/73, 22. 1. 73.) VT 4/73. 14. 
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15 Kndonneita henkilokortteja ym. 

Kouvolan keskusaseman ylikonduktoorille Martti Asser Hiirniilaiselle Kouvo
lnn lippukassasta luovutettu konduktoorilippukirja ja siinii jiiljellii olevat liput n:o 
117437-117450 ovat kadonneet ja kuoletetaan. (Kv lpt n:o 2441/v. 1972, 
17. 1. 73.) 

Sekatyontekijii Sakari Toivaselle kirjoitettu henkilokortti n:o 181096 on ka· 
donnut ja kuoletetaan. (Hki rp n:o 43/14/73, 15. 1. 73.) 

Konepajatyoliiiselle Kalevi Lonnqvistille kirjoitettu henkilokortti n:o 151416 
on kadonnut ja kuoletetaan. (Psl knp 16. 1. 73.) 

Joensuun varikon huoltomiehelle Arvo Johannes Lappalaiselle kirjoitettu 
henkilokortti n:o 047247 ja aikavapaalippua varten annettu benkilokortti n:o 
099140 ovat kadonneet ja kuoletetaan. (Jns vr 18/14/73, 16. 1. 73.) 

Helsinki 1973. Valtion painatuskeskus 



VIRALLISIA 
TIEDOTUKSIA 

1973 N:o 5 
Vilttaus Virallisiin tiedotuksiin merkitiin: VT 1/72.2 (=- lehden numero, wosl, 
asian numero). Jakelun muutokset on llmoitettava palnatusjaostoon. 
To I m i t us: Rautatiehallitus, lehtlpalvelu. 1. 2. 1973 

Sis a 11 y s: 

1. Rontgenpienoiskuvaus Kouvolassa. 
2. Virkapukineiden tilaaminen ja bin-

nat vuonna 1973. 
3. Pohjoismainen tavaratariffi. 
4. Eraita taloudellisia indeksisarjoja. 
5. Liikennepaikkojen viilimatkat: muu

toksia. 
6. Liikennepaikkojen nimenmuutos. 
7. Kotimaisten vaunukuormarahtikirjo

jen tayttliminen. 
8. Maaraykset tavaran paallystamisesta, 

pakkaamisesta ja osoittamisesta -jul
kaisu: lisays liitteeseen I. 

9. EHiinvaunujen puhdistaminen. 
10. Lahetysaseman ja maaraaseman koo

dien, tulojen kuitin tilastokoodien 
seka asiakasnumeroiden merkitsemi
nen. 

11. Rautatiehallituksen laboratorian 
uudet laskutushinnar. 

12. Avoimia virkoja ja toimia. 
13. Kadonneita henkilokortteja ym. 
14. Nuorisovaihtoa Suomen ja Lansi

Saksan valilla. 

Rontgenpienoiskuvaus Kouvolassa 1 
Sen vuaksi, etta Kouvolassa jarjestetaan 8. 1.- 9. 2. 197 3 valisena 

aikana lakisaateinen yleinen rontgenpienois:kuvaus, josta terveyden
huoltojaostolla ei ole ollut tietoa VR:n rontgenvaunun A 95 kuvaus
ohjelmaa laadittaessa, peruutetaan Kouvolassa 5. 2.-9. 2. 1973 vali
seksi ajaksi VT 4/73.7. ilmoitettu vapaaehtoinen rontgenpienoiskuvaus. 

(Thj 10, 29 . 1. 73.) VT 5/73. 1. 

Virkapukineiden tilaaminen ja hinnat vuonna 197 3 2 
Rautatiehallitus on tehnyt Valtion Pukutehtaan, Hameenlinna, 

kanssa vuodeksi 197 3 hankintasopimuksen valtionrautateiden ( VR J 
28. 8. 1970 vahvistettujen virkapukumaaraysten mukaisten virkapuki
neiden, joista suoritetaan virkapukuavustus, toimittamisesta rautatie
laisille. Taman lehden liitteena on vivkapukumaaraysten mukaisten 
pukineiden hinna t vuonna 197 3. 

6496/73 
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umeropukineiden tilau ten helpottamiseksi on alempana seuraa'va 
suuruustaulukko, jonka mittojen ottamiseksi viitataan virkapukineiden 
tilau lomakkeen n:o 3903 kaiintopuolen ohjeisiin. 

Miesten virkatakin, kesatakin ja suorien housujen numero- ja mitta
taulukko 

Vartalotyyppi C = normaali 

Ly h y t 
Lomakkeen 
n:o 3903 

Rinnan ymparys 
Vyotaron , 
Lantion , 
Seliin pituus ....... . 
Hihan , ....... . 
Housun sivun pituus 
Housun haaran , 

kuva 

3 F 
4G 
5 I 
1 A-B 
1 D-E 
6 M-N 
7 0-P 

048 
96 
84 

102 
72 
60 
96 
72 

Suuruusnumero 

050 052 054 
100 104 108 
88 92 97 

106 110 114 
73 74 75 
61 62 63 
98 100 101 
73 74 75 

056 
112 
102 
118 
76 
64 

103 
76 

Keskipitka 
Lomakkeen 
n:o 3903 

kuva 48 
Rinnan ymparys 3 F 96 
Vyotaron , 4 G 84 
Lantion , 5 I 102 

elan pituus . . . . . . . . 1 A-B 75 
Hihan , . . . . . . . . 1 D-E 62 
Housun sivun pituus 6 M-N 100 
Housun haaran , 7 0-P 76 

Pit k a 
Lomakkeen 

n:o 3903 

Rinnan ymparys 
Vyotaron , 
Lantion , 
Selan pituus ....... . 
Hihan , ....... . 
Housun sivun pituus 
Housun haaran , 

kuva 

3 F 
4G 
5 I 
1 A-B 
1 D-E 
6 M-N 
7 0-P 

148 
96 
84 

102 
78 
65 

104 
79 

Suuruusnumero 

50 52 54 56 
100 104 108 112 
88 92 97 102 

106 110 114 118 
76 77 78 79 
63 64 65 66 

102 104 105 107 
77 78 79 80 

Suuruusnumero 

150 152 154 
100 104 108 
88 92 97 

106 110 114 
79 80 81 
66 67 68 

106 107 109 
80 81 82 

156 
112 
102 
118 
82 
69 

111 
83 

058 
116 
108 
122 

77 
65 

105 
77 

58 
116 
108 
122 

80 
67 

109 
81 

158 
116 
108 
122 

83 
70 

113 
84 
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V artalotyyppi B = solakka 

Keskipitka 
Lomakkeen Suuruusnumero 
n :o 3903 

kuva 48 50 52 54 56 58 
Rinnan ymparys 3 F 96 100 104 108 112 116 
Vyotaron 

" 
4G 80 84 88 92 96 100 

Lantion 
" 

5 I 100 104 108 112 116 120 
Selan pituus ........ 1 A-B 75 76 77 78 79 80 
Hihan 

" 
.. . ..... 1 D-E 62 63 64 65 66 67 

Housun sivun pituus 6 M-N 100 102 104 105 107 109 
Housun haaran 

" 
7 0-P 76 77 78 79 80 81 

Vertaamalla omia mittoja taulukoiden vastaaviin mittoihin selviaa 
taulu'kosta sopivimman pukineen numero ja tyyppi, jotka on mel'kit
tava tilauslomakkeen n:o 3903 asianomaiseen kohtaan ( esim. 52 B tai 
152 C). 

Valtion Pukutehtaan edustaja kay erikseen sovittavina aikoina 
suurehkoilla asemilla ottamassa mittoja ja sovittamassa pukuja. Edus
tajan tulosta ilmoitetaan ao. asemalle noin kymmenen ( 10) paivaa ai
kaisemmin. Mitanotto matkoineen sisaltyy em. mittatyona valmistetta
vien pukimien hintoihin. Valtion Pukutehtaassa, Hameenlinnassa, ote
taan tilauksia ja mittoja arkipaivisin klo 8-16, ei lkuitenkaan lauan
taisin, samoinkuin Helsingissa Fabianin'katu 2 D keskiviikkoisin ja tors
taisin klo 10-16, missa pukuja voi tilata myos valmistettavaksi sovi
tuksella; talloin velotetaan lisaa 20 markkaa takista ja 10 markkaa 
housuista ja hameesta. Naista kustannuksista vastaa tilaaja itse. 

Numero- ja mittatyona valmistettavia virkapukineita samanaikai
sesti tilattasessa ei niita saa merkita samaan tilauslomakkeeseen. 

Virkapukineita valmistetaan mitanottotilaisuuksissa tai muuten ti
lattu maara. Kaikki tilaukset tehdaan VR lomakkeella n:o 3903. Ti
lauksen hyvaksyy asianomainen rautatieviranomainen ja tilaus toimite
taan hyvaksyttyna joko suoraan V altion Puku tehtalle tai eri puolilla 
rataverkkoa jarjestettavissa mitanottotilaisuuksissa tehtaan edustajalle. 
Tilaukset tulee toimittaa niin, etta ne ova t Valtion Pukutehtaalla vii
meistaan 31. 12. 1973. 

Numeropukimien toimitus tapahtuu 2- 4 viikon kuluttua valmis
tajan varastosta. Mittojen mukaan tehtaessa pukineiden toimitusaika 
on noin 4-6 viikkoa. Mitanottotilaisuuksissa esitetyt kohtuulliset toi
voimukset toimitusaikaan nahden pyritaan ottamaan huomioon. Val
don Pukutehtaan ilmoituksen mukaan virkapuku II saadaan uudella 
paksummalla kankaalla - kankaan toimituksesta johtuen - ja kuo
silla vasta aikaisintaan heinakuulla. 

2 
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Jos valmisteissa havaitaan vikoja, suorittaa Valtion Pukutehdas nii
den korjaukset korvauksetta asianomaisen tilaajan vatimuksesta. 

Pukimet lahetetaan suoraan tilaajille postiennakolla. Oman osuu
tensa virkapukineiden hinnoista sekii posti- ja lisatyi::imaksut tilaaja 
suorittaa postiennakon lunastamisen yhteydessa. 

(Slj n:o 48/110/73, 24. 1. 73. ) VT 5/72. 2. 

3 Pohjoismainen tavaratariffi 

Pohjoismaiseen tavaratariffiin ( vaunukuormatariffi n:o 9760 ja 
kappaletavaratariffi n:o 9761) ilmestyy 1. 2. 1973 lisalehti n:o 1. Lisa
lehti sisaltaa mm. eraita muutoksia palautettavien lavojen, kuormatu
kien ym. rahditukseen seka eraita asemia koskeviin erikoismaaray:ksiin. 
Lisaksi tehdaiin lahinna painovirheista aiheutuneita 'korjauksia tavaran
luokitustaulukkoon ja Suomen ja Ruotsin asemaluetteloihin. 

(Tft n:o Tou 35/252/73, 29. 1. 73.) VT 5/73. 3. 

4 Eraita taloudellisia indeksisarjoja 

1971 
1972 

. 
0 
:J 
> 

Xli 245 319 355 
I 242 323 366 

II 245 328 370 
III 247 330 370 
IV 251 334 371 
v 253 335 372 

VI 254 335 375 
VII 256 339 376 

VIII 257 340 376 
IX 259 343 377 
X 260 346 380 

XI 262 352 380 
XII 262 356 383 

(N:o To 80/22/73, 25 . 1. 73 .) VT 5/73 . 4. 

153.6 
154.0 
153.8 
154.2 
157.4 
161.9 
162.3 
163.4 
163.7 
164.2 
164.5 
165.3 
165.8 

152.5 
152.8 
152.9 
153.3 
156.4 
160.9 
161.3 
162.4 
162.7 
163.2 
163.5 
164.3 
164.8 
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Liikennepaikkojen viilimatkat: muutoksia 5 

Pitiijiinrniien alainen Teollisuusraide on purettu. Raidetta koskevat 
merkinniit poistetaan "Liikennepaikkojen viilimankat" kirjasta. ( Lko 
31130/67/73, 23.1. 73 .) VT 5/73. 5. 

Varpasen asema muutetaan 1. 2. 1973 lukien vaihteeksi. Tiistii joh: 
ruen Varpasen liikennoimistapamerkinta sarakkeessa 5 muutetaan em. 
piiiviistii lukien merkinniiksi: HilTt. 

(N:o l.Jko 22074/67/73 , 23. 1. 73 .) VT 5/73. 5. 

Kaitjiirven asema muutetaan 1. 2. 197 3 lukien vaihteeksi. Tiista 
johtuen Kaitjiirven liikennoimistapamerkintii sarakkeessa 5 muutetaan 
em. piiiviistii lukien merkinniiksi Hil. ja sarakkeesta 4 poistetaan ensim
miiinen rivi (Taavetti 12 ). 

(N:o Lko 22120/67 / 73 , 26 . 1. 73 .) VT 5/73. 5. 

Liikennepaikkojen nimenmuutokset 6 
1. 3. 1973 lukien on Siikiiniemen liikennepaikan nirni muutettu ni

meksi Onkamo, nimilyhennys Onk sekii Onkamon liikennepaikan nimi 
muutettu nimeksi Valkeasuo, nirnilyhennys Vso. 

Liikennepaikkojen viilimatkakitjaan on tehtiivii seuraavat muutok-
et: 

Onkamo . . . . . . . . . . 40 
Onk 918·37127 . . Jns 

Valkea uo . .. .. ... 140 
Vso 450-37122 . . ; Jns 

Nrl 31. Jns 37 Hi! 
Par 93 

Hammaslahti 18 Hil 
Onk 3 Nrl 28 ' Tt 
Jns 40 Par 96 

Hpj 341. Hpk 378. H.ko 189. Hy 
412. Ilm 242. ]y 300. Kr 511. 
Kon 306. Kv 279. Lh 341. Lla 
586. 01 472. Pko 465. Psl 468. 
Prn 220. Pri 572. Ri 400. Sk 496. 
Sij 182. Tpe 492. Tl 476. Tku 
604. Vnj 70. Yv 396. 

Onkarno on Parikkalan ja Niiralan 
ratojen erkanernispaikka. 

Hpj 344. Hpk 381. Hki 192. Hy 
415. Ilrn 245. Jy 303. Kr 514. 
Kon 309. Kv 282. Lh 344. Lla 
589. 01 475. Pko 468. Psl 471. 
Prn 223. Pri 575. Ri 403. Sk 499. 
Sij 185. Tpe 495. Tl 479. Tku 
607. Vnj 73 . Yv 399. 

(Lko 23245/67/72, 25. 1. 73.) VT 5/73. 6. 
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'J Kotimaisten vaunukuormarahtikirjojen tiiyttaminen 

Valtionrautateilla otetaan kayttoon uusi rautatiekuljetusten kustan
nusten ja tuottojen raportointijarjestelma, jota varten tietokonetoimis
tossa tullaan rekisteroimaan aikalsempien tietojen lisaksi vaunujen 
numerot, vastaavat tavaralajikoodit ja painot. Taman johdosta tulee 
vaunukuormarahtikirjoihln 1. 3. 1973 lukien tehda, sen lisaksi mita 
Kl 49 a/67 on maaratty, seuraavia merkintoja: 

- Jokaisen vaunun numeron yhteyteen merkitaan varsinalsesta 
vaunw1 numerosta viivalla erotettuna mahdollinen tarkistusnumero. 

- Jos lahetys kasittiia vain yhden vaunun, ei rahtikirjan tiiytta
misessa tarvitse menetella aikaisemmasta kaytiinnosta poikkeavalla ta
valla. 

- Jos lahetys kasittaa useampia kuin yhden vaunun, on tavaralajit, 
va taavat vaunujen numerot, palnot, mahdolliset tukkien kappaleluvut 
Ja puu tavaran tilavuudet eriteltava kohdassa "Lahettajiin merkinnat" 
tai tarvittaessa rahtikirjan kaantopuolella. Kaantopuolelle merkinnasta 
on selvasti mainittava rahtikirjan etupuolella. Tavarakoodi merkltaan 
vaunun numeron vasemmalle puolelle ja paino, kappaleluku sekii tila
vuu vaunun numeron oikealle puolelle, malnitussa jarjestyksessa. 

- Jos vaunussa on useampaa kuin yhta tavaralajia, taytetaiin tar
vitrava miiiira mainitwliaisia tietoriveja. 

- Allekkain merklttyjen vaunujen sisaltaessa samaa tavaraa saa
daan samankaltaisuus tavarakoodin osalta merkitii yhtalalsyysmerkeilla. 

- Jos lahetyksesta tiedetaan vain kokonaispaino, saadaan vaunu
Jcohtaiset painot jakamalla ikokonaispaino vaunuarvojen luvulla. 4-akse
lisen vaunun kuormapainoksi tulee talloin 2 X vaunuarvopaino. Sa
moin voidaan menetella tukkien kappaleluvun ja puutavaran tilavuu
den suhteen. Samanlalsuudet voidaan tassiikin merkita yhtiilaisyysmer
keillii. Konossementtipainon mukaan rahdltettujen lahetysten, ns. ko
nossementtilahetysten kyseessa ollen merkitaan lisaksi ikeskimaaraisen 
vaunukohtaisen painon jiilkeen ikunkin vaunun lahetyspaiva, mikiili 
liihettaminen on tapahtunut useana paivana. Samat lahetyspiiivat ilmais
taan yhtiilaisyysmerkein. 

- Jos vaunukuormatavaran kuljetusmaksuun - esim. sopimus
rahtiin sisahyy "piilevanii" kotilnkuljetusrahtia, noutorahtia tai molem
pia, on niiiden osuus kokonaisrahdista merkittava yhtena summana 
erikseen vain rahtikirjan 1-osaan - ei missaan tapauksessa mulliin 
osiin - ikentan 13 alapuolelle varustettuna tekstillii "Kotiinkuljetus/ 
nouto" xx,xx rnk. 

- Ylla mainitut ohjeet eivat kosike ns. rautakanavakuljetuksia 
vaan niiden subteen menetellaan edelleen aikalsemman kaytiinni:in mu
kaan. 
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Lisaohjeita uudesta merkinratavasta antavat tarvittaessa rietokone- 7 
toimistosta neiti Vanhala, pub. 2138, ja rouva Honkapirtti, puh. 2137. 

SamaHa julkaistaan kaksi mallia vaunukuormarahtikirjojen taytta
misesta. 

(N:o Lko 31807/241/72, 19. 1. 73.) VT 5/73. 7. 

Maiiraykset tavaran piiiillystiimisestii, pakkaamisesta ja 8 
osoittamisesta -julkaisu: lisiiys liitteeseen I 

Kemira Oy:n valmistamat, kuljetuspakkausmerkinnalla Lko 01-1973 
Styropor P vaahtomuovista valmistettu kuuden 3,7 kg:n vetoisen tik
kihappopullon sisapakkaus asianmukaisin merkinnoin varustettuun pah
vilaatikkoon sijoitettuna on hyvaksytty VAK rn 503 ( 1) a) mukai
seksi paallykseksi. 

(Lko 23770/61/72, 23. 1. 73.) VT 5/73. 8. 

Eliiinvaunujen puhdistaminen 9 
Koska jatkuvasti on esiintynyt tapauksia, etta elainten kuljetukseen 

kaytettyja Gdl-vaunuja on keraily- ja kuormausasemille saapunut hy
vinkin likaisina, huomautetaan, etta Tavaran Kuormausmaariiyksiii 
(TKM) kohdan 1232 maarayksia elainvaunujen puhdistamisesta ja 
desinfioimisesta on ehdottomasti noudatettava ja vaunut on heti pur
kamisen jalkeen puhdistettava ja desinfioitava. 

(Lt n:o Lko 31146/61/73, 22. 1. 73.) VT 5/73. 9. 

Liihetysaseman ja maiiriiaseman koodien, tulojen kuitin 1 0 
tilastokoodien sekii asiakasnumeroiden merkitseminen 

Kolmannesvuosittain tietokoneella ns. asiakastilastoa valmistettaessa 
on todettu, etta ko. koodien merkitseminen rahtikirjoihin on ollut 
osittain puutteellista tai, etta kooditus on suoritettu epaselvallii kasi
alalla. Tasta on luonnollisesti aiheutunut virheita ko. tilastoon. 

Kehoitetaan tutustumaan VT 4/71. 16:ssa annettuihin ohjeisiin 
ja niita noudattamaan. 

(N:o Lko 31176/27/73, 29 . 1. 73.) VT 5/73. 10. 

Rautatiehallituksen laboratorion uudet laskutushinnat 11 
Kemian laboratoriossa suoritettavien tehtavien uudet laskutushin-

nat ovat voimassa 1. 1. 1973 lukien. 
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Hankintaosaston johtajan vahvistama uusi hintaluettelo on saata
vissa kemian laboratoriosta. (Hto 85/539, 73, 29. 1. 73 .) VT 5/ 
73. 11. 

A voimia virkoja ja toimia 

A/em man palkkaluokan osastosihteerin virka (A 24) toistaiseksi 
rautatiehallituksen hankintaosastossa. Kirjalliset, rautatiehallituksen 
paajohtajalle osoitetut hakemukset on toimitettava rautatiehallituksen 
kirjaamoon viimeistaan 22 piiiviina helmikuuta 1973 ennen klo 12 
( postitse ennen virka-ajan paattymista.) 

Kaksi teknikon (A 20) virkaa toistaiseksi Hyvinkiiiin konepajassa. 
Koneosaston johtajalle osoitetut hakemukset on toimitettava rautatie
hallituksen kirjaajalle viimeistaan 23. 2. 1973 ennen klo 12.00 (pos
titse ennen virka-ajan paattymista). 

Apulaisvarastonpiiallikon virka (A 21) ja ylemman palkkaluokan 
toisen luokan kirjurin virka (A 19) sekii kaksi ylemmiin palkkaluokan 
toisen luokan kirjurin virkaa (A 18). Rautatiehallituksen hankinta
osaston johtajalle osoitetut kirjalliset hakemukset on toimitettava rau
tatiehallituksen kirjaajalle viimeistaiin helmikuun 26 paiviina 1973 
ennen kello 12 (postitse ennen virka-ajan paattymista). 

Edella mainittuihin virkoihin nimitetyt sijoitetaan toistaiseksi seu-
raavasti: 

- apulaisvarastonpaallikko (A 21): Pieksamaen varastoon 
- yp. 2 1k kirjuri (A 19): Pieksiimaen varastoon 
- yp. 2. 1k kirjurit (A 18): Hyvinkaiin varastoon. 

Apulaisinsinoorin (A 26) virka, toistaiseksi Joensuun ratapurm 
toimistossa (Joensuu). Paajohtajalle osoitetut hakemukset on toimi
tettava rautatiehallituksen kirjaajalle viimeistaan 28. 2. 1973 ennen 
kello 12 ( postitse virka-ajan paiittymista). 

1 l vanhemman toimistorakennusmestarin (A 24) virka, toistai
seksi Pieksamaen ratapiirin toimistossa ( Pieksiimaki); 2 l nuoremmtm 
toimistorakennusmestarin (A 21) virka, toistaiseksi Kouvolan ratapii· 
rin toimistossa (Kouvola); yp 2 l rakennusmestarin (A20) virka, 
toistaiseksi Joensuun ratapiirissa Joensuun vastuualueella (Joensuu) ja 
2 l rakennusmestarin (A 19) virka, toistaiseksi Pieksamaen ratapiirissa 
Pieksamaen vastuualueella ( Pieksamiiki) . 

Rataosaston johtajalle osoitetut hakemukset on toimitettava rauta
tiehallituksen kirjaajalle viimeistaan 28. 2. 1973 ennen kello 12 (pos
titse ennen virka-ajan paattymista). 

Neljii ratavartijan tointa, joista kaksi toistaiseksi Pieksamaen rata
piirissa (Pieksiimaki ja Hankasalmi) ja kaksi toistaiseksi Joensuun 
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ratapunssa ( Parikkala ja Lieksa) . Rataosaston johtajalle osoitetut hake· 12 
mukset on toimitettava ao. ratapiirin piiiillikolle viimeistiiiin 28. 2. 
1973 . 

Alemman palkkaluokan ensi luokan liikennetarkastajan virka 
(A 28), toistaiseksi rautatiehallituksen talousosastolla, julistetaan tiiten 
haettavaksi. Rautatiehallitukselle osoitetut kirjalliset hakemukset on 
toimitettava rautatiehallituksen kirjaajalle viimeistiiiin 1 piiiviinii maa
liskuuta 1973 ennen kello 12 (postitse ennen virka-ajan piiiittymistii). 
Edella mainittuun virkaan nimitetty tullaan toistaiseksi sijoittamaan 
tilitoimiston kansainviiliseen tarkastusjaostoon. 

Huom. 

Rautatiehallituksen kirjaajan osoite : Vilhonk. 13, 00100 Hel
sinki 10. 

Kadonneita henkilokortteja ym. 13 
Sekatyontekijii Artturi Miiiitiille kirjoitettu heokilokortti n:o 202606 on ka

donnu t ja kuoletetaao . (Hki rp n:o 74/14/73, 25. 1. 73.) 

Nuorisovaihtoa Suomen ja Liinsi-Saksan viilillii 14 
Rautatiehallituksen sosiaalijaostoo ja Liiosi-Saksao liittoratojeo sosiaaliviraston 

kesken on sovittu rautatieliiisteo kouluikaisten lasten vaihdosta kuluvana vuonna 
siren, etta suomalainen tyttoryhmii (20 tyttoii ja johtaja) tekee yhteismatkan 
Liinsi-Saksaan, jossa oleskelu tapahtuu 27 . 7.-17 . 8. 1973 Kaubissa Reinin var
rella. 

Matka on tarkoitettu ensisijaisesti 15-17 vuoden ikaisille koululaisille, jotka 
ovat lukeneet saksaa tai englantia, etusija saksaa lukeneilla. 

Kustannukset, joihin sisiiltyviit tarpeelliset laiva- ja makuuvaunupaikkaliput 
sekii ylliipito matkan aikana nousevat 550 markkaan . Myohemmin tullaan kustan
nuslaskelmat tarkistamaan. 

Pyydiimme halukkaita kirjallisesti 20. 3. 1973 menoessii ilmoittautumaan os .: 
VR:n Urheilutoimikunta, rautatiehallitus, Helsinki. Ilmoittautumisessa on mainit
tava kotiosoite ja koululaisen tarkka syntymaaika. 

Tyttoryhmiille etsitiiiin rautatiehenkilokunnasta naispuolista johtajaa, joka osaa 
auttavasti saksankieltii ja on kiinoostunut tiimiintapaisesta tehtiiviistii. Johtajalla on 
vapaat matkat, tiiysi yllapito ja pikku taskuraha. Asiasta kiinnostuneita pyydetaiin 
ottamaan kiireellisesti yhteys sosiaalijaostoon puh. Helsinki 2118. 

Rautatiehallituksen sosiaali;aosto 



Liite VT 5/73 

Hankkija ( valmistaja) Valtion Pukutehdas, Hameenlinna, 
sopimus voimassa 1. 1.-31. 12. 1973 

Kangaslaatu Kokonais. Hinta jakaantuu 
Villa- hinta VR:n osuus Tilaajan osuus 

teryleeni Trevi ra mk 75% 55 % 25 % 45% 

Miesten numero-
pukineet 
Virkatakki I .... 700640/4 130,00 97,50 71,50 32,50 58,50 

Housut I ...... 700640/4 55,00 41 ,25 30,25 13,75 24,75 
Kesiitakki 780060/18 75,00 56,25 41 ,25 18,75 33,75 
Paallystakki . .... 700640/4 125,00 93,75 68,75 31,25 56,25 

- irtovuori .... nylon/aery! 27 ,00 20,25 14,85 6,75 12,15 
- turkiskaulus .. lammas 18,00 13,50 9,90 4,50 8,10 
Lippalakki ...... 700640/4 24,00 18,00 13,20 6,00 10,80 
Turkislakki, 
kangaspint. . . ... 700640/4 24,50 18.38 13,48 6,12 11,02 
Turkislakki, 
nahkapint. • 0 • • •• 

28,00 21,00 15,40 7,00 12,60 
Virkatakki II vanha 

kuosi ... . ...... 7821 44,00 33,00 24,20 11,00 19,80 
Housut II ...... 7821 22,00 16,50 12,10 5,50 9,90 
Virkatakki II UUSl 

kuosi .......... 1382 48,00 36,00 26,40 12,00 21,60 
Housut II ........ 1382 23 ,00 17,25 12,65 5,75 10,35 

Mzesten mitta-
pukineet 
Virtatakki I • •• 0 700640/4 195,00 146,25 107,25 48,75 87,75 
Housut I •••• 0. 700640/4 80,00 60,00 44,00 20,00 36,00 
Kesatakki 780060/18 100,00 75,00 55,00 25,00 45,00 
Paallystakki ..... 700640/4 170,00 127,50 93,50 42,50 76,50 
- irtovuori nylon/ acryl 32,00 24,00 17,60 8,00 14,40 
- turkiskaulus .. lam mas 23 ,00 17,25 12,65 5,75 10,35 

Naisten numero-
pukineet 
Virkatakki ...... 700640/4 180,00 135,00 99,00 45,00 81,00 
Harne ••••••• 0. 0 700640/4 50,00 37,50 27,50 12,50 22,50 
Paahine •••••• 0. 700640/4 20,00 15,00 11,00 5,00 9,00 
Pitkat housut ... 700640/4 60,00 45,00 33,00 15,00 27,00 
Kesiitakki 780060/18 85,00 63,75 46 ,75 21,25 38,25 
Paallystakki . .. .. 700640/4 150,00 112,50 82,50 37,50 67,50 
- irtovuori 0 ••• nylon/aery! 27,00 20,25 14,85 6,75 12,15 
- turkiskaulus .. lammas 18,00 13,50 9,90 4,50 8,10 

Naisten mitta-
pukineet 
Virkatakki . . .... 700640/4 200,00 150,00 110,00 50,00 90,00 
Harne ••• 0 ••• • •• 700640/4 60,00 45,00 33,00 15,00 27,00 
Pitkiit housut ... 700640/4 70,00 52,50 38,50 17,50 31,50 
Kesiitakki ....... 780060/18 100,00 75,00 55,00 25,00 45,00 
Piiallystakki . .... 700640/4 170,00 127,50 93,50 42,50 76,50 
- irtovuori nylon/aery! 32,00 24,00 17,60 8,00 14,40 
- turkiskaulus .. lammas 23,00 17,25 12,65 5,75 10,35 

Virkamerkit 
Slipipyoriilaatta 
Lippa- ja turkislakin 

3,50 2,63 1,93 0,87 1,57 

keltaisenpunainen 
paiillinen . .. .. . . 10,00 7,50 5,50 2,50 4,50 

Helsinki 1973. Valtion painatuskeskus 



VIRALLISIA 
TIEDOTUKS lA 

1973 N:o 6 
Viittaus Virallisiin tiedotuksiin merkltaan: VT 1/72.2 ( - lehden numero, vuosl, 
asian numero). jakelun muutokset on ilmoitettava palnatusjaostoon. 

To i mit us: Rautatiehallitus, lehtipalvelu. 8. 2. 1973 

Sisallys: 

1. Valtion tyontekijain terveydenhuo1-
Jon ohjesaiinnon muuttamineno 

mitettaessa ja niiden merkitsemi
nen verokirjaano 

20 V altion tyontekijliin terveydenhuol
lon ohjesaiinnon soveltamineno 

.30 Kuntien yleisen kalleusluokituksen 
vahvistamisesta annetun valtioneu
voston paatoksen voimassaolon jat
kamineno 

60 Laki kehitysalueiden kuljetustuestao 
7 0 Ulkomaan valuuran muuntokurssit 

tavaraliikennetta varten 0 

4o Vitka- ja itsehallintoalueiden kielel
linen jaotuso 

So Tiilkivaaritnusten koontiluetteloto 
90 Suomesta lahetettavat liintisen tava

rayhdysliikenteen sopitnus[o;uljetukseto 
lOo Liikennepaikkojen viilimatkat: lisays 

5o Pliivarahojen ymo tyon suorittami
sesta aiheutuneiden kustannusten 
arvioiminen ennakonpidatysta toi-

ja korjauso 
11. Aikataulun 139 lisaykseto 
120 Avoimia virkoja ja toimiao 
13 0 Nitnityksiao 

Valtion tyontekijain terveydenhuollon ohjesaannon 
muuttaminen 

Asetuskokoelmassa on julkaistu: 

V a l tioneuvoston paatos 
valtion tyontekijain terveydenhuollon ohjesiiannon muuttamisestao 

Annettu Helsingissii 11 paiviina tammikuuta 19730 

Valtioneuvosto on tyovoimaministerion esittelysta muuttanut 22 
paivana tammikuuta 1970 antamansa valtion tyontekijain terveyden
huollon ohjesaiinnon (61/70) 5 §:n 1 momeotin, sellaiseoa kuin se 
on muutettuna 7 piiivana tammikuuta 1971 annetussa valtioneuvoston 
paatoksessa (4/71), seka ohjesaannon 9 §:n sellaisena kuin se on 
sanotulla paatoksella osittain muutettuna, seuraavasti: 

6828/73 

1 
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5 §. 
Tyontekijalla on oikeus kussakin sairastumistapauksessa saada tyon

antajan kustannuksella laakarin maarafunaa sairaalahoitoa julkisin va
roin yllapidetyssa sairaanhoitolaitoksessa tyosuhteen kestoajasta riip
puen euraavasti: 

1 ) vahintaan 1 kuukauden 21 hoitopaivaa 
2 ) , 1 vuoden 60 

" 3 ) , 4 vuotta 120 
" 4 ) , 7 vuotta 150 
" 5 ) , 10 vuotta 180 
" 

9 §. 
Tyontekijalle suoritetaan kussakin sairastumistapauksessa laiikiirin 

lausunnon perusteella myonnetyn sairausloman ajalta palkkaa siten 
kuin 5 §: ssii on sairaalahoidon saamisen perusteista ja hoitoajoista 
maariitty. 

Palkka suoritetaan 21 paiviilta taysimaaraisena. Sen jiilkeiselta ajalta 
mak etaan palkkana kaksi kolmannesta keskipiiivaansion mukaan laske
tus ta palkasta. 

Tatii piiatostii sovelletaan 1 piiivastii tammikuuta 1973 lukien. 
(Asetuskokoelma n:o 19/73. - Hloj n:o 86/160/73, 2. 2. 1973. 

- Vrt. VT 8/ 70. 2.) VT 6/73. 1. 

V altion tyontekijiiin terveydenhuollon ohjesaannon 
soveltaminen 

Tyovoimaministerion paatos 
valtion tyontekijiiin terveydenhuollon ohjesaannon soveltamisesta. 

Aunettu Helsingissa 11 paivana tammikuuta 1973. 

Tyovoimaministerio on valtioneuvoston 22 paiviina tammikuuta 
1970 an taman valtion tyontekijiiin terveydenhuollon ohjesaiinnon ( 61/ 
70 ) 19 § :n nojalla paattiinyt mainitun ohjesiiiinnon, sellaisena kuin se 
on osittain muutettu valtioneuvoston 7 paivanii tammikuuta 1971 
antamalla piiatoksellii ( 4/71) ja valtioneuvoston 11 paiviina tammi
kuuta 1973 antamalla piiiitoksella ( 19/73), soveltamisesta seuraavaa: 

Sovellutusala. 

Valtion tyontekijiiin terveydenhuollon ohjesiiiinnon soveltamispiiriin 
kuuluvat kaikki yksityisoikeudellisessa tyo- ja oppisopimussuhteessa 
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olevat valtion toimihenkilot ja tyontekijat, joiden saiinnollinen tyoaika 2: 
palveluksessa tai henk.ilon ollessa samanaikaisesti kahdessa tai useam
massa palveluksessa, niissa yhteensa on vahintaiin 20 tuntia viikossa. 
Niiin ollen tyontekijaiin, jonka piiivittiiinen tyoaika on epasaannollinen, 
mutta viikottainen tyoaika on 20 tuntia tai enemman, sovelletaan 
ohjesaiinnon maiirayksia. 

Etuuksien saannin edellytykset. 

Terveydenhuollon ohjesaiinnon myontamista etuuksista suoritetaan 
korvausta vain silta osin, minkii suoritettu tutkimus tai annettu hoito 
tarpeettomia kustannuksia valttaen olisi tullut tyontekijalle maksamaan, 
hiinen terveydentilaansa kuitenkaan vaarantamatta. Vaikean taudinkoh
tauksen sattuessa, milloin tyontekijan tila sita vaatii, tulee hoitotoi
menpiteet toteuttaa viipymatta. Muissa sairaustapauksissa etuuksien 
saannin edellytyksena on: 

1) etta tyontekijalla on laakiirin tarkastukseen mennessaan tyon
antajan valtuuttaman henk.ilon antama , vahvistetun kaavan mukainen 
osoitus laakarille. 

Tyonantajan tyomaariiyksen perusteella asuin- tai tyopaikkakuntansa 
ulkopuolella tyoskentelevalle tyontekijalle korvataan laakiirinkulut alku
peraisra laakiirin palkkiokuittia tai kunnallisen terveyskeskuksen laskua 
vastaan, mikali han sairastuu ja tarvitsee laakarinhoitoa vieraalla paik
kakunnalla ollessaan, jos hanella ei ole mahdollisuutta saada esimiehel
taan osoitusta laakarille, 

2) etta tutkimuksen suorittaa tai hoitoa antaa tyopaikan laakari. 
Tyopaikan laakarilla tarkoitetaan viraston tai laitoksen virkalaakiiria, 
kunnallisen terveyskeskuksen laakiiria, tyomaan sopimuslaakaria tai sita 
laakaria tai hammaslaakaria, jonka vastaanotolle tyontekija on saanut 
osoituksen, 

3) etta laboratoriossa tai rontgenlaitoksessa tai sairaalan poliklini
kalla suoritettu tutkimus tai annettu hoito tai fysikaalinen hoito perus
tuu tyopaikan laakiirin maaraykseen, 

4) etta sairaalahoito perustuu tyopaikan laakarin maaraykseen seka 
on annettu julkisin varoin yllapidetyssa sairaanhoitolaitoksessa, 

5) etta ennen sairauden ajalta maksettavan palkan suorittamista 
on tyonantajalle toimitettu todistus sairaudesta johtuvasta tyokyvytto
myydesta, 

6) etta ennen raskauden ja synnytyksen vuoksi myonnetyn loman 
ajalta maksettavan palkan suorittamista on tyonantajalle toimitettu 
laakarin tai kunnallisen aitiysneuvolan antama todistus raskauden kes
toajasta ohjesaannon 14 § :n 2 momentissa saadetyssa maaraajassa. 
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Uiakiirinhoito. 

Sairaustapauksissa on tyontekijalla oikeus tyonantajan kustanta
maan Wikarinhoitoon valittomasti tyosuhteen alettua. 

Laakarinhoidon jarjestamiseksi on kutakin tyomaata varten pyrit
tava tekemaan kirjallinen tai suullinen sopimus kunnallisen terveys
keskukseo, paikallisen virka- tai muuo yleislaakarin kanssa. Laakario
tutkimuksen tai hoidon tarpeessa olevalle tyontekijalle annetaan osoi
tus tyopaikan laakarin vastaanotolle. Mikali tyontekija vaikean taudin
kohtauksen sattuessa on toimitettu ilman asianomaista osoitusta laa
karinhoitoon, tulee osoitus toimittaa laakarille jalkikateen. 

Jos tyopaikan laakari katsoo tyontekijan olevan erikoislaakarin 
tutkimuksen tai hoidon tarpeessa, annetaan tyontekijalle, taman pyyn
nosta, sairaanpassi erikoislaakarille. Jos tyontekija omatoimisesti tur
vautuu erikoislaiikariin, ei naitii kustannuksia korvata tyonantajan toi
mesta. Laakiirin maiiraama, asianomaista hoitoa antamaan hyvaksy
tyssa rontgenlaitoksessa tai laboratoriossa tahi kunnallisessa terveys
keskuksessa suoritettu tutkimus tai hoito seka fysikaalinen hoito kor
vataan ( elleivat ne sisally laakarin laskuun) tyontekijalle alkuperaisia 
maksukuitteja vastaan. 

Akillisen hammassairauden sattuessa annetaan tyontekijalle osoitus 
hammaslaalcarille. Osoitus hammasliiakiirille annetaan erikseen kutakin 
kayntia varten. Hammasliiakiirin hoidosta korvataan vain ohjesaannossa 
selvitetty ensiapuluonteinen hoito. 

Sairaalahoito. 

Vaikka tyontekijiilla sairaustapauksissa on oikeus ilmaiseen laaka
rinhoitoon valittomasti tyosuhteen alettua, alkaa tyontekijain oikeus 
tyonantajan kustantamaan sairaalahoitoon ohjesaannon 5 ja 12 §:ssa 
saadetyin edellytyksin vasta sen jalkeen, kun tyosuhde yhtajaksoisesti 
on kestanyt vahintaan kuukauden. Oikeus tyonantajan kustantamaan 
sairaalahoitoon alkaa erikseen kussakin sairaustapauksessa. Erillisena 
sairaustapauksena ei voida kuitenkaan pitaa sairastumista, jonka laakari 
toteaa olevan edellisen sairauden valitonta jatkumista. 

Sairaalahoito on pyrittava jarjestamaan kunnallisen terveyskeskuk
sen sairaansijalla tai muutoin julkisin varoin ylliipidetyssa sairaalassa 
alimmassa maksuluokassa. 

Matkakustannukset. 

Vaikean taudinkohtauksen sattuessa, milloin tyontekijan tila s1ta 
vaatii, on tyonantaja velvollinen jarjestamaan tyontekijalle vapaan mat
lean laakariin tai sairaalaan ja takaisin tahi myontamaan matkakorvauk-
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sen. Vapaa matka myonnetiian myos tyontekijiille, joka sairastuu olles- 2 
saan tyonantajan miiiiriiyksesta tyossii varsinaisen tyo- tai asuinpaikka
kuntansa ulkopuolella. Matkat tulee suorittaa olosuhteet huomioon 
ottaen halvinta kuljetustapaa kayttiien. 

Liiakkeet ja sairaanhoito majoitusoloissa. 

Tyomaalla tyonantajan toimesta annetut liiakkeet korvaa tyonan
taja kokonaan. Tiilla tarkoitetaan lahinna tyomaiden ensiapukaapeissa 
olevia seka tyomaan sairastuvassa tyontekijalle annettavia laakkeitii. 

Mikali majoitustyomailla esiintyy epidemialuonteista sairautta, voi
daan osa majoitustiloista eristaii sairaille varatuksi sairastuvaksi. Sai
rastuvassa annetun hoidon yhteydessa kaytetyt liiilleet kustantaa tyon
antaja. 

Sairausloman myontaminen. 

Sairausloma myonnetiiiin liiiikiirinlausunnon perusteella. Lyhytaikai
sessa, enintaan 5 piiivaii kestiiviissii sairaustapauksessa voidaan sairaus
lomaa myontiia myos tyonantajan osoittaman sairaanhoitajan tai ter
veyssisaren lausunnon perusteella. Liiiikintiiviranomaisten ilmoittaman 
laajan epidemian aikana seka kaukana asutuskeskuksista sijaitsevilla 
tyomailla ja majoitustyomailla voidaan lyhytaikaisissa sairaustapauksissa 
myontiiii sairauslomaa tyonantajan hyviiksymiin muun luotettavan sel
vityksen perusteella. Mikiili sairaus kestiiii yli 5 paiviiii, on aina suo
ritettava liiakarin tutkimus. 

Palkka sairausloman ajalta. 

Myonnetyn sairausloman ajalta suoritetaan tyontekijiille, jonka tyo
suhde on kestiinyt yhtajaksoisesti viihintaiin yhden kuukauden, palkkaa 
yhta pitkiiltii ajalta kuin hanella on oikeus ohjesaiinnon 5 §: n mukai
seen tyonantajan kustantamaan sairaalahoitoon. Ohjesaiinnon 9 §:n 
mukaan palkka suoritetaan 21 ensimmaiselta piiiviilta tiiysimaiiriiisena 
ja sen jiilkeiselta ajalta kaksikolmannesta keskipiiivaansion mukaan las
ketusta palkasta. 

Palkka suoritetaan kuukausipalkalla tyoskenteleviille tyontekijalle 
sairausaikaan sisaltyvilta piiiviltii ja muulle kuin kuukausipalkalla tyos
kentelevalle tyontekijiille sairausaikaan sisiiltyviltii tyopaiviltii. 

Mikali tyontekija sairastuu kesken tyovuoron, maksetaan hiinelle 
talta paivalta vastaava palkka tyopalkkana, ja sairausajan palkan mak
saminen aloitetaan ensimmaiselta taydeltii sairauspiiivaltii. 

Keskitunti:msiota laskettaessa on huomattava, etta tyontekijalle 
maksettuun tai maksettavaksi eraantyneeseen palkkaan katsotaan kuu
luvan tyoehtosopimuksissa tai muutoin maaritellyt erilaiset henkilokoh-
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taiset tai olosuhdelisat seka yli- ja hatati:iiden osalta peruspalkka, mutta 
ei korotusosaa. 

Jos tyi:intekija on ollut sen kalenterikuukauden tai kuukauden pi
tuisen palkanmaksukauden aikana, jonka perusteella keskipiiivaansio 
lasketaan, arkipyhanii tyi:issa, otetaan arkipyhalta saatu palkka huo
mioon keskipaivaansiota laskettaessa. 

]os tyi:intekija ei ole ollut arkipyhiina tyi:issii, ei mainittua piiiviiii 
eikii siita maksettavaa korvausta oteta huomioon keskipiiiviiansiota 
laskettaessa. Mikiili tyi:intekijan sairausaikaan sisiiltyy arkipyhiii, mak
setaan nailtii piiivilta sairausajan palkkaa vain siina tapauksessa, etta 
han terveenii ollessaan olisi tyi:iskennellyt mainittuina piiivinii. 

Ennakkokorvaus tyotapaturmista. 

Ohjesaanni:in 13 § :n mukaan maksetaan tyi:intekijalle tapaturmara
pauksissa tapaturmakorvauksen ennakkoa samojen perusteiden mukaan, 
kuin lain 9 §: ssa sairausajan palkan maksamisesta saiidetaan. Mikiili 
tyi:intekija kuitenkin haluaa saada tapaturmakorvauksen suoraan tapa
turmatoirnistolta, lopetetaan ennakon maksaminen tyi:intekijan sitii esit
tiiessa. 

Erinaisia muita tyontekiiiiin terveydenhuollon osalta huomioon 
otettavia saannoksia. 

Tyi:iturvallisuuslain 36 § :ssii tarkoitetuista, tyi:ipaikalla saatavissa 
olevista sidostarvikkeista, liiakkeistii ja muista ensiapuvalineistii anne
taan erilliset ohjeet. 

Laiikiirintarkastuksista, jotka on toimitettava ammattitautivaaralle 
alttiissa ti:iissii miiiiriityssii ajassa tyontekijiiin tyohonottamisen jiilkeen 
seka uusittava maiiriiajoin tyosuhteen kestaessii tai ammattientarkas
tajan niin maariitessii, siiiidetiiiin tyoturvallisuuslain 44 §:ssii sekii val
tioneuvoston antamissa erityisissa maiiriiyksissii. Nuorille tyontekijoille 
suoritettavista laiikarintarkastuksista seka eraista muista ko. tyonteki
jain terveydenhuoltoon liittyvistii toimenpiteistii siiiidetiian nuorten 
tyontekijain suojelusta annetussa laissa. Tarttuvista taudeista ja roko
tuksista saiidetaiin terveydenhoitolaissa ja terveydenhoitosaiinnoissii, 
rokotuslaissa j a-asetuksessa sekii niiden perusteella annetuissa ohjeissa. 

Ohjesiiannon perusteella toteutetun terveydenhuollon aiheuttamien 
kustannusten kirjaaminen ja tilastointi tulee toteuttaa tyovoimaminis 
terion erikseen antamien ohjeiden mukaisesti. 

Sairausvakuutuslain 28 §:n siiiinnosten perusteella tyonantajalle 
suoritettavan piiiva- tai aitiysrahan saamiseksi sekii sanotun lain 29 § :n 
edellyttamien tyopaikkalaakintiihuollon kustannusten korvaamista kos
kevat sairausvakuutustoirnistolle tehtavat anomukset tulee toteuttaa 
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valtiovarainministerion antamien ohjeiden mukaisesti. Terveydenhuol- 2 
toa koskevat saiinnokset sisiiltavat sellaisia sosiaalisia etuisuuksia, etta 
niistii tulee jokaisen tyontekijiin saada tieto. 

Taman vuoksi tulee terveydenhuollon ohjesaanto sekii siitii annetm 
ministerion soveltamisohjeet pitaii sopivassa paikassa tyontekijain nah
tavanii. 

Talla paatoksella kumotaan samalla tyovoimaministerion 30 paivana 
heinakuuta 1971 flntamat soveltamisohjeet. 

(Hloj n:o Hlo 86/160/73, 2. 2. 1973. - Vrt. VT 35/71. 1.) 
VT 6/73. 2. 

Kuntien yleisen kalleusluokituksen vahvistamisesta 3 
annetun valtioneuvoston piiiitoksen voimassaolon 
jatkaminen 

Asetuskokoelmassa on julkaistu: 

Valtioneuvoston piiiitos 
kuntien yleisen kalleusluokituksen vahvistamisesta annetun valtioneu

voston piiiitoksen voimassaolon jatkamisesta. 
Annettu Helsingissii 29 piiiviinii joulukuuta 1972. 

Valtioneuvosto on kuntien yleisestii kalleusluokituksesta 21 pai
vana tammikuuta 1966 annetun lain ( 14/66) 2 §:iian 29 pruvana 
joulukuuta 1972 annetulla lailla ( 9 54/72) lisatyn 3 momentin nojalla 
sosiaali- ja terveysministerion esittelystii paattanyt, etta kuntien yleisen 
kalleusluokituksen vahvistamisesta 12 paivanii Iokakuu ta 196 7 anne
tun valtioneuvoston piiiitoksen ( 447/67), sellaisena kuin se on muu
tettuna 14 piiivana maaliskuuta 1968 annetulla valtioneuvoston paa
toksella ( 177/68), voimassaoloaikaa jatlketaan vuoden 197 3 loppuun 
saakka, kuitenkin siten, etta Kemin maalaiskunta seka Ranuan Simon 
ja Tervolan kunnat kuuluvat 1 paivasta tammikuuta 1973 lukien I 
kalleusluokkaan. 

(Asetuskokoelma n:o 963/72. - Hloj n:o Hlo 90/010/73, 2. 2. 
1973. - Vrt . K1 1/68. 5.) VT 6/73 . 3. 

Virka- ja jtsehallintoalueiden kielellinen jaotus 4 
Asetuskokoelmassa on julkaistu 28. 12. 1972 annettu valtioneuvos-

ton piiatos virka- ja itseha1lintoalueiden kielellisesta jaotuksesta ( 896/ 
72) seuraavasti: 
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Valtioneuvoston paatos virka- ja itsehallintoalueiden kielellisesta 
jaotuksesta vuosina 1973-1982. 

Valtioneuvosto on oikeusministerion esittelysta 1 paivana kesa
kuuta 1922 annetun kielilain 2 §:n nojalla, sellaisena kuin se on 7 
paivana joulukuuta 1962 annetussa laissa ( 593/62), virallisen tilaston 
pohjalla maarannyt, etta maan virka- ja itsehallintoalueet on vuoslna 
1973-1982 katsottava suomen- tai ruotsinkielisiksi tai kaksikielisilcsi 
seuraavas ti: 

I. Kunnat 

Uudenmaan laani 

Kaksikieliset kunnat, uomi enemmiston kielena: 
a. ruotsinkielista vaestoa kolmasosa tai enemman kunnan vaes

tosra: Kauniainen, Kirkkonummi, Lapinjarvi, Pohja ja Porvoo 
b. ruotsinkielista vaestoa vahemman kuin kolmasosa kunnan vaes

tosta: Espoo, Helsinki, Lohjan maalaiskunta, Myrskyla, Ruotsinpyhtaa 
ja Vantaa. 

Kaksikieliset kunnat, ruotsi enemmiston kielena: 
a. suomenkielista vaestoa kolmasosa tai enemman kunnan vaes

tosta: Hanko, Loviisa, Porvoon maalaiskunta, Sipoo ja Siuntio 
b. suomenkielista vaestoa v~ihemman kuin kolmasosa kunnan vaes

rostii: Bromarv, Inkoo, Karjaa, Liljendal, Pernaja, Tammisaari, Tammi
aaren maalaiskunta ja Tenhola. 

Ruotsinkielinen kunta on Snappertuna. 
Muut kunnat ovat suomenkielisiii. 

T umn ja Porin laani 

Kaksikieliset kunnat, suomi enemrmston kielena, ruotsinkielista 
\'aestoa vahemman kuin kolmasosa kunnan vaestosta: Sarkisalo ja 
Turku. 

Kaksikieliset kunnat, ruotsi enemmiston kielena: 
a. suomenkielista vaestoa kolmasosa tai enemman kunnan vaes

to ta: Parainen 
b. suomenkielista vaestoa vahemman kuin kolmasosa kunnan viies

tosta: Dragsfjiird, Kemio, Korppoo ja Nauvo. 
Ruotsinkieliset kunnat: Houtskari, Inio ja Vastanfjard. 
Muut kunnat ovat suomenkielisia. 

Abvenanmaan ltiani 

Kaikki kunat ovat ruotsinkielisiii. 
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Kymen laani 4 
Kaksikielinen kunta, suomi enetnmlston kielenii, ruotsinkielista 

vaestoii vahemmiin kuin kolmasosa kunnan vaestostii: Pyhtaii. 
Muut kunnat ovat suomenkielisiii. 

Vaasan laani 

Kaksikieliset kunnat, suomi enemmtston kielenii: 
a. ruotsinkielistii vaestoa kolmasosa tai enemmiin kunnan viies

tostii: Kaarlela ja Kaskinen 
b. ruotsinkielistii viiestoii viihemmiin kuin kolmasosa kunnan viies

tosta: Kokkola ja Vaasa. 
Kaksikieliset kunnat, ruotsi enemmiston kielenii: 
a. suomenkielistii viiestoii kolmasosa tai enemmiin kunnan viies

tostii: Kristiinankaupunki ja Pietarsaari 
b. suomenkielistii viiestoii viihemmiin kuin kolmasosa kunnan viies

tostii: Jepua, Mustasaari, Oravainen, Uusikaarlepyy ja Voyri. 
Ruotsinkieliset kunnat: Korsniis, Kruunupyy, Luoto, Maalahti, Mak

samaa, Munsala, Narpio, Pietarsaaren maalaiskunta, Purmo, Uuden
kaarlepyyn maalaiskunta ja Ahtiivii. 

Muut kunnat ovat suomenkielisiii. 

Muut laanit 

Muiden laiinien kaikki kunnat ovat suomenkielisiii. 

XIX. Valtionrautatiet 

A. Liikennepiirit 

Suomenkielisiii suomenkielisten ja kaksikielisiii kaksikielisten lii
kennepaikkojen osalta, suomi enemmiston kielenii, ovat Helsingin, 
Kouvolan, Tampereen ja Seiniijoen liikennepiirit. Muut liikennepiirit 
ovat suomenkielisiii. 

B. Ratapiirit 

Suomenkielisiii suomenkielisten ja kaksikielisiii kaksikielisten lii
kennepaikkojen osalta, suomi enemmiston kielenii, ovat Helsingin, 
Kouvolan, Tampereen ja Seiniijoen ratapiirit . Muut ratapiirit ovat suo
menkielisiii. 

C. Liikennepaikat 

Kaksikielisiii ovat ne liikennepaikat, jotka St)attsevat seuraavilla 
rataosilla tai niiltii erkanevilla satama- ja haararadoilla: 
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Helsinki-Kerava, 
Kerava-Porvoo, 
Pasila-Pernio, 
V alko-Myrskyla, 
Hanko-Hiidenmaki, 
Turku-Lauste, 
Turku-Maaria, 
Turku-Pahaniemi, 
Vaasa-Tuovila, 
Kaskinen-Narpio ja 
Jepua-Rimmi. 

-10-

Kristiinankaupungin ja Kyminlinnan liikennepaikat ovat kaksikie
lisia. 

Muut liikennepaikat ovat suomenkielisia. 

D. Konepa;at 

Kunkin konepajan kieli on sama lcuin sen liikennepaikan, jolla 
konepaja sijaitsee. 

E. Varastot 

Kunkin varaston kieli on sama kuin sen liikennepaikan, jolla va
rasto sijaitsee. 

Vert. MK I Kirjoitus 22, Kielilaki ja kielitaito, sivut 22.1 ja 
22.29-32. (Rh/hlo N:o 97/010/73, 1. 2. 73.) VT 6/73. 4. 

5 Paivarahojen ym. tyon suorittamisesta aiheutuneiden 
kustannusten arvioiminen ennakonpidatysta toimitet
taessa ja niiden merkitseminen verokirjaan 

Asetuskokoelmassa on julkaistu: 

Valtiovarainministerion pliiitos 
tyon suorittamisesta aiheutuneiden kustannusten arvioimisesta ennakon

pidatysta toimitettaessa annetun valtiovarainministerion 
paiitoksen muuttamisesta. 

Annettu Helsingissa 16 piiivana tammikuuta 1973. 

Valtiovarainministerio on lisannyt tyon suorittamisesta aiheutunei
den kustannusten arvioimisesta ennakonpidiitysta toimitettaessa 23 pai
viina joulukuuta 1969 antamansa paatoksen (833/69) 3 §:aan uuden 
nain kuuluvan 2 momentin: 
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3 §. 

Sen es tam a tta, mi ta 2 § : ssa j a taman pykalan 1 mom en tis sa on 
sanottu, on moottorisahaa puun kaadossa tai puutavaran valrnistami
sessa kayttavan yksinaan tyoskentelevan palkan tai palklcion saajan 
kustannusten osuudeksi laskettava 40 prosenttia kokonaisansiosta, 
mi!kali palkan tai palkkion saaja esittaa asianomaisen verojohtajan todis
tuksen siita, etta hanen palkkatulostaan on maaratty verotuksessa 
vahennettavaksi moottorisahan kaytosta aiheutuneina kustannuksina 
40 prosenttia. 

Tata paatosta sovelletaan vuonna 1973 toimitettavassa ennakonpi
datyksessa. 

Vertaa VT 18/70.3. (Toj N:o To 94/125/73, 1. 2. 73.) VT 6/ 
73. 5. 

5 

Laki kehitysalueiden kuljetustuesta 6 
Asetuskokoelmassa ( 26/73) on julkaistu laki kehitysalueiden kul

jetustuesta. Perusjakelu on suoritettu ja lakia on saatavissa rajoitetusti 
painatusjaostosta. 

(To 108/243/73, 5. 2. 73.) VT 6/73. 6. 
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Ulkomaan valuutan muuntokurssit tavaraliikennett ii 
varten 

Muuntokurssit rautatieyhdysliikenteessa ovat 12. 2. 1973 alkacn 
seuraavat: 

Luku
maarii 

100 
100 

1 
1 

100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 

1 
100 

1 

Rahayksikko 

Alankomaiden floriinia (gulden ) . . ... . 
Belgian frangia ...... . ..... . .. . .. . . 
Bulgarian leva . . . ... ... . .. ... .. . . . . 
Englannin punta . . . .. . ....... . .. . . 
Espanjan pesetaa . . . . . .. . . ... ..... . 
Italian liiraa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
ltavallan shillinkia . . . . . .... ... .. .. . 
Jugoslavian dinaria . .. .... . ... . .... . 
Kreikan drakmaa . . . . ........... . . . 
Luxemburgin frangia . ..... . ........ . 
Neuvostoliiton ruplaa, clearing- . ... . . . 
Norjan kruunua .. . .... . ........... . 
Portugalin escudoa . . . . ....... . .. .. . 
Puolan zlotya .. . . ....... ........ . . 
Ranska~ fra~~a . . ..... . .. ... ..... . 
Romaman lelta . . .. .. . . . . .. .. .... . . 
Ruotsin kruunua . . . .. . . . . . . . ... ... . 
Liinsi-Saksan markkaa . . . .. . . . . . . . .. . 
lta-Saksan markkaa . .. .. . . .. ...... . 
Sveitsin frangia ..... . . . .. . .. . .. ... . 
Tanskan kruunua . . ... . . .. . ....... . 
Tshekkoslovakian kruunua . .... . .. .. . 
USA:n dollari . ..... . . ..... . .. . . .. . 
Unkarin forinttia . . . .. ... .... ... . . . 
Kultafrangi . . ...... . . . . . . .. ... .. . . 
Suomen markan kansainvalinen lyhennys 

Lybennys 

Fl 
FrB 
Leva 
£ 
Pta 
Lit 
Oes 
Din 
Dr 
Frlux 
Rbl 
NKr 
Esc 
Zl 
FF 
Lei 
SKr 
DM/DBB 
M 
Frs 
DKr 
Kcs 
$ 
Ft 
FrOr 

on .. . .. . ........ .... .. . ....... .. FM 

(Tft n :o Tou 42/230/73, 2. 2. 73. ) VT 6/73. 7 . 

mk 

131 ,251 
9,50 
3,60 
9,90 I 
6,60 
0,70 

18,20 I 
23,80 
14,30 
9,50 

496,00 
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83 ,15 
75,80 
88,65 

132,20 
132,50 
115,60 
61 ,10 
61 ,00 
4,16 

15,05 
1,45 
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Jalkivaatimusten koontiluettelot 8 
Postipankin julkaisussa Postisiirtotilit sivun 19 viimeisessa kappa

leessa mainittua koontikorttia ei voida viela kayttaa Turun, Kuopion, 
Oulun ja Rovaniemen PSP:n kirjauskeskusten alueella. Koontiluettelo 
VR 4993 on laadittava toistaiseksi erikseen tilisiirtokorteista ja tililta
ottokorteista. (Lomake VR 4993 muutetaan Postipankin mallin mu
kaiseksi painoksen loputtua). 

Postipankki ilmoittaa, koska koontikortti voidaan ottaa kayttoon. 
Taman jalkeen noudatetaan Kl 10/69. 1 annettuja ohjeita. Vrt. myos 
valiaikaiset tilitysmaaraykset 12 § 5. (N:o tit 69/29/73, 2. 5. 73 . ) 
VT 6/73. 8. 

Suomesta Iahetettavat lantisen tavarayhdysliikenteen 9 
sopimuskuljetukset 

Markkinointitoimistossa tarvitaan asiakkaiden ja ulkomaiden rauta
teiden kanssa kaytavissa neuvotteluissa tiedot kullakin sopimuksella 
kuljetetuista maarista. Taman vuoksi on mkennepaikoilta kuukausit
tain lahetettava markkinointitoimistoon ylimaarainen kappale lahere
tyn tavaran luetteloa ( VR 4610). Lomakkeen huomautussarakkeeseen 
merkitaiin kunkin sopimuskuljetuksen kohdalle lahetyksen 

- paino; todellinen paino 
- sopimuksen numero 
- maaraasema; ei tarvita m~kali sopimuksessa on vain yksi maara-

asema. 
Merkinnat tehdaan vain markkinointitoimistoon lahetettavaiin 

osaan. 
Tiedot voidaan toimittaa muunkinlaisella lomakkeella tai erillista 

luetteloa kayttaen kunhan em. tietojen lisaksi ilmoituksesta ilmenee 
kaytetty raja-asema. 

(N:o Lko 2156/644/73, 1. 2. 73 .) VT 6/73. 9. 

Liikennepaikkojen valimatkat: lisays ja korjaus 1 Q 

Liikennepaikkojen valimatkat-kirjaan on I is at t a v a Naantalin 
satama-kohtaan liikennepaikan ruotsinkielinen nimi Nadendals hamn 
ja Nadendal ks. Naantali-merkinnan jalkeen Nadendals hamn ks. Naan
talin satama. 

(N:o Lko 31175/67/73, 25.1. 73.) VT 6/73. 10. 
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K o r j a u s VT 5/7 3 kohtaan 5: Kaitjarven liikennepaikkaa koske
vien merkintojen tulee olla sarakkeessa 5 Hil Tt ja sarakkeessa 4 tili
tyspaikkaa osoittava merkinta Taavetti 12. 

(N:o Lko 22120/67/73, 5. 2. 73.) VT 6/73. 10. 

Aikataulun 139 lisaykset 

Lisays n:o 11 ilmestynyt ja jaettu kaikille 7-osa ryhma 3 tilanneille. 
(Lt N:o Lko 31722/63/72, 30. 1. 73.) VT 6/73. 11. 

12 Avoimia virkoja ja toimia 

Yp 2 l rakennusmestarin (A 20) virka, toistaiseksi Joensuun rata
piirissa (J oensuu; viran haltija toimii opastinmestarin tehtavissa). 
Rataosaston johtajalle osoitetut hakemukset on toimitettava rautatie
hallituksen kirjaajalle viimeistaan 5. 3. 1973 ennen kello 12 (postitse 
ennen virka-ajan paattymista). 

Piirtaiiin (A 13) toimi, toistaiseksi rautatiehallituksen ratateknilli
sessa toimistossa, kaksi ratavartiian tointa, toistaiseksi Oulun ratapii
rissa ( Ruukki ja Oulu), apulaiskanslistin (A 11) toimi, toistaiseksi 
Tampereen ratapiirin toimistossa ( Tampere). Rataosaston johtajalle 
osoitetut hakemukset on toimitettava ao. ratapiirin tai toimiston paal
likolle viimeistaan 5. 3. 1973. 

Kaksi apulaisinsinoorin vitkaa (A 26 pl). Rautatiehallituksen paa
johtajalle osoitetut kirjalliset hakemukset on toimitettava rautatiehalli
tuksen kirjaajalle viimeistaan maaliskuun 7 paivana 1973 ennen kello 
12 ( postitse ennen vitka-ajan paattymista). 

Edella mainittuihin vitkoihin nimitetyt sijoitetaan toistaiseksi seu
raavasti: 

apulaisinsinoorit (A 26 pl): Kouvolan liikennepiiriin (1) ja Seinii
joen liikennepiitiin ( 1 ) . 

Yliteknikon vitka (A 23 pl), kaksi ylemman palkkaluokan ensi 
luokan kirjurin virkaa (A 20 pl), ylemman palkkaluokan toisen luo
kan kirjurin virka (A 18 pl), kaksi alemman palkkaluokan asemames
tarin virkaa, alemman palkkaluokan toisen luokan kirjurin virka, seit
seman veturinkuljettajan virkaa, seitseman ylikonduktoorin vitkaa, 
kaksitoista konduktoorin virkaa ja kaksi kuormausmestarin virkaa. Rau
tatiehallituksen liikenneosaston paallil<olle osoitetut kirjalliset hake
mukset on toimitettava rautatiehallituksen kirjaajalle viimeistaan maa
liskuun 7 piiivana 1973 ennen kello 12 (postitse ennen virka-ajan 
paattymista). 
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Edella mainittuihin virkoihin nimitetyt sijoitetaan toistaiseksi seu- 12 
raavasti: 

yliteknikko (A 23 pl): Kouvolan liikennepiiriin (1), 
y.p. 1 luokan kirjurit (A 20 pl): Kouvolan (1 Kv) ja Vainikkalan 

( 1 V na) liikennealueille, 
y.p. 2 luokan kirjuri (A 18 pl): Kotkan (1 Kta) liikennealueelle, 
a.p. asemamestarit: Haminan ( 1 Hma) ja Vainikkalan ( 1 Vna) 

liikennealueille, 
a.p. 2 luokan kirjuri: Kouvolan ( 1 Kv) liikennealueelle, 
veturinkuljettajat: Kotkan ( 3), Haminan ( 2) ja lmatran ( 2) va

rikoille, 
ylikonduktoorit: Kouvolan ( 2 K v) , Imatran ( 2 Imr), Haminan 

( 1 Hma) ja Kotkan ( 2 Kta) liikennealueille, 
konduktoorit: Kouvolan (10 Kv), Haminan ( 1 Hma) ja Kotkan 

( 1 Kta) liikennealueille seka 
kuormausmestarit: Kouvolan ( 1 Kv) ja Mikkelin ( 1 Mi) liikenne

alueille. 

Kaksi 2 1. siihkoasentajan tointa, kaksikymmentiineljii vaihdemiehen 
tointa, seitsemiintoista junamiehen tointa, kaksikymmentiiyksi veturin
liimmittajiin tointa, kaksikymmentiikuusi asemamiehen tointa, vaunun
voitelijan toimi, neljii apulaiskanslistin (A 11 pl) tointa, apulaiskans
listin (A 10 pl) toimi ja kaksi konttoriapulaisen (A 8 pl) tointa. 

Liikenneosaston piiiillikolle osoitetut kirjalliset hakemukset on toi
mitettava asianomaisen liikennepiirin piiiillikolle viimeistiiiin 7. 3. 197 3. 

Edellii mainittuihin toimiin nimitetyt tullaan sijoittamaan toistai
seksi seuraavasti: 

2 l. siihkoasentaja: Kouvolan varikolle ( 2 ) , 
vaihdemiehet: Kouvolan (6 Kv), Imatran (5 lmr), Haminan 

(3 Hma) ja Kotkan (10 Kta) liikennealueille, 
junamiehet: Kouvolan (1 0 K v), Vainikkalan ( 1 V na), lmatran 

( 1 Imr), Mikkelin ( 1 Mi), Haminan ( 2 Hma) ja Kotkan ( 2 Kta) 
liikennealueille, 

veturinlammittiijat: Kouvolan (1 0), Haminan (3), Kotkan ( 6) 
ja lmatran (2) varikoille, 

asemamiehet: Kouvolan (8 Kv, 1 Ka, 2 Mr), Vainikkalan (1 Vna, 
1 Si), Lappeenrannan (3 Lr), lmatran ( 1 Imr), Mikkelin (1 Mi), 
Haminan (3 Hma) ja Kotkan (2 Kta, 1 Ky, 2 Jri) liikennealueille, 

vaununvoitelijat: Kotkan varikolle ( 1), 
apulaiskanslistit (A 11 pl): Kouvolan ( 2 K v), Mikkelin ( 1 Mi) 

ja Vainikkalan ( 1 Vna) liikennealueille, 
apulaiskanslisti (A 10 pl): Kotkan (1 Kta) liikennealueelle sekii 
konttoriapulaiset (A 8 pl): Kotkan (1 Kta) ja Vainikkalan ( 1 

V na) liikennealueille. 
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Ylemman palkkaluokan toisen luokan kirjurin virka (A 19) tois
taiseksi Tmun varastossa. Kirjalliset, hankintaosaston johtajalle osoi
tetut hakemukset on toimitettava rautatiehallituksen kirjaajalle viimeis
taan maaliskuun 7 pi:iivana 1973 ennen kello 12 (postitse ennen virka
ajan paattymista). 

Huom. 

Rautatiehallituksen kirjaajan osoite: Vilhonkatu 13, 00100 Hel
sinki 10. 

1 3 imiryksiii 

Liikenneosasto 
Seiniijoen liikennepiiri: teknikon virkaan (A 23) ( Kokkolan vari.kko) vetu

rinlammittiijii Martti Johannes Jylha, yp. 2 lk kirjurin virkoihin (A 18) (Seinii
joki) ap. 2 lk kirjuri Jouko Aukusti Hakala ja ap. asemamestari Leevi Heikki 
Asunto, (Sciniijoki) ap. asemamestari Esko Ilmari Viitala, ap. apulaisasemapaiilli
kon virkaan (A 22) (Seiniijoki) yp. 1 lk kirjuri (A 20) Toivo Johannes Saba, 
ap. 2 lk kirjurin virkoihin (Seiniijoki) apulaiskanslisti (A 11) Taimi Salme Tiai
nen, ylirn. 3 lk kirjurit Matti Sakari Viitala, Kalevi Johannes Jokiaho ja Jorma 
J uhani Jouppila, ( Scinajoen varikko) J uhani Samuli Rintala, ap. asemamestarin 
virkoihin (Seinajoki) ap. 2 lk kirjuri Anja Inkeri Mustamiiki, ylim. 3 lk kirjuri 
Raimo Hannu Kapanen, ylikonduktoorin virkoihin (Pietarsaari) konduktoori 
Ossi Hannes Kangasvuori, (Seinajoki) kuormausmestari Yrjo Armas Syrjiilii, 
(Vaasa) kondukroori Eino Ludvig Vieri, konduktoorin virkaan (Seinajoki) kuor
mausmestarit Aarne Eino Aarnio ja Paavo Kalervo Viitala, jarjestelymestarin vir
koihin (Seiniijoki) ylim. jarjestelymestari Jorma Veikko Mustakallio, ylikonduk
toori Armas Aleksi Kuisla, veturinkuljettajan virkoihin (Seiniijoki) veturinliim
mittiijiit Aleksanteri Pausola, Aatto Jouppila, Pentti Jalo Uolevi Rasku, Kalevi 
Anttoni Ramakko, Reijo Armas Kuurila, vaununtarkastajau toimiin (Scinajoki) 
ylim. vauuutarkastaja Reijo Alfred Antinoja, vaununvoitelija Unto Kalervo Hiltu
nen, vaihdemiehen toimi in ( Seiniijoki) junamies Sulo Armas Saini Soininen, ase
marnies Nikolai lisakki Ylimaki, junamiehen toimiin (Seiniijoki) asemamiehet 
Paavo Ernesti Jokela, Heimo Kaarlo Kekola, Allan Ensio Pihlas, Hannes Jonatan 
Korpela, asemamiehen toimiin (Vaasa) ylim. asemamiehet Raimo Vaino Helmer 
Villanen, Ahti Johannes Annila, Jouko Arvo Antero Kaataja, Antti Mikael Maki
nen, (Seinajoki) ylim. asemamiehet Leevi Johannes Huttu, Matti Jokinen, Heimo 
Armas Rankonen, Yrjo Nikolai Roselius, Reijo Johannes Nikolai Kankaanpaii, 
Jorma Matti Siloaho, Osmo Viljamo Syrjiila, Sima Tuomo Alvar Hietikko, Heikki 
Juha Tapani Ketonen, Taisto Kustaa Kankaanpaii, Martti Johannes Rantala, 
Markku Juhani Jalava, Vilho Kustaa Lassila ja Jukka Kaarlo Untamo Luhtanen 
seka ylim. trukinkuljettaja Esko Matti Kangas. 

Helsinki 1973. Valtion painatuskeskus 



VIRALLISIA 
TIEDOTUKSIA 

1973 N:o 7 
Vlittaus Virallis iin t iedotuksiin merkitaan: VT f/72.2 ( - lehden numero, vuosl, 
asian numero). Jakelun muutokset on ilmoitettava painatusjaostoon. 
To I mIt us: Rautatiehallitus, lehtipalvelu. 15. 2. 1973 

sis a 11 y s: 

1. Valrionrautateiden virat ja toimet. 
2. Tyoajasta ja vuosilomisra valtion 

virastoissa ja laitoksissa annetun 
asetuksen muuttaminen. 

3. Syrjaseutupisteet. 
4. Rontgenpienoiskuvaukset. 
5. Valiaikaiset tilitysmaaraykset. 

6. Henkiloliikennetilin VR 4003 laati-
minen. 

7. Rahriluotto. 
8- Avoimia virkoja ja toimia. 
9. Nimityksia. 

10. Eroja. 
11. Kadonneita henkilokortteja. 

Valtionrautateiden virat ja toimet 1 
Eraiden virkojen ja toimien perustamisesta 25 paivana tammikuuta 

1973 annetun lain (55/73) mukaan voidaan valtionrautateille perustaa 
koulutussuunnittelijan ja yliaktuaarin virat. (Hloj n:o Hlo 115/110/ 
73, 6. 2. 1973. - Vert. VT 50/72. 1.) VT 7/73. 1. 

Tyoajasta ja vuosilomista valtion virastoissa ja 2 
laitoksissa annetun asetuksen muuttaminen 

Asetuskokoelmassa on julkaistu: 

Asetus 
tyoajasta ja vuosilomista valtion virastoissa j~ laitoksissa annetun 

asetuksen muuttamisesta. 

Annettu Helsingissa 19 paiviina tammikuuta 1973. 

V altiovarainministerion toimialaan kuuluvia asioita kasittelemaan 
maaratyn ministerin esittelysta muutetaan tyoajasta ja vuosilomista 
valtion virastoissa ja laitoksissa 20 paivana kesakuuta 1960 annetun 
asetuksen ( 294/60) 8 § nain kuuluvaksi: 
7197/73 
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8 §. 
Valtion tilapaiseen tai satunnaiseen tehtavaan tahi vuosilomasijai

seksi otettu henkilo saa kalenterivuosittain vuosilomaa: 

1) kaksi tyopaivaa jokaiselta taydelta kuukaudelta, jonka han sina 
kalenterivuonna on ollut valtion palveluksessa, jolloin 30 paivan kat
sotaan vastaavan tayttii kuukautta ja jolloin otetaan huomioon myoskin 
se kuukausi, jonka aikana lorna, virkasuhteen jatkuessa, on maaratty 
pidettavaksi; 

2) kaksikymmentanelja tyopiiivaa, jos keskeytymaton pal vel us en
nen loman alkamista on jatkunut yhden vuoden; ja 

3) kaksikymmentakuusi tyopiiiviiii jos keskeytymiiton palvelus en
nen loman alkamista on jatkunut viisi vuotta, tai jos han on ollut 
valtion palveluksessa yhteensii kymmenen vuotta. 

Tata asetusta sovelletaan 1 paiviista tammikuuta 1973 lukien. 

(Asetuskokoelma n:o 44/73) (Hloj n:o Hlo 122/10/73, 8. 2. 
1973.- Vrt. Kl 27/60 . 4 .. ) VT 7/73. 2. 

3 Syrjaseutupisteet 

Asetuskokoelmassa on julkaistu: 

Valtiovarainministerion paatos 
eraissa kunnissa ja niiden osissa sovellettavista syrjaseutupisteiden maa

rista annetun valtiovarainministerion paatoksen muuttamisesta. 

Annettu Helsingissii 18 piiivanii tammikuuta 1973. 

ValtiovarainministeriO on muuttanut eraissa ku·nnissa ja niiden 
osissa sovellettavista syrjaseutupisteiden maiirista 16 piiivana joulu
kuuta 1971 antamaansa piiatokseen (901/71) sisiiltyvan taulukon jal
jempana mainittujen kuntien osalta seuraavasti: 
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Syrjaseutupisteiden maarat. 

Perusteena syrjiiseutulisii· Piste· 
asetuksen 3 §:n kohta 6 §:n maar a 

1 2 3 4 1 morn. yhteensa 

Kemijarven kaupunki ........ . 1 1 -1 1 
- Entinen Kemijarven kaup-

palan alue ............ . 1 1 
- Enti.nen Kemijarven maa-

laiskunnan alue ...... . . 1 1 +1 3 
- Isokyla .............. . 1 + 1 2 

Lieksan kaupunki . ... ... .... . 1 1 
- Entinen Pielisjarven kun-

nan alue ... . ......... . 1 1 + 1 3 
- Pankakoski ........... . 1 1 2 

Tata paatosta sovelletaan 1 paivasta tammikuuta 1973 lukien. 

(Asetuskokoelma n:o 49/73) (Hloj .n:o Hlo 121/115/73, 8. 2. 
1973.- Vrt. VT 2/72. 5.) VT 7/73. 3. 

3 

Rontgenpienoiskuvaukset 4 
Valtionrautateiden ja Oy Yleisrontgen Ab:n valilla solmitun ku

vaussopimuksen mukaisesti suorittaa mainitun yhtion kuvaaja rontgen
vaunussa A 95 rautatiehenkilokunnan ja heidan perheenjasentensa ( vai
mot ja 15-18-vuotiaat lapset) rontgenpienoiskuvauksia jaljempiina 
maini tuilla liikennepaikoilla pal veleville henkiloille seuraavasti: 

12. 3. Naantali, Raisio, Mynamaki, Vinkkila ja Uusikaupunki viilitto
masti rontgenvaunun saavuttua. Vaunu lahtee ratakuorma-auton 
vetamiina Turusta klo 8.40. . 

13. 3. Turun konepaja: miehet klo 8.00~11.00 ja 12.00-15.00, 
naiset klo 15.00-15.30. 

14. 3. Turun asema: naiset Jdo 9.00-10.00, miehet klo 10.00-
12.00 ja 13.00-16.00. 

15. 3. Turun asema: kuvaus kuten 14. 3. 

16. 3. Turun asema: naiset klo 14.00-15.00, miehet klo 9.00-11.00 
ja 12.00-14.00. 

19. 3. Tikkurila, Korso, Porvoo ja Kerava viilittomasti rontgenvaunun 
saavuttua. Vaunu lahtee ratakuorma-auton vetamana Helsin
gista klo 8.05. Kuvaus paattyy Keravalla klo 16.00. 
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Jarvenpaa ja Jokela valittomasti rontgenvaunun saavuttua, seka 
Hyvinkaa, jossa kuvaus klo 10.30-13.00. Vaunu lahtee rata
kuorma-auton vetamana Keravalta klo 7.40. 

Hyvinkaan konepaja: klo 8.30-11.00. ja 12.00-15.30. 

Mahdollisten esteiden sattuessa saavat asianomaiset menna muulle
kin kuin heille nimenomaan maaratylle liikennepaikalle. Niille tyon
tekijaryhmille, joille ei jaeta VR Virallisia tiedotuksia on asianomaisten 
lahimpien esimiesten ilmoitettava rontgenpienoiskuvauksen toimeen
panosta. (Thj n:o 10, 9. 2. 73 .) VT 7/73. 4. 

5 Valiaikaiset tilitysmiiiiraykset 

Tilityspaikkoja koskevasta luettelosta ( ks. Valiaikaiset tilitysmaa
raykset, liite n:o 1) poistetaan Pieksamaen kirjauskeskukseen kuuluva 
Haapakosken tilityspaikka 1. 3. 73 lukien. (Tlt 91/29/73, 7. 2. 73 . ) 
VT 7/73. 5. 

6 Henkiloliikennetilin VR 4003 laatiminen 

Henkiloliikenteen tariffin muuttuessa huhtikuun 1 paivana 1973 
kesken tilikauden on 'kiinteahintaisista lipuista laadittava eri till 
VR 4003 maaliskuun lopussa ja lahetettava valittomasti tilitoimiston 
kotimaiselle tarkastusjaostolle. Tilikauden paattyessa huhtikuun lopussa 
on yhdistelmassa VR 4020 otettava buomioon tilikauden molempien 
kuukausien tilin VR 4003 yhteissummat. 

(Tlt 85/241/73, 5. 2. 73.) VT 7/73. 6. 

7 Rahtiluotto 

MK V :n 37. 1kirjoituksen Rahtiluotto luettelossa mainitun oikeus
ministerion rahtiluoton laskutusosoite on muuttunut. 

Uusi osoite on: 

Postilokero 112 
00121 Helsinki 12 
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Edella mainitulla osoitteella pyydetaan lahettamaan kaikki rahtiluo- 7 

ton kuukausilaskelmat, jotka on kirjoitettu oikeusministerion, oikeus
ministerion vankeinhoito-osaston tai oikeusministerion tilitoimiston 
nimiin ( asiakasnr 91009). 

(Tit 88/245/73, 7 . 2. 73 .) VT 7/73. 7. 

Avoimia virkoja ja toimia 8 
Ylemman palkkaluokan toisen luokan kirjurin virka (A 19) , tois

taiseksi rautatiehallituksen talousosastolla. Rautatiehallituksen talous
osaston johtajalle osoitetut kirjalliset hakemukset on toimitettava rauta
tiehallituksen kirjaajalle viimeistaiin 14. 3. 1973 ennen kello 12 (pos
titse ennen virka-ajan paattymistii). Edella mainittuun virkaan nimi
tetty tullaan toistaiseksi sijoittamaan tilitoimistoon. 

Yksi apulaiskanslistin toimi (A 11) , kaksi apulaiskanslistin tointa 
(A 10) , kolme konttoriapulaisen tointa (A 9) ja kolme konttoriapu
laisen tointa (A 8) toistaiseksi rautatiehallituksen talousosastolla. Ta
lousosaston johtajalle osoitetut kirjalliset hakemukset on toimitettava 
taloustoimistoon viimeistaan 1. 3. 1973. 

Edella mainittuihin toimiin nimitetyt tullaan sijoittamaan toistai
seksi seuraavasti: apulaiskanslisti (A 11) tietokonetoimistoon, apulais
kanslistit (A 10) toinen tilitoimistoon ja toinen tietokonetoimistoon, 
konttoriapulaiset (A 9) kaksi tilitoimistoon ja yksi tietokonetoimistoon 
sekii konttoriapulaiset (A 8) kaksi tietokonetoimistoon ja yksi talous
toimistoon. 

Yp 2 l rakennusmestarin (A 21) virka, toistaiseksi Helsingin rata
piirissa Riihimaen vastuualueella (Riihimaki) ja yp 2 l rakennusmesta
rin (A 20) virka, toistaiseksi Helsingin ratapiirissa Karjaan vastuu
alueella ( Karjaa). Rataosaston johtajalle osoitetut hakemukset on toi
mitettava rautatiehallituksen kirjaajalle viimeistiian 14. 3. 1973 ennen 
kello 12 ( postitse ennen virka-ajan piiattymista). 

Kaksi ratavartijan tointa, joista toinen toistaiseksi Helsingin rata
piirissa (Lahti) ja toinen toistaiseksi Seinajoen ratapiirissa ( Seinajoki); 
konttoriapulaisen (A 9) toimi, toistaiseksi Joerisuun ratapiirin toimis
tossa (J oensuu). Rataosaston johtajalle osoitetut hakemukset on toi
mitettava ao. ratapiirin paallikolle viimeistaan 14. 3. 1973. 

Huom . 

Rautatiehallituksen kirjaajan osoite : Vilhonk. 13, 00100 Hel
sinki 10. 



7 

g Nimityksiii 

Hallinto-osasto 

-6-

Ylim. sairaanhoitajan (A 16) toimeen (Pieksamaki) terveyssisar Liisa Leena 
Marjarta Snellman, ylim. apulaisasianvalvojan toimeen hovioikeuden auskultantti 
Risto Kari Ryynanen. 

Liikenneosasto 

Helsingin liikennepiiri: ap. apulaisasemapahllikon (A 21) virkaan (Helsinki) 
yp. 1 lk kirjuri (A 21) Tauno Kalervo Tuurala, 1 lk asemamestarin virkaan 
(Kauklahti) yp. 2 lk kirjuri (A 18) Veikko Olavi Sivela, yp. 2 lk kirjurin vir
kaan (Tikkurila) ap. asemamestari Pentti Olavi Kuivalainen, ap. asemamestarin 
virkaan (Helsinki, lp) ylim. 3 lk kirjuri Paavo Ilmari Korhonen, kuormausmes
tarin virkaan (Riihimiiki) asemamies Reijo I!mari Uotila, apulaiskanslistin toimiin 
(A 11) (Helsinki) apulaiskanslistit (A 10) Irja Marjatta Tiusanen, Dagny Irene 
Seppinen, Aino Marjatta Noroviita, apulaiskanslistin toimiin (A 10) (Helsinki) 
konttoriapulainen (A 9) Nils Tors ten Biirlund, konttoriapulainen (A 8) Liisa 
Annikki Rikkinen, (Tikkurila) ylirn. toimistoapulainen (A 7) Matti Pekka Viita
maki, konttoriapulaisen (A 9) toirniin (Helsinki) konttoriapulaiset (A 8) Terttu 
Kaarina Saarinen ja Inger Alice Johansson, apulaiskanslistin toirneen (A 11) (Rii
himaen varikko) apulaiskanslisti (A 10) Helena Kyllikki Greis, asetinlaitemiehen 
toimeen (Riihimiiki) vaihdemies Lauri Kalervo Kojo, veturinlammittajan toimeen 
(Rilhimaen varikko) ylim. verurinlammittaja Seppo Ilmari Poyhonen, vaununtar
kastajan toimeen (Riihimaen varikko) vaununvoite!ija Viljo Valdemar Vare, juna
miehen toimeen (Hyvinkaa) asemamies Pehr Kasten Fredriksson, tallimiehen 
toimeen (Riihimaen varikko) nuohooja Sulo Hjalmar Aalto, asemamiehen toimiin 
(Riihimiiki) ylim. asemarniehet Vaino Laitinen, Toimi Olavi Lyijynen, Vi1ho 
Matias Suokas, .Erkki Tapio Karkkainen, Heikki Antero Laitiola, Jaakko Tapani 
Torenius, Ta·rmo Arto Ensio Hyytiainen, Ismo Kalevi Maki, (IHyvinbia) Onni 
Kalervo Sukanen, Keijo Ilmari Johannes Harju, (Hiimeenlinna) Pertti Tapio 
Tamminen, Paavo Anteto Sepponen ja Hannu Tapio Aaltonen. 

Tampereen liikennepiiri: yp. 1 lk kirjurin virkaan (A 20) (Tampere) yp. 
2 lk kirjuri (A 18) Gunnar Albert Riginald Lyden, yp. 2 lk kirjurin virkaan 
(A 19) (Pori) ylim. 3 lk kirjuri Aito Johannes Nurmi, ap. asemamestarin virkaan 
(Vilppula) konttoriapulainen (A 8) Vaino Johannes Mantyla, ap. 2 lk kirjurin 
virkaan (Tampere) ylim. 3 lk kirjuri Sirkka Helena Makio, veturinkuljettajan 
virkoihin (Tampeteen varikko) veturinlammittajat Teuvo Johannes Rouhiainen, 
Urho Olavi Kuusisto, Kauko Kalevi Vare, Olavi Vladimir Mattinen, Risto Olavi 
Rydenfelt, Heikki Pietari Pilvio, Olavi Kustaa Salmi, Yrjo Ensio Suuniittu, Valto 
Otto Vasarainen, Matti Vestu, (Porin varikko) Jalo Aatos Laine, ylikonduktoorin 
virkaan (Pori) konduktoori Sulo Nestor Virta, vaihdemiesten esimiehen virkaan 
(Haapamaki) junarnies Sakarias Mikael Lahtinen, kuormausmestarin virkaan 
(Pori) asemarnies Esko Juhani Valiaho, vanhemman autonasentajan toimeen (Tam
pereen varikko) asemarnies Arvi Kalevi Ruottunen, veturinlammittajan toimiin 
(Tampereen varikko) ylim. verurinlammittajat Esa Juhani Savijiirvi, Kaarlo Ensio 
Viitala, Mauno Kalevi Kurjonen, Seppo Mikael Makinen, Jorma Juhani Niemi, 
Kari Kalevi Aho, Mika Mikko Moilanen, Arto Jouko Allan Aro, Antti Juhani 
Seitti, tilap. veturinliirnmittajat Matti Johannes Piipponen, Reijo Ensio Leppanen, 
Reijo Antero Lehtimaki, Raimo Henrik Heinonen, Veli Valtet Eklund ja tilap. 
tallimies Pirkko Marjatta Hakala, vaununtarkastajan toirneen ( T ampereen var.ikko) 
vaununvoitelija Tauno Johannes Aalto, koneenhoitajan toimeen (Porin varikko) 
tallimies Lauri Kottonen, vaihdemiehen toimiin (Haapamaki) asemamiehet Olavi 
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Rik.hard Kaijanmiiki, Olavi Akseli Pekkanen, ( Turku) Heikki Ilmari Suominen, 9 
tallimiehen toimeen (Perin varikko) ylim. tallimies Jorma Mikael Laiho, (Tampe-
reen varikko) nuohooja Verner Brynolf Miiattii, polttoaine tyont. Aarne Eemeli 
Kytola, yliasentajan toimeen (Tampereen varikko) 1. lk siihkoasentaja Allan Aarno 
Parviainen, autonkuljettajan toimeen ( Salo) asemamies Alpo Antero Aho, juna
miehen toimiin (Turku) asemamiehet Matti Kalervo Hannula, Kalevi Sven 
Soilamo, Kaine Aksel Makinen, Onni Olavi Suokas, Kauno Armas Nurmi, 
Armas Utriainen, Aarne Reiman, (Tampere) Antti Kustaa Leino, Kalle Erkki 
Janhunen, Reine Oskari Ruohonen, Reine Jalmari Viitanen, Arvo Ensio Niemi, 
Pekka Paavo Jalmari Liinakoski, Jouko Antero Mattila, Paavo Gunnar Naajiirvi, 
Erkki Eenokki Lahtinen, Veikko Kalevi Ruohonen, Matti Nikolai Rajala, asema
miehen toimiin (Naantali) tilap. asemarniebet Kaine Einari Virtanen, (Orivesi) 
Reine Roivanen, '(Salo) ylirn. asemamiehet Klaus Vaara, (Haapamiiki) Reine 
Kalevi Manninen, Toivo Tuomas Jokela, (Tampere) Tirno Tapani Kupi, Keijo 
Kullervo Kautto, Raimo Olavi Jarvinen, Voitto Pekka Pietari Vannula, Kauko 
Einar Jarvinen, Martti Johannes Ikola, ( Turku) Jouko Ilmari Korpisalo, Aarne 
Kalevi Lof, Reijo Antero Keskinen, Reijo Aale Koskinen, Seppo Kalervo Venn-
berg, tilap. asemarniehet Viktor Heikkinen, Viljo Viiino Johannes Hakamaki, Esko 
Kurppa, Keijo Mikael Sipponen, Aarne Armas Tuunainen, (Tarnpere) Ahti An-
tero Kinnunen, Tapio Kalevi Rautalahti, Viiino Olavi Kurkinen, Veikko Olavi 
Taunirnaa, Erkki Johannes Kattainen, veturinkuljettajan virkoihin (Haapamaen 
varikko) verurinlammittiijat Olavi Matias Rajala, Osmo Ollila, Aulis Olavi Viikki, 
Oiva Edvin Sallmen, konduktoorin virkoihin (Vilppula) kuorrnausrnestari Reine 
Koivurnaki, (Haapamaki) vaihdemies Paavo Veikko Vehmanen, Sven Elof Kali-
vaara, (Toijala) kuormausmestari Aarne Olavi Ojala . 

Seinajoen liikennepiiri: 1 lk sahkoasentajan toirneen (Seinajoen varikko) ' 
ylirn. 1 lk sahkoasentaja Tauno Johannes Mannisto, vaununvoitelijan toimiin 
( Seinajoen varikko) vaununasentajat Esko Iisak Savioja, Oiva Ensio Kosonen, 
Paavo Salomon Aho, (Kokkolan varikko) ylim. tallirnies Klaus Piiivio Kallio, 
verurinkuljettajan virkaan (Kokkolan varikko) ent. verurinkuljettaja Kauno Jo
hannes Pallaspuro, konduktoorin virkaan (Ylivieska) junamies Jaakko Henrik 
Mattila. 

Oulun liikennepiiri: yp. 1 lk kirjurin virkaan (A 20) (Oulu lp) ylim. 3 lk 
kirjuri Alpo Mikael Alahaivala, vaunumestarin virkaan (Kemin varikko) vau
nuntarkastaja Unto Sakari Eemeli Jokinen, veturinkuljettajan virkoihin ( Oulun 
varikko) verurinliimrnittajat Tauno Iivari IHintikka,- Veijo Miikael Kylmala, Matti 
Jalmari Huotarinen, (Rovaniemi) Heirno Kalervo Vilen, veturinpuhdistajain esi
miehen virkaan (Oulun varikko) tyoesimies Paavo Johannes Huotari, veturin
lammittajan toirniin ( Oulun varikko) tilap. veturinliirnmittajiit Seppo Einari Tik
kanen, Reijo Erkki Niemela, Jorma Kalevi Parviainen, ylirn. verurinlammittajat 
Niilo Anshelm Kiviaho, (Rovaniemi) Maune Johannes Ridanpaa, tallimiehen 
toirneen ( Kemin varikko) ylirn. tallimies Hannes Pekka Martikainen, asemamie
hen toimiin (Kemijarvi) ylim. asemamiehet Lippo Kullervo Harju ja Maune 
Kullervo Kerkela. 

Eroja 10 
Hallinto-osasto 

Rautatieopiston johtaja (A 29) Matti Voltti. 

Talousosasto 

Ylirn. 2 lk liikennetarkastaja (A 25) Osmo Uolevi Vuoristo ja ap. 1 lk lii
kennetarkastaja (A 28) Viiino Luomanmiiki. 
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10 Liikenneosasto 

1 lk liikennetarkastaja llmari Saukkonen, 3 lk asemapaiillik:ko Heikki Untamo 
Kaartinen, 2 lk asemapiiiillikko 1 pl Pentti Juhani Jokivaara, 4 lk asemapaiillikko 
1 pl Onni Viiino Pohjola, yp. 1 lk kirjuri Ossian Alfred Kaiiriiiinen, yp. 2 lk 
kirjurit Esko Kalevi Nieminen, Into Paivio Riihivainio, ap. 2 lk kirjuri Helmi 
Kyllikki Ek, apulaiskanslisti Maire Kyllikki Hakala, ylikonduktoorit Unto Erkki 
Ilmari Muona, Heikki Johannes Polviander, Viljo Jalmari Tarvainen, Vaino 
Jorma Laine, Vilho Honkaharju, Reino Kustaa Adolf Sipila, Pentti llmari Joki , 
Leo Ilmari Taira, Veikko Erkki Emil Hogqvist, Martti Mauno, Reino Uljas 
Halonen, Viljo Pekonen, Erik Oskar Marttinen, Viiino Osvald Viitanen, konduk
toorit Eemil Olavi Hiimii!iiinen, Pentti Hermanni Jaakkola, kuormausmestarit 
Veikko Vilhelm ltiimies, Kalle Ruuskanen, asetinlaitemiehet Heikki Olavi Murto, 
Tenho Viktor Paasonen, vaihdemiehet Eino Hakulinen, Tauno Hohtari, Paavo 
Johannes Karenlampi, Niilo Aulasuo, Aarne Harju, Oiva Toivo Jaakko Ketola, 
Arvi Matias Koskinen, Antti Vilhelm Vehmanen, Reino Johannes Lehtimiiki, 
Leo Alpo Repo, Veikko Jussi Leppiila, Toivo Nestor Vanhala, Aaro Johan 
Henrik Veniilainen, Eino Vehvilainen, Heikki Vatanen, Vilho Johannes Saukko
nen, Ludvig Sigfrid Mattsson, Jouko Leo Kettunen, Leo Martti Korpisalo, vaihde
miesten esimies Jorma Kaarlo Viiino Koivisto, asemamiehet Uuno Eemeli Mesiiii
nen, Reino Johannes Makinen, Kaarlo Uolevi Hautakangas, Viiino Eemil MiihO
nen, Alii Alma Tamminen, Tuomas Valdemar Raukko, Lauri Johannes Manner, 
Tauno Eelis Niskanen, Aino lmpi Myyra, Lyyli Virtanen, Elina Molsii, Otto 
Vilhelm Hayrinen, Erkki Kalevi Tegelberg, He!iii Soiva Tohmo, Unto Eemil 
Pelkonen, Viljo Olavi Tiainen, Olavi Jaatinen, Mauno Ensio Herranen, Viljam 
Ilmari Hannula, Lauri Aamos SeppiiHi, junarniehet Tauno Viktor Karjalainen, 
Maria Linnea Myllylii, Heikki Valentin Talvitie, Osmo August Vuolle, Helge 
Gustaf Hellen, Pekka Kurkko, Martti Hyviirinen, Viktor Paajanen, Tauno Vilhelm 
Heinonen, Raymond Kalervo Rintala, Valdemar Rafael Dahlqvist, Kosti Kalervo 
Jalava, Einar Kalervo Oksala seka veturinkuljettajat Kurt Erik Fred, Niilo Taneli 
lkola, Pekka Heinonen, Niilo Kuikkaniemi, Taisto Olavi Lampinen, Pentti Ossian 
Lopponen, Lauri Leevi Railovaara, Eino Josef Remes, Veikko llmari Viertomies, 
Iisak Olavi Mikael Vikstrom, Lauri Matti Oster, Vilho Johannes Asikainen, 
Pauli Uljas Auer, Eelis Ossian Hiimiiliiinen, Esa Paavo Jarvinen, Kalevi Johannes 
Matilainen, Pauli Petter Miettinen, Pekka Antti Aulis Oivio, Reino Edvin 
Perala, Toivo Einar Rosimo, Mikko Olavi Wikstrom, veturin!iimmittajii Kalle 
Henrikki Saarikoski, sahkotarkastaja Helge Ilmari Elomaa, teknikko Gunnar 
llmari Johannes Kivi, vaunumestari Eero Kauko Hakulinen, polttoainetyonjohtaja 
August Vilhelm Jarvinen, koneenhoitajat Reino Henrik Hiltunen, Oskar Mati
kainen, Juhana Hulkkonen, vaununvoitelijat Urho Artturi Kanerva, Niilo Feliks 
Rajala, Martti Turunen, vet. puhd. esimies Toivo llmari Laine ja vaununtarkas
taja Toivo Konsta Ojanen. 

11 Kadonneita henkilokortteja 

Hankintaosaston painatusjaostossa palvelevalle varastotyontekijiille Seppo Juu
tille kirjoitettu henkilokortti n:o 180340 on kadonnut ja kuoletetaan. (Hto 110/ 
14/73, 8. 2. 73.) 

Hyvinkaiin konepajassa palvelevalle kuljetusmies Albin Tuhkaselle kirjoitettu 
henkilokortti n :o 166706 on kadonnut ja kuoletetaan. (Hy knp n:o 164/14/73, 
6. 2. 73.) 

Kouvolan liikennepiirissa, Kouvolan varikolla palvelevalle tilap. tallimies 
Esa Hayhalle 13. 11. 1961 kirjoitettu henkilokortti n :o 45750 on kadonnut ja 
kuoletetaan. (Kv vr 5. 2. 73.) 

Hel inki !973. Valtion painatuskeskus 
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1973 N:o 8 
Vlittaus Virallisiin tiedotuksiin merkltaan: VT 1/72.2 (- lehden numero, vuosl, 
asian numero). Jakelun muutokset on llmoitettava palnatusjaostoon. 
To I mit us: Rautatiehallitus, lehtipalvelu. 22. 2. 1973 

sis a 11 y s: 

1. Kelpoisuusehdot . . 
2. Yleinen Huolinta Oy:n errna1sten 

Suomen miiiiriiasemilla maksettavien 
rahtien maksaminen Siirnaisten raja
asemalla olevan rahtiluottotilin 
viili ty ksella. 

3. Liikennepaikkojen viilimatkat 
-julkaisu: muutoksia. 

4. Ratapiharadiojarjestelma. 
5. Maksumerkkien (lorn. n:o 2246) ja 

Bireka-lippujen myynnin tilastointi. 

6. Muutoksia VR:n puhelinluetteloon. 
7. Liikenniiiminen 20 tonnin akselipai· 

noisella kalustolla rataosalla Seina
joki-Kaskinen. 

8. Valtimon ja Haapakyliin koodit . 
9. Avoimia virkoja ja toimia. 

10. Nimityksia. 
11. Eroja. 
12. Kadonneita. 
13. Kadonneita henkiliikortteja. 

Kelpoisuusehdot 1 
Rautatiehallitus on valtionrautateiden hallinnosta 14. 3. 1969 anne

tun asetuksen ( 183/69) 34 § :n nojalla miUiriinnyt, ettii tkelpoisuuseh
tona kanslistin ja apulaiskanslistin toimiin valtionrautateillii vaaditaan 
keskikoulun oppimaiira tai sitii vastaavat tiedot . ( Rh/hlo n :o 261/ 
112/73, 13. 2. 73.) VT 8/73. 1. 

Yleinen Huolinta Oy:n eriniiisten Suomen miiiiriiasemilla 2 
maksettavien rahtien maksaminen Sorniiisten raja·ase-
malla olevan rahtiluottotilin viilityksellii 

Yleinen Huolinta Oy toimii ltaliasta ja ltiivallasta Fidebast-tariffin 
mukaan Sorniiisten kautta saapuvien jiiiikaappien ja pakastimien huo
litsijana. Tavarat ovat osoitetut suoraan suomalaisille miiiiriiasemille 
Yleinen Huolinta Oy:n ollessa vastaanottajana. Huolitsija luovuttaa 
tavarat miiiiriiasemilla vastaanottajille ( Philips-edustajat) valtakirjalla . 
Yleinen Huolinta Oy maksaa rahdit. Kun Yleinen Huolinta Oy:lla 
ei ole rahtiluottotilia nailla monilia miiiiriiasemilla, on huolitsija pyy-
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tanyt sellaista jarjestelya, etta rahdit voltrusun maksaa yksinomaan 
huolitsijan Sornaisissa olevan rahitluottotilin valityksella. 

Rautatiehallitus on suostunut tallaiseen jarjestelyyn, jolloin menet
tely on seuraava: 

Sornaisissa 

Sornhlsissa tehdaan ne rahti- ym. maksulisaykset, jotka kulloinkin 
tulevat kysymykseen, muunnetaan ulkomaan maaraiset valuutat Suo
men markkamaaraisiksi seka peritaan rahti Yleinen Huolinta Oy:lta 
taman rahtiluottotilin valityksella {N:o 30080). Rahtikirjaan leima
taan rahtilaskelman alareunaan: "Rahti maksettu Sornaisissa Yleinen 
Huolinta Oy:n rahtiluottotilille 30080". Merkinta on tehtava niin 
selvasti, ettei maaraasemalla synny vaarinkasityksia rahdin maksupai
kasta. Sornaisissa nama lahetykset kirjataan eri'kseen laadittavaan 
"Lahetetyn tavaran luetneloon" (lorn. 4610) maksetuiksi "Helsingin 
kautta". Sornhlnen tilittaa varat om ina .tuloinaan seka laatii kuu
kausitilit asemaltaan lahetettyna tavarana. Taman erillisen tilin loppu
summa lisataan Sornaisten oman "Lahetetyn tavaran luettelon" lop
puun yhtena erana merkinnoin "Yleisen Huolinnan till". 

Maaraasemalla 

Maaraasemalla ei perit.i rahteja nhlsta lahetyksista, mitka ovat 
taten merkityt. Ne viedaan "Saapuneen tavaran luetteloon" Helsingin 
kautta saapuneina "maksettuina" ( viiva rahdin kohdalle, huomautuk
siin "Yleinen Huolinta Oy"). Yleinen Huolinta Oy lahettaa valtakir
jan, jolla asianomainen saa lunastaa huolitsijan nimelle osoitetun lahe
tyksen. 

(Tit 120/252/73, 16. 2. 73.) VT 8/73. 2. 

3 Liikennepaikkojen viilimatkat -julkaisu: muutoksia 

Sakaniemen seisalcl<:een tultua muutetuksi Onkamo-nimiseksi tuli 
Liikennepaikkojen valimatkat-julkaisuun virhe ( VT 5/73 kohta 6) 
syysta, etta sen pohjoispuolella oleva Niiralan radan risteys on myos 
Sa:kaniemi-niminen. Valimatkamerkinnat ovat koskeneet tata risteys
vaihdetta. 

Taman johdosta lisataan Liikennepaikkojen valimatkakirjaan Saka
niemen vaihdetta koskevat merkinnat, joka aiheuttaa seuraavat muu
tokset: 



Sakaniemi .. . ... .. 40 
Sa Jns 

V alkeasuo . . . . . . . . 40 
Vso 450-37122 Jns 
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Nrl 31. Jns 37 
Par 93 . 

• Ha=aslahti 18. 
Sa 3. Nrl 28. 
Jns 40. Par 96. 

Onkamo ...... .. . . 40 __ Sa 1. Par 92. 
Jns Jns 38. 

I 
t 

Hil 
Tt 

' Hil 
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Hpj 341. Hpk 378. Hko 189. Hy 
412. Ilm 242. Jy 300. Kr 511. 
Kon 306. Kv 279. Lh 341. Lla 
586. 01 472. Pko 465. Psl 468. 
Pm 220. Pri 572. Rl 400. Sk 496. 
Sij 182. Tpe 492 . Tl 476. Tku 
604. Vnj 70. Yv 396. Siikiiniemi 
on Parikkalan ja Niiralan ratojen 
erkanemispaikka . 

Hpj 344. Hpk 381. Hko 192. Hy 
415. lim 245. Jy 303. Kr 514. 
Kon 309. Kv 282. Lh 344. Lla 
589. 01 475. Pko 468. Psl 471 . 
Pm 223. Pri 575. Rl 403. Sk 499. 
Sij 185. Tpe 495. Tl 479. Tku 
607. Vnj 73. Yv 399. 

(Lko 23245/67/72, 15. 2. 73 . ) VT 8/73. 3. 

Haapakosken aseman mel'kinnat sara~keissa 4 ja 5 muutetaan 1. 3. 
-7 3 lukien seuraaviksi: 

4 5 
Pieksamiiki Hrl T 
Pm 17 Snj 21 
Sij 97 

(Lko 22118/67/73, 14. 2. 73.) VT 8/73. 3. 

Julkaisuun "Liikennepaikkojen valimatkat" tulee 1. 3. 1973 lukien 
seuraavat muutokset: 

Poistetaan Puhoksen teollisuusraidetta koSikevat merkinnat. Muute
taan Joensuun aseman kohdalla olevan Hallmanin raiteen nimeksi Pil
.kon teollisuusraiteet. Koodi-, valimatka- ja liikennoimistapamerkinnat 
jaavat ennalleen. Sarake 6 jaa tyhjaksi. 

(Lko 22254/67/73, 16. 2. 73.) VT 8/73. 3. 

Ratapiharadiojiirjestelma 4 
Ylivieskan ratapiharadiopuhelinjarjestelma on otettu kayttoon 15. 

2. 1973. 
Veturiliikenteen ohjaamiseen kaytetaan erillista ratapihakanavaa 

k6. 
(N:o Lko 22170/435/73, 7. 2 . 73.) VT 8/73. 4. 
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Maksumerkkien (lorn . n:o 2246) ja Bireka-lippujen 
myynnin tilastointi 

Kuluvan vuoden rnaaliskuun 10., huhtikuun 26., kesakuun 29., 
elokuun 12. lokakuun 15. ja joulukuun 11. paivana tilastoidaan kai
kissa rnatkustajia kuljettavissa junissa sellaiset rnatikat, joista maksu 
kannetaan rnaksukuittikirjan (lorn. n:o 2246) rnaksumerkeilla tai 
Bireka-lipuilla. Konduktoori tai vastaava rnerkitsee talloin jokaisen 
klo 0.00-24.00 valisena alk.ana myyrnansa rnatkan, josta maksu kan
netaan rnaksurnerkeilla tai Bireka-lipuilla, kyseisten merkk.ien rnyyntia 
koskevalle lornakkeelle (n:o 2443) rnatkan pituutta vastaavalle riville. 
Merkityt rnatkat lasketaan rivittain yhteen. Sen lisaksi merkitaan kyse
lylornakkeen alaosassa olevaan ruudukkoon siina olevan erittelyn rnu
kaisesti tilastointipaivana rnyytyjen rnaksurnerkkien tai Bireka-lippujen 
rahallinen arvo. 

Edella mainitun ruudukon kohtaan 4) "Muihin tarkoituksiin" mer
kitaan rnrn 1 ja 2 lk:n lippujen erotuksesta kannettavien rnaksurnerk
kien rahallinen arvo. 

Tilastoitaessa on lis~ksi otettava huornioon, etta yhdelle lomak
keelle merkitaan vain yhta junalajia koskevat tiedot. Junalajijako on 
tassa tapauksessa seuraava: 

1. Erikoispikajunat, erikoiskiitojunat, kiitojunat ja pikajunat ( 3. 6. 
197 3 alkaen erikoisk.iitojunat muuttuvat erikoispikajuniksi seka kiito
junat pikajuniksi). 

2. Helsingin lahiliikenteen henkilojunat rataosilla Hk.i-Kkn, 
Hki-Ri ja Ke-Prv. 

3. Henkilojunat lukuunottamatta Helsingin lahiliikenteen henkilO
junia. 

Tarvittavat kyselylomakkeet (lorn. n:o 2443) on varusteluasemien 
tilattava painatusjaostosta. Lomakkeet on lahetettava asianmukaisesti 
taytettyna ja aseman nimella varustettuna liikennetoimistoon viimeis
taan viikon kuluttua kunkin tilastoimispaivan jalkeen. (Lt n:o Lko 
31265/27/73 , 19. 2. 73.) VT 8/73. 5. 

6 Muutoksia VR:n puhelinluetteloon 

Hameenlinna-Toijala-Tarnpere valilla suoritettavien yhteysjarjes
telyjen tuloksena liittyvat seuraavat liikennepaikat Hameenlinnan ja 
Toijalan autornaattikeskuksiin seuraavasti: 

Parola n:o 919-225 (HI keskukseen) 
Iittala n:o 932-250 (Tl -,- ) 
Kuurila n:o 932-273 (Tl -,- ) 



Vii ala 
Lempaala 
Lempaalan aseman-
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n:o 932-251 (Tl 
n:o 932-252 (Tl 

keskukseen) 
- , - ) 

hoitajan kotipuhelin n:o 932-224 (Tl -,- ) 

Uudet numerot tulevat kayttoon 1. 3. 1973 klo 13.00. 

(Tpe lp 3480/27/73, 12. 2. 73.) VT 8/73. 6. 

8 

6 

Liikennoiminen 20 tonnin akselipainoisella kalustolla 7 
rataosalla Seinajoki-Kaskinen 

Jtt:n kohdan 5,71 mukainen tlimlintalvinen liikennoiminen 20 ton
nin akselipainoisella kalustolla on sallittu rataosalla Seinajoki-Kaski
nen kuluvan helmikuun 12 paivasta alkaen Jtt:n mliliraamin nopeuksin. 

(Sk lp 288/62/73, 8. 2. 73.) VT 8/73 . 7. 

V altimon ja Haapakylan koodit 8 
Jatkuvasti rahtikirjoissa esiintyvien virheellisten koodimerkintojen 

johdosta huomautetaan, etta VALTIMON liikennepaikkakoodi on 475 
ja HAAPAKYLAN 474. (Jns lp 584/67/73, 13. 2. 73.) VT 8/73. 8. 

Avoimia virkoja ja toimia 9 
Apulaisjohtajan virka. Rautatiehallitukselle osoitetut kirjalliset ha

kemukset sijan saamiseksi siina virkaehdotuksessa, jonka rautatiehalli
tus tulee tekemalin sanotun viran tayttamiseksi, on toimitettava rauta
tiehallituksen kirjaajalle viimeistaan maaliskuun 21 paivana 1973 en· 
nen kello 12 ( postitse ennen virka-ajan palittymistli). 

Edella mainittuun apulaisjohtajan virkaan nimitetty tullaan sijoit
tamaan toistaiseksi rautatiehallituksen liikenneosastolle. 

Toisen luokan 1. pl asemapaallikon virka. Rautatiehallitukselle 
osoitetut kirjalliset hakemukset on toimitettava rautatiehallituksen kir
jaajalle viimeistlian maaliskuun 21 paivlinli 1973 ennen kello 12 (pos
titse ennen virka-ajan paattymista). 

Edella mainittuun toisen luokan 1. pl asemapaallikon virkaan ni
mitetty tullaan sijoittamaan toistaiseksi Pietarsaaren liikennealueelle 
( Pts). 

HUOM. 
Rautatiehallituksen kirjaajan osoite: Vilhonkatu 13, 00100 Hel

sinki 10. 
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1 0 Nimityksiii 

Liikenneosasto 

Kouvolan llikennepiiri: varikonpiiiillikon virkaan (A 28) (Kouvola) ap. apu
laisinsinoori (A 26) Kaarlo Eerik Jaaskeliiinen, konttoripiiallikon virk'<lan (A 22) 
(Kouvolan varikko) yp. 2 lk kirjuri (A 19) Reino Johannes Alatalo, 1 lk asema
mestarin virkaan (Kausala) yp. 2 lk kirjuri Eino Matti Kekki, yp. 2 lk kirjurin 
(A 18) virkoihin (Vainikkala) ap. asemarnestari Ingrid Margareta Leevilii, (Kou
vola) ap. 2 lk kirjurit Paavo Ervo Rantala, Jouko Lauri Eerola, (Lappeenranta) 
Maila Kaija Makinen, (Hamina) ap. asemarnestari Aino Maria Elisabet Viiisiinen, 
ap. asemamestarin virkoihin (Imatra) ylim. 3 lk kirjurit Aulis Ensio Anttonen, 
Erkki Johannes Vartiainen, ap. 2 lk kirjurin virkoihin (Kouvolan varikko) apu
laisk'<!nslisti (A 10) Helka Anna Koivula, (Mikkeli) ylim. 3 lk kirjuri Martti 
Kalevi Niirvanen, apulaiskanslistin toimeen (A 11) (Kotka) konttoriapulainen 
(A 8) Tuula-Marja Tellervo Kuusala, konttoriapulaisen toirniin (A 8) (Kouvola) 
ylim. toirnistoapulaiset Eila Hellikki Lassinpelto, Arja-Leena Irmeli Hanen, veru
rinkuljettajan virkoihin ( Kouvolan varikko) veturinliim.mittajiit Unto Heikki Ka
Iervo Tuuri, Aulis Valdemar Silonen, Arvo Erkki Johannes Pulli, Veikko llmari 
Pekonen, Orvo Gunnar Roslakka, Pentti Olavi Skytta, Leo Kaarlo Valfrid Kale
nius, Esko Allan Savolainen, Keijo Olavi Kovanen, Veikko Kalervo Nappi, (Ha
minan varikko) Pekka Kalevi Junkkari, Sakari Pousi, Matti Ilmari Jauhiainen, 
veturinliim.mittajiin toirniin (Kouvolan varikko) ylim. verurinliimmittiijat Jaakko 
Olavi Piitari, Mikko Juhani Mannonen, Raimo Juhani Kurvinen, Kalevi Matti 
Ilmari Yla-Rautio, Aaro Kalevi Luntta, Kari Uolevi Kaipanen, Hannu Kalevi 
Mattila, Keijo Matti Antero Kujanpaa, Risto Kalevi Reponen, Kustaa Jouko Ju
hani Pollari, Arto Kalervo Sydiinmaanlakka, Leo Viljo Kauhanen, Seppo Iltnari 
Moilanen, Pentti Veikko Pakarinen, Ahti Kalevi Rahkola, Hannu Juhani Lahti
nen, tilap. verurinliim.mittajat Reijo Veikko Puranen, Esa Antero Sirkea, Juhani 
Eero Erik Isokangas, Pentti Juhani Outinen, ylikonduktoorin virkoihin (Kou
vola} konduktoorit Kauko Kalervo Niemimaa, Saini Viljam Jaakkola, (Kotka) 
Lauri Armas Autio, konduktoorin virkoihin (Kotka) junamiehet Tenho Elis Ra
hikainel), Paavo Pellervo Lyytikainen, vaununtarkastajan toirniin (Kouvolan va· 
rikko) ylim. vaununtarkastajat Olavi Mikael Telkkinen, Jaakko Olavi Kaiipa, 
huoltorniehen toimeen (Kouvolan varikko) ylim. huoltornies Seppo Olavi Aho, 
vaihderniehen toirniin (Kouvola) junamiehet Oiva Fabian Mork, Kalevi llmari 
Vantti, asemamiehet Aarre Matti Turkia, Heikki Kalevi Hohti, Erkki Juhani 
Montonen, (Hamina) junarniehet Seppo Samuel Saarenheimo, M'<lrtti Viktor YlO. 
nen (lmatra) asemarnies Lauri Mikael Koho, asetinlaiterniehen toirneen (Kouvo
la) vaihdernies Veikko Suutari, Ju'narniehen toimiin (Kotka) asemarniehet Alpo 
Aulis Koukku, Raimo Matti Juhani Majuri, (Lappeenranta) Eino Soininen, 
Veikko Tenho Kalervo Piiiikkonen, (Vainikkala) limo Uolevi Johannes Vainikka, 
asemarniehen toirniin (Vainikkala) ylim. asemamiehet Mikko Tapani Sated, 
(lmatra) Veikko Otto Ihalainen, Oskar Ensio Luostarinen, Urpo Mikko Johan
nes Laakso, (Kotka) Paavo Veikko Johannes Paajanen, Erkki Tapani Husu, 
(Harnina) Tirno Vehkjarvi, Ossi Antero Torri, Henrik Anton Surakka, (Kou
vola) Auvo Matti Pylviinen, Aarne Aleksi Kuronen, Aarne Veikko Hatara, Heikki 
Petteri Hellsten, Juhani Tapani Asseri Makinen, Keijo Aulis Riimii, Erkki Pel
lervo Ahti, Timo Kalevi Palonen, Arvi Aulis Maksirnainen, Jorma Viktor Kalervo 
Paakkonen. 

Joensuun llikennepiiri: 1 lk asemarnestarin virkaan (Valtimo) ap. asemames
tari Erkki Olavi Viiatainen, teknikon virkaan (A 19) (Joensuun varikko) vau
nuntarkastaja Tirno Veli Teppola, yp. asemarnestarin virkaan (Savonlinna) ap. 
asemamestari Elma Siviii Niiveri, verurinkuljettajan virkoihin (Joensuun varikko) 
verurinliim.mittajiit Pentti Parviainen, Reina Valdemar Hakojoki, Erkki Ilmari Jo· 
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kinen, (Savonlinna) Teuvo Petter Uimonen, ylikonduktoorin virkoihin (Joensuu) 1 Q 
konduktoorit Eero Armas Huikuri, Pentti Lauri Kovanen, konduktoorin virkoihin 
(Joensuu) vaihdernies Reino Holopainen, junamiehet Uuno Emil Torronen, Vilho 
Armas Kinnunen·, ap. 2 lk kirjurin virkaan (Savonlinna) ylim. 3 lk kirjuri Kaa-
rina Orvokki Ronkainen ja . kuormausmestarin virkaan ( Savonlinna) asemamies 
Jaakko Rusko Kullervo Innanen . 

Rataosasto 

Apulaisinsinoorin (A 27) virkaan (Helsinki) insinoori Veikko Olavi Kivi
nen, 1 lk vanhe=an toimistorakennusmestarin (A 24) virkaan (Tampere) yp. 
2 lk rakennusmestari Matti Johannes Ruuskanen, yliteknikon (A 23) virkoihin 
(Helsinki) koneteknikko Viljo Johannes Kaihoranta ja ylim. 2 lk koneteknikko 
Matti Aukusti J ukarainen, yp. 1 lk rakennusmestarin (A 23) virkaan ( Oulu) ap. 
1 1k rakennusmestari Alpo Kalevi Huttunen, koneteknikon (A 22) virkaan 
(Oulu) ylim. 1 lk koneteknikko Tauno Kalervo Kovalainen. 

Rataosasto 
Eroja 11 

Vt. yp. 1 lk rakennusmestari Jorma Olavi Lansisalrni, yp. 1 lk rakennusmes
tari Eino Armas Oksanen, yp. 2 lk rakennusmestari Pertti Antero Sailamaa, 
ylim. 2 1k rakennusmestari Risto Lauri Ilmari Kauppinen, 2 lk rakennusmestari 
Niilo Vilhelm Lehtinen, ratavartijat Lauri Antero Nupponen, Vilho Huotari, 
Armas Veikko Vaajamo. 

Koneosasto 

Apulaisinsinoori (A 26) Kauko Pellervo Rissanen. 

Kadonneita 12 
Helsingin kaupungin satamalaitoksen omistamat, HS-tunnu'ksella varustetut 

rautapyoriiiset makasiinikiirryt ovat kadonnet. Jaiineet todenniikoisesti johonkin 
rautatievaunuun . Talteenottajaa pyydetiiiin ilmoittamaan asiasta joko puhelimella 
Hki 2543 tai 90-11301/270 isiinnoitsijii Kalliomiiki. 

(Lt 14. 2.1973, n:o Lko 31258/90/73. ) 

Kadonneita henkilokortteja 

Konepajatyoliiiselle Jussi Kontolalle kirjoitettu henkilokortti n:o 114434 on 
kadonnut ja kuoletetaan. (Psl knp 13. 2. 73 . ) 

13 



Helsinki 1973. Valtion paioatuskeskus 



VIRALLISIA 
TIEDOTUKSIA 

1973 N:o 9 
Vlittaus Vlrallisiin tiedotuksiin merkltaan: VT t{7l.l (- lehden numero, vuosl, 

. asian numero). Jakelun muutokset on ilmoltettava palnatusjaostoon. 
To I mIt us: Rautatiehallitus, lehtlpalvelu. t. 3. 1973 

sis ally s: 

1. Virkapuku 
2. Valtion tyontekijliin terveydenhuol· 

lon ohjesaiinnon soveltaminen. 
3. Palkittuja aloitteita. 
4. Sairaanhoitokulujen korvausanomus-

lomake. 
5. Terveydenhoitokulujen korvaaminen. 
6. Tililuettelon muutos. 
7. Eriiita taloudellisia indeksisarjoja. 
8. Liintinen tavarayhdysliikenne. 
9. Liikennepaikkojen viilimatkat -jul

kaisu: muutoksia. 
10. Vaarallisten aineiden kuljetuksista 

ilmoittaminen. 

11. Liikennoiminen enintiiiin 20 tonnin 
akselipainoisella kalustolla rataosalla 
Savonlinna-Huutokoski. 

12. Liikennoiminen 20 tannin akselipai
noisella kalustolla rataosalla Petaia 
-Kristiinan kaupunki. 

13. Lennatinliikenne. 
14. Aikataulun 139 lisaykset. 
15. Avoimia virkoja ja toimia. 
16. Nimityksia. 
17. Eroja. 
18. 'Kadonneita henkilokortteja. 

Virkapuku 1 
Rautatiehallitus on muuttanut 28 paivana elokuuta 1970 anta

miensa ja VR Virallisissa tiedotuksissa n:o 41 a/70 julkaistujen virka
pukumaaraysten jaljempana mainitut kohdat kuulumaan seuraavasti: 

· 3 Virkapukineet II, miesten 

301 Virkatakki II 

Vari ja kangas: rautatiensinista keinokuitu- tai puuvillasekoite
kangasta 

Kuosi: malliltaan takki on viilja, valmistukseltaan kevyt, yksirivi
nen, saumat katesaumoin tikatut. Takin pituus haaran alapuolelle ulot
tuva. Helmassa sivuilla kuminauhat helman supistusta varten. Kaulus 
kaksinkerroin kaiintyva. Voidaan kayttaa umpi- tai avokauluksisena. 
Hihat suorat alaspain kapenevat, hihansuiden kaventamisen mahdol
listavalla napituksella varustetut. Taskut ovat kannettomat, paalle-
7884/73 
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ommellut, kaksi sivutaskua ja yksi rintatasku vasemmalla puolella. 
Selka suora ilman keskisaumaa ja halkiota. Vuori puolivuorilla varus
tettuna sisaan ommellulla vasemmanpuoleisella povitaskulla. Takki 
napitetaan edesta avokaulaisena neljalla ja umpikaulaisena viidella 
mustalla virkanapilla. 

Lisataan uutena kohtana 

305 Paallystakki 

Kuten kohdassa 104 

5 Paiihineen leukanauhan vari eri ·viroissa) toimissa tai tehtavissa 

Kultapunosta 
Liikennealueen paiillikko 
Varikonpaiillikko 

V aaleanharmaata punosta 
Apulaisinsinoori 
Asemapaallikko 
Apulaisasemapaiillikko 
Yliteknikko 
Teknikko 
Rakennusmestari 
Asemamestari 
Kirjuri 
Veturinkuljettaja 
Vaunumestari 
Jarjestelymestari 
Ylikonduktoori 
Konduktoori 
Autonkuljettajain esimies 
Kuormausmestari 
Vaihdemiesten esimies 
Veturinpuhdistajain 

esimies 
Ylivahtimestari 

Mustaa punosta 
Autonkuljettaja 
Asetinlaitemies 
Vaununtarkastaja 
Trukinkuljettaja 
Vaihdemies 
Junamies 
Veturinliimmittaja 
Vaununvoitelija 
Ratavartija 
Asemamies 
Tallimies 
Vahtimestari 
Vartija 
Matkalippujen tarkastaja 
Makuuvaununhoitaja 

6 Virkapukua I) virkapukua II ;a virkalakkia kaytetaan seuraavasti: 

601 Virka, toim tai tehtava, jossa on velvollisuus kayttaa 
Virkapuku I 

Asemapaii.llikko 

Apulaisasema
paiillikko 

Virkapuku II 

Yli teknikko 
Teknikko 

Virkalakki 
Liikennealueen 

paiillikko 
Varikonpaiillikko 
Apulaisinsinoori 

Asemapliiillikko 

Apulaisasema
piiiillikko 

Huomautuksia 

Korjausjunassa 
Junasuorittajana 
Muissa tehtavissa 

Junasuorittajana 

Muissa tehtavissa 
Matkaneuvojana 
Matkaneuvojana 
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Virkapuku I Virkapuku II Virkalakki Huomautuksia 1 
Yliteknikko Veturimestarin teh-

tiivissa ja vaunu-
huollossa 

Teknikko Veturimestarin teh-
tavissa ja vaunu-
huollossa 

Rakennusmestari Ratatoiden jobto- ja 
valvontatoissa 

Asemamestari Junasuorittajana 
Kirjuri Junasuorittajana tai 

Verurinkuljettaja 
-tarkastajana 

Vaunumestari 
Jiirjestelymestari Henkili:i- ja tavara-

asemilla 
Jiirjestelymestari Junien jarjestely-

tyossa 
Ylikonduktoori Vaihtopalveluksessa 

vaibtoehtoisesti 
virkapuku II 

Xonduktoori V aihtopalveluksessa 
vaihtoehtoisesti 

Autonkuljettajain 
virkapuku II 

esimies 
Autonkuljettaja Henkiloauton kul-

Autonkuljettaja 
jettajana 

T a varaliiken teessa 
liikenneosastolla 

Autonkuljettaja Tavaraliikenteessa 
muilla kuin Iii-
kenneosastoll3 

Kuormausmestari 
V aibdemiesten 

esimies 
Asetinlaitemies 
Veturinpubdista-

Vaununtarkastaja 
jain esirnies 

Trukinkuljettaja 
Vaihdemies 

Junarnies Matkalippujen tar-
kastajana 

Junamies Muissa tehtaviss1i 
kuin matkalippujeJ 

Veturinliirnmittaja 
tarkastajana 

Vaununvoitelija 
Ratavartija 

Asemarnies Junasuorittajana; 
vaihtoehtoisena 
myos virka-
puku II 
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Virkapuku I 

Ylivahtimestari 
Vahtimestari 

Matkalippujen 
tarkastaja 

Makuuvaunun
hoitaja 

Virkapuku II 
Asemamies 
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Virkalakki 

Tallimies 

Vahtimestari 
Vartija 

Huomautuksia 
Muissa tehtavissa 

kuin junasuorit
tajana 

Konepajoissa 
V artiointihetavissa 

Nama muutokset tulevat voimaan 1 piiiviina toukokuuta 1973. 

Virkapuku II:n paallystakit toimitetaan kuluvan vuoden aikana 
ensisijaisesti vain Oulun, Joensuun ja Pieksamaen liikennepiireista teh
tyjen tilausten perdsteella muista liikennepiireista tehtyjen tilausten 
toimitusten jaadessa ensi vuoden alkupuolelle. 

(Rh n:o 318/119/73, 22. 2. 73.) VT 9/73. 1. 

V altion tyontekijiiin terveydenhuollon ohjesaannon 
soveltaminen 

VR Virallisissa tiedotuksissa n:o 6/73.2. julkaistua tyovoimaminis
terion paatosta valtion tyontekijiiin terveydenhuollon ohjesaannon so
veltamisesta, joka on pantava sopiviin paikkoihin tyopaikoille tyon
tekijain nahtavaksi, on tilattavissa painatusjaostosta. 

(Hloj n:o Hlo 86/10/73, 23. 2. 73.) VT 9/73. 2. 

3 Palkittuja aloitteita 

Autonasentaja Pertti Hiikkinen, ]yviiskyla 
Vaunujen siirtelyssa puutavaranostureiden sijoituspaikoilla kaytet

taviin vetolaitteen parannus. Kunniakirja ja 1 000 markan rahapalkinto. 

V aunumestari Lauri Salminen, Riihimiiki 
Hdkl-vaunujen sivupylviiiden vahvistaminen vaiintymisten estiimi

seksi. Kunniakirja ja 200 markan rahapalkinto. 

Asemamies Kaarlo Lahnamaa, Riihimiiki 
Sahkoistetyilla radoilla kaytettavien maadoitusvalineiden varustami

nen varoituskilvell~. Kunniakirja ja 200 markan rahapalkinto. 
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Opastinmestari Niilo Pennanen, Kouvola. 3 
Tasapuolisen yksinkertaisen vaihteen opastinlevyn muutos opasteen 

tarkoituksen selventamiseksi. Kunniakirja. 

Konduktoori Urho Hamari, Oulu 
Vaunun pituuden merkitseminen vaunun lavettiin sekii merkinniin 

lisaaminen myos vaunutiedot sisiiltaviiiin erikoisyhdistelmiian. Kiitos
maininta. 

(Jrt n:o 31/17/73, 20. 2. 73.) VT 9/73. 3. 

Sairaanhoitokulujen korvausanomuslomake 4 
Sairaanhoitokulujen :k.orvausanomuslomake (VR 3307) on uusittu 

ja nimi muutettu. Toimi- ja tyopaikoissa olevat vanhat lomakkeet on 
havitettiivii ja tilattava uusia terveydenhuoltokulujen korvaushakemus 
lomakkeita (VR 3307). (Thj 360, 19. 2. 73.) VT 9/73. 4. 

Terveydenhuoltokulujen korvaaminen 5 
Haettaessa korvausta maksetuista liiiikiirinpalkkioista, laboratorio

ja rontgenmaksuista ym. terveydenhuoltokuluista on tiista liihtien kiiy
tettiivii uutta korvaushakemuslomaketta VR 3307, joita on saatavissa 
toimi- ja tyopaikkojen toimistoista. 

Korvausten saamisen nopeuttamiseksi ei tarvitse enaa hankkia 
esim. rautatieliiiikiirin tai VR:n sairaanhoitajan taikka ao. piiallikon 
selvitysta tai lausuntoa, vaan voidaan se lahettaa suoraan terveyden
huoltojaostolle joko virkapostia kiiyttaen tai yleisen postin valityksella 
os. Liintinen Teatterikuja 2, 00100 Helsinki 10. Jalkimmaisessa ta
pauksessa on kirje varustettava postimerkilla. Kirjetta, josta ei ole suo
ritettu saadettya postimaksua ei terveydenhuoltojaosto lunasta. 

(Thj 361, 19. 2. 73.) VT 9/73. 5. 

Tililuettelon muutos 6 
Tililuetteloon on vahvistettu seuraavat muutokset: 

Tililuokka 6 

lisatiian 62135 myytya lippua 
kpl x kerroin 

Sarjaliput 

Sarjalipun kertoimeksi on maiiritelty 2,1. Henkiloliikenteen suorite
ilmoituksessa sarjaliput merkitaan omana ryhmiiniiiin koodin osoitta
maan paikkaan. Lomake uusitaan taman mukaisesti. 
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6 Liikenneosaston kustannuspaikkatunnukset 

1 

lisataiin: 31483 Putkitehtaan raide (Hameenlinna) 
3 3 290 Sirkkulan raiteet ( Salo) 

muutetaan: 

35518 Rautuvaara 
35580 Sorakuopan raiteet (Kolari) 

33513 
37122 
37180 

Rautamo ( entinen Mekes) 
Valkeasuo ( entinen Onkamo) 
Pilkon teollisuusrai teet ( J oensuu) 
( entinen Hallmanin raide) 

poistetaan: 31189 Teollisuusraide (Pitajiinmaki) 
3 7182 Puhoksen teollisuusraide ( Puhos) 

(Top. n:o To 176/22/73, 23. 2. 73.) VT 9/73. 6. 

Eraitii taloudellisia indeksisarjoja 

.s E ~ .9 .5 
~ -8 -E -- JJ ;; .s . .9 . .s ·; ~,_~~ 

"'.., __ 
.... .., .. §~JJ-
" ~~- ~~§ C ·-·;j ,-

5"2-ll8 " :n§ C.:i-E8 ... Q.5- .S~ as .~'""" ~ -; .s-.. . -. ; ·;II ~-;II :a~·:] II ~ 6·5 n 
-~ :E]~ ] "" 0 " "' ~~~i ~]a, ~]~:::~ 
" ~ o .... f-.1]= F- ~~ ~::: :5]]= :> Ill-"-

1972 I 242 323 366 154.0 
II 245 328 370 153.8 

III 247 330 370 154.2 
IV 251 334 371 157.4 
v 253 335 372 161.9 

VI 254 335 375 162.3 
VII 256 339 376 163.4 

VIII 257 340 376 163.7 
IX 259 343 377 164.2 
X 260 346 380 164.5 

XI 262 352 380 165.3 
XII 262 356 383 165.8 

1973 I 265 363 388 167.6 

(N:o To 80/22/73, 20. 2. 73.) VT 9/73. 7. 

.:.-~~ 
§~""-
li] ·Sg 
-= ·;; 5-
... =' ·;-u 

a~c;* ..,~.., 

5]f::. 
152.8 
152.9 
153.3 
156.4 
160.9 
161.3 
162.4 
162.7 
163.2 
163.5 
164.3 
164.8 
166.5 
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Lantinen tavarayhdysliikenne 8 
Lamp6ti1asaateisten konteinereitten ku1jetus 
m a n n e r - E u r o o p p a a n H e 1 s i n k i - L ii b e c k 1 a u t t a
linjan seka pohjoismaihin Naantali-Vartan 
juna1autta1injan ja Tornion-Haaparannan 
k aut t a. 

VR:n ja rautateiden kansainvalisen kylmakuljetusyhtion INTER
FRIGO:n valilla on solmittu sopimus koskien lampotilasaateisten 
konteinereitten kansainvalisia kuljetuksia. 

Mikali esiintyy tiedusteluja lampotilan saatelya vaativien tavaroiden 
kuljetusmahdollisuuksista ulkomaille, voivat asiakkaat itse, liikenne
asiamiehet tai asemat kaantya Rautatiehallituksen markkinointi- (puh. 
2509) tai liikennetoimiston ( puh. 2544 tai 2528) puoleen. Kuljetus
tilaus osoitetaan suoraan INTERFRIGO:lle Baseliin, joka toimittaa 
lampotilasaateisen konteinerin asiakkaan kaytt66n. 

Rahtien laskutus tapahtuu keskitetysti INTERFRIGO:n toimesta 
Baselista. Asemat eivat peri asiakkailtaan maksuja. 

Kaikki INTERFRIGO-lahetykset 1uovutetaan rautatien kuljetet
tavaksi INTERCONTAINER:in valityksella. Luovutuskirja on "yhtei
nen". Tama luovutuskirja kasittaa 7 lehtea (IF, 1, 2, 3, 4, 5 ja 6) 
ja vastaa rakenteeltaan INTERCONTAINER-luovutuskirjaa, paitsi 
lehtia IF, 3 ja 6, jotka sisaltavat kohtia lampotilaan liittyvia tietoja 
varten, ja ovat tarkoitetut yksinomaan INTERFRIGO:n kaytt66n. 

Asiakas laatii INTERFRIGO-luovu tuskirjan ( IF-Dbergabeschein), 
ja antaa sen tarvittavine muine asiapapereineen asemalle, jossa 1aadi
taan kansainvalinen pikatavararahtikirja. Kuitenkin tyhjien konteine
reitten kuljetuksessa on kaytettava rahtitavararahtikirjaa. Rahtikirja 
taytetaan, kuten INTERCONTAINER-liikenteesta on mainittu. Tay
denavana maariiyksena on INTERFRIGO-kuljetuksissa merkittava rah
tikirjan kohtaan 25: 

"von INTERFRIGO iiber
gebene(r) 
Grosscontainer(s) 

(INTERFRIGO:n luovuttama(t) 
suurkonteineri ( t) 

Auftraggeber . . . . . . . . . . . . Toimeksiantaja .... . ..... . 
Empfanger . . . . . . . . . . . . . . , Vastaanottaja ........... ) 

INTERFRIGO-luovutuskirjan eri lehtien osoittaminen: 

Liihteva liikenne: 

- lehti 6 annetaan asiakkaalle 
- lehdet IF, 1, 2 ja 3 llitetiian rahtikirjaan 
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- lehti 4 lahetetaan: Generaldirektion 
INTER CONTAINER 
Bettiebsdienst 
Hirschgasslein 11 
CH-4010 Basel 
SCHWEIZ 

- lehti 5 lahetetaan: Tru, 

Saapuva llikenne: 

Kansainvalinen tarkastusjaosto 
City-Center, huone 516 
Helsinki 

- lehti IF lahetetaan: Generaldirektion 
INTERFRIGO 
Wettsteinplatz 1 
CH-4005 Basel 
SCHWEIZ 

- lehti 1 lahetetaan: Generaldirektion 
INTER CONTAINER 
Betriebsdienst 
Hirschgasslein 11 
CH-4010 Basel 
SCHWEIZ 

- lehti 2 lahetetaan: Tru, 
Kansainvalinen tarkastusjaosto 
City-Center, huone 516 
Helsinki 

- lehti 3 annetaan vastaanottajalle 

Kansainvalisen pikatavararahtikirjan eri osien osoittaminen: 
( tyhjien konteinereitten osalta rahtitavararahtikirja) 

Lahteva liikenne: 

- osat 1, 2 ja 3 seuraavat tavaraa 
- osa 4 lahetetaan: INTERCONTAINER, Basel 

(luovutuskirjalehden 4 ja piiivittiiisen 
luettelon mukana) 

- osa 5 lahetetaan: Tru, kansainvalinen tarkastusjaosto 
(luovutuskirjalehden 5 ja paivittaisen 
luettelon mukana) 

Saapuva llikenne: 
- osa 1 lahetetaan: INTERCONTAINER, Basel 

(luovutuskirjalehden 1 ja paivittiiisen 
luettelon mukana) 
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- osa 2 lahetetaiin: Tru, kansainviilinen tarkastusjaosto 
( luovutuskirjalehden 2 ja piiivittiiisen 
luettelon mukana) 

- osa 3 jaii miiaraasemalle 

9 

Kuten INTERCONTAINER-liikenteestii on mauuttu, laatii asema 
piiivittain 3 kpl:na luettelon erikseen lahteneistii ja erikseen saapu
neista konteinereista lomakkeille 

'Piiivittiiinen luettelo kuluista, liihetetyt ( Tagesaufstellung der 
Spesen "bei Abfahrt") ja 

Piiivittiiinen luettelo kuluista, saapuneet (Tagesaufstellung der 
Spesen "bei Ankunft"), 

joista 
1 kpl lahetetaan INTERCONTAINER, Basel 
1 kpl lahetetiiiin Tru, kansainviilinen tarkastusjaosto ja 
1 kpl jaii lahetys- tai miiiiraasemalle. 

Tiiydentiiviinii maariiyksenii on INTERFRIGO-kuljetuksissa mer
kittiivii niiiden lomakkeitten sarakkeisiin 9 ja 10: "INTERFRIGO". 

Jokaisesta liihteviistii INTERFRIGO-lahetyksestii manner-Euroop
paan on lahtoaseman laadittava RIS-ilmoitus (telex) maiiratyn kaavan 
mukaisesti ja osoitettava se sekii INTERFRIGO:n paatoimistoon 
Baseliin etta Liibeckin tavaratoimistoon. Pohjoismaihin lahetettiiessa 
osoitetaan RIS-ilmoitus seka INTERFRIGO:n paiitoimistoon Baseliin 
ettii SJ :lie. 

Jokaisesta saapuvasta INTERFRIGO-lahetyksesta on maaraaseman 
laadittava RIS-ilmoitus (telex) miiiiratyn kaavan mukaisesti ja osoitet
tava se INTERFRIGO:n paatoimistoon Baseliin. 

Sorniiisten aseman (pohjoismaisessa liikenteessii Naantalin tai Tor
nion asemien) on lisaksi laadittava jokaisesta Euroopasta muualle 
Suomeen kulkevasta INTERFRIGO-lahetyksestii transit-ilmoitus maii
-riityn kaavan mukaisesti ja osoitettava se INTERFRIGO:n plilitoimis
toon Baseliin. 

"Ohjeet INTERFRIGO:n paikallisille edustuksille", jotka sisiilta
vlit mm. luettelon INTERFRIGO:n tarjoamista palveluista, liiken
nettli koskevien, teknisten ja kaupallisten tehtavien mlilirittelyn, ohjeet 
INTERFRIGO-luovutuskirjan tliyttlimisestli, ohjeet telex-ilmoitusten 
( RIS) laatimisista ym. lahetetliiin asianomaisille niiinli piiivinli ja on 
tarvittaessa saatavissa rautatiehallituksen liikennetoimistosta, ltut, puh. 
2544 tai 2528. Kts. myos VT 11/71.4, VT 14/71.7, VT 44/71.3 
ja VT 48/71.4 koskien INTERCONTAINER-liikennettii. 

(Lt n:o Lko 22304/252/73, 22. 2. 73.) VT 9/73. 8. 

8 
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9 Liikennepaikkojen valimatkat -julkaisu: muutoksia 

Salon ja Pernion valillii km:lla 138 + 608 m on avattu liiken
teelle raide. Julkaisuun tulee 1. 3. 73 lukien seuraavat merkinnat: 

~~kkulan raiteet . · I I ISlo 6 ITt I Salon Romullikkeen ja Oy Wart-
810-33290 silii Ab:n tarvetta varten. 

Julkaisuun Liikennepaikkojen koodit on tehtava asianmukaiset 
merkinnat. 

(N:o Lko 22592/38/72, 26. 2. 73 . ) VT 9/73. 9. 

1 0 Vaarallisten aineiden kuljetuksista ilmoittaminen 

11 

12 

Taydennyksena VT:ssa n:o 20/72. 11 julkaistuun ohjeeseen tiedo
tetaan, etta J tt:n kohdassa 7.5. ( 5) maaratty ilmoitus kuljettajalle ju
naan liitetyista V AK:n mukaisilla varoituslipukkeilla varustetuista, 
vaarallisilla aineilla kuormatuista vaunuista voidaan tehda myos juna
saatteella (1om. n:o 4448) siten kuin saatteessa oleva merkintaohje 
edellyttaa. 

Junasaate-lomake on uusittu ja merkintaohje on vain lomakkeen 
uusimmassa painoksessa. 

(Lt n:o Lko 31133/62/73, 26. 2. 73.) VT 9/73. 10. 

Liikennoiminen enintaan 20 tonnin akselipainoisella 
kalustolla rataosalla Savonlinna-Huutokoski 

Junaturvallisuussaantoon liittyvien teknillisten maaraysten ja ohjei
den (Jtt} 5.71 ( 1) kohdan mukainen taman talvinen liikennoiminen 
yli 15 tonnin ja enintaan 20 tonnin akselipainoisilla vaunukuormilla 
on sallittp rataosalla Savonlinna-Huutokoski kuluvan helmikuun 20 
paivasta alkaen toistaiseksi. 

(Jns lpp n:o 631/62/73, 19. 2. 73.) VT 9/73. 11. 

Liikennoiminen 20 tonnin akselipainoisella kalust~lla 
rataosalla Perala-Kristiinankaupunki 

Jtt:n kohdan 5,71 mukainen tamantalvinen liikennoiminen 20 ton
nin akselipainoisella kalustolla on sallittu rataosalla Perala-Kristiinan
kaupunki kuluvan helmikuun 26. paivasta alkaen Jtt:n maaraamin no
peuksin. 

(Sk lp 399/62/73, 26. 2. 73.) VT 9/73. 12. 
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Lennatinllikenne 13 
Simolan asemalla lakkautetaan yleinen sahkosanomavaihto 1. 3. 

1973 lukien. (N:o Lko 22267/439/73, 23. 2. 73.) VT 9/73. 13. 

Aikataulun 139 lisaykset 14 
Lisays n:o 12 aikatauluun 139 on ilmestynyt ja jaettu kaikille aika

taulukirjan tilanneille. 
(Lt n:o Lko 31722/63/72, 21. 2. 73.) VT 9/73. 14. 

Avoimia virkoja ja toimia 15 
Kaksi ratavartijan tointa, toistaiseksi Oulun ratapiirissa ( 1 Kemi ja 

1 Kemijarvi). Rataosaston johtajalle osoitetut hakemukset on toimi
tettava Oulun ratapiirin paallikolle viimeistaan 28. 3. 1973. 

Huom. 

Rautatiehallituksen kirjaajan osoite: Vilhonk. 13, 00100 Hel
sinki 10. 

Nimityksiii 16 
Hallinto-osasto 
Ylim. rikostutkijan (A 18) toimeen vanhempi konstaapeli Seppo Olavi Hatti

kainen, rikostutkijan (A 18) toimeen ylim. rikostutkija Toivo Pekka Nykiinen ja 
ylim. ap. 2 lk kirjurin (A 15) toimeen apulaiskanslisti (A 10) Kerttu Helena 
Halme. 

Talousosasto 
Tutkijan ( S 14) virkaan tutkija ( S 12) Sakari Hannu Korolainen, tutkijan 

(S 10) virkaan valt. maist. Veli Veikko Vaikkinen, paiimatemaatikon virkaan 
(A 30) fil. kand. Heikki J uhani Kokko, 2 lk liikennetarkastajan (A 23) virkaan 
tarkkaaja Mikko Olavi Vuorinen, yp. 2 lk kirjurin (A 18) virkoihin ap. 2 lk 
kirjuri Irja Annikki Vuolasmaa, apulaiskanslisti Paula Matjatta Norilo, apulais
kanslistin (A 10) toimiin konttoriapulaiset Eeva Annikki Hannonen, Aira Inked 
Kakkonen, Ritva Tuulikki Karvonen, Aira Hellevi Riittinen, konttoriapulaisen 
(A 9) toimeen konttoriapulainen (A 8) Airi Marjatta Jussila, konttoriapulaisen 
toimiin (A 8) ylim. toimistoapulaiset Laila Marja Jiirvinen, Hanna-Leena Kortene, 
Pirkko Inkeri Strom, apulaiskanslistin (A 11) toimeen konttoriapulainen Anja 
Annikki Kankkunen, tarkkaajan (A 21) virkoihin kirjanpitajat Hilkka Annikki 
Fagerstrom, Elisa Huhtala, kirjanpitajiin (A 20) virkaan 2 lk kirjuri Raili Orvokki 
Toivonen, yp . 2 lk kirjurin virkaan (A 19) Seija Tellervo Aijiila ja ap. 2 lk 
kirjurin virkaan (A 15) konttoriapulainen Maija-Liisa Salovaara. 
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Rataosas>to 
Yp. 2 lk rakennusmestarin (A 21) virkaan (Lieksa) yp. 2 :lk rakennusmestari 

(A 20) Reino Matti Vartiainen, yp. 2 lk rakennusmestarin (A 20) virkaan (Mik
keli) 2 lk rakennusmestari Toivo Johannes Huttunen, 2 lk rakennusmestarin 
(A 20) virkaan (Joensuu) 3 lk rakennusmestari Aapo Juhani Kokko, 2 lk 
rakennusmestarin (A 19) virkoihin (Kouvola) 3 lk rakennusmestari Raimo Einari 
Nieminen, (Mikkeli) ylim. 2 lk rakennusmestari Reijo Olavi Sparman, ap. 2 lk 
kirjurin virkoihin (Kouvola) apulaiskanslisti Eine Annikki Pokki, (Helsinki) 
ylim. 3 lk kirjuri Eeva Marjatta Pi:iyhi:inen, varastomestarin toimiin (Seiniijoki) 
ratavartija Tero Mikael Liukkonen, (Helsinki) vt. ylim. varastomestari Teppo 
Liski, ratavartijan toimiin (Karjaa) raidemiehet Jaakko Arola, (Joensuu) Osmo 
Sakari Miiiittiinen, ( Kairokoski) Kalle Olavi Lyytinen, apulaiskanslistin (A 11) 
toimeen (Kouvola) ylim. toimistoapulainen Irja Anneli Halme, apulaiskanslistin 
(A 10) toimiin (Oulu) konttoriapulaiset Sirkka Annikki Remes, (Joensuu) Rauha 
Annikki Taskinen, konttoriapulaisen (A 8) toimiin (Oulu) ylim. toimistoapulai
set Eeva Kyllikki Peura, Leila Annikki Raman, (Pieksiimiiki) Airi Kyllikki Niira
nen ja ylim. toimistoapulaisen (A 8) toimeen (Oulu) ylim. toimistoapulainen 
Paula Kirsti Irmeli Komminaho. 

Koneosasto 
2 lk siihki:iasentajan (A 16) toimiin (Hyvinkiiii) vt. ylim. 2 lk siihkoasentaja 

Paavo Kustaa Ranta, vt. 2 lk siihkoasentajat Toivo Olavi Puhakainen, Kaino 
Artruri Makinen ja Tauno Antero Saarinen. 

Hankin taos as to 
Kirjanpitiijiin virkaan yp. 2 lk kirjuri Lars Fritjof Blom. 

Eroja 

Liikenneosasto 
Yp. 1 lk kirjuri Aake Tuure Johannes Lehtimiiki, ap. 2 lk kirjuri Laila 

Kyllikki Malinen, vaununtarkastajat Toivo Kiiiiriiiinen, Erkki Leppanen, Sulo 
Armas Viktor Levisalo, Erkki Eemeli Periineva, Paavo Rauni Tapio Sopanen. 

Hankintaosasto 
Ylim. ap. 2 lk kirjuri Martti Kalle Pellervo Penttinen. 

Kadonneita henkilokortteja 

Tampereen aseman junarniehelle Harald Johannes Anttilalle ~joitettu hen
kilokortti n:o 60059, annettu Tampereella 3. 11. 64, on kadonnut Ja kuoletetaan. 
(Tpe lp 373/14/73, 20. 2. 73.) 

Kemin varikon vaununtarkastajalle Aulis Elvalle kirjoitettu henkili:ikortti n:o 
111994 on kadonnut ja kuoletetaan. (0 1 lp 535/14/73, 20. 2. 73.) 

Helsinki 1973. Valtion painatuskeskus 



1973 

VIRALLISIA 
TIEDOTUKSIA 

N:o 10 
Viittaus Virallisiin t iedotuksiin merkitaan: VT 1/72.2 ( - le hden numero. vuos l, 
asian numero) . jakelun muutokset on ilmoitettava palnatusjaostoon. 

To I m i t u s: Rautatiehallitus. lehtipalvelu. 8. 3. 1973 

Sis a II y s: 

1. Avoimia virkoja ja toimia. 3. Eroja. 
2. Nimityksia. 4. Kadonneita henkili:ikortteja. 

A voimia virkoja ja toimia 1 
Apulaisinsinddrin (A 25) virka, toistaiseksi Kouvolan ratapiirin 

toimistossa ( Kouvola). Piiiijohtajalle osoitetut hakemukset on toimi
tettava rautatiehallituksen kirjaajalle viimeistiiiin 4. 4. 1973 ennen kello 
12 ( postitse ennen virka-ajan piiiittymistii). 

Y p 1 l rakennusmestarin (A 23) virka, toistaiseksi Helsingin 
alueen radanmuutostoissii; yp 2 l rakennusmestarin (A 21) virka, tois
taiseksi Tampereen ratapiirissii T ampereen vastuualueella ( T ampere) 
ja 2 l rakennusmestarin (A 19) virka, toistaiseksi Tampereen ratapii
rissii Tampereen vastuualueella (Tampere). Rataosaston johtajalle 
osoitetut hakemukset on toimitettava rautatiehallituksen kirjaajalle vii
meistaiin 4. 4. 1973 ennen kello 12 (postitse ennen virka-ajan paiitty
mista). 

Kaksi kanslistin (A 13) tointa, toistaiseksi ratateknillisessa toimis
tossa. Rataosaston johtajalle osoitetut hakemukset on toirnitettava ra
tateknillisen toimiston paallikolle viimeistaan 4. 4. 1973 ennen kello 
12 ( postitse ennen virka-ajan paattymistii). 

Kaksi ratavartijan tointa, toistaiseksi Joensuun ratapiirissa ( 1 Nur
mes ja 1 Viekki); kaksi konttoriapulaisen (A 8) tointa, joista toinen 
toistaiseksi Tampereen ratapiirin toimistossa (Tampere) ja toinen tois
taiseksi Pieksiimaen ratapiirin toirnistossa ( Pieksiimaki). Rataosaston 
johtajalle osoitetut hakemukset on toimitettava ao. ratapiirin piiiilli
kolle viimeistaiin 4. 4. 1973. 

8182/73 
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V arastomestarin toimi, toistaiseksi Pieksiimaen varastossa. Han
kintaosaston johtajalle osoitetut hakemukset on toimitettava Pieksa
maen varaston paallikolle viimeistaan 22. 3. 1973. 

HUOM. 
Rautatiehallituksen kirjaajan osoite: Vilhonkatu 13, 00100 Hel

sinki 10. 

2 Nimityksia 

Liikenneosasto 

Helsingin liikennepiiri: apulaisinsinoorin virkaan (A27) (Helsingin varikko) 
insinoori Erkki Ilmari Maatta, yp. 1 lk kirjurin virkaan (A20) (Riihimaki) 
yp. 2 lk kirjuri Pekka Sakari Lehtonen, ap. asemamestarin virkoihin (Lohja) 
ap. 2 lk kirjuri Rauno Antero Vaisiinen, ( Tarnmisaari) asemamies Kari Tapio 
Johansson, jarjestelymestarin virkaan (Helsinki) konduktoori Esko Olavi Holo
painen, veturinkuljettajan virkoihin (Karjaa) veturinliimmittajiit Olavi Anders 
Salminen, Johan Aarno Klinga, (Lahti) Hugo Kaleva Lindevall, Gunnar Johan
r,es Nieminen, Veijo Kalevi Alanko. 

Kouvolan liikennepiiri: apulaisinsinoorin virkaan (A 26) (Kouvola) vt. apu
laisinsinoori Esko Olavi Vaija ja konduktoorin virkaan (Hamina) junamies Pauli 
Tulia. 

Seinajoen liikennepiiri: ap. apulaisasemapaallikon virkaan (A 21) ( Alavus) 
ap. asemamestari Armas Iivari Korpela, ap. 1 lk liikennetarkastajan virkaan (Sei
najoki) 2 lk asemapaiillikko 1 pl Eino Oskar Honko, konduktoorin virkaan 
Seinajoki) junamies Veikko Silmon Koskinen. 

Joensuun liikennepiiri: 2 lk 1. pl asemapaiillikon virkaan (Savonlinna) 2 lk 
liikennetarkastaja Aate Hannes Kyheroinen ja 1 lk liikennetarkastajan virkaan 
(Joensuu) 1 lk varastonpaallikko Lauri Johannes Hirvonen. 

Rataosasto 

1 lk vanhe=an toimistorakennusmestarin (A 25) virkaan (Helsinki) 1 lk 
vanhempi toimistorakennusmestari Toivo Henrikki Rissanen, yp. 2 lk rakennus
mestari (A 20) virkaan (Seiniijoki) opastinasentaja Raimo Olavi Arvonen, ylim. 
yp. 1 pl 2 lk rakennusmestari (A 19) toimeen (Jms-Jy raut.rak.) ylim. yp. 3 lk 
rakennusmestari, piirtajan (A 13) toimeen piirtaja Silja Marita Sarsama, opastin
asentajan toirneen (Kouvola) raidemies Reijo Raineri Hyypia, apulaiskanslistin 
(A 11) toimiin (Helsinki) konttoriapulaiset Mia Irmeli Lojamo, (Pieksamaki) 
Ritva Anneli Sirvio ja konttoriapulaisen (A 8) toimeen ylim. toimistoapulainen 
Anna Sisko Kaarina Hietanen. 

Koneosasto 

Ylim. teknikon (A 21) tounun vs. ylim. teknikko Pertti Olavi Kasurinen, 
ylim. teknikko (A 19) Eino Rikhard Martinmiiki, ylim. 2 lk sahkoasentajan 
(A 16) toirniin vt. 2 lk sahkoasentajat Viljo Arvid Rautiainen, Kalle Kustaa Saa
rinen ja Eero Mylliiri. 
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Hallinto-osasto 
Eroja 

Koneinsinoori (S 12) Vilho Mauri Penttinen, yp. 1 lk tarkkaaja (A 25) 
Veikko Einari Leino ja vanhempi vahtimestari (A 12) Hannes Vilhelm Hyvonen. 

Liikenneosasto 

2 lk 1 pl asemapaallikko Eino Jaakko Sairola, 3 lk 1 pl asemapaiillikko 
Erkki David Uuraslahti, ap asemamestari Veikko Kalevi Tolkki, yp. 2 lk kirjurit 
Armi Tuulikki Koski, Kyllikki Koski, Arvi Emil Lukkarinen, veturinkuljettajat 
Alf Gunnar Eriksson, Onni Ilmari Immonen, Eino Antero Jokinen, Toivo Ma
tias Loukola, Esko Anselm Lumirae, Armas Kalevi Monto, Eino Olavi Nousiai
nen, Eino Pietikainen, Pentti Eino August Puronurmi, Eino Aukusti Tuomi
ranta, veturinlammittaja Matti Ensio Sillanpaii, konduktoorit Viljo Taneli Hanni
nen, Seppo Matti Mahonen, vaihdemiehet Aatte Albin Pennanen, Aate Kemppi
nen, Reino Ilmari Utriainen, Arvi Ilmari Harju, Juho Nikkanen, junamiehet 
Toivo Asikainen, Bror Gunnar Store, Veikko Valter Siren. 

Hankintaosasto 

Varastomestari Armas Aleksander Majuri. 

3 

Kadonneita henkilokortteja 4 
Helsingin keskusaseman asemarniehelle Kyosti Kalervo Ijakselle kirjoitettu 

henkilokortti n:o 73284 on kadonnut ja kuoletetaan . (Hki lp 826/14/73, 2. 3. 
73.) 
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VIRALLISIA 
TIEDOTUKSIA 

1973 N:o 10a 

Vllttaus Vlralllslln tledotuksiln merkitaiin: VT 1/71.2 ( = lehden numero, vuosl, 
asian numero). Jakelun muutokset on ilmoitettava painatusjaostoon. 

To i mIt u s : Rautatiehallitus, lehti palvelu. 7. 3. 1973 

sis a 11 y s: 

1. Tariffien muutokset 1. 4. 1973. 
2. Tariffitaulukot. 
3. Tavaranluokitustaulukoiden 

muutokset. 

4. VR:n oman tavaran kuljetukset. 
5. Myyntimiesten kuukausiliput. 
6. Tilitysohjeita. 

Tariffien muutokset 1. 4. 1973 1 
Tariffisaannon eraita pykiilia on muutettu 1. 4. 1973 voimaan tule

valla asetuksella. Rautatiehallitus on samasta paivasta lukien muutta
nut tariffisaannon lisamaarayksiii ja liitteita seka vahvistanut uudet 
tariffitaulukot. Tariffisaiinto lisamaarayksineen ja liitteineen seka ta
riffitaulukot painetaan kokonaan uudestaan. Painatusjaosto suorittaa 
niiden perusjakelun. Asiakkaat voivat ostaa uusia julkaisuja keskus
asemilta. Muutokset ovat paakohdiltaan seuraavat: 

Yleistli 

Tariffisaantoasetukseen vahvistettujen muutosten johdosta kohoa
vat menolipputariffiin perustuvien matkalippujen hinnat keskimaarin 
9,4 % ja kuukausilipputariffiin perustuvien matkalippujen hinnat 
keskimaarin 12,7 %. Rahtikappale-, matka- ja kiitotavararahtien koro
tus on keskimaarin 12,8 % ja vaunukuormarahtien keskimaarin 
12,5 % . 

Henkiloliikenne 

Istumapaikkojen hinta pika: ja kiitojunissa nousee 3 markaksi ja 
lepopaikkalipun hinta 7 markaksi. 

Makuupaikkojen peruuttamista koskevat maaraykset muuttuvat 
siten, etta muuksi kuin erikseen mainittujen juhlapyhien ajaksi tilattu 
makuupaikka on peruutettava makuuvaunun liihtopiiiviin edellisenii plii-
8029/17/73 
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vana klo 18.00 mennessa. Nain peruutetun makuupaikkalipun hinta 
maksetaan takaisin peruutusasemalla. Myohemmin peruutetun makuu
paikkalipun hinta maksetaan takaisin vain jos muita vastaavanlaisia 
paikkoja on vapaina ko. vaunussa tai paikka saadaan uudelleen myy
dyksi. Makuupaikkalipun hinnan mahdollinen takaisinmaksu suorite
taan talloinkin vain peruutuksen vastaanottaneen aseman toimesta sen 
jalkeen kun takaisinmaksun edellytykset on tutkittu. Makuuvaunun 
Hihtoajan jalkeen makuupaikkaa ei eolia voida peruuttaa eika takaisin
maksua suorittaa. 

Meno- ja paluulipun hintaan sisiiltyva alennus muuttuu. Meno- ja 
paluulipun hinta on sama kuin menolipun biota lahto- ja maaraliikenne
paikan valiselta kaksinkertaiselta matkalta, kuitenkin siten, etta hinta 
kahden saman matkan menolipun hintaan verrattuna on viihintaiin 
10 % ja enintaan 20 % huokeampi. Yli 400 km matkalla voi ero kui
renkin olla enintaan 25 %. 

Koko meno- tai menopaluulippu voidaan myyda kahtena lasten-
lippuna. \ 

Seuruelipun hinnan laskeminen muuttuu sellaisessa tapauksessa, 
jolloin seuruelippu ostetaan samaa tieta tapahtuvaa meno- ja paluu
matkaa varten. Hinta maaraytyy talloin joko menolipputariffin tai 
meno- ja paluulipputariffin mukaan riippuen siita kumpi on halvempi. 
Seuruelippujen alennusprosentit 25 ja 50 muuttuvat 20 prosentin ja 
30 prosentin suuruisiksi. Koulujen aikaisemmasta alkamisajankohdasta 
johtuen 30 prosentin alennuksin myytavien seuruelippujen myynti
rajoitus lyhennetaiin 15. 6.-15. 8. valiseksi ajaksi. 

Opiskelijalippuja voidaan myyda lukuvuoden aikana myos ao. luku
kauden leimalla varustetun ylioppilas-, insinoorioppilas- ja teknikko
oppilaskortin perusteella. Tallaisen oppilaskortin omistava opiskelija 
jattaa opiskelijalippua ostaessaan lipunmyyjalle valmiiksi tayttamiinsa 
ja allekirjoittamansa kaksiosaisen opiskelijalipun ostotodistuksen ja 
esittaa samalla ylioppilaskorttinsa tai muun vastaavan kortin. Todet
tuaan esitetyt asiakirjat opiskelijalipun ostoon oikeuttaviksi lipunmyy
ja leimaa aseman nimi- ja paiviileimalla varmennuksen ostotodistuksen 
ao. kohtaan ja toisen Ieiman myyntipaikkaa varten tarkoitettuun koh
taan. Opiskelijalippuja voidaan edelleenkin myyda myos oppilaitoksen 
leimalla varmennetuilla ostotodistuksilla. Opiskelijalipun ostotodistuk
sista on otettu uudistettu painos, mutta toistaiseksi hyvaksytaan myos 
vanha painos. 

Sanomalehtimieslippujen alennus pienennetaan 30 prosentiksi ja 
niita voidaan myyda seka menolippuina etta menopaluulippuina. 

Sanomalehtimieslippujen vuodeksi 1973 painetuilla 50 prosentin 
alennuksella myytavien menolippujen ostotodistuksilla saa vuoden 
1973 aikana myyda 30 prosentin alennuksella meno- seka meno- ia 
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paluulippuja, joten vanhanmalliset lomakkeet kelpaavat rinnan uusien 1 
lomakkeiden kanssa sanomalehtimieslippujen ostoon. 

Satjalippujen kelpoisuusaika lyhennetaan kahdeksi viikoksi ja se 
paattyy myyntipaivaa vastaavana viikonpiiivana klo 24 kahta viikkoa 
myohemmin. 

"Finnrail-Pass" lippu muutetaan henkilokohtaiseksi lipuksi ja sen 
hinta pysyy ennallaan. Henkilokortin numeron paikalle merkitaan 
lipun ostajan passin tai henkilotodistuksen numero. 

Alueliput poistetaan kaytosta. Niiden asemesta myydaan yleislip
puja, joiden kelpoisuusaika saattaa olla vuotta lyhyempikin. Mikali 
lipun hintaan on sisallytetty istumapaikan varaamisoikeus, leimataan 
lippuun sana "Istumapaikka". Tama leima siis oikeuttaa lipun haltijan 
maksutta varaamaan paikan kiito- ja pikajuniin, ei kuitenkaan erikois
kiitojuniin. 

Asetuksessa vahvistettuja korotettuja maksuja sovelletaan myos 
ennen sen voimaanastumispaivaa myytaviin sellaisiin matkalippuihin, 
joiden kelpoisuusaika alkaa 1. 4. 73 tai sen jalkeen, ja kuukausilippu
jen siihen hinnan osaan, joka kohdistuu sanotun piiivan jalkeiseen kel
poisuusaikaan. 

Junissa tapahtuvan lipunmyynnin helpottamiseksi ja jotta matkus
tajat saataisiin ostamaan lippunsa asemilla, jqnissa myytavien matka
lippujen hintojen tasoitusmaiiraykset muutetaan siten, etta jos matkus
taja nousee junaan sellaiselta liikennepaikalta, jolla on jarjestetty li
punmyynti ja jonka lippukassa on avoinna, eika han ole lunastanut 
itselleen matka{ippua, tasoitetaan hanelle junassa myytavan lipun hinta 
aina ylospain 50 pennilla tasanjaolliseen maaraan. 

Matkatavaran vahin maksu nousee 3 markaksi. 

Tavaraliikenne 

Tavaraliikennetariffit muuttuvat erailta osin huomattavasti. Hin
noituslukujarjestelma uusitaan siten, etta entiset hinnoitusluvut puoli
tetaan, joten kahden uuden hinnoitusluvun valinen ero on 2,59 % , 
nykyisen eron ollessa 5,25 % . 

Hinnoituslukujarjestelman muuttumisesta johtuu, etta nykyisen ta
riffin mukaiset hinnoituslukujen lisaykset ja vahennykset tulevat 
uudessa tariffissa kaksinkertaisiksi. Nykyisia hinnoituslukuja ei voida 
kayttaa uuden tariffin maksuja laskettaessa. 

Mikali tariffin korotuksen jalkeen jaa viela voimaan nykyiseen 
hinnoituslukujarjestelmaan perustuvia rahtisopimuksia tai muita ylei
sista tariffeista poikkeavia rahditusmaarayksia, joissa rahti on maaratty 
laskettavaksi maaratyin hinnoituslukuvahennyksin tai -lisayksin, on 
nama luvut 1. 4. 1973 alkaen kerrottava kahdella ennen rahdin laske
mista. 
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Painomiiiirien tasoitus muuttuu siten, etta tavaran paino tasoitetaan 
liihimpiian tariffipainoon joko alaspiiin tai y16spiiin. Jos tasoitettava 
miiarii on puo1et tariffipainojen erosta, suoritetaan tasoitus ylospiiin. 
Jos esim. liihetyksen paino on 3 099 kg, tasoitetaan se 3 000 kiloksi 
ja jos paino on 3 100 kg, tasoitetaan se 3 200 kiloksi. 

Vajaapaino tasoitetaan siten, etta 1ahetyksen tariffipainon ja vajaa
painon tariffipainon summa on viihintaiin 15 000 tai 30 000 kiloa vau
nun akseliluvusta riippuen. 

T avaraliikenteen maksujen tasoitusmaiiraykset muutetaan saman-
1aiseksi kuin nykyiset henkiloliikenteenkin tasoitusmiiiiriiykset eli mak
sut tasoitetaan liihimmiiksi kymmeneksi penniksi. 

Kiitotavaraliihetyksen vahin maksu nousee 7 markaksi. Kiitotava
ran rahti saadaan tariffitaulukkojen kappaletavaran maksutaulukon sa
rakkeesta A. Tiillii kiitotavararahdilla 1iihetystii ei kotiinkuljeteta miiii
riiasemalla. Mikiili liihettiijii. haluaa kiitotavaralii.hetyksensii. kotiinkulje
tettavaksi sellaisella maiiriiasemalla, jossa on jiirjestetty rautateiden ko
tiinkuljetus, peritaan siitii. aina nykyisistii miiiiriiyksistii pqiketen julkai
sussa V altionrautateiden Autoliikenne mainittu varsinaisen kotiinkul
jetustariffin mukainen erillinen kotiinkuljetusmaksu. Taman tariffin 
mukaan peritiiiin maksu myos kiitotavaran noudosta. Kiitotavarapien
lahetysten rahtiin sisiiltyy kuitenkin edelleenkin myos korvaus kotiin
kuljetuksesta. 

Ylimiiiirii.iseen junaan tarvittavasta veturista ei peritii eniiii veturi
maksua. 

Rahtikappaletavaraliihetyksen kuljetusmaksu 1asket,!lan viihintiiiin 
30 kilolta. 

Rahtikappaletavaran rahditus miiiiriiytyy miiiiriiaseman perusteella 
seuraavas ti: 

1. V a r s i n a i s e t k o t i i n k u 1 j e t u s p a i k a t. Niiille osoitet
tujen ja niiiltii 1iihetettiivien liihetysten rahditusmiiiiriiykset siiilyviit 
ennallaan. 

2. K e s k i t e t y t k o ti i n k u 1 j e t u s p a i k a t. Niiille osoitettu
jen liihetysten rahdit 1asketaan nykyiseen tapaan y1eensii B-tariffin 
mukaan. Jos liihettiijii on rahtikirjaan ja kolleihin merkinnyt "Ei 
kotiinkuljeteta", suoritetaan rahditus A-tariffin mukaan. Rahtikir
jaan ja 1iihetyksen kolleihin tehtiivistii merkinnoistii annetaan miiii· 
riiykset erikseen. Liihetettiiviin kappaletavaran rahditus siiilyy en
nallaan. 

3. Jake 1 u 1 in j o j en v a r r e 11 a o 1 eva t as em at. Jake1u
linjoille osoitettujen 1iihetysten rahdit lasketaan nykyiseen tapaan 
B-tariffin mukaan. Niiltii 1iihetettavien 1iihetysten rahdit 1asketaan 
nykyisistii mii.iiriiyksistii poiketen aina C-tariflin tai maiiraasemasta 
riippuen D-tariffin mukaan, riippumatta siitii, jattiiiiko 1iihettiija 
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tavaransa kuljetettavaksi asemalle tai linjan varrelta jakelulinjan 1 
autoon. 

-1. M u u t a s e m a t. Sellaiset asemat, jotka eivat ole kotiinkuljetus
paikkoja tai eivat sijaitse jakelulinjoilla, mainitaan erikseen julkai
sussa liikennepaikkojen viilimatkat. Naille asemille osoitettujen lli
hetysten rahdit lasketaan aina A-tariffin mukaan ja nailta lahetet
tavien joko A- tai B-tariffin mukaan maaraasemasta riippuen. 
Tarkemmat ohjeet kotiinkuljetuksesta annetaan autoliikennemaa-

rayksissa. 
Kappaletavaraliihetysten vahimmat maksut nousevat yhdella mar

kalla. 
Vaunukuormien 20 tonnin painoluokan rajapaino 4-akselisessa vau

nussa nostetaan entisesta 35 tonnista 40 tonniin. Lisaksi otetaan kayt
toon uusi 25 tonnin painoluokka, jota sovelletaan silloin kun lahe
tyksen paino vaunuakselia kohti on 12 500 kiloa tai rahti lasketaan 
talta painolta. Hinnoitusluku 25 tonnin painoluokassa saadaan vahen
tamalla 15 tonnin painoluokan hinnoitusluvusta luku 3 ja 20 tonnin 
painoluokassa vahentiimalla 15 tonnin painoluokan hinnoitusluvusta 
luku 2. Nama viihennykset merkitsevat 7,4 ja 5 prosentin alennusta 
15 tonnin painoluokan rahdista. 

Jos samaan rahtikirjaan on merkitty useita eri painoluokkiin kuu
luvia vaunukuormia, lasketaan rahti joh> 15, 20 tai 25 tonnin paino
luokan mukaan riippuen siita, onko lahetyksen keskipaino kuormat
tua vaununakselia kohti vahintaiin 7 500 , 10 000 tai 12 500 kiloa 
taikka jos rahti lasketaan vahintaiin nailta painoilta. Mikiili lahettaja 
haluaa, etta eri painoluokkiin kuuluvat vaunukuormat rahditetaan 
erikseen, on niille laadittava eri rahtikirjat. 

Alennusluokkien tavaroita rahditettaessa sovelletaan yleista vaunu
kuormien rahditusta mahdollisine vajaapainomaksuineen ja 20 tai 25 
tonnin painoluokan alennuksineen sen mukaan kuin tavaranluokitus
taulukon perusteella laskettu tariffipaino edellyttaa. Kuormattu kuu
tiomaarii ei siis ratkaise kaytettavaa painoluokkaa. 

Puutavarakuutioihin sovelletaan uutta tasoitusmaariiystii. Pinokuu
tiometrit pyoristetiiiin lahimmaksi taydeksi pinokuutioksi ja kuutiojalat 
liihimmiiksi tiiydeksi kymmenluvuksi, 0,5 ja 5 ylospiiin. Jos samaan 
rahtikirjaan on merkitty useita eri puutavaraluokkiin ja eri painoluok
kiin kuuluvia vaunukuormia, sovelletaan kuhunkin eri luokkaan sitii 
painoluokkaa, joka maiiraytyy kunkin luokan osalta kahta vaunun
akselia kohti keskimaarin kuormattujen kuutiomiiarien perusteella. 

V aunukuormaluokka 5 poistetaan kiiytosta. Tasta johtuen rahdite
taan vaunukuormaluokkiin 1-5 kuuluvat lahetykset luokan 6 mukaan, 
joka muutetaan katetun vaunun luokaksi. Luokat 7-10 jaavat avo
vaunuluokiksi. 
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Jos lahettaja maaraa avovaunussa kuljetettavan kappaletavara- tai 
vaunukuormalahetyksen peitettavaksi rautateiden vaununpeitteella, pe
ritaan lahetyksesta rahdin lisaksi myos peitemaksu. 

Sellaista yksityisen omistamaa vaununpeitetta, jota on kaytetty 
katetun vaunun luokkaan kuuluvan tavaran peittamiseen ns. avovaunu
alennuksen saamiseksi, ei palauteta maksutta maaraasemalta takaisin. 

Brill is tavaroiden · rahdituksessa otetaan kiiyttoon uutena kiisitteenii 
kookas erillistavara. Tallaisena pidetaan esinetta, joka pakkauksen laa
dun tai sen puuttumisen taikka puutteellisuuden vuoksi vaatii erikoi
sen varovaista kasittelya ( esim. heikosti pakatut sarkymisalttiit tai ko
konaan paallystamattomat lahetykset). Tallaisen esineen tariffipainoa 
maarattaessa otetaan huomioon siis seka kookkaan etta erillistavaran 
rahcli tusmaaraykset. 

Suojavaunu-kasitteeseen rinnastetaan myos valivaunu. Se rahdite
taan samoin kuin suojavaunukin, jonka rahditusmaaraysta ei muuteta. 
Suojavaunuun mahdollisesti kuormatusta tavarasta peritaan yleisen ta
riffin mukainen rahti. Tallaiseen vaunuun kuormatun lahetyksen vahin 
maksu on sama kuin suojavaunumaksu, joten erillista suojavaunumak
sua ei tassa tapauksessa perita. 

Elavien elainten hoitajan tariffipaino korotetaan 200 kiloksi. Jos 
hoitajia on useampia kuin yksi lahetysta ja kutakin lahetykseen kuu
luvaa vaunua kohti, peritaan ylimaaraisista hoitajista rahtikirjassa vas
taavan matkan toisen luokan menolipun hinta. 

Tariffisaannon 51 § kumotaan ja siihen sisaltyneet maaraykset yh
distetaan 50 § :aan, jonka nimena on "Rajoitetulle liikenteelle avatut 
liikennepaikat ja syrjaraiteet". 

Rahtiluoton korvauksen vahin maksu pysyy ennallaan. Se peritaan 
myos valtion virastoilta ja laitoksilta, ei kuitenkaan naiden henkilo
liikenteen maksuista. 

Satama-aluemaksu nousee yhdella markalla 2-akselisen ja kahdella 
markalla 4-akselisen vaunun osalta. 

T ariffitaulukot 

Uudet tariffitaulukot painetaan A 4 kokoon. 

Henkiloliikenteen maksutaulukot on laskettu valmiiksi seka nor
maalihintaisten etta alennetun hintaisten matkalippujen osalta. 

T avaraliikenteen taulukoista poistetaan taulukko 26. ( Liikenne
alueiden keskusasemat ja liikennepaikat). Sen tilalle tulee taulukko, 
joka osoittaa ne enimmaispainot eri luokissa ja eri valimatkoilla, joilta 
aina peritaan vaunukuorman vahin maksu. 
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Hinnoituslukujen lukumaiiran kaksinkertaistumisen vuoksi on pai- 1 
noon perustuvat maksutaulukot jaettu kahteen osaan. Taten on taulu
koiden sivumaaraa saatu supistumaan ja siten pyritty helpottamaan 
niiden kayttoa. Taulukoita kaytettaessa on otettava huomioon seu
raavaa: 

V aunukuormien painoon perustuvat maksutaulukot sisaltavat 4 900 
-66 499 kilon painoisten lahetysten rahdit. Painosarakkeessa on mai
nittu kutakin tariffipainoa vastaavat painorajat. Jos rahtia laskettaessa 
tarvitaan pienempia painoja ( esim. vajaapaino) kuin 4 900 kiloa, on 
rahti katsottava kappaletavaran maksutaulukon A-sarakkeesta. 

Mikali rahdituksessa kaytettava hinnoitusluku lyhyilla kuljetusmat
koilla on niin pieni, ettei sita vastaavaa rahtia saada suoraan maksu
taulukoista, on hinnoituslukuun lisattava luku 90 ( esim. 23 + 90 = 
113). Rahti saadaan nain lasketun uuden hinnoitusluvun perusteella 
painosta riippuen joko kappaletavaran tai vaunukuorman maksutaulu
kosta siirtamalla taulukosta saadun rahtimaaran desimaalipilkkua yh
den numeron verran vasemmalle. Nain saatu pienennetty rahti tasoite
taan lahimpaan kymmenella pennilla tasanjaolliseen maaraan. 

Jos on maarattava esim. 50 km matkalla 3 000 kilon vajaapaino
rahti, jonka hinnoitusluku on 43, ei sita saada suoraan maksutaulu
koista. Sen tahden lisataan luku 90 lukuun 43, jolloin uudeksi hinnoi
tusluvuksi saadaan 133. Kappaletavaran maksutaulukosta katsotaan nyt 
3 000 kilon rahti hinnoitusluvun 133 kohdalta A-sarakkeesta, jossa 
rahti on 90,20 mk. Desimaalipilkun siirron jalkeen rahti on 9,02 mk 
eli tasoitettuna 9,00 mk. 

Tallakin jiirjestelylla on pyritty saastamaan taulukoiden sivulukua 
sellaisten hinnoituslukujen osalta, joita ilmeisesti tarvitaan verrattain 
harvoin. Naiden pienten hinnoituslukujen kayttotarve pienenee senkin 
vuoksi, etta uusi taulukko 26 osoittaa suoraan ne enimmaispainot, 
joihin asti kannetaan vaunukuormien vahimmat maksut. Jos jollakin 
asemalla kuitenkin jatkuvasti joudutaan kayttamaan mainitsemattomia 
hinnoituslukuja, voidaan niiden maksutaulukot saada tilauksesta sopi
malla tariffitoimiston kanssa. 

. Kappaletavaran maksutaulukot on laadittu 1-4 899 kilon lahe
tyksia varten siten, etta painosarakkeessa on mainittu kutakin tariffi
painoa vastaavat painorajat. Esim. 1 320 kilon painoisen lahetyksen 
rahti katsotaan painosarakkeen 1 275-1 325 osoittamalta rivilta. 

Taulukoissa ovat hinnoitusluvut luvusta 61 alkaen. 
Jokaisen hinnoitusluvun maksusareke jakaantuu entiseen tapaan A, 

B/C ja D sarekkeisiin. Siirryttaessa kappaletavaran painoluokasta toi
seen (A- A1 ja A1- A2) saadaan B/C ja D sarekkeista valmiiksi 
laskettu rahti siirtymapainojen 370-489 ja ~ 425-1 949 kilojen 
osalta, joten rahdissa on jo huomioitu halvemman painoluokan rahti 
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ja ns. B-tariffin osuus. A-sarekkeessa noudatetaan painoluokasta toi
seen siirtyessa entista menettelya. 

Taulukoiden kayttamista painoluokasta toiseen siirryttaessa selvit
taa seuraavan 425 kilon painoisen rahtikappaletavaraliihetyksen rahdin 
maaraaminen 100 km matkalta, jolloin A-luokan hinnoitusluku on 
144 ja A1-luokan 132. Jos rahtiin maaraasemasta johtuen on sisally
tettava jatkokuljetuslisa tai kotiinkuljetusmaksu, katsotaan rahti hin
noitusluvun 144 kohdalta B-sarekkeesta painorivilta 410-429 ja rah
diksi saadaan 20,90 mk. Jos samalle liihetykselle on maarattava vain 
pelkka rahti (A) ilman jatkokuljetuslisaa tai kotiinkuljetusmaksua, 
katsotaan rahti hinnoitusluvun 132 kohdalta A-sarekkeesta painorivilta 
490-509 ja rahdiksi saadaan 14,60 mk. 

Kiitotavaran ;a matkatavaran (luokat K ja M) rahdit saadaan 
kappaletavaran maksutaulukoiden A-sarekkeesta. Koska niiissa taulu
koissa ei ole 10 eika 20 kilon rahteja, on taman suuruisten liihetysten 
rahdit katsottava 100 ja 200 kilon kohdalta ja siirrettava desimaali
pilkkua yhden numeron verran vasemmalle. Talla tavoin pienennetty 
rahti tasoitetaan liihimpaan kymmenella pennilla tasanjaolliseen maa
raan. 

Maksusarekkeita B/C ja D ei enaa kayteta kiitotavaran rahdituk
sessa, koska kotiinkuljetus ja nouto hinnoitetaan katkotariffilla kuten 
tavaraliikenteen kohdalla on selvitetty. 

Maksutaulukoiden kayton helpottamiseksi on sivujen reunaan pai
nettu hakurekisteri. Painatuksen nopeuttamiseksi on rekisteri laadittu 
siten, etta kayttajan on itse leikattava rekisteri kayttokuntoon. 

Puutavaran hinnoituslukutaulukossa on ilmoitettu 15 tonnin paino
luokan yksikkohinnat kullekin puutavaraluokalle ja tariffiviilimatkalle. 
Kaikki tassa taulukossa mainitut hinnoitusluvut ovat parittomia. Pa
rillisia hinnoituslukuja tarvitaan kuitenkin esim. 25 tonnin painoluokan 
yksikkohintaa maiirattaessa. Ne on katsottava puutavaran maksutaulu
koista, joissa on kaikkia hinnoituslukuja vastaavat maksut. P-luokkien 
osalta saadaan nain ollen parillista hinnoituslukua vastaava 1 m3:n yk
sikkohinta ao. maksutaulukosta. Maksutaulukoihin ei ole voitu pai
nattaa markoissa ilmoitettujen maksujen sarekkeissa pennin osissa tar
vittavia yhden kuutiojalan rahteja. Nama ovat kuitenkin helposti saa
tavissa, koska 100 j3:n rahti markoissa on sama kuin 1 j3:n rahti pen
neissa. 

Maksutaulukoissa on kuutiojalkojen yksikkohinnat ilmoitettu kah
den desimaalin tarkkuudella. Tama aiheutuu siita, etta varsinaiset 
maksutaulukot on laskettu tietokoneella asetuksessa saadetyin tarkoin 
hinnoitusluvuin ja ellei myos manuaalisesti suoritettavia laskutoimi
tuksia tehda riittavalla tarkkuudella, saattaisivat eri tavoin maaratyt 
lopulliset maksut poiketa toisistaan. 
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Tavaranluokitustaulukkoon tehtavat muutokset 3 
Tariffimuutoksesta johtuen muutetaan 1. 4. 1973 lukien tavaran

luokitustaulukon sivulla 3 luvun "Selityksia" johdanto-osan toinen 
kappale ja 2. kohdan kolme ensimmaista kappaletta seuraaviksi: 

"Kuljetusmaksun laskemista varten rahtitavara jaetaan painonsa 
perusteella kappaletavara- ja vaunukuormaluokkiin. Rahtitavaran kap
paletavaraluokkana on, mikali rautatiehallitus ei toisin maaraa, luokka 
A. Rahtitavaran vaunukuormaluokkia on kymmenen ( 1-10). Eraat 
jaljempiina mainitut maksut lasketaan luokan 11 mukaan. Rautatie
hallitus maiiraa, mihin vaunukuormaluokkaan mikin tavaralaji kuuluu." 

2. Tavaranluokitustaulukossa on ilmoitettu kunkin tavaran vaunu
kuormaluokka. Luokkien 1-5 tavarat on kuitenkin toistaiseksi rahdi
tettava luokan 6 mukaan. 

Sailiovaunuissa tai suursailioissa kuljetettavat nestemaiset, luokkien 
1-6 tavarat on rahditettava luokan 7 mukaan. Suursailioiksi katsotaan 
rautatiehallituksen hyvaksymat pyorilla varustetut viihintaan 3 m3:n 
sailiot. 

Konteinerissa tai suurlavalla kuljetettavasta tavarasta lasketaan 
rahti tava:ran laadusta riippumatta aina luokan 7 mukaan vahintaan 
tariffitaulukoiden taulukossa 23 mainituilta painoilta. 

Aakkosellisen osan sivulla 88 oleva pylvaiden tahditusta koskeva 
tekstiosa muutetaan seuraavaksi: 

Kuivien, koko- tai puolipuhtaaksi kuorittujen ja kyllastamattomien 
pylvaiden rahteja laskettaessa vahennetaiin muuten kaytettavasta hin
noitusluvusta luku 8. Kyllastettyjen ja tuoreiden pylvaiden osalta ei 
tata vahennysta tehda. 

Sivulla 122 nimike Vilja n:ot 101, 102 ja 103 muutetaan seuraa
vaksi: 

101 Vilja jauhamaton: 
102 

kotimainen ohra . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8 
kotimainen ruis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8 
kotimainen vehna . . . . . . . . . . . . . . . . . 8 103 

Kotimainen ohra, ruis ja vehna kuljetetaan 
katetussa vaunussa samasta maksusta kuin 
avovaunussa. 

Aakkosellisen osan ko. kohtiin tehdaan seuraavat lisaykset: 

647 Konteinerit, suurlavat . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7 
Suurlavat ja lauttavaunut ' 
Kuitupuut ks. paperipuut 
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4 VR:n oman tavaran kuljetukset 

Hinnoituslukujarjestelmassa 1. 4. 1973 tapahtuvan uuclistuksen joh
dosta muutetaan valtionrautateiden oman tavaran kuljetuksesta 1. 1. 
1969 annettujen maaraysten (lomake VR 2659) liitteessa 1 mainitut 
( VT 12/72.4) hinnoitusluvut uutta hinnoituslukujarjestelmaii vastaa
viksi. Yksikkohinnat ja rahclit on katsottava 1. 4. 1973 voimaan tule
vasta tariffitaulukosta. Painon ja maksun. tasoittamisessa noudatetaan 
myos uusittuja maarayksia. Liite 1 on muutettu seuraavaksi: 

Km 

10 
20 
30 
40 
50 

70 
90 

110 
130 
150 

170 
190 
210 
230 
250 

270 
300 
330 
360 
390 

Oman tavaran hinnoitusluvut 1. 4. 1973 lukien 

Luokka 0 1 

Hinnoitus- Km Hinnoitus-
luku luku 

• • • • • • • • • • 0 60 420 . .. . ... • • • 0 100 
• • • 0 • • • 0 • . . . 62 450 . . •• 0 0 •••• 102 
. . . . . . . • 0 •• • 64 490 . . . . . ..... . . 104 
. . . . . . . . . . . 66 530 • •• • 0 •• •• • 0 • 106 
. . . . . . . . . . . 68 570 . . . . . . . • 0 ••• 108 

.. • 0 0 • •• 0 •• 0 70 610 . . . . . . . . . .. 110 
• 0 • •• 0 . . . . . 72 650 • 0 • • •• 0 0 • •• • 112 

• 0 •• 0 0 . 0. 0 0 74 700 •••••• 0 ••••• 114 
. . •• 0 • • . . . 76 750 0 0 ••• 0 ••••• 0 116 
• • • 0 0 • • • • . . 78 800 0. 0. 0 •• .. . .. 118 

0 •• • ••• . . . . . 80 850 • • • 0 • • • 0 • • • • 120 
0 • • • 0 • • . . . . 82 910 ..... . .. . ... 122 
• • • • • 0 •• • 0 •• 84 970 •• 0. 0 ••••••• 124 
. . . . . . . . . . 86 1030 .. . . ••••• 0. 0 126 
• • • • • 0. 0 0 0 •• 88 yli 1 030 . . . . . . . . . . . . 128 

•• •••• 0 •• 0 0. 90 
. . . . . . . ••• 0 • 92 
. . . .... . ... 94 
. . . . • •• 0. 0 0 • 96 
• • • • • • • 0 . . 98 
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Myyntimiesten kuukausiliput 1. 4. 1973 5 
Alennetun hintaisten kaikilla radoilla kelpaavien, myynti.miehille 

myytavien kuukausilippujen hinnat ovat 1. 4. 1973 lukien seuraavat: 

Kelpoisuusaika 2lk 1 lk 
kuukautta mk mk 

1 • • 0 •• • ••• •• • • • • 0 •••• • • 156,00 234,00 
2 .... . ... ..... .. . ... . . .. 312,00 468,00 
3 0 • •••• ••••••• • •• ••• • •• 468,00 702,00 
4 . ... 0. 0 0 •• ••• ••• • •••• 0 624,00 936,00 
5 • 0 •• •• • • •• 0 •••• • •• • • 0. 780,00 1170,00 
6 ••••• ••••• 0 ••• ••• ••••• 936,00 1 404,00 
7 •• • • • • •• • •••• 0 •••• • 0 •• 1 092,00 1 638,00 
8 • • • • •• 0 .. .. 0 . 0 0 0. 0 •• • 0. 1 248,00 1 872,00 
9 • 0 • •• 0 ••••• 0 • • • 0 •• 0 0 •• 1 404,00 2 106,00 

10-12 • ••••• 0 0. 0 • •• ••• 0. 1 560,00 2 340,00 

Mikali lipun voimassaoloaika alkaa keskella kuukautta, peritaiin 
kultakin ostokuukauden jiiljella olevalta piiiviilta 2 luokassa 7,80 mk, 
enintaan 156,00 mk ostokuukaudelta, 1 luokassa peritaan ostokuukau
den jiiljella olevilta paivilta vastaavasti 11,70 mk, enintaiin 234,00 mk 
ostokuukaudelta. 

Tilitysohjeita 6 
Plenlahetysrahtikirjoja kayttaville asiakkaille on ilmoitettava, etta 

vanhan hintaiset pienlahetysrahtikirjat eivat kelpaa 1. 4. 1973 lukien. 
Tarpeettomat pienlahetysrahtikirjat lunastetaan asiakkailta asemilla 

takaisin niista annettujen maaraysten mukaisesti. 
Asemien varastoissa olevat vanhan hintaiset pienlahetysrahtikirjat 

on palautettava valittomasti huhtikuun alussa kotimaiseen tarkastus
jaostoon huone 737. Uuden hintaisten pienlahetysrahtikirjojen perus
jakelu suoritetaan kotimaisen tarkastusjaoston toimesta. 

(To 204/241/73, 28. 2. 73.) VT 



Ajankohtaista 

Radalla tai ratapihalla tyoskenteleva tyontekija, ratavartija taikka vaihdemies 
saattaa jaada veturimiehilta havaitsematta riittii.viin ajoissa ja varoitusopaste myO
hii.styy, ellei ratapihalla olevalla ole esim. kirkkaanvaristii "turvavyota", lliveja tai 
sellainen vaatetus, joka eroittuu turnmasta taustasta. 

V aroitusopasteet on annettava aina hyvissa ajoin ja toistaen, jos nakyvyys 
on heikko. Kliyta tii.ysia kulkuvaloja aina liikkeella ollessa . 

Helsinkl 1973. Valtion painatuskeskus 



VI R A'L L I S I A 
TIEDOTUKSIA 

1973 N:o 11 
Vllttaus Vlralllslln tledotukslln merkltiin: VT 1f72.2 ( - lehden numero, wosl, 
asian numero). Jakelun muutokset on llmoltettava palnatusjaostoon. 
To I m I t us: Rautatlehallitus, lehtlpalvelu. 15. 3. 1973 

Sisallys: 

1. Vapaaliput. 
2. Palkittuja aloitteita. 
3. Kuntien yleisen kalleusluokituksen 

muuttaroinen. 

4. Muutoksia tilityssaiinnon soveltarois-
ohjeisiin. 

5. Tavaranluokitustaulukko. 
6. Avoimia virkoja ja toirnia. 
7. Rautatien viralliset kielitutkinnot. 

V apaaliput 1 
VR Virallisista tiedotuksista n:o 48 a/72, joka sisiiltiia asetuksen 

valtionrautateiden vapaalipuista sekii rautatiehallituksen antamat lisii
miiiiriiykset, on otettu muovikantinen eripainos n:o 2639 Vapaaliput. 
Se on tarkoitettu vain toimistokiiyttoon. Tilaukset osoitetaan hallinto
toimistoon. 

(Hlo n:o hlo 220/14/73, 12. 3. 73.) VT 11/73. 1. 

Palkittuja aloitteita 2 
Veturinsahkoasentaja Markku Hienonen, Hyvinkaa 

Hr 12-veturin apugeneraattorin jiinnitteensiiiitiijiin kosketinradan 
kunnostaminen kiiyttokelpoiseksi radan uudelleen hopeoinnilla. Kun
niakirja ja 1 000 markan rahapalkinto. 

Hitsaaja Johannes Lipponen, Vaasa 
Hitsaaja Aito Hangasmaa, Kauhava 

ET-kiskonhiomakoneeseen suunniteltu lisiilaite, jota edelleen kehit
tamiilla hiomakonetta voidaan tarvittaessa kiiyttiiii myos jaysteen pois
toon kiskoista. Kunniakirjat ja yhteensa 300 markan rahapalkinto. 
8541/73 



11 -2-

2 Maalari Erkki Halttunen, Pasila 
Gbl-vaunujen kattojen maalaustyon suorittamista koskevat, tyon 

tulosta parantavat seka tyoturvallisuutta lisaavat jarjestelyt Pasilan 
konepajalla. Kunniakirja ja 300 markan rahapalkinto. 

Ylikonduktoori Viljo Tarvainen, Joensuu 
Vaunun, tyokoneen, tyovalineen ym. vialliseen kohteeseen kiinni

tettava varoituslappu. Kunniakirja ja 300 markan rahapalkinto. 

Kirjuri Laila Kasurinen, Iisalmi 
Jalkivaatimuspaivakirjaan (1om. VR n:o 4222) lahettajasta tehta

van merkinnan poistaminen. Kunniakirja ja 150 markan rahapalkinto. 

Levyseppa Sulo Ratia, Pasila 
Huomion kiinnittliminen valivarastoitavan tavaran varastointitilo

jen tarpeeseen ja muutoksiin tuotteiden vaihtumisten mukaisesti. Kii
tosmaininta. 

Asemamestari Olavi Kilpio, Loimaa 
Sanomalehtimieslipun tilauslomakkeen (VR n:o 2408) uudistami

nen. Kiitosmaininta. 

(Jrt n:o 41/17/73, 7. 3. 73.) VT 11/73. 2. 

3 Kuntien yleisen kalleusluokituksen muuttaminen 

Valtioneuvosto on sosiaali- ja terveysministerion esittelysta 22. 2. 
1973 antamallaan paatoksella n:o 168/73 muuttanut kuntien yleisen 
kalleusluokituksen vahvistamisesta 12 paivana lokakuuta 1967 annetun 
valtioneuvoston paatoksen (447/67-Kl1/68.5), sellaisena kuin se on 
muutettuna 14 paivana maaliskuuta 1968 annetulla valtioneuvoston 
paatoksella (177/68-Kl16/68.1), voimassaolon jatkamisesta 29 pai
vana joulukuuta 1972 annettua valtioneuvoston paatosta ( 963/72 -
VT 6/73.3.) siten, etta Kaavin ja Nilsian kunnat kuuluvat 1 p'aivasta 
huhtikuuta 1973 lukien II kalleusluokkaan. 

(Hloj n;o Hlo 90/010/73, 8. 3. 73.) VT 11/73. 3. 

4 Muutoksia tilityssaannon soveltamisohjeisiin 

Valtionrautateiden tilityssaannon {1om. VR 2637) henkiloliiken
netta koskevan osan 6 §:n soveltamisohjeisiin tehdaan 1. 4. 1973 lu
kien seuraavat muutokset: 



6 § 

( sivulle 15) 
kohta 0602.34 

( sivulle 18) 
kohdassa 0602.62 

( sivulle 20) 
kohdassa 0603.7 
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Soveltamisohjeita 

muutetaan seuraavasti: 
Sanomalehtimieslippuna myydiiiin joko meno- tai 
meno-paluulomakelippu tariffisiiiinnossii mainituin 
alennuksin. Asianmukaisesti tiiytetty myyntivuo
delle annettu sanomalehtimieslipuntilaus VR 2408 
liitetiiiin lipun tilitysosqan. Lippuun sekii tilitys
osaan on merkittiivii "Sanomalehtimieslippu". 

muutetaan 1. lause seuraavasti: 
Seuruelippuun saadaan merkitii enintiiiin 30 mat
kustajaa. 

Saman kohdan 3. lause muutetaan seuraavasti: 
Tilatussa vaunussa ( esim. retkeilyvaunu) matkus
tettaessa saadaan seuruelippuun kuitenkin merkitii 
enemmiin kuin 30 henkiloii. 

muutetaan 3. lause seuraavasti: 
Lippuun on henkilokortin numeroriville merkit
tava ko. passin tai ao. maan antaman henkili:i
todistuksen numero. 

Tariffisiiiinnon maariiysteil. muuttuessa 1. 4. 1973 lukien on kaik
kiin sellaisiin lippuihin ja lomakkeisiin, joissa on valmiiksi painettu 
kelpoisuusaika tai prosenttialennusmiiiirii, korjattava ao. tiedot uusia 
miiiiriiyksiii vastaaviksi niin kauan kuin vanhaa painosta on kiiytossii. 

(Tlt 176/230/73, 8. 3. 73.) VT 11/73. 4. 

Tavaranluokitustaulukko 

Ryhmittaisen tavaranluokitustaulukon alaryhmien 300 ja 310 otsi
kot ja niiden alia olevat selitykset muutetaan seuraaviksi: 

300 Tukit ja pylvaiit 

Tukeiksi katsotaan sellainen v a i h t e I e v a p i t u i n e n latvaliipi
mitaltaan viihintiiiin 13 em vahvuinen jiireii raakapuu, jonka mittaus 
suoritetaan kuutiojalkoina tai kiintokuutiometreina rungottain tai yksin 
kappalein. Tukkien ja pylviiiden erikoisluokat on mainittu aakkoselli
sessa osassa, jonka takia ne on katsottava siitii. 

4 

5 
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5 310 Paperipuut eli kuitupuut 

Paperipuiksi eli kuitupuiksi katsotaan p a a asia s sa maar a
mit t a in en ( esim. pit. 2 m, 4 m jne.) rungottain, pinos sa tai ni
pussa pino- tai kiintokuutiometrein mitattu raakapuu, josta kaytetaan 
nimitysta kuitupuut ( paperipuut). Kuitupuun erikoisluokat on mai
nittu aakkosellisessa osassa, jonka takia ne on katsottava siita. 

Aakkosellisen tavaranluokitustaulukon nimikkeen 317 Paperipuut 
jalkeen sivulla 79 olevan tekstiosan ensimmainen kappale muutetaan 
seuraavaksi: 

Paperipuiksi eli kuitupuiksi katsotaan rungottain, pinossa tai ni
pussa pino- tai kiintokuutiometrein mitattu paaasiassa maaramittainen 
raakapuu, josta kaytetaan nimitysta kuitupuut (paperipuut). 

Sivulla 113 oleva nimikkeen 305 Tukit jalkeen tulevan tekstiosan 
ensimmainen kappale muutetaan seuraavaksi: 

Tukeiksi katsotaan sellainen vaihtelevapituinen latvalapimitaltaan 
vahintaan 13 em vahvuinen jarea raakapuu, jonka mittaus suoritetaan 
kuutiojalkoina tai kiintokuutiometreina rungottain tai yksin kappalein. 

(Toj n:o To 232/241/73, 6. 3. 73.) VT 11/73, 5. 

6 A voimia virkoja ja toimia 

Rautatieopiston johtajan viranstJatsuus (A 29 pl) on haettavana. 
Hallinto-osaston johtajalle osoitetut hakemukset on toimitettava rauta
tiehallituksen kirjaajalle viimeistaan maanantaina 26. 3. 1973. 

Rautatiehallituksen hallinto-osastolla ovat haettavina: 
yksi alemman palkkaluokan toisen luokan kirjurin virka (A 15), 

kaksi kanslistin tointa (A 13), yksi apulaiskanslistin toimi (A 11) ja 
kaksi apulaiskanslistin tointa (A 10). Hallinto-osaston johtajalle osoi
tetut hakemukset ap. 2 luokan kirjurin virkaan on toimitettava rauta
tiehallituksen kirjaajalle viimeistaan 12 paivana huhtikuuta 1973 ennen 
kello 12.00 (postitse ennen virka-ajan paattymista) ja kanslistin seka 
apulaiskanslistin toimiin viimeistaan 29 paivana maaliskuuta 1973. 

Ap 1 l rakennusmestarin (A 21) virka, toistaiseksi Helsingin rata
piirissa ( Kerava; viran haltija toimii Keravan vastuualueen vastaavan 
rakennusmestarin tehtavissa) ja yp 2 l rakennusmestarin (A 20) virka, 
toistaiseksi Oulun ratapiirissa Tornion vastuualueella ( Pello) . 

Rataosaston johtajalle osoitetut hakemukset on toimitettava rauta
tiehallituksen kirjaajalle viimeistaan 11. 4. 1973 ennen kello 12 (pos
titse ennen virka-ajan paattymista). 

Nelja ratavartijan tointa, joista kaksi toistaiseksi Kouvolan rata
piirissa ( 1 Kouvola ja 1 Lappeenranta) ja kaksi toistaiseksi Pieksa-
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maen ratapiirissa ( 1 Pieksamaki ja 1 Iisalrni). Rataosaston johtajalle 6 
osoitetut hakemukset on toirnitettava ao. ratapiirin paiillikolle viimeis-
taan 11. 4. 1973. 

Huom. 

Rautatiehallituksen kirjaajan osoite: Vilhonk. 13, 00100 Hel
sinki 10. 

Rautatien viralliset kielitutkinnot 7 
VR Kiiskylehdessii 8/59. 1. julkaistujen rautatiehallituksen 17. 2. 59 antamien 

miiiiraysten mukaiset kielitutkinnot ruotsin, englannin, venajiin, saksan ja ranskan 
kielissa jarjestetaiin rautatieopistossa myohemmin asianomaisille lahemmin ilmoi
tettavana aikana toukokuussa 1973. Ilmoittautumiset lahetetaiin ammattiopetus
jaostoon huhtikuun 12 paivaan 1973 mennessa. Taydellisen nirnen, virka-asernan 
ja virantoimituspaikan lisaksi on talloin mainittava, minkii asteisen tutkinnon 
( viitattujen maaraysten §§ 3-6) ja missii kielessii ilmoittautuja aikoo suorittaa. 
Sama.Ua on ilmoitettava mahdollisesti aiemmin a.o. kielessa suoritettu arvosana. 
Kielitaito tutkitaan vain sen asteista arvosanaa varten, mita ilmoittatuminen edel
lyttiiii seka ainoastaan yhdessa kielessa kerrallaan. Kussakill kielessa suoritettavia 
tutkintoja varten on omat rautatiehallituksen asettamat kolmijaseniset tutkinto
lautakunnat, joissa kielenopetukseen perehtyneiden kahden jasenen lisiiksi on kai
kissa kolmantena jasenena rautatieopiston johtaja. Tavanomaisten tutkijain henki· 
lollisyytta koskevien tiedustelujen varalta ilmoitetaan, etta rautatieopiston johta
jan viran viransijaisuus on tiettaviisti parhaillaan haettavana. - Erityisesti kiinni
tetaan huomiota siihen, etta tassa yhteydessii rarjouruu jiilleen tilaisuus vapaaeh
toisen ruotsinkielen rutkinnon suorittarniseen niille rautatieliiisryhmille, joiden 
osalta aiempia kielitaitoa koskevia siiiinnoksiii muutettiin rautatiehallituksen 5. 2. 
1971 antamilla ja VT 6/71. 1. julkaisruilla miiariiyksilla. 

Seuraava tutkintotilaisuus on joulukuussa 1973. (Amj n:o 101/297, 9. 3. 73.) 





Ajankohtaista 

Salamalla varustettu kilpi ilmoittaa HEN G EN VA A R AS T A, 
joka- uhkaa kilven yHipuolella olevista jannitteisista ajojohdoista ja 
muista rakenteista. · 

Joutuessasi ki~peamaan IPOrtaita tai t~kkaita ja samalla kenties ohit
tamaan taman salamakilven, varmistaudu siita, etta ajojohto on tehty 
jannitteettomaksi ja maadoitettu. Muuten taman kilven ohittaminen 
on todella h e n g e n v a a ·r a 11 i s t a. 



Ajankohtaista 

Radankorjaustoissii, rakennuksilla, kone- ja korjauspajoilla, joilla 
kaytetiiiin nostokoneita tai -laitteita tai joilla joudutaan tyoskentele
miiiin eri tasoilla, on aina olemassa vaara ylhaiiltii putoavista esineistli 
tai paiihiin kohdisruvista iskuista. Tiistii syystii 

- kaytii aina suojakypiiriia, mutta 

- varo silti ylhaiilta uhkaavaa vaaraa. 

Helsinki 1973. Valtion painatuskeskus 



VIRALLISIA 
TIEDOTUKSIA 

1973 N:o 11 a 

Vlttta. Ylnilllslln tiedotuksiln merkitaan: VT 1/72.2 (- lehden numero, vuosi, 
aaian -.ero). jakelun muutokset on ilmoitettava painatusjaosiloon. 

To I mit• u Raatatiehallltus, lehtipalvelu. 15. 3. 1973 

Sisiillys: 

1. VR Matkailuliput 1973. 2. Hopealinjan erikoisliput 1973. 

VR Matkailuliput 1973 1 
Tassa VR Virallisissa ~iedotuksissa iulkaistut matkailulipun myynti

ohjeet ja -hinnat ovat voimassa 1. 4. 73-31. 3. 74. Koko vuoden 
voimassa olevilla ohjeilla ja hinnoilla on pyrkimyksena saada synty
maiin kotimaassa tapahtuvaa matkailua keviiiillii, kesallii, syksyllii ja 
tal vella. 

Matkailulipun myyntiohjeisiin pyydetiiiin tutustumaan erikoisella 
huolellisuudella. 

Jiirviliikenteen liikennoitsijoiden aloittaessa ja lopettaessa liiken
noimisen eri aikoina, on tiirkeiitii, etta aikatauluihin tutustutaan. 

VR, Finnair Oy seka jiiljempiinii luetellut linja-autoliikennoitsijat 
ja laiva}'lhtiot myontaviit matkailulipuistaan alennuksen, joka on voi
massa kunkin kohdalla seuraavasti: 

VR ....... .... ..... . 1. 4. 73-31. 3. 74 hinnat sivulla 33 
Finnair Oy ......... . , , sivuilla 31-32 
Linja-automatkat " " " 16-31 
Laivamatkat . . ........ . 1. 6.- 2. 9. 73 " " 13-15 
Laivamatkat Turku/Naan-

tali-Maarianhamina 
( tai piiinvastoin) . . . 1. 4. 73-31. 3. 74 

" 
sivulla 15 

Jarviliikenteen purjehduskausi, aikataulut, paikanvaraukset ja muut 
tiedot on mainittu Matkustajalaivayhdistyksen julkaisemassa esitevih
kossa "Jiirvimatkat Suomessa 1973", jota jaetaan mainosjaoston toi
mesta rautateiden liikennepaikoille virkakiiyttoon. Samat tiedot jul-
7885/73 
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kaistaan Suomen Kulkuneuvot ( turisti), nimisessa julkaisussa, joka 
tulee voimaan 3. 6. 1973. 

Asiakkaalla on mahdollisuus suunnitella oman mielensa mukaisia 
matkoja kiiyttiimiillii rautatiematkojen lisiiksi vain niitii kulkuneuvoja 
ja matkustusreittejii, jotka on jiiljempiinii mainittu laiva-, auto- ja 
lentomatkojen osalta. 

Lipunmyyjiii kehoitetaan tekemiiiin asiakkaalle esityksiii eri matkus
tusmahdollisuuksista. 

VR Matkailulippujen myyntiohjeet 1. 4. 73-31. 3. 74 

a) Tiissii VT:ssii mainittujen alennetun hintaisten matkailulippu
jen myynti alkaa 1. 4. lukien ja piiiittyy 31. 3. Lippuja saadaan myyda 
arilkaisemm.i:nkin ehdolla, etta ensimmaiseks.i< matkustamiseen oikeutta
vaksi paivamaaraksi lippuun merkitiiiin 01. 4. 

h) Haluttaessa matkailulippuun lentomatka, on siihen sisiil
lytettiivii viihintiii:in 200 kilometrin pituinen rautatiematka. 

Matkailulippuun sisi:iltyvii lentomatka ei saa olla meno- ja 
paluumatka. Jos lipussa esiintyy esim. lentomatka Helsinki
Jyviiskylii, ei lippuun saa eniii:i sisiillytti:ii:i lentoa Jyviiskylii
Helsinki. 

Matkailulipun yhteydessii Finnair Oy myonti:iii normaalit 
lapsialennukset, joten yksi alle 4-vuotias kuljetetaan aikuisen 
seurassa ilmaiseksi. Useammasta alle 4-vuotiaasta lapsesta sa
moin kuin 4-11 vuotiaasta lapsesta peritiiiin 50 % samalle 
matkalle sovellettavasta matkailulippuun liittyviistii lentomatkan 
hinnasta. Muita alennuksia ei myonnetii. 

c) Mikali myytavun matkailulippuihin sisiiltyy vain rautatiemat
koja tai rautatiematkan pituus on alle 100 km ei niiistii matkoista 
myonnetii alennusta, joten hinta kannetaan normaalin menolipun ta
riffin mukaisesti. 

d) Matkailulippu on voimassa 2 kuukautta. Kelpoisuusaika kos
kee myos lentomatkoja. L1pun kelpoisuusaika paiittyy toisena kelpoi
suuskuukautena leimauspiiiviia jarjestysnumeroltaan vastaavana piiiviina 
klo 24. Jollei toisessa kelpoisuuskuukaudessa ole jiirjestysnumeroltaan 
vastaavaa piiiviiii, piiattyy kelpoisuusaika kuukauden viimeisena pai
viina klo 24. Liput oikeuttavat matkustamaan kaikissa junissa. 

e) Myydyssa lipussa pitiiii aina olla rautatiematkan sisiiltiivii mat
kustusreitti. Lisiiksi on huomattava, etta matkailulippu voidaan laatia 
vain yhtajaksoista matkaa varten ja etta samaan IJ."autatiematkaan tai 
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matkan osaan oikeuttavia lehtia saa samassa matkailulipussa olla enin- 1 
taan kolme. 

f) Lipusta kannettava lisamaksu seka lapsilta etta aikuisilta on 
luokasta riippumatta 1,00 markka. 

g) Nelja vuotta tayttaneille, mutta 12 vuotta nuoremmille lapsille 
myydaiin matkai:lulippuja puoleen hintaan. 

Esimerkki: 

Matkailulippu (2 lk) puoleen hintaan lasketaan seuraavasti: 

rautatiematka ( 620 km) ............. . 
automatka (Jyviiskyla-Kuopio, pikav.) . 
laivamatka ( Savonlinna-J oensuu) ..... . 
lisiimaksu .......... .. ............. . 

aikuisen hinta 
32,60 mk 
13,20 mk 
27,00 mk 

1,00 mk 
lipun hinta 73,80 mk 

lapsen binta 
16,30 mk 
7,35 mk 

13,50 mk 
1,00 mk 

38,15 mk 

Myytiiessii matkailulippuja lastenli;ppuina, on matkailulippuun ja 
sen kantaosaan sekii lehci!in 1-6 merkittavii rasti (X) ruutuun "aile 
12-vuotias". · 

h) Muita kuin tass a virallisissa tiedotuksissa mainittuja auto-, 
laiva- ja lentomatkoja ei saa sisallyttaa lippuun. 

i) Lippua myytaessa on jokaiseen lehteen ehdottomasti leimat
tava myyntipaikan nimi- ja piiiviileima. 

j) Lippua laadittaessa on huomattava, etta jokainen auto-, laiva
ja lentomatka kirjoitetaan eri lehdelle, johon merkitatin ao. matkan 
hinta seka liikenteenharjoittajan nimi. Myiis rautatiematkojen osuu
det kirjoitetaa.n eri lehdille, ei kuitenkaan merkitti hintaa. Matkat 
on tehtiivii s.iina jiirj·estyksessa :ku:in ne ovat lippuvihkossa. Lipuissa 
rastitetaan ao. ruutu il.moi.ttamaan, missii kulkuneuvossa ko. lippu 
kelpaa lippuna. 

k) Laivojen hyttipaikkamaksuja ei saa kantaa matkailulipulla. 
1) Mikiili 'yksi matkailulippuvihko ei riitii koko matkareitin mer

kitsemiseen on kiiytettava useampia lippuvihkoja, ns. jatkolippuja. 
Matkailulipun ja siihen liittyvien jatkolippujen yhteinen rautatiemat
kojen 'kilometrimiiiirii seka rautatie-, auto-, laiva- ja lentomatkojen 
yhteenlaskettu hinta merkitiian vain varsinaisen lipun ao. riveille. 
HinJt:amerkintojii ei tehda jatkoli.i>puihin, vaan merkitiiiin jatkolipun 
ja sen tilitysosan hintarivin kdhdalle "Liittyy matkailulippuun n:o 
...... ". Matkailulipun liiaksi jiiiiviit lehdet on irroitettava ja kiin
nitettava ao. lipun tilaukseen. 

m) Matkart:avaran kuljetuksessa ka:tsotaa!ll rautateiJtse matlkusta
maan oikeuttava lehti menolipun veroiseksit 
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111) Lipunmyyjii voi: :kirjoittaa, a.si!akk.aan niilll halutessa, lipun alka
vaksi muultakin kuin oma:lta llikennepaikalta. 

o) Matkailulippuun liittyviistii laivamatkan meno- ja paluumat
kasta kannetaan 1 ~ normaalin menolipun hinta, joka saadaan esite
vihkosta "Jarvimatkat Suomessa 1973". 

Meno- ja paluumatkan hinta ( 1 lh menolippua) merkitiiiin meno
matkan lehdelle, joten paluumatkan kuponkiin tehdiiiin vain merkintii: 
"Kuponki paluumatkaa varten ja menomatkan lehden numero". 

Tilitysohjeet 

VR Matkailulippujen tilitys tapahtuu VR Tilityssiiiinnon 10 §:n 
1003.1 mukaisesti. 

Matkailulipun esimerkkimatkoja 

Matka voidaan aloittaa kiertomatkan varrella sijaitsevalta miltii 
liikennepaikalta tahansa. Laaditut matkat ovat vain eraita esimerkki
matkoja, joten asiakkaalla on mahdollisuus myos itse suunnitella oman 
mielensii mukaisia kiertomatkoja. 

Matkan aloittamissuunnan saa asiakas itse valita. Matkat on mat
kustettava siinii jiir.jestyksessii kuin ne ovat lippuvihkossa. 

H!LSINKI 

Helsinki-Lappeenranta (via Kerava) juna 
Lappeenranta-Savonlinna laiva 
Savonlinna-Jyviiskylii juna 
Jyviiskylii-Tampere (via Lyly) juna 
T ampere--Hiimeenlinna laiva 
Hiimeenlinna-Helsinki (via Kerava) juna 

Lipun hinta 2 luokassa: 88,10 mk aikuiselta ja 
44,60 mk aile 12-vuotiaalta. 
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HELSINKI 

Helsinki-Joensuu (via Kerava-Lappeenranta-Kitee) juna 
Joensuu-Koli auto 
Koli-Kuopio auto 
Kuopio--Mikkeli juna 
Mikkeli-Lappeenranta laiva 
Lappeenranta-Helsinki (via Kerava) juna 

Lipun hinta 2 luokassa: 91,00 mk aikuiselta ja 
46,00 mk aile 12-vuotiaalta. 

Helsinki-Oulu (via Kerava-Hameenlinna-
Parkano--Lapua) 

Oulu-Kuusamo 
Kuusamo--Kajaani 
Kajaani-Kuopio 

juna 
auto ( pikavuoro) 
auto 
juna 

11a 

1 
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Kuopio--Savonlinna 
Savonlinna-Lappeenranta 
Lappeenranta-Helsinki (via Kerava) 

laiva 
laiva 
juna 

Lipun hinta 2 luokassa: 144,20 mk aikuiselta ja 
73,40 mk aile 12-vuotiaalta. 

Turku-Helsinki (via Kauklahti) juna 
Helsin.ki-Lappeenranta (via Kerava) juna 
Lappeenranta-Savonlinna · laiva 
Savonlinna-Virrat (via Jyvaskyla) juna 
Virrat-Tampere laiva 
Tampere-Turku (via Aura) juna 

Lipun hinta 2 luokassa: 91,40 mk aikuiselta ja 
46,20 mk aile 12-vuotiaalta. 

PORI 

TV~~----
--..... Hn.51NKI 



Helsinki-Lahti (via Kerava) 
Lahti-Jyvaskyla . 
Jyvaskyla-Virrat 
Virrat-Tampere 
Tampere-Pori (via Vammala) 
Pori-Turku 
Turku-Helsinki 

Lipun hinta 2 luokassa: 
Lahti-Jyviiskylii 

-7-

Tehillii: 16. 6.-15. 8. . ....... . 
1.-15. 6. ja 16. 8.-2. 9. 

hoyrylaivalla: 19. 6.-31. 8. . ... 
1. 6.-18. 6. 

Riihimiiki-Lappeenranta 
Lappeenranta-Mikkeli 
Mikkeli-Savonlinna 
Savonlinna-Kuopio 
Kuopio-Jyviiskylii 
Jyviiskylii-Tampere (via Lyly) 
Tampere-Hiimeenlinna 
Hiimeenlinna-Riihimiiki 

juna 
laiva 
juna 
laiva 
juna 

11a 

auto ( pikavuoro) 
len to 
aikuinen: 

104,10 mk 
98,70 mk 

102,80 mk 
97,80 mk 

juna 
laiva 

aile 
12-vuotias: 

53,30 mk 
50,60 mk 
52,70 mk 
50,20 mk 

auto ( pikavuoro) 
juna 
len to 
juna 
laiva 
juna 

Lipun hinta 2 luokassa: 112,30 mk aikuiselta ja 
57,40 mk aile 12-vuotiaalta. 

1 
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Tampere--Lappeenranta (via Hameenlinna) 
Lappeemanta--Savonlinna 
Savonlinna--Joensuu 
J oensuu--Kuopio 
Kuopio-Jyvaskyla 
Jyvaskyli:i--Tampere 

juna 
laiva 
laiva 
auto ( pikavuoro ) 
juna 
Iento 

Lipun hinta 2 luokassa: 119,70 mk aikuiselta ja 
61,10 mk aile 12-vuotiaalta. 

Riihimaki--Mikkeli juna 
Mikkeli--Jyvaskyla juna 
JyvaSkyHi--Tampere (via Lyly) juna 
Tampere--Hiimeenlinna laiva 
Hiimeenlinna--Riihimiiki juna 

Lipun hinta 2 luokassa: 56,10 mk aikuiselta ja 
28,60 mk aile 12-vuotiaalta. 
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KOUYOU. 

Kouvola-Savonlinna ( via Lappeenranta ) juna 
Savonlinna-Kuopio laiva 
Kuopio-Kouvola (via Mikkeli) juna 

Lipun hinta 2 luokassa: 55,80 mk aikuiselta ja 
28,40 mk aile 12-vuotiaaltao 

Lahti-Mikkeli 
Mikkeli-J yviisky Ia 
Jyviiskylii-Lahti 

Lipun hinta 2 luokassa: 

Jyviiskylii-Lahti 

juna 
Juna 
laiva 

Tehillli: 16. 60-15. 80 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
1.-150 60 ja 160 80-20 90 

hoyrylaivalla: 19. 6.-31. 8o 
1.-180 60 0 .. .... 

2 7885/ 73 

aikuinen: 

46,40 mk 
41,00 mk 
45,10 mk 
40,10 mk 

1la 

aile 
12-vuotias: 

23,70 mk 
21,00 mk 
23,10 omk 
20,60 mk 

1 
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Lahti-Luppeenranta 
Lappeennmta-Joensuu (via Kitee) 
J oensuu-Lieksa 
Lieksa-Koli 
Koli-Kuopio 
Kuopio-J yvii~ky Iii 
J yv:iskylii-Lahti 

Lipun hinta 2 luokassa : 

Jyviiskylii-Lahti 

TehiUii: 16. 6.-15. 8. . . . .. .. . . 
1.-15. 6. ja 16. 8.-2. 9. 

hoyrylaivalla: 19. 6.-31. 8. 
1.-18. 6. . ..... . 

juna 
juna 
juna 
laiva 
auto 
juna 
laiva 

aikuinen: 

80,00 mk 
74,60 rnk 
78,70 mk 
73,70 rnk 

aile 
12-vuotias: 

40,50 rnk 
37,80 rnk 
39,90 mk 
37,40 rnk 
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Lahti-Lappeenranta 
Lappeenranta-Joensuu (via Kitee) 
Joensuu-Savonlinna 
Savonlinna-~eli 
Mikkeli-J yviiskylii 
Jyviiskylii-Lahti 

Lipun hinta 2 luokassa: 
Jyviiskylii-Lahti 

juna 
juna 
laiva 
laiva 
juna 
laiva 

aikuinen: 

Tehillii: 16. 6.-15. 8. . ....... . 110,20 mk 
104,80 mk 
108,90 mk 
103,90 mk 

1.-15. 6. ja 16. 8.-2. 9. 
hoyrylaivalla: 19. 6.-31. 8. 

1.-18. 6. . ... . . . 

Lahti-Lappeenranta 
Lappeenranta-Savonlinna 
Savonlinna-J yviiskylii 
Jyviiskyla-Lahti 

Lipun hinta 2 luokassa: 
J yvaskyla-Lahti 

Juna 
juna 
juna 
laiva 

Tehillii: 16. 6.-15. 8. . . . ..... . 
1.-15. 6. ja 16. 8.-2. 9. 

hoyrylaivalla: 19. 6.-31. 8. 
1.-18. 6. . . . ... . 

aikuinen: 

54,80 mk 
49,40 mk 
53,50 mk 
48,50 mk 

lla 

alle 
12-vuotias: 

55,60 mk 
52,90 mk 
55,00 mk 
52,50 mk 

alle 
12-vuotias: 

27,90 mk 
25,20 mk 
27,30 mk 
24,80 mk 

1 
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Oulu-Rovaniemi 
Rovaniemi-Kuusamo 
Kuusamo-Oulu 

- 12 ---..... . , 

,.. ,.., . . 

··-·)-
,. 

,. 
~· 

juna 
auto 
auto ( pikavuoro) 

Lipun hinta 2 luokassa : 47,80 mk aikuiselta ja 
25,20 mk aile 12-vuotiaalta. 

Matkailulippuihin voidaan sisallyttiia rautatiematkojen ohella myos 
jaljempiioa mainitut laiva-, auto- ja lentomatkat: 
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LAIVAMATKAT 1 
(Matkailulippuun liittyvastii meno- ja paluumatikasta, ks. myyntiohjeet 

o )-kohta, sivu: 4) 

Menolipun hinta 
turistiluokassa 

ilman hytti-
paikkaa mk 

Saim.aa: aikuinen aile 12 v. Liikenteenharjoittaja: 

Heiniivesi-Kuopio 13,50 6,75 Saimaan Laivamatkat Oy, 
Heiniivesi-Savonlinna 13,50 6,75 Saimaan Laivamatkat Oy 
Iisalmi-Kuopio 21,00 10,50 Savon Laiva Oy 
Joensuu-Savonlinna 27,00 13,50 Saimaan Laivamatkat Oy 
Kerma-Kuopio 14,40 7,20 Saimaan Laivamatkat Oy 
Kerma-Savonlinna 12,60 6,30 Saimaan Laivamatkat Oy 
Koli-Lieksa 5,40 2,70 Jussi Tolkki, Nurmeksen 

Pikapalvelu 
Koli-Nurmes 10,80 5,40 Nurmeksen Pikapalvelu 
Koli-Vuonislahti 3,60 1,80 Jussi Tolkki 
Kuopio-Heiniivesi 13,50 6,75 Saimaan Laivamatkat Oy 
Kuopio-Iisalmi 21,00 10,50 Savon Laiva Oy 
Kuopio-Kerma 14,40 7,20 Saiinaan Laivamatkat Oy 
Kuopio-Savorilinna 27,00 13,50 Saimaan Laivamatkat Oy 
Kuopio-V arkaus 13 ,50 6,75 Saimaan Laivamatkat Oy 
Lappeenranta-Lomakyla 9,00 4,50 Saimaan Laivamatkat Oy 
Lappeenranta-Mikkeli 27,00 13,50 Saimaan Laivamatkat Oy 
Lappeenranta-Puumala 13,50 6,75 Saimaan Laivamatkat Oy 
Lappeenranta-Savonlinna 27,00 13,50 Saimaan Laivamatkat Oy 
Lieksa-J<oli 5,40 2,70 Jussi Tolkki, Nurmeksen 

Pikapalvelu 
Lomakyla-Lappeenranta 9,00 4,50 Saimaan Laivamatkat Oy 
Lomakyla-Mikkeli 16,20 8,10 Saimaan Laivamatkat Oy 
Lomakyla-Savonlinna 18,00 9,00 Saimaan Laivamatkat Oy 
Mikkeli-Lappeenranta 27,00 13,50 Saimaan Laivamatkat Oy 
Mikkeli-Lomakyla 16,20 8,10 Saimaan Laivamatkat Oy 
Mikkeli-Pistohiekka 11 ,70 5,85 Saimaan Laivamatkat Oy 
Mikkeli-Puumala 13,50 6,75 Saimaan Laivamatkat Oy 
Mikkeli-Savonlinna 27,00 13,50 Saimaan Laivamatkat Oy 
Nurmes-Koli 10,80 5,40 Nurmeksen Pikapalvelu 
Pistohiekka-Mikkeli 11,70 5,85 Saimaan Laivamatkat Oy 
Pistohiekka-Savonlinna 16,20 8,10 Saimaan Laivamatkat Oy 
Punkaharju-Savonlinna 9,00 4,50 Saimaan Laivamatkat Oy 
Puumala-Lappeenranta 13,50 6,75 Saimaan Laivamatkat Oy 
Puumala-Mikkeli 13,50 6,75 Saimaan Laivamatkat Oy 
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1 Menolipun hinta 
turistiluokassa 
ilman hytti-
paikkaa mk 

aikuinen aile 12 v. Liikenteenharjoittaja: 

Puumala-Savonlinna 13,50 6,75 Saimaan Laivamatkat Oy 
Savonlinna-Heinavesi 13,50 6,75 Saimaan Laivamatkat Oy 
Savonlinna-Joensuu 27,00 13,50 Saimaan Laivamatkat Oy 
Savonlinna-Kerma 12,60 6,30 Saimaan Laivamatkat Oy 
Savonlinna-Kuopio 27,00 13,50 Saimaan Laivamatkat Oy 
Savorilinna-Lappeenranta 27,00 13,50 Saimaan Laivamatkat Oy 
Savonlinna-Lomakyla 18,00 9,00 Saimaan Laivamatkat Oy 
Savonlinna-Mikkeli 27,00 13,50 Saimaan Laivamatkat Oy 
Savonlinna-Pistohiekka 16,20 8,10 Saimaan Laivamatkat Oy 
Savonlinna-Punkaha~u 9,00 4,50 Saimaan Laivamatkat Oy 
Savonlinna-Puumala 13,50 6,75 Saimaan Laivamatkat Oy 
Savonlinna-Varkaus 13,50 6,75 Saimaan Laivamatkat Oy 
V a.rkaus-Kuopio 13,50 6,75 Saimaan Laivamatkat Oy 
V arkaus-Savonlinna 13,50 15,75 Saimaan Laivamatkat Oy 
Vuonislahti-Koli 3,60 1,80 Jussi Tolkki 

Piiijanne: 

Heinola-Lahti 9,00 4,50 M. Hanjoki 
J yvaskyla-Lahti 
(TEHI) *) 27,00 13,50 Piiijanteen Kantosiipi Oy 
Jyvaskyla-Lahti **) 25,70 12,85 Hoyrylaiva Oy Paijanne-

matkailu 
Lahti-Heinola 9,00 4,50 M. Hanjoki 
Lahti-J yvaskyla 
(TEHI) *) 27,00 13,50 Piiijanteen Kantosiipi Oy 
Lahti-Jyvaskyla **) 25,70 12,85 Hoyrylaiva Oy Paijanne-

matkailu . 
Vanajavesi-Nasijarvi: 

Hiimeenlinna-Tampere 22,50 11,25 Laiva Oy Matkailu 
Hameenlinna-Toijalan 

satama 14,40 7,20 Laiva Oy Matkailu 
Hiimee.nlinna-V alkeakoski 14,40 7,20 Laiva Oy Matkailu 
Tampere-Hameenlinna 22,50 11,25 Laiva Oy Matkailu 
Tampere-Toijalan satama 15,20 7,60 Laiva Oy Matkailu 
Tampere-Virrat 19,80 9,90 Oy Runoilijan tie 

*) mikiili laivamatka tehdiiiin kausialennuksen aikana 1. 6.-15. 6. ja 16. 8. 
- 2. 9. on matkan hinta aikuiselta 21,60 mk ja aile 12-vuotiaalta 10,80 mk. 

**) mikiili laivamatka tehdiiiin kausialennuksen aikana 1. 6.-18. 6. on matkan 
hinta aikuiselta 20,70 mk ja aile 12-vuotiaalta 10,35 mk. 
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Menolipun lunta 
turistiluokassa 
ilman hytn
paikkaa mk 

Toijalan 
aikuinen alle 12 v. 

sata.ma-Hiimeen-
linn a 

Toijalan satama-Tampere 
V alkeakoski-Hameenlinna 
Virrat-Tampere 

Sotkamon vesisto: 

Jaatiolahti-Kajaani 
Kajaani-Jaatiolahti 
Kajaani-N aapurivaara 
Kajaani-Sotkamo 
Naapurivaara-Kajaani 
Sotkamo-Kajaani 

Turun satama/Naantali
Maarianhamina: 

T urun satama-Maarian
bamina 
( tai painvastoin) 
yhteisluokka 

N aantali-Maarianbamina 
( tai painvastoin) 
yhteisluokka 

14,40 
15,20 
14,40 
19,80 

8,00 
8,00 
8,00 

10,00 
8,00 

10,00 

7,20 
7,60 
7,20 
9,90 

4,00 
4,00 
4,00 
5,00 
4,00 
5,00 

Menolipun hinta 
1. 4. 73-31. 3. 74 

m k 

5,00 2,50 

4,00 2,00 

Liikenteenharjoittaja: 

Laiva Oy Matkailu 
Laiva Oy Matkailu 
Laiva Oy Matkailu 
Oy Runoilijan tie 

11a 

Kainuun Laivamatkat Ky 
Kainuun Laivamatkat Ky 
Kainuun Laivamatkat Ky 
Kainuun Laivamatkat Ky 
Kainuun Laivamatkat Ky 
Kainuun Laivamatkat Ky 

Oy Silja Line Ab 

Vikinglinja Oy 

1 
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1 AUTOMATKAT 
Hinnat voimassa 1. 4. 73-31. 3. 74 

Menolipun hinta 

Ellivuori-T ampere 
Ellivuori- V ammala 
EnontekiO--Rovaniemi 

EnontekiO--Rovaniemi 
( pikavuoro) 

Evijarvi-Pietarsaari 
Forssa-Tampere 
Forssa-Tampere (pika-

vuoro) 
Forssa-Turku 
Forssa-Turku (pika

vuoro) 
Haapajarvi-Viitasaari 
Heinola-Lahti 

Heinola-Lahti 
( pikavuoro ) 

Heinola-Mikkeli 
Heinola-Mikkeli (pika

vuoro) 

Hameenlinna-Palkane 
Hameenlinna-Palkane 

( pikavuoro) 
Iisalmi-Joensuu 

Iisalmi-Joensuu (pika
vuoro) 

Imatra as .-Puumala 
Imatra as.-Ranta

salmi as . 
Imatrankoski-Puumala 

mk 
aikuinen aile 12 v. 

4,45 2,25 
1,85 0,95 

25,00 12,50 

26,50 

4,95 
8,00 

9,20' 
7,50 

9,00 
9,90 
3,30 

4,80 

8,00 

9,50 

4,00 

5,50 
16,90 

18,40 
5,40 

10,00 
5,90 

14,00 

2,50 
4,00 

5,20 
3,75 

5,25 
4,95 
1,65 

3,15 

4,00 

5,50 

2,00 

3,50 
8,45 

9,95 
2,70 

5,00 
2,95 

Liikenteenharjoittaja: 

Lauttakylan Auto Oy 
Lauttakyliin Auto Oy 
Napapiirin Turistiauto Oy, 
]. M. Eskelisen Lapin Linjat 
Oy 

Napapiirin Turistiauto Oy, 
J. M. Eskelisen Lapin Linjat 
Oy 
Oy Jarviseudun Linja 
Viiino Paunu Oy 

Vaino Paunu Oy 
Vaino Paunu Oy 

Vaino Paunu Oy 
Posti 
Heinolan Linja Ky, Linja-auto
liike V. Vesanen, Savonlinja 
Oy 

Heinolan Linja Ky, Linja-auto
liike V. Vesanen, Savonlinja 
Oy 
Savonlinja Oy 

Kuopion Liikenne Oy, Savon
linja Oy 
Vaino Paunu Oy 

Viiino Paunu Oy 
Linja-autoliike Hujanen & 
Makkonen 

Savo-Karjalan Linja Oy 
Viipurin Linja-Auto Oy 

Viipurin Linja-Auto Oy 
Posti, Viipurin Linja-Auto Oy 



Imatrankoski-Ranta
salmi as. 

Ivalo-Rovaniemi 

Joensuu-Iisalmi 

Joensuu-Iisalmi {pika
vuoro) 

Joensuu-Koli 
Joensuu-Kuopio ( Outo

kummun kautta) 

Joensuu-Kuopio ( Outo
kummun kautta, pikav.) 

Joensuu-Kuopio 
( Polvijiirven kautta) 

J oensuu-Mikkeli 
Joensuu-Mikkeli (pika

vuoro) · 
Joensuu-Nurmes (pika

vuoro) 

Joensuu-Savonlinna 

J oensuu-Varkaus 
Joensuu-Varkaus (pika-

vuoro) 
Juuka-Koli 

Juuka-Kuopio 
JyvaskyHi-Jamsii 

Jyvaskyla-Jamsa 
( pikavuoro) 

Jyvaskyla-Karstula 

Jyvaskyla-Kokkola 
( pikavuoro) 

3 7885/73 
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Menolipun hinta 
mk 

aikuinen alle 12 v. 

10,30 5,15 
23,30 11,65 

16,90 8,45 

18,40 9,95 
6,40 3,20 

11,40 5,70 

12,90 7,20 

12,40 6,20 
17,10 8,55 

18,60 10,05 

12,20 6,85 

11,70 5,85 

10,20 5,10 

11,70 6,60 
3,60 1,80 

10,30 5,15 
4,95 2,50 

6,45 4,00 

8,50 4,25 

21,60 11,55 

lla 

Liik:enteenharjoittaja: 

Viipurin Linja-Auto Oy 
Posti, J. M. Eskelisen Lapin 
Linjat Oy 
Linja-autoliike Hujanen & 
Makkonen 

Savo-Karjalan Linja Oy 
Posti, Hietalan Linja Oy 

Posti, Linja-Ruponen Oy, 
Savonlinja Oy 

Linja-Ruponen Oy, Savon
linja Oy 

Savo-Karjalan Linja Oy 
Savonlinja Oy 

Savonlinja Oy 

1 

Hietalan Linja Oy, Nurmek
sen Auto Oy 
Savonlinja Oy, Linja-autoliike 
Veikko Uotila, Linja-Ruponen 
Oy . 
Savonlinja Oy 

Savonlinja Oy 
Posti, Savo-Karjalan Linja Oy, 
Hietalan Unj~ Oy 
Posti, Savo-Karjalan Linja Oy 
Posti, Linjaliike Rajala Oy, 
Jamsankosken Liikenne Oy, 
Sukulan Linja Oy 

Posti, Linjaliike Rajala Oy, 
Sukulan Linja Oy 
Posti, Oy Pohjolan Liikenne 
Ab 

Oy Pohjolan Liikenne Ab, 
Karstulan Liikenne Oy 



1Ja 

1 

-18-

Menolipun hinta 
mk 

aikuinen aile 12 v. 

Jyvaskyla-Kuopio (pika-
vuoro) 13,20 7,35 

Jyviiskyla-Mikkeli 10,20 5,10 
Jyvaskyla-Mikkeli (pika-

vuoro) 11,70 6,60 

Jyvaskyla-Oulu (pika
vuoro) 

Jyviiskyla-Vaasa (pika
vuoro) 

Jyvaskyla-Viitasaari 
( pikavuoro ) 

Jamsa-J yvaskyla 

Jamsa-Jyvaskyla 
( pikavuoro ) 

Jamsa kk-Lankipohja 
Jamsa kk-Liinkipohja 

( pikavuoro) 
Jamsa kk-Orivesi as. 
Jamsa kk-Orivesi kk 

( pikavuoro) 
Kaivanto-Kangasala kk 
Kaivanto-Piilkane 
Kajaani-Kokkola (rpika-

vuoro) 
Kajaani-Kuhmo 

Kajaani-Kuusamo 

Kajaani-Nurmes (pika-

29,70 15,60 

24,80 13,15 

10,30 5,90 

4,95 2,50 

6,45 4,00 

3,75 1,90 

4,25 2,40 
6,10 3,05 

6,45 4,00 
0,90 0,45 
1,50 0,75 

21,10 11,30 
8,80 4,40 

21,70 -10,85 

vuoro) 12,20 6,85 

Liikenteeoharioittaja: 

E. Turunen, Koivuranta Oy, 
Savon Matka Oy 
Savonlinja Oy 

Savonlinja Oy, Autolinjat, 
J okisen Liikenne 

Posti, Linja-autoliike 
A. Kangas 

K. Hameenniemi, K. Hanninen 

Posti, Linja-autoliike 
A. Kangas 
Posti, Linjaliike Rajala Oy, 
Jamsiinkosken Liikenne Oy, 
Sukulan Linja Oy 

Posti, Linjaliike Rajala Oy, 
Sukulan Linja Oy 
Viiino Paunu Oy 

Vaino Paunu Oy 
Viiino Paunu Oy 

Vaino Paunu Oy 
Vaino Paunu Oy 
Vaino Paunu Oy 

Posti 
Posti, Oy Pohjolan Liikenne 
Ab, Kainuun Liikenne Oy, 
A. Kyllonen 
Posti, Oy Pohjolan Liikenne 
Ab, Kainuun Liikenne Oy, 
S. Ervasti 

Hietalan Linja Oy, Nurmek
sen Auto Oy 



Kajaani-Sotkamo 

Kajaani-Sotkamo (pika
vuoro) 

Kajaani-Ammansaari 

Kangasala kk-Kaivanto 
Kangasala kk-Tampere 
Kangasala kk-T ampere 

( pikavuoro) 
Karstula-Jyvaskyla 

Karstula-Kokkola 
Karstula-Kokkola 

( pikavuoro) 
Karstula-Kuopio (pika

vuoro) 
Karstula__:_Saarijarvi 

Karstula-Seinajoki 
(Alajarven kautta) 
( Lehtimaen kautta) 

Kars tula-Vii tasaari 
Karstula-Viitasaari 

( pikavuoro) 
Kemi-Akaslompolo *) 
Kemi-Akaslompolo *) 

( pikavuoro) 
Kemijarvi-Kuusamo 
Kemijarvi-Rovaniemi 

Kilpisjarvi-Muonio 

Kilpisjarvi-Muonio 
( pikavuoro) 

Kilpisjarvi-Palojoensuu 

-19-

Menolipun biota 
mk 

aikuinen aile 12 v. 

3,75 1,90 

5,25 

8,80 

0,90 
1,85 

3,35 
8',50 

12,40 

13,90 

19,10 
3,40 

11,30 
10,20 
6,40 

7,90 
20,60 

22,10 
11,70 
7,20 

15,60 

17,10 

11,90 

3,40 

4,40 

0,45 
0,95 

2,45 
4,25 

6,20 

7,70 

10,30 
1,70 

5,65 
5,10 
3,20 

4,70 
10,30 

11,80 
5,85 
3,60 

7,80 

9,30 

5,95 

*) liikennoidaan vain 15. 2.-30. 4. 

Jla 

1 
Liikenteenharjoittaja: 
Posti, Kainuun Liikenne Oy, 
A. Kyllonen 

Hietalan Linja Oy, Nurmek
sen Auto Oy 
Posti, Oy Pohjolan Liikenne 
Ab, Kainuun Liikenne Oy, 
S. Ervasti 
Vaino Paunu Oy 
Vaino Paunu Oy 

Vaino Paunu Oy 
Posti, Oy Pohjolan Liikenne 
Ab 
Posti 

Oy Pohjolan Liikenne Ab 

Kuopion Liikenne Oy 
Posti, Oy Pohjolan Liikenne 
Ab 

Posti 
Posti 
Posti 

Posti, Kuopion Liikenne Oy 
Oy Pohjolan Liikenne Ab 

Oy Pohjolan Liikenne Ab 
Posti, Ahti Ketonen 
Posti, Oy Pohjolan Liikenne 
Ab 
Posti, J. M. Eskelisen Lapin 
Linjat Oy 

]. M. Eskelisen Lapin Linjat 
Oy 
Posti, J. M. Eskelisen Lapin 
Linjat Oy 



lla -20-

1 Menolipun hinta 
mk 

aikuinen aile 12 v. Liikenteenharjoittaja: 

Kilpisjarvi-Palojoensuu 
J. M. Eskelisen Lapin Linjat ( pikavuoro) 13,40 7,45 
Oy 

Kittila-Muonio 6,80 3,40 Posti, J. M. Eskelisen Lapin 
Linjat Oy 

Kittila-Muonio (pika-
vuoro) 8,30 4,90 J. M. Eskelisen Lapin Linjat 

Oy 
Kittila-Rovaniemi 12,60 6,30 Posti, Napapiirin Turistiauto 

Oy, ]. M. Eskelisen Lapin 
Linjat Oy 

Ki ttila-Rovaniemi 
( pikavuoro) 14,10 7,80 Napapiirin Turistiauto Oy, 

]. M. Eskelisen Lapin Linjat 
Oy 

Kokkola-Jyvaskyla 
( pikavuoro) 21,60 11 ,55 Oy Pohjolan Liikenne Ab, 

Karstulan Liikenne Oy 
Kokkola-Kajaani (pika- · 

vuoro) 21,10 11,30 Posti 
Kokkola-Karstula 12,40 6,20 Posti, Oy Pohjolan Liikenne 

Ab 
Kokkola-Karstula 

( pikavuoro) 13,90 7,70 Oy Pohjolan Liikenne Ab 
Kokkola-V a a sa 10,70 5,35 Ab Haldin & Rose Oy 
Kokkola-Vaasa (pika-

vuoro) 12,20 6,85 Ab Haldin & Rose Oy 
Kokkola-Vaasa (Evi-

jarven kautta) 17,60 8,80 Oy Jarviseudun Linja 
Koli-J oensuu 6,40 3,20 Posti, Hietalan Linja Oy 
Koli-Juuka 3,60 1,80 Posti, Savo-Karjalan Linja Oy, 

Hietalan Unja Oy 
Koli-Kuopio 13,00 6,50 Posti, Savo-Karjalan Linja Oy 
Kuhmo-Kajaani 8,80 4,40 Posti, Oy Pohjolan Liikenne 

Ab, Kainuun Liikenne Oy, 
A. Kyllonen 

Kuhmo-Lieksa 8,80 4,40 Posti 
Kuhmo-Nurmes 7,00 3,50 Nurmeksen Auto Oy 
Kuhmo-Sotkamo 5,60 2,80 Posti, Oy Pohjolan Liikenne 

Ab, A. Kyllonen, Kainuun 
Liikenne Oy 

Kuhmo-Suomussalmi 10,30 5,15 Posti 



Kuopio--J oensuu 
( Outokummun kautta ) 

Kuopio--Joensuu (Outo
kummun kautta, 
pikav.) 

Kuopio-Joensuu 
(Polvijarven kautta) 

Kuopio--J uuka 
Kuopio-J yvaskyla 

( pikavuoro) 

Kuopio-Karstula (pika
vuoro) 

Kuopio-Koli 
Kuopio--Nurmes 

( Kaavin kautta) 
( Siilinjarven kautta ) 

Kuopio-Saarijarvi 
Kuopio--V aasa (pika

vuoro ) 
Kuopio--Varkaus (pika

vuoro) 
Kuopio-Viitasaari 
Kuopio-Viitasaari 

( pikavuoro) 
Kuusamo-Kajaani 

Kuusamo--Kemijiirvi 
Kuusamo-Oulu 
Kuusamo-Oulu (pika-

vuoro) 

Kuusamo-Rovaniemi 

Kuusamo-Rukatunturi 
Kuusamo---:-Taivalkoski 
Kuusamo--Taivalkoski 

( pikavuoro ) 

-21-

Menolipun hinta 
mk 

aikuinen aile 12 v. 

11 ,40 

12,90 

12,40 
10,30 

13,20 

19,10 
13,00 

12,20 
10,80 
17,80 

33,70 

8,00 
11,40 

12,90 
21,70 

11,70 
17,20 

18,70 

15,50 

2,60 
5,40 

6,90 

5,70 

7,20 

6,20 
5,15 

7,35 

10,30 
6,50 

6,10 
5,40 
8,90 

17,60 

4,75 
5,70 

7,20 
10,85 

5,85 
8,60 

10,10 

7,75 

1,30 
2,70 

4,20 

11a 

Liikenteenharjoittaja: 

Posti, Linja-Ruponen Oy, 
Savonlinja Oy 

Linja-Ruponen Oy, Savon
linja Oy 

Savo-Karjalan Linja Oy 

1 

Posti, Savo-Karjalan Linja Oy 

E. Turunen, Koivuranta Oy, 
Savon Matka Oy 

Kuopion Liikenne Oy 
Posti, Savo-Karjalan Linja Oy 

Savo-Karjalan Linja Oy 
Linja-Ruponen Oy 
Posti 

Posti, Kuopion Liikenne Oy 

Kuopion Liikenne Oy 
Kuot>ion Liikeru.e Oy 

Posti, Kuopion Liikenne Oy 
Posti, Oy Pohjolan Liikenne 
Ab, Kainuun Liikenne Oy, 
S. Ervasti 
Posri, Ahti Ketonen 
Posti 

Posti, Oy Pohjolan Liikenne 
Ab 
Posti, Liikenneyhtio Veljekset 
Kuusela 
Posti 
Posti 

Posti 



1la 

1 

-22-

Menolipun hinta 
mk 

aikuinen alle 12 v. 

Kuusamo-Ammansaari 13,00 6,50 

Lahti-Heinola 3,30 1,65 

Lahti-Heinola 
( pikavuoro) 

Lappa j arvi-Pie tarsaari 
( Evijarven kautta) 

Lappeenranta-Mikkeli 
( pikavuoro) 

Lieksa-Kuhmo 
Lankipohja-Jamsa kk 
Lankipohja-Jams a kk 

( pikavuoro) 
Lankipohja-Orivesi as . 
Lankipohja-Orivesi kk 

( pikavuoro) 
Mikkeli-Heinola 
Mikkeli-Heinola (pika

vuoro) 

Mikkeli-Joensuu 
Mikkeli-J oensuu (pika

vuoro) 
Mikkeli-J yvasky la 
Mikkeli-J yvaskyla 

(pikavuoro) 

Mikkeli-Lappeenranta 
( pikavuoro) 

Mikkeli-Puumala 

Mikkeli-Savonlinna 
Mikkeli-Savonlinna 

( pikavuoro) 

4,80 

6,50 

10,70 

8,80 
3,75 

4,25 
3,30 

4,10 
8,00 

9,50 

17,10 

18,60 
10,20 

11,70 

10,70 

6,40 

8,70 

10,20 

3,15 

3,25 

6,10 

4,40 
1,90 

2,40 
1,65 

2,80 
4,00 

5,50 

8,55 

10,05 
5,10 

6,60 

6,10 

3,20 

4,35 

5,85 

Liikenteenharjoittaja: 

Posti, Kainuun Liikenne Oy, 
Oy Pohjolan Liikenne Ab, 
S. Ervasti 
Heinolan Linja Ky, Linja-auto
liike V. Vesanen, Savonlinja 
Oy 

Heinolan Linja Ky, Linja-auto
liike V. Vesanen, Savonlinja 
Oy 

Oy Jarviseudun Linja 

Savonlinja Oy, Autolinjat, 
J okisen Liikenne 
Posti 
Vaino Paunu Oy 

Viiino Paunu Oy 
Vaino Paunu Oy 

Viiino Paunu Oy 
Savonlinja Oy 

Kuopion Liikenne Oy, Savon
linja Oy 
Savonlinja Oy 

Savonlinja Oy 
Savonlinja Oy 

Savonlinja Oy, Autolinjat, 
J okisen Liikenne 

Savonlinja Oy, Autolinjat, 
J okisen Liikenne 
U. Saresma Oy, Viipurin 
Linja-Auto Oy 
Savonlinja Oy, U. Saresma Oy 

Savonlinja Oy 



Mikkeli-Varkaus 
Mikkeli-Varkaus (pika

vuoro) 
Mu~nio-Kilpisjiirvi 

Muonio-Kilpisjiirvi 
( pikavuoro) 

Muonio-Kittilii 

Muonio-Kittilii 
( pikavuoro) 

Muonio-Pallastunturi 

Muonio-Palojoensuu 

Muonio-Palojoensuu 
( pikavuoro) 

Muonio-Rovaniemi 
( Kittiliin kautta) 

Muonio-Rovaniemi 
( Kittiliin kautta, pika
vuoro) 

Muonio-Tornio (pika
vuoro) 

Muonio-Akiisjoensuu 

Nurmes-J oensuu (pika
vuoro) 

Nurmes-Kajaani (pika
vuoro) 

Nurmes-Kuhmo 
Nurmes-Kuopio 

(Kaavin kautta) 

-23-

Menolipun hinta 
mk 

aikuinen aile 12 v. 

7,50 3,75 

9,00 5,25 
15,60 7,80 

17,10 

6,80 

8,30 

3,05 

4,45 

5,95 

18,90 

20,40 

22,70 
5,40 

12,20 

12,20 

7,00 

12,20 

9,30 

3,40 

4,90 

1,55 

2,25 

3,75 

9,45 

10,95 

12,10 
2,70 

6,85 

6,85 

3,50 

6,10 

Ha 

1 
Liikenteenharjoittaja: 

Savonlinja Oy 

Savonlinja Oy 
Posti, J. M. Eskelisen Lapin 
Linjat Oy 

J. M. Eskelisen Lapin Linjat 
Oy 
Posti, J. M. Eskelisen Lapin 
Linjat Oy 

J. M. Eskelisen Lapin Linjat 
Oy 
Posti, Oy Pohiolan Liikenne 
Ab 
Posti, J. M. Eskelisen Lapin 
Linjat Oy 

J. M. Eskelisen Lapin Linjat 
Oy 

Posti, J. M. Eskelisen Lapin 
Linjat Oy, Napapiirin Turisti
auto Oy 

J. M. Eskelisen Lapin Linjar 
Oy, Napapiirin Turistiauto Oy 

Oy Pohjolan Llikenne Ab 
Posti, Oy Pohjolan Liikenne 
Ab 

Hietalan Linja Oy, Nurmek
sen Auto Oy 

Hietalan Linja Oy, Nurmek
sen Auto Oy 
Nurmeksen Auto Oy 

Savo-Karjalan Linja Oy 



11a 

Nurmes-Kuopio 
( Siilinjarven kautta) 

Nurmes--Sotkamo 
( pikavuoro ) 

Orivesi as.-Jams a kk 
Orivesi kk-Jamsa kk 

( pikavuoro) 
Orivesi as.-Lankipohja 
Orivesi kk-Lankipohja 

( pikavuoro) 
Oulu-Jyvaskyla (pika

vuoro) 

Oulu-Kuusamo 
Oulu-Kuusamo (pika

vuoro) 

Oulu-Pihtipudas 
( pikavuoro) 

Oulu-Pyhasalmi (pika
vuoro) 

Oulu-Rukatunturi *) 
Oulu-Rukatunturi 

( pikavuoro) 
Oulu-T aivalkoski 
Oulu-T aivalkoski 

( pikavuoro) 

Oulu-Viitasaari (pika
vuoro) 

Pallastunturi-Muonio 

Pallastunturi-Rovaniemi 
Pallastunturi-Rovaniemi 

( pikavuoro) 
Palojoensuu-Kilpisjarvi 

-24-

Menolipun hinta 
mk 

aikuinen alle 12 v. 

10,80 

9,20 

6,10 

6,45 
3,30 

4,10 

29,70 

17,20 

18,70 

18,60 

14,80 

19,40 

20,90 
12,40 

13,90 

21,60 

3,05 

19,60 

21,10 
11,90 

5,40 

5,35 

3,05 

4,00 
1,65 

2,80 

15,60 

8,60 

10,10 

10,05 

8,15 

9,70 

11,20 
6,20 

7,70 

11,55 

1,55 

9,80 

11,30 
5,95 

*) lii.kennoidiiiin vain 1. 2.-30. 4. 

Liikenteenharjoittaja: 

Linja-Ruponen Oy 

Hietalan Linja Oy, Nurm~
sen Auto Oy 
Vaino Paunu Oy 

Vaino Paunu Oy 
Vaino Paunu Oy 

Vaino Paunu Oy 

Posti, Linja-autoliike 
A. Kangas 
Posti 

Posti, Oy Pohjolan Liikenne 
Ab 

Posti, Linja-autoliike 
A. Kangas 

\ 

Posti, Linja-autoliike 
A. Kangas 
S. Ervasti 

Posti 
Posti 

Posti, Oy Pohjolan Liikenne 
Ab 

Posti, Linja-autoliike 
A. Kangas 

Posti, Oy Pohjolan Liikenne 
Ab 
Napapiirin Turistiauto Oy 

Napapiirin Turistiauto Oy 
Posti, J. M. Eskelisen Lapin 
Linjat Oy 



Palojoensuu-Kilpisjiirvi 
( pikavuoro) 

Palojoensuu-Muonio 

-25-

Menolipun hinta 
mk 

ai kuinen alle 12 v. 

13,40 7,45 

4,45 2,25 

Palojoensuu-Muonio 
(pikavuoro) .5,95 3,75 

Palojoensuu-Rovaniemi 22,60 11,30 

Palojoensuu-Rovaniemi 
( pikavuoro ) 

Palojoki-Rovaniemi 
Pekkala-Rovaniemi 

Pello-Tornio 

Pello-A.kiisjoensuu 

Pietarsaari-E vij iirvi 
Pietarsaari-Lappaj iirvi 

( Evijiirven kautta) 
Pihtipudas-Oulu (pika

vuoro) 

Pihtipudas-Viitasaari 
( pikavuoro) 

Pori-Turku (pikavuoro) 
Pori-V aasa ( Pirttikyliin 

kautta) 
Pori-Vaasa ( Pirttikyliin 

kautta, pikavuoro) 
Posio-Rovaniemi 

Puumala-lmatra as. 
Puumala-lmatrankoski 
Puumala-Mikkeli 

Pyhiisalmi-Oulu (pika
vuoro) 

24 ,10 

22,60 
5,60 

10,00 

7,00 

4,95 

6,50 

18,60 

5,10 

12,90 

15,80 

17,30 
10,80 

5,40 
5,90 
6,40 

14,80 

12,80 

11,30 
2,80 

5,00 

3,50 

2,50 

3,25 

10,05 

3,30 

7,20 

7,90 

9.,40 
5,40 

2,70 
2,95 
3,20 

8,15 

11 a 

1 
Liikenteenharjoittaja: 

J. M. Eskelisen Lapin Linjat 
Oy 
Posti, J. M. Eskelisen Lapin 
Linjat Oy 

J. M. Eskelisen Lapin Linjat 
Oy 
J. M. Eskelisen Lapin Linjat 
Oy 

J . M. Eskelisen Lapin Linjat 
Oy 
Napapiirin Turistiauto Oy 
Liikenneyhtio Veljekset 
Kuusela 
Posti, Oy Pohjolan Liikenne 
Ab 
Posti, Oy Pohjolan Liikenne 
Ab 
Oy Jiirviseudun Linja 

Oy Jarviseudun Linja 

Posti, Linja-autoliike 
A. Kangas 

Posti, Linja-autoliike 
A. Kangas 

Posti 

Posti 

Posti 
Liikenneyhtio Veljekset 
Kuusela 
Viipurin Linja-Auto Oy 
Posti, Viipurin Linja-Auto Oy 
U. Saresma Oy, Viipurin 
Linja-Auto Oy 

Posti, Linja-autoliike 
A. Kangas 



11a -26-

1 Menolipun hinta 
mk 

aikuinen aile 12 v. Liikenteenharjoittaja: 

Pyhasalmi-Viitasaari 
( pikavuoro) 8,70 5,10 Posti, Linja-autoliike 

A. Kangas 
Palkiine-Harheenlinna 4,00 2,00 Vaino Paunu Oy 
Palkiine-Ha.tneenlinna 

( pikavuoro) 5,50 3,50 Viiino Paunu Oy 
Palkiine-Kaivanto 1,50 0,75 Viiino Paunu Oy 
Rantasalmi as.-Imatra as. 10,00 5,00 Viipurin Linja-Auto Oy 
Rantasalmi as.-Imatran-

koski 10,30 5,15 Vupurin Linja-Auto Oy 
Rauhala-Rovaniemi 16,50 8,25 J. M. Eskelisen Lapin Linjat 

Oy, Napapiirin Turistiauto Oy 
Rauhala-Rovaniemi 

( pikavuoro) 18,00 9,75 J. M. Eskelisen Lapin Linjat 
Oy, Napapiirin Turistiauto Oy 

Rauma-Turku 
( Laitilan kautta) 7,70 3,85 Oras Liikenne Oy, Linja-

liikenne Koski & Koski 
Rauma-Uusikaupunki 4,70 2,35 Pyhiirannan Linja-Auto Oy 
Rovaniemi-Enontekio 25,00 12,50 J. M. Eskelisen Lapin Linjat 

Oy, Napapiirin Turistiauto Oy 
Rovaniemi-Enontekio 

( pikavuoro) 26,50 14,00 J. M. Eskelisen Lapin Linjat 
Oy, Napapiirin Turistiauto Oy 

Rovaniemi-I valo 23,30 -11,65 Posti, J. M. Eskelisen 
Lapin Linjat Oy 

Rovaniemi-Kemijarvi 7,20 3,60 Posti, Oy Pohjolan Liikenne 
Ab 

Rovaniemi-Kittila 12,60 6,30 Posti, J. M. Eskelisen Lapin 
Linjat Oy, Napapiirin Turisti-
auto Oy 

Rovaniemi-Kittila 
(pikavuoro) 14,10 7,80 J. M. Eskelisen Lapin Linjat 

Oy, Napapiirin Turistiauto Oy 
Rovaniemi-Kuusamo 15,50 7,75 Posti, Liikenneyhtio Veljekset 

Kuusela 
Rovaniemi-Muonio 

( Kittilan kautta) 18,90 9,45 Posti, J. M. Eskelisen Lapin 
Linjat Oy, Napapiirin Turisti-
auto Oy 



Rovaniemi-Muonio 
( Kitti.lan kautta, 
pikavuoro) 

Rovaniemi-Pallastunturi 
Rovaniemi-Pallastunturri 

(pikavuoro) 
Rovaniemi-Palojoensuu 

Rovaniemi-Palojoensuu 
( pikavuoro) 

Rovaniemi-Palojoki 
Rovaniemi-Pekkala 

Rovaniemi-Posio 

Rovaniemi-Rauhala 

Rovaniemi-Rauhala 
( pikavuoro) 

Rovanierni-Rukatunturi 

Rovaniemi-Sirkka 

Rovanierni-Sirkka 
( pikavuoro) 

Rovaniemi-Sarkijarvi 

Rovanierni-Sarkij arvi 
( pikavuor9) 

Rukatunturi-Kuusamo 
Rukatunturi-Rovaniemi 

Rukatunturi-Oulu *) 
Rukatunturi-Oulu 

( pikavuoro) 
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Menolipun hinta 
mk 

aikuinen alle 12 v. 

20,40 

19,60 

21,10 
22,60 

24,10 

22,60 
5,60 

10,80 

16,50 

18,00 

15,50 

14,00 

15,50 

17,90 

19,40 

2,60 
15,50 

19,40 

20,90 

10,95 

9,80 

11,30 
11,30 

12,80 

11,30 
2,80 

5,40 

8,25 

9,75 

7,75 

7,00 

8,50 

8,95 

10,45 

1,30 
7,75 

9,70 

11,20 

*) liikennoidiiiin vain 1. 2.-30. 4. 

lla 

1 
Liikenteenharjoittaja: 

· J. M. Eskelisen Lapin Linjat 
Oy, Napapiirin Turistiauto Oy 
Napapiirin Turistiauto Oy 

Napapiirin Turistiauto Oy 
J. M. Eskelisen Lapin Linjat 
Oy 

J. M. Eskelisen Lapin Linjat 
Oy 
Napapiirin Turistiauto Oy 
Liikenneyhtio Veljekset 
Kuusela 
Liikenneyhtio V eljekset 
Kuusela 
J. M. Eskelisen Lapin Linjat 
Oy, Napapiirin Turistiauto Oy 

J. M. Eskelisen Lapin Linjat 
Oy, Napapiirin Turistiauto Oy 
Liikenneyhtio Veljekset 

· Kuusela 
J. M. Eskelisen Lapin Linjat 
Oy, Napapiirin Turistiauto Oy 

J. M. Eskelisen Lapin Linjat 
Oy, Napapiirin Turistiauto Oy 
J. M. Eskelisen Lapin Linjat 
Oy, Napapiirin Turistiauto Oy 

J. M. Eskelisen Lapin Linjat 
Oy, Napapiirin Turistiauto Oy 
Posti 
Liikenneyhtio Veljekset 
Kuusela 
S. Brvasti 

Posti 
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1 

Saarijarvi-Karstula 

Saarijarvi-Kuopio 
Saarij arvi-Viitasaari 
Savonlinna-Joensuu 

Savonlinna-Mikkeli 
Savonlinna-Mikkeli 

( pikavuoro) 
Seinajoki-Karstula 

( Alajarven kautta ) 
( Lehtimaen kautta) 

Sirkka-Rovaniemi 

Sirkka-Rovaniemi 
( pikavuoro) 

Sotkamo-Kajaani 

Sotkamo-Kajaani (pika
vuoro) 

Sotkamo-Kuhmo 

Sotkamo-Nurmes (pika
vuoro) 

Suomussalmi-Kuhmo 
Suomussalmi-Amm1in

saan 
Siirkijarvi-Rovaniemi 

Sarkijarvi-Rovaniemi 
( pikavuoro) 

Taivalkoski-Kuusamo 
Taivalkoski-Kuusamo 

( pikavuoro) 
T ai valkoski-Oulu 
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Menolipun hinta 
mk 

aikuinen aile 12 v. 

3,40 1,70 

17,80 8,90 
5,60 2,80 

11,70 5,85 

8,70 4,35 

10,20 5,85 

11,30 5,65 
10,20 5,10 
14,00 7,00 

15,50 

3,75 

5,25 

5,60 

9,20 

10,30 

1,20 
17,90 

19,40 

5,40 

6,90 
12,40 

8,50 

1,90 

3,40 

2,80 

5,35 

5,15 

0,60 
8,95 

10,45 

2,70 

4,20 
6,20 

Liikenteenharjoittaja: 

Posti, Oy Pohjolan Liikenne 
Ab 
Posti 
Posti 
Savonlinja Oy, Linja-autoliike 
Veikko Uotila, Linja-Ruponen 
Oy 
Savonlinja Oy, U. Saresma Oy 

Savonlinja Oy 

Posti 
Posti 
]. M. Eskelisen Lapin Linjat 
Oy, Napapiirin Turistiauto Oy 

]. M. Eskelisen Lapin Linjat 
Oy, Napapiirin Turistiauto Oy 
Posti, Kainuun Liikenne Oy, 
A. Kyll~nen 

Hietalan Linja Oy, Nurmek
sen Auto Oy 
Posti, Oy Pohjolan Liikenne 
Ab, A. Kyllonen, Kainuun 
Liikenne Oy 

Hietalan Linja Oy, Nurmek
sen Auto Oy 
Posti 

Posti 
]. M. Eskelisen Lapin Linjat 
Oy, Napapiirin Turistiauto Oy 

J. M. Eskelisen Lapin Linjat 
Oy, Napapiirin Turistiauto Oy 
Posti 

Posti 
Posti 
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Menolipun hinta 
1 mk 

aikuinen aile 12 v. Liikenteenharjoittaja: 
T aivalkoski-Oulu 

( pikavuoro) 13,90 7,70 Posti, Oy Pohjolan Liikenne 
Ab 

Tampere-Ellivuori 4,45 2,25 Lauttakyllin Auto Oy 
Tampere-Forssa 8,00 4,00 Vaino Paunu Oy 
T ampere-Forssa 

( pikavuoro ) 9,20 5,20 Vaino Paunu Oy 
T ampere-Kangasala kk 1,85 0,95 Vaino Paunu Oy 
Tampere-Kangasala kk 

( pikavuoro) 3,35 2,45 Vaino Paunu Oy 
Toijala-Toijalan satama 0,90 0,45 Oy Pohjolan Liikenne Ab 
Toijala-Valkeakoski 2,00 1,00 Oy Pohjolan Liikenne Ab 
Toijalan satama-Toijala 0,90 0,45 Oy Pohjolan Liikenne Ab 
Tornio-Muonio (pika-

vuoro) 22,70 12,10 Oy Pohjolan Liikenne Ab 
Tornio-Pello 10,00 5,00 Posti, Oy Pohjolan Liikenne 

Ab 
Tornio-Akasjoensuu 16,30 8,15 Oy Pohjolan Liikenne Ab 
Tornio-Akasjoensuu 

( pikavuoro) 17,80 9,65 Oy Pohjolan Liikenne Ab 
Tornio-Akaslompolo *) 18,40 9,20 Oy Pohjolan Liikenne Ab 
Tornio-Aklislompolo *) 

( pikavuoro) 19,90 10,70 Oy Pohjolan Liikenne Ab 
Turku-Forssa 7,50 3,75 Vaino Paunu Oy 
Turku-Forssa 

( pikavuoro) 9,00 5,25 Vaino Paunu Oy 
Turku-Pori (pikavuoro) 12,90 7,20 Posti 
Turku-Rauma 

( Laitilan kautta) 7,70 3,85 Oras Liikenne Oy, Linja-
liikenne Koski & Koski 

Turku-Vaasa - ~ 

( pikavuoro) 28,80 15,15 Posti 
Uusikaupunki-Rauma 4,70 2,35 Pyharannan Linja-Auto Oy 
Vaasa-Jyvaskyla (pika-

vuoro) 24,80 13,15 K. Hameenniemi, K. Hanninen 
Vaasa-Kokkola 10,70 5,35 Ab Haldin & Rose Oy 
V aasa-Kokkola (pika-

vuoro) 12,20 6,85 Ab Haldin & Rose Oy 
Vaasa-Kokkola 

(Evijlirven kautta) 17,60 8,80 Oy Jarviseudun Linj a 

*) llikennOidiian vain 15. 2.-30. 4. 
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1 Menolipun hinta 
mk 

aikuinen aile 12 v. Liikenteenharjoittaja: 
Vaasa-Kuopio 

( pikavuoro) 33,70 17,60 
Vaasa-Pori (Pirttikylan 

Posti, Kuopion Liikenne Oy 

kautta) 15,80 7,90 Posti 
Vaasa-Pori (Pirttikylan 

kautta, pikavuoro) 17,30 9,40 Posti 
Vaasa-Turku 

( pikavuoro) 28,80 15,15 Posti 
V aasa-Virrat 15,50 7,75 A. K. Sarpo 
V alkeakoski-Toijala 2,00 1,00 Oy Pohjolan Liikenne Ab 
V ammala-Ellivuori 1,85 0,95 Lauttakylan Auto Oy 
V arkaus-J oensuu 10,20 5,10 Savonlinja Oy 
Varkaus-Joensuu (pika-

vuoro) 11,70 6,60 Savonlinja Oy 
Varkaus-Kuopio (pika-

vuoro) 8,00 4,75 Kuopion Liikenne Oy 
V arkaus-Mikkeli 7,50 3,75 Savonlinja Oy 
V arkaus-Mikkeli (pika-

vuoro) 9,00 5,25 Savonlinja Oy 
Viitasaari-Haapajiirvi 9,90 4,95 Posti 
Viitasaari-Jyvaskyla 

( pikavuoro) 10,30 5,90 Posti, Linja-autoliike 

Viitasaari-Karstula 
A. Kangas 

6,40 3,20 Posti 
Vii tasaari-Kars tula 

( pikavuoro) 7,90 4,70 Posti, Kuopion Liikenne Oy 
Viitasaari-Kuopio 11,40 5,70 Kuopion Liikenne Oy 
Viitasaari-Kuopio 

!pikavuoro) 12,90 7,20 Posti, Kuopion Liikenne Oy 
Viitasaari-Oulu 

( pikavuoro) 21,60 11 ,55 Posti, Linja-autoliike 
A. Kangas 

Viitasaari-Pihtipudas 
( pikavuoro) 5,10 3,30 Posti, Linja-autoliike 

A. Kangas 
Viitasaari-Pyhasalmi 

( pikavuoro) 8,70 5,10 Posti, Linja-autoliike 
A. Kangas 

Viitasaari-Saari j iirvi 5,60 2,80 Posti 
Virrat-Vaasa 15,50 7,75 A. K. Sarpo 
.Akasjoensuu-Muonio 5,40 2,70 Posti, Oy Pohjolan Liikenne 

Ab 
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Menolipun hinta 1 mk 
aikuinen aile 12 v. Liikenteenharjoittaja: 

Akasjoensuu-Pello 7,00 3,50 Posti, Oy Pohjolan Liikenne 
Ab 

Akasjoensuu-T ornio 16,30 8,15 Oy Pohjolan Lsenne Ab 
Akasjoensuu-Tornio 

( pikavuoro ) 
.Akasjoensuu-Akas-

17,80 9,65 Oy Pohjolan Ltlikenne Ab 

lompolo *) 2,75 
Akaslompolo-Kemi *) 

1,40 Oy Pohjolan LU!kenne Ab 

( pikavuoro) 22,10 11,80 Oy Pohjolan Liikenne .A!b 
Akaslompolo-Kemi *) 20,60 10,30 Oy Pohjolan Liikenne Ab 
Akaslompolo-Tornio *) 
Akaslompolo-To.mio * ) 

18,40 9,20 Oy Pohjolan Lll!keooe Ab 

( pikavuoro) 19,90 10,70 Oy Pohjolan LU!k.enne Ab 
A'kaslompolo-Akasjoen-

suu *) 2,75 1,40 Oy Pohjohn LU!k.enne Ab 
Ammansaari-Kajaani 8,80 4,40 Posti, Oy Pohjolan Liikenne 

Ab, Kainuun Li&enne Oy, 
S. Ervasti · 

Ammansaari-Kuusamo 13,00 6,50 Posti, Oy Pohjolan Liikenne 
Ab, Kainuun Liikenne Oy, 

Ammansaari-
S. Ervasti 

Suomussalmi 1,20 0,60 Posti 

*) liikennoidaiin vain 15. 2.-30. 4. 

LENTOMATKAT 

Hinnat voimassa 1. 4. 73-31. 3. 74 
mk mk 

aikuinen aile 12 v. 

Helsinki-J oensuu . 58,00 29,00 
Helsinki-Jyvaskyla 40,00 20,00 
Helsinki-Kuopio 58,00 29,00 
Helsinki-Lappeenranta30,00 15,00 
Helsinki-Maarian-

hamina 54,00 27,00 
Helsinki.-Pori 34,00 17,00 
Helsinki-Tampere 22,00 11,00 
Helsinki-Turku 22,00 11,00 
Helsinki-Vaasa 58,00 29,00 
Ivalo-Kemi 48,00 24,00 

Ivalo-Oulu 
I valo-Rovaniemi 
J oensuu-Helsinki 
J oensuu-Jyvaskyla 
Joensuu-Kajaani 
J oensuu-Kuopio 
Jyvaskyla-Helsinki 
J yvaskyla-J oensuu 
Jyvaskyla-Kajaani 
Jyvaskyla-Kuopio 
Jyvaskyla-Oulu 

aikuinen aile 12 v. 
63,00 31,50 
34,00 17,00 
58,00 29,00 
34,00 17,00 
36,00 18,00 
15,00 7,50 
40,00 20,00 
34,00 17,00 
38,00 19,00 
18,00 9,00 
50,00 25,00 
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1 mk mk 
aikuinen alle 12 v. aikuinen alle 12 v. 

Jyvaskyla-Tampere 25,00 12,50 Oulu-Kokkola/Pietar-
Jyvaskyla-Turku 40,00 20,00 saari 26,00 13,00 
Kajaani-Joensuu 36,00 18,00 Oulu-Rovaniemi 31,00 15,50 
Kajaani-Jyvaskylii 38,00 19,00 Oulu-Vaasa 42,00 21,00 
Kajaani-Kuopio 21,00 10,50 Pori-Helsinki 34,00 17,00 
Kajaani-Oulu 21,00 10,50 Pori-Kokkola/Pietar-
Kemi-Ivalo 48,00 24,00 saari 38,00 19,00 
Kemi-Oulu 15,00 7,50 Pori-Lappeenranta 58,00 29,00 
Kemi-Rovaniemi 15,00 7,50 Pori-Maarianhamina 47,00 23,50 
Kokkola/Pietarsaari- Pori-Turku 18,00 9,00 

Oulu 26,00 13,00 Pori-Vaasa 25,00 12,50 
Kokkola/Pietarsaari- Rovaniemi-I valo 34,00 17,00 

Pori 38,00 19,00 Rovaniemi-Kemi 15,00 7,50 
Kokkola/Pietarsaari- Rovaniemi-Oulu . 31,00 15,50 

Tampere 47,00 23,50 Tampere-Helsinki 22,00 11,00 
Kokkola/Pietarsaari- Tampere-Jyviiskylii 25,00 12,50 

Vaasa 15,00 7,50 Tampere-Kokkola/ 
Kuopicr--Helsinki 58,00 29,00 Pietarsaari 47,00 23,50 
Kuopicr--J oensuu 15,00 7,50 T ampere-Kuopio 44,00 22,00 
Kuopicr--Jyvaskylii 18,00 9,00 Tampere-
Kuopicr--Kajaani 21,00 10,50 Lappeenranta 50,00 25,00 
Kuopicr--T ampere 44,00 22,00 T ampere-Maarian-
Lappeenranta- hamina 49,00 24,50 

Helsinki 30,00 15,00 Tampere-Turku 21,00 10,50 
Lappeenranta-Pori 58,00 29,00 Tampere-V aasa 34,00 17,00 
Lappeenranta- Turku-Helsinki 22,00 11,00 

Tampere 50,00 25,00 Turku-Jyvaskylii 40,00 20,00 

Lappeenranta-Turku 50,00 25,00 Turku-Lappeenranta 50,00 25,00 

Maarianhamina- Turku-Maarianhamina 3 2,00 16,00 

Helsinki 54,00 27,00 Turku-Pori 18,00 9,00 

Maarianhamina-Pori 47,00 23,50 
Turku-Tampere 21,00 10,50 
Turku-Vaasa 40,00 20,00 

Maarianhamina- Vaasa-Helsinki 58,00 29,00 
Tampere 49,00 24,50 Vaasa-Kokkola/ 

Maarianhamina-Turku32,00 16,00 Pietarsaari 15,00 7,50 
Oulu-Ivalo 63,00 31,50 Vaasa-Oulu 42,00 21,00 
Oulu-J yvaskylii 50,00 25,00 Vaasa-Pori 25,00 12,50 
Oulu-Kajaani 21,00 10,50 Vaasa-Tampere 34,00 17,00 
Oulu-Kemi 15,00 7,50 Vaasa-Turku 40,00 20,00 

Ennen lentomatkan alkamista matkailulipun lentoon oikeuttava 
lehti vaihdetaan lentolippuun ioko matkatoimistossa tai Finnair Oy:n 
toimipaikassa. 
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RA UT ATIEMATKAT 1 
Matkailulippujen alennetut hinnat 1. 4. 1973-31. 3. 1974. 

2lk 1lk 2lk 1lk 2lk 1lk 
km mk mk km mk mk km mk mk 

100 6,20 9,20 550 29,20 43,80 2 600 77,20 115,80 
110 6,80 10,20 560 29,80 44,60 2 700 79,20 118,80 
120 7,20 10,80 570 30,20 45,20 2 800 81,20 121,80 
130 7,80 11,60 580 30,60 45,80 2 900 83,20 124,80 
140 8,40 12,60 590 31,20 46,80 3 000 85,20 127,80 

150 9,00 13,40 600 31,60· 47,40 3100 87,20 130,80 
160 9,40 14,00 630 32,60 48,80 3 200 89,20 133,80 
170 10,00 15,00 660 33,60 50,40 3300 91 ,00 136,40 
180 10,60 15,80 690 34,60 51,80 3 400 93,00 139,40 
190 11,00 16,40 720 35,60 53,40 3500 95,00 142,40 

200 11,60 17,40 750 36,60 54,80 3600 97,00 145,40 
210 12,20 18,20 780 37,60 56,40 3 700 99,00 148,40 
220 12,60 18,80 810 38,60 57,80 3 800 101,00 151,40 
230 13,20 19,80 840 39,60 59,40 3 900 103,00 154,40 
240 13,80 20,60 870 40,60 60,80 4 000 105,00 157,40 

250 14,40 21,60 900 41 ,60 62,40 4100 107,00 160,40 
260 14,80 22,20 930 42,60 63,80 4200 109,00 163,40 
270 15,40 23,00 960 43,60 65,40 4 300 110,80 166,20 
280 15,80 23,60 1000 44,60 66,80 4 400 112,80 169,20 
290 16,40 24,60 1040 45,60 68,40 4500 114,80 172,20 

300 16,80 25,20 1080 46,60 69,80 4 600 116,80 175,20 
310 17,40 26,00 1120 47,60 71,40 4 700 118,80 178,20 
320 17,80 26,60 1160 48,60 72,80 4 800 120,80 181,20 
330 18,40 27,60 1200 49,60 74,40 4 900 122,80 184,20 
340 18,80 28,20 1250 50,40 75,60 5 000 124,80 187,20 

350 19,40 29,00 1300 51,40 77,00 5100 126,80 190,20 
360 19,80 29,60 1350 52,40 78,60 5 200 128,80 193,20 
370 20,40 30,60 1400 53,40 80,00 . 5 300 130,60 195,80 
380 20,80 31,20 1450 54,40 81,60 5 400 132,60 198,80 
390 21,40 32,00 1500 55,40 83,00 5 500 134,60 201,80 

400 21 ,80 32,60 1550 56,40 84,60 5 600 136,60 204,80 
410· 22,40 33,60 1600 57,40 . 86,00 5 700 138,60 207,80 
420 22,80 34,20 1650 58,40 87,60 5 800 140,60 210,80 
430 23,40 35,00 1700 59,40 89 ,00 5900 142,60 213,80 
440 23,80 35,60 1750 60,40 90,60 6 000 144,60 216,80 

450 24,40 36,60 1800 61,40 92,00 6100 146,60 219,80 
460 24,80 37,20 1850 62,40 93 ,60 6200 148,60 222,80 
470 25,20 37,80 1900 63,40 95,00 6 300 150,40 225,60 
480 25,80 38,60 1950 64,40 96,60 6 400 152,40 228,60 
490 26,20 39,20 2 000 65,40 98,00 6500 154,40 231,60 

500 26,80 40,20 2100 67,40 101,00 6 600 156,40 234,60 
510 27,20 40,80 2 200 69,40 104,00 6 700 158,40 237,60 
520 27,80 41,60 2 300 71,20 106,80 6 800 160,40 240,60 
530 28,20 42,20 2 400 73,20 109,80 6900 162,40 243,60 
540 28,80 43,20 2 500 75,20 112,80 7 000 164,40 246,60 

(N:o Lko 31150/66/73, 19. 2. 73.) VT 11 a/73. 1. 
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2 Hopealinjan erikoisliput 1973 

Kuluvan vuoden 1. 6.-31. 8. viilisenli aikana myydliiin Helsin
gin, Hameenlinnan ja Tampereen asemilla sekii naillii paikkakunnilla 
sijaitsevissa matkatoimistoissa Edmonson-mallisia kartonkisia meno- ja 
paluulippuja, jouka kelpaavat rautatiematkan lisliksi joko meno- tai 
paluumatkalle vesiteitse matkaosuudella Hameenlinna-V alkeakoski, 
Hameenlinna-Toijalan satama, Hameenlinna-Kaivanto, Hlimeen
linna-Tampere, Toijalan satama-Tampere tai Valkeakoski-Kaivanto 
Laiva Oy Matkailun moottorialtiksessa ja maanteitse Kaivanto--Tam
pere viilillii liikennoiviissii erikoislinja-autossa. 

Liput kelpaavat Oy Pohjolan Liikenne Ab:n linja-autoissa Toijala 
-Valkeakoski ja Toijala-Toijalan satama (tai pliinvastoin). 

Niinikiiiin myydiiiin Helsingin, Turun ja Turun sataman liikenne
paikoilla sekli niiillli paikkakunnilla sijaitsevissa matkatoimistoissa Ed
monson-mallisia kartonkisia menolippuja, ,jotka oikeuttavat rautatie
matkan lisiiksi suorittamaan vesitiematkan edellli mainituissa moottori
aluksissa viilillii Hameenlinna-Toijalan satama, Hiimeenlinna-Tam
pere sekli Hiimeenlinna-Kaivanto tai pliinvastoin ja maanteitse Kai
vanto--T ampere viilillii liikennoiviissli erikoislinja-au tossa. 

Hopealinjan erikoislippuja myydiian seuraaville matkoille: 

H elsingissii: 

Helsinki-Hiimeenlinna-Tampere-Helsinki ( kelpaa laivassa 
seka Valkeakosken etta Toijalan kautta) 

Hinta: 2 luokka 37,20 mk 
1 luokka 45,10 mk 

Helsinki-Hameenlinna-Tampere-Turun satama (kelpaa lai
vassa seka Valkeakosken etta Toijalan kautta) 

Hinta: 2 luokka 36,20 mk 
1 luokka 43,70 mk 

Hiimeenlinnassa: 

Hameenlinna-V alkeakoski-Toijala-Hameenlinna 
Hinta: 2 luokka 18,20 mk 

Hiimeenlinna-Tampere-Hameenlinna (kelpaa laivassa sekii 
Valkeakosken etta Toijalan kautta) 

Hinta: 2 luokka 26,00 m:k 
1 luokka 28,40 mk 
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T ampereella: 2 
Tampere-Hameenlinna-Tampere 
kosken etta Toijalan kautta) 

Hinta: 2 luokka 26,00 mk 
lluokka 28,40 mk 

( kelpaa laivassa seka V alkea-

T ampere--Helsinki-Hameenlinna-T ampere ( kelpaa laivassa 
seka Valkeakosken etta Toijalan kautta) 

Hinta: 2luokka 37,20 mk 
1luokka 45,10 mk 

Tampere-Toijala-Tampere 
Hinta: 2 luokka 18,10 mk 

Turussa ja Turun satamassa: 

Turun satama-Tampere-Hameenlinna-Helsinki (kelpaa lai
vassa seka Valkeakosken etta Toijalan kautta) 

Hinta: 2 luo'kka 36,20 mk 
1luokka 43,70 mk 

Lippujen suhteen on voimassa, mita meno- seka meno- ja paluu
lipuista on saadetty. Jos jollakin edellamainitun myyntipaikkakunnan 
asemalla tai matkatoimistossa ovat Edmonson-liput tilapaisesti loppu
neet, voidaan lippu kirjoittaa seuraavasti: 

Menolippu VR:n lippulomakkeelle VR 2201 tai 2201 kk. 

Meno- ja paluulippu VR:n lippulomakkeelle VR 2203 tai 2203 kk. 

Lipun ylareunaan on talloin merkittava: "Hopealinjan erikois-
lippu". 

Istumapaikkalipun varaamisesta ks. TS:n 8 §. 
Hopealinjan erikoislipuista ei suoriteta minkaanlaisia takaisin

maksuja. 
Moottorilaivat kulkevat joko suoraan Hiimeenlinnasta Tampereclle 

Toijalan sataman ja Lempaalan kanavan kautta ja painvastoin tai Hii
meenlinnasta Kaivannolle V alkeakosken kautta ja painvastoin, joten 
moottorilaivaan tai moottorilaivasta voidaan matkan varrella siirtya 
Valkeakoskella tai Toijalan satamassa. Moottorilaivamatkan paatyttya 
leimaa rahastaja lipun kaantopuolelle laivan Ieiman osoitukseksi laiva
matkan suorittamisesta. 

I 
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Hopealinjan erikoisliput tilitetaan matkustajaliikennetilissa VR 4003 
Tilityssaannon 10 §:n kohdan 1002 ( 1002.11 tai 1002.12) maarays
ten mukaan. 

Nelia vuotta tayttaneille mutta 12 vuotta nuoremmille lapsille 
myydiian Hopealinjan erikoislippuja puoleetz hintaan. 

(N:o Lko 31150/66/73, 19. 2. 73.) VT 11 a/73. 2. 



VIRALLISIA 
TIEDOTUKS lA 

1973 N:o 12 
Viittaus Vlrallisiin tiedotuksiin merkitiin: VT f/72.2 ( - lehden numero, vua.J, 
asian numero). Jakelun muutokset on ilmolte'ttava palnatusjaostoon. 

To I mit us: Rautatiehallitus, lehtipalvelu. 22. 3. 1973 

Sisallys: 

1. VR Virallisia tiedoruksia 10 a/73. 
2. Matkakustannusten suorittaminen 

erinaisissa tapauksissa. 
3. Tariffien muutokset 1. 4. 1973. 
4. Ulkomaan valuutan muuntokurssit 

tavaraliikennettii varten. 
5. Kotiinkuljetusmaksujen palauttami

nen. 
6. Viiliaikaiset maiiraykset muutoksista 

Valtionrautateiden Autoliikenne 
-julkaisussa annetruihln liikenne
ja tariffimaiirayksiin 1. 4. 1973 
lukien. 

7. Muutoksia jakelu- ja tavaralinjojen 
liikennoimisessa. 

8. Liikennepaikkojen viilimatkat 
-julkaisu: muutoksia. 

9. Liikennoimisrajoiruksia ja liikennerta 
koskevia lyhenteirii. 

10. Matkalippu- ja tavarakuljetustutki-
mus henkilojunissa 15.-31. 3. 1973 . 

11. Lenniitinliikenne. 
12. Linja- ja ratapiharadiojiirjestelmat. 
13. Avoimia virkoja ja toitnia. 
14. Kadonneita henkilokortteja. 
15. Veturimiesoppilaita otetaan. 
16. Nuorisovaihtoa Suomen ja Liinsi

Saksan viililla. 

VR Virallisia tiedotuksia 10 a/73 1 
Erillisena on julkaistu VR Virallisia tiedotuksia 10. a/73. Sen sisiiltti 

on seuraava: 1. Tariffien muutokset 1. 4. 1973. - 2. Tariffitaulukot. 
- 3. Tavaranluokitustaulukoiden muutokset. - 4. VR:n oman tava
ran kuljetukset. - 5. Myyntimiesten kuukausiliput. - 6. Tilitysoh
jeita. 

Matkakustannusten suorittaminen eriniiisissa tapauksissa 2 
Kumoten kirjelmallaan Rh/hlo 2096/124/71, 11. 1. 72 antamansa 

tulkintaohjeet, jotka koskevat matkakustannusten korvaamista harjoit
telua varten toiselle paikkakunnalle maaratyille viran ja toimen halti
joille ja jotka on julkaistu VT:ssa n:o 3/72. 1, rautatiehallitus, saa
tuaan asiassa valtiovarainministerion lausunnon, ilmoittaa ohjeenaan 
seuraavaa: 

Jos sellainen viran tai toirnen haltija tahi ylimaaraisen toimen hal-
8S46/73 
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tija taikka naita virkoja tai toimia viranSIJaisena tai viiliaikaisena hoi
tava henkilo, jolla on virkaan vaadittava patevyys samoinkuin sellai
nen tilapainen toimihenkilo, jolla on jo oman alansa tehtavien hoitoon 
tarvittava patevyys, on maaratty toiselle virantoimituspaikkakunnalle 
suorittamaan siella virantoimitukseen kuuluvia tehtavia _ tai tutustu
maan siella etukateen virantoimitustehtavien suorittamiseen, maksetaan 
hanelle matkakustannusten korvausta ja piiivarahaa 13. 4. 1972 tehdyn 
virkaehtosopimuksen mukaisesti. 

Sitavastoin varsinaisille harjoittelijoille, t .s. niille, joilla ei viela 
ole asianomaisen alan ammattitutkintoa, kuten alempaa patevyystut
kintoa vailla oleville tilapiiisille asemamiehille samoinkuin liikenne
oppilaille, ei ko. virkaehtosopimuksen mukaisia matkakustannusten. 
korvauksia makseta, lukuunottamatta oppikurssilaisille suoritettavia 
korvauksia, joista on maiiriitty sopimuksen 23 pykiilassii. 

Naitii ohjeita sovelletaan 1 paivasta huhtikuuta 1973 tai sita myo
hemmin alkaviin matkavuorokausiin. 

(Rh 450/117/73 , 9. 3. 73.) VT 12/73. 2. 

Tariffien muutokset 1. 4. 1973 

Tariffisiiiintoon 1. 4. 1973 lukien vahvistettujen muutosten joh
dosta on julkaistu eriilinen VR Virallisia tiedotuksia n:o 10 a/73 , 
jossa on mainittu tarkeirnmiit muutokset. Sen sivulla 8 rivillii 5 mai
nittu 100 km korjataan 108 kilometriksi ja sivun 9 alaosassa muute
taan tavaranluokittistaulukon aakkoselliseen osaan tehtavat lisaykset 
seuraaviksi: 

647 Konteinerit, suurlavat, lauttavaunut 
Lauttavaunut ks. Konteinerit 
Suurlavat ks. Konteinerit 
Kuitupuut ks. Paperipuut 

7 

Selvennyksena annettuihin muutoksiin ilmoitetaan, etta myos pien
lahetysten rahdit nousevat yhdella markalla seka kiito- etta rahti
tavaran osalta. 

Uusien tariffitaulukoiden painatus on kirjapainosta johtuvista 
syistii myohiissii, joten ne ovat jaettavissa vasta maaliskuun viimei
sina piiivinii. Matkalippujen uudet hinnat on ilmoitettu jo ennakkoon 
keskusasemille ja ne on myos mainittu 1. 3.-2. 6. 1973 ajan voimassa 
olevan Rautateiden aikataulun sivuilla 28 ja 29 . Uudet kuukausilip
pujen hinnat on julkaistu myos VT 50/72. 2. 

(Toj n:o To 204/241/73, 19. 3. 73.) VT 12/73. 3. 
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Ulkomaan valuutan muuntokurssit 4 
tavaraliikennettii varten 

Muuntokurssit rautatieyhdysliikenteessa ovat 26. 3. 1973 alkaen 
seuraavat: 

Luku- Rahayksikko milia 
100 Alankomaiden floriinia (gulden) 
100 Belgian frangia ................... . 

1 Bulgarian leva ... · ................ . 
1 Englannin punta ................. . 

100 Espanjan pesetaa .. ." .. . .. ... ...... . 
100 I tali an lliraa . . . . . . . . . . . . . . . . . . ... . 
100 Itavallan shillin.k,ia ............... . 
100 Jugoslavian dinaria ............... . 
100 Kreikan drakmaa . ..... ..... .. .... . 
100 Luxemburgin frangia ............. . 
100 Neuvostoliiton ruplaa, clearing- , .... . 
100 Norjan kruunua ................. . 
1 00 Portugalin escudoa . . . . . . . . . . ..... . 
100 Puolan zlotya ................... . 
100 Ranskan frangia ................. . 
100 Romanian tleiJta ................... . 
100 Ruotsin kruunua ................. . 
100 Lansi..Saksan markkaa ............. . 
100 Ita-Saksan markkaa ............... . 
100 Sveitsin frangia .......... · ......... . 
100 T anskan lkruunua ................. . 
100 Tshek!koslovakian kruunua .......... . 

1 USA:n dollari ............ .. ..... . 
100 Unkarin forinttia ................. . 

1 Kultafrangi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ... . 
Suomen markan kansainvalinen lyhennys 

Lyhennys 

Fl 
FrB 
Leva 
£ 
Pta 
Lit 
Oes 
Din 
Dr 
Frlux 
Rbl 
NKr 
Esc 
Zl 
FF 
Lei 
SKr 
DM/DBB 
M 
Frs 
DKr 
Kcs 
$ 
Ft 
FrOr 

on .............................. FM 

(Tft n:o Tou 42/230/73, 16. 3. 73.) VT 12/73. 4. 

mk 

135,20 I 
9,85 
3,60 
9,601 
6,80 
0,70 

19,1o I 
23,80 
14,30 
9,85 

524,10 . 
65,30 
16,90 
18,65 
86,201 
75,80 
88,001 

138,00 
132,50 
120,00 I 
63,30 
61,00 

3,871 
15,05 

1,541 

Kotiinkuljetusmaksujen palauttaminen 5 
Tariffimaaraysten muutoksesta johtuen peruutetaan 1. 4. 1973 al

kaen VR Kaskylehdessa n:o 43/65.8 annetut maaraykset kappale
tavaralahetysten rahtien kotiinkuljetusmaksuosuuteen liittyviista takai
sinmaksumenettelysta. 
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Tiistii johtuen miiiiriiasemilta ei eniiii liihetetii kotimaiseen tarkastus
jaostoon takaisinmaksuina kiisiteltiiviksi huhtikuun 1. piiiviinii ja sen 
jalkeen piiiviittyjen sellaisten liihetysasemilla maksettujen liihetysten 
rahtikirjojen 3-osia, joilla saapuneet tavarat vastaanottaja on itse nou
tanut. 

Miiiiriiasemilla ei eniiii myoskiiiin viihennetii B- ja A-tariffin ero
tusta huhtikuun 1. piiiviinii ja sen jiilkeen piiiviittyjen ja miiiiriiasemilla 
maksettavien liihetysten rahtikirjoissa, joilla saapuneet tavarat vastaan
ottaja on itse noutanut. 

(Toj n:o To 204/241/73, 19·. 3. 73.) VT 12/73. 5. 

Viiliaikaiset miiiiriiykset muutoksista 
V altionrautateiden Autoliikenne
julkaisussa annettuihin llikenne- ja 
tariffimiiiiriiyksiin 1. 4. 1973 lukien 

Valtionrautateiden Autoliikenne-julkaisun maariiykset ovat parhail
laan kokonaan uusittavana, mutta ne eiviit ehdi julkaisukuntoon ennen 
1. 4. 1973 voimaan tuleviksi ilmoitettuja tariffi- ja muita muutoksia. 
Taman johdosta ilmoitetaan, etta edella mainitun julkaisun miiiira
yksiii noudatetaan edelleen muilta osiltaan samalla tavalla kuin tiihiin
kin saakka, mutta 1. 4. 1973 alkaen on niiden soveltamisessa otettava 
huomioon seuraavat muutokset. 

Kiitotavaraliihetyksiii noudetaan ja kotiinkuljetetaan sekii varsi
naisilla etta keskitetyilla kotiinkuljetuspaikoilla ainoastaan liihettajiin 
tai vastaanottajan eri maiirayksesta, pyynnosta tai sopimuksesta ja 
niistii kannettaavt nouto- ja kotiinkuljetusmaksut rahditetaan aina 
varsinaisen kotiinkuljetustariffin ( 4 §:n} 2. kohdan mukaan. Nouto
ja kotiinkuljetusmaksun sisiillyttaminen kiitotavaralahetysten rahtiin 
keskitetyssa kotiinkuljetustariffissa (3 §: ssa) edellytetylla tavalla ei 
niiin allen tule enaa lainkaan kysymykseen, ellei asiakkaan kanssa teh
dyssa rahtisopimuksessa ole toisin maiiratty. 

Rahtikappaletavaraliihetysten nouto- ja kontiinkuljetuksia koskevat 
llikenne- ja tariffimaiiriiykset sailyvat varsinaisilla kontiinkuljetuspai
koilla ennallaan, mutta keskitettyjen kotiinkuljetuspaikkojen osalta ne 
muutetaan site'n, etta keskitetyssa kotiinkuljetustariffissa (3 § :n 2. 
kohdassa) maariitty kotiinkuljetusmaksu jiitetiiiin liihetysasemalla sisiil
lyttiimattii keskitetylle kotiinkuljetuspaikalle osoitetun liihetyksen rah
tiin seuraavissa tapauksissa: 

1) jos kuljetuskirjassa on lahettiijan maiiriiys "ei kotiin", "noude
taan" tai muuta vastaavaa huomautuksena siita, ettei kotiinkuljetusta 
rautatien toimittamana haluta, 
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2) jos lahetys on osoitettu selvasti kotiinkuljetusalueen ulko- 6 
puolella olevaan vastaanottopaikkaan kuten esimerkiksi kokonaan 
toisessa kunnassa sijaitsevalle paikkakunnalle, 

3) jos kysymyksessa on jaahdytysvaunussa kuljetettava lahetys, 
yli 5 m3 muuttotavaralahetys tai lahetys, jota autonkuljettaja ja yksi 
apumies eivat pysty kasittelemaan sen koon, painon, muodon tai 
muun sellaisen syyn takia, ja 

4) jos lahetys on maaratty kuljetettavaksi maaraasemalta edelleen 
valtionrautateiden tai sen kanssa yhdysliikenteessa olevalla tavara
linjalla. 

Sikali kuin maaraasemalla on tarkoitukseen soveltuvaa autokalustoa 
kaytettavissii kuljetetaan siella myos edella 1-3 kohdissa mainittuja 
lahetyksiii vastaanottajan eri pyynnosta kotiin. Tiilloin kotiinkuljetus
maksu lasketaan aina varsinaisen kotiinkuljetustariffin ( 4 §:n) 2. 
kohdassa annettujen rahditusmaaraysten mukaan. 

Lisiiksi muutetaan varsinainen kotiinkuljetustariffi ( 4 §) seka 
ravaralinjaliikenteessa sovellettava linjaliikennetariffi ( 8 §) jaljempiina 
mainituilta osiltaan seuraavan sisiiltoisiksi. Nama kuljetusmaksujen 
korotuksia sisiiltavat muutokset perustuvat sosiaali- ja terveysminis
teriOn hinnanvahvistuspaatokseen n:o 7301352, 13. 3. 1973. 
4 §:n 2 kohdan 1-3 kappaleet: 

2. Kaikissa muissa tapauksissa, ellei jiiljempiina ole toisin mali
ratty, laksetaan maksu varsinaisella kotiinkuljetusliikennepaikalla 
suoritettavista noudoista ja kotiinkuljetuksista lahetyksen tariffi
painon perusteella seuraavasti: 

Paino kg Kotiinkuljetusmaksu mk 
- 20 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3,50 

21- 50 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4,00 
51-100 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4,60 

101-150 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5,30 
151-200 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6,00 
201-300 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6,80 
301-500 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7,80 

Y1i 500 kilon kappaletavaralahetysten kotiinkuljetusmaksu on 
tariffipainon kultakin kilolta 1,5 pennia. 

Noutomaksut ovat muuten samat kuin edella maiiratyt kotiin
kuljetusmaksutkin, mutta vahin maksu on 6,00 markkaa. 
8 §:n 1 kohdan kolmas kappale: 

Viihin maksu tavaralinjakuljetuksesta on 
a) 5,00 markkaa, jos kysymyksessii on yhdistetty juna- ja auton

kuljetus, ja 
b) 7,00 markkaa, jos kuljetus tapahtuu yksinomaan tavaralinjalla. 
(Lko 22432/241/73, 19. 3. 73.) V T12/73. 6. 
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7 Muutoksia jakelu- ja tavaralinjojen liikennoimisessii 

Valtionrautateiden Autoliikenne-julkaisuun tehdaiin 1. 4. 1973 lu
kien seuraavat jakelu- ja tavaralinjojen liikennoimista koskevat muu
tokset. 

Jakelulinjaluettelo sivuilla 69-76: 

Lisataiin Karjaa-Pohjankuru jakelulinja seuraavasti: 

Linja Linjat liikenne-
n:o piireittiiin 

119 Karjaa-Pohjankuru 

Pituus 
km 

10 

Ajoreitti 

Karjaa-Pohjankuru 

Ajopaivat 

XeiL 

Muutetaan Riihirnaki-Launonen-Tervakoski ja Orivesi-Korkea
koski jakelulinjojen tiedot seuraaviksi: 

Linja 
n:o 

Linjat liikenne
piireittiiin 

Pituus 
km Ajoreitti 

111 Riihirnaki-Tervakoski 16 Riihirnaki-Napiala ( Rii
himaki 16 )-Tervakoski 

Ajopaivat 

( Riihimaki 14 ) X ei L 

413 Orivesi-Lyly 31 Orivesi-Hirsila-Kor-
keakoski-Lyly 

T avaralinjaluettelo sivuilla 80-100: 

Ov-Ha 
XeiL 
Hii-Ly 
Ti To 

Sisiillyttaen Oy Pohjolan Liikenne Ab:n Joensuu-Ilomantsi ta
varalinjaan Metonlouhi-Kovero--Tuupovaara kk linjapoikkeaman 
muutetaan edellii mainitun linjan liikennoimistiedot seuraaviksi: 

Tavaralinja n:o 43 
JOENSUU-ILOMANTSI 

Liikennoidiiiin Joensuusta Ilomantsiin ja takaisin maanantru.sm, 
tiistaisin, torstaisin ja perjantaisin poiketen linjaosuudelle Metonlouhi 
-Kovero-Tuupovaara kk vain tiistaisin ja perjanlaisin. 

Lahto Joensuusta 8.0Q..-10.00. 



Paikkakunta 

Joensuu *) 
Heinavaara 
Keskijarvi 
Metonlouhi 
Kovero 
Tuupovaara kk 
Marjovaara 
Maukkula 
Ilomantsi kk 

*) = yhdysasema. 
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Tavaranhuoltopaikka 

Oy Pohjolan Liikenne Ab 

Autohuolto T. Kuronen 
Tuupovaaran Ostola 

Matkahuolto 

Linja kuuluu Joensuun osastoon. 

Aakkosellinen paikkakuntaluettelo sivuilla 35-45: 

12 

T ariffi valima tka 
Joensuusta 

25 
35 
47 
49 
59 
57 
66 
77 

Poistetaan luettelosta seuraavat paikkakunnat merkintoineen. 
Herajoki ( sisallytetty Riihimaen kotiinkuljetusalueeseen), Kormu, 

Launonen, Tuupovaara ja Vahikkala. 
Lisataan luetteloon Kovero ja Tuupovaara kk seuraavasti: 

Paikkakunta 

Kovero 
Tuupovaara kk 

Palvelu- Linja 
muoto n:o 

I 43 
I 43 

Yhdysasema 

Joensuu 
Joensuu 

Tariffi
km 

49 
59 

Autokuljetuk
set hoitaa 

PL Joensuu 
PL Joensuu 

Edella olevan johdosta tehdaiin lisaksi Liikennepaikkojen Koodit-
julkaisun (lorn. VR 2629) autoliikenneosaan seuraavat korjaukset: 

Poistetaan 
Joensuun kohdalta Tuupovaara 
Riihimaen kohdalta Herajoki, Kormu, Launonen ja Vahikkala 

Lisataan 
Joensuun kohdalle Kovero 043 

Tuupovaara kk 044 

(Lt n:o Lko 22379/66/73, 15. 3. 73.) VT 12/73. 7. 

7 

Liikennepaikkojen valimatkat-julkaisu: muutoksia 8 
1. 4. 1973 lukien ei rahtikappaletavaralahetyksista kanneta jatko

kuljetuslisiia seuraavilla liikennepaikoilla: 
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Airaksela 
Enonjarvi 
Hillosensalmi 
Humppila 
Huttula 
Jaalanka 
Kannonk.oski 
Kaskinen 
Kihnio 
Kilpua 
Kivesjarvi 
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Kolbo 
Kris tiinankaupunki 
Kurkimaki 
Kyttala 
Leino 
Maanselka 
Matku 
Mellila 
Muijala 
Narpio 
Perala 

Pesiokyla 
Pihtipudas 
Pitkalahti 
Salminen 
Simola 
Syrja 
Vainik.kala 
Virrat 
Voikoski 
Ammansaari 

Tastii johtuen edella mainittujen liikennepaikkojen kohdalle merki
taan julkaisuun "Liikennepaikkojen valimatkat" 1. 4. 1973 lukien 
sarakkeeseen 6 merkinta: jatkokuljetuslisaa ei perita. 

(Lko 22062/67/73, 16. 3. 73). VT 12/ 73. 8. 

1. 4. 1973 lukien muutetaan Kuovilaa koskevat merkinnat seu
raaviksi: 

1 
Kuovila
SkogbOle 

2 
6 

3 4 
Kr 19, Tku 94 

5 
Hil 

Koodimerkinnat poistetaan julkaisusta "Liikennepaikkojen koodit" 
(Lko 22418/67/73 16. 3. 73.) VT 12/73. 8. 

1. 4. 1973 lukien muutetaan Tuupovaaran liikennoimistapamerkinta 
sarakkeessa 5 merkinniiksi Tt. 

( Lko 31368/67/73, 12. 3. 73.) VT 12/73. 8. 

Hirvennavan liikennoimistapamerkintii sarakkeessa 5 muuttuu 
merkinniiksi Hrl T t 

Kolarin aseman alaisena avataan liikenteelle Sorakuopan raiteet 
ja otetaan julkaisuun 1. 4. 1973 lukien seuraavm merkinnoin: 

Kolari 
Sorakuopan raiteer 
905-35580 

Kola 11 Tt 

Tornion keskusaseman alueella avataan km:lla 1085 + 100 m 
liikenteelle Rautuvaara-niminen vaihde ja otetaan julkaisuun 1. 4. 1973 
lukien seuraavm merkinnoin: 



Rautuvaara 
Rra 785-35518 

30 
Tor 

Kolari 18 
Tor 201 
Lla 219 
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Tt Hpj 510. 
Hy 954. 
Jy 720. 
Kv 966. 
Par 898. 
Pm 782. 
Sk 667. 
Tl 866. 
Yv 455 

12 

Hpk 785. Hko 813 
Ilm 608. Jns 768 

Kr 1053. Kon 499 
Lh 1001. 01 333 
Pko 751. Psi 1010 
Pri 858. Ri 942 

Sij 668. Tpe 826 
Tku 994. Vnj 780 

Rautaruukki Oy:tii varten 

Rautuvaaran vaihde erkanee 
Kolarin ja Akiisjoen viililtii 

Asianrnukaiset merkinnat rehdaan myos julkaisuun Liikenne
paikkojen koodit. 

(Lko 22062/67/73 , 12 . 3. 73. ) VT 12/73. 8. 

1. 4. 1973 lukien muutetaan liikennoimistapamerkinnat sarakkeessa 
5 seuraavasti: 

Pulsa Hrl Tt 
Murtomili Hrl Tt 
Huopalahti Hrl 

(Lko 22062/67/73) 12. 3. 73. VT 12/73. 8. 
(Lko 22062/67/73) 12. 3. 73. VT 12/73. 8. 
(Lko 22263/67/73) 12. 3. 73. VT 12/73. 8. 

8 

Liikennoimisrajoituksia ja liikenneWi koskevia lyhenteita 9 
03. 06 . 1973 lukien kaytetaan tavarajunaliikenteessa seuraavia 

liikennoimisrajoituksia ja liikennetta koskevia lyhenteita: 
Liikennoirnisrajoituksia koskevat lyhenteet: 

rna -rnaanantaisin 
ti -tiistaisin 
ke -keskiviikkoisin 
to -torstaisin 
pe -perjantaisin 
Ia - lauantaisin 
su sunnuntaisin 

Esim: 
rna - la -rnaanantaista - lauantaista 
rna - pe -maanantaista - perjantaihin 
su - pe -sunnuntaista - perjantaihin 
jne. 
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Huomattava on, etta em viikonpiiiviimerkinniit tarkoittavat nimen
omaan kyseessii olevia viikonpiiiviii . 

Joka pii.iva kulussa olevan tavarajunan kohdalla ei tehdii kulussa
olorajoitusta osoittavaa ( ma-su) viikonpiiivamerkintiia . 

Muut lyhenteet: 
aks -akselia 
tn -tonnia 
v -vaunu(t) 
vk -vaunukuorma 
vt -tyhjii vaunu 
vx -korjattavaksi lahetettiiva vaunu 
po -postia kuljetettava vaunu 
r -ryhma ( vaunuryhma) 
emk -erikseen mainitut kiitotavaraliihetykset 
etp -etelapuolelle 
itp -itiipuolelle 
lp -liinsipuolelle 
PP -pohjoispuolelle 
kp -helposti pilaantuva kiitotavara 
-+ -vaunun kulkusuunta 
tv -tarvittaessa 
K -kappaletavaravaunu 
KI -kiitotavaravaunu 
AS -asemavaunu 
AL -aluevaunu 
SI -siirtovaunu 
su -suuntavaunu 
RU -ruumisvaunu 
ST -sotilasvaunu 
EL -eliiinvaunu 
OT - VR--omaa tavaraa 
kond tai 
jnm -juna miehitetty 

Miehittiimattomistii junista ei erillista ma1nmtaa. 
Tavarajunaliikenteessa junalajeja koskevat lyhenteet ja merkitykset: 

TK -kiitotavarajunat, jotka piiiiasiassa ovat kiito- ja kappale-
tavaran kuljetusjunia ja, joiden suurin sallittu nopeus 
on yli 7 5 km/h. 

T -tavarajunat, jotka hoitavat kuljetuksia jakelu- ja keriiily-
asemien ja/tai ratapihojen valilla. 

JK -jakelu- ja kerailyjunat suorittavat vawiuston jakelua 
jakeluasemittain kuormaus- ja purkauspaikoille tai 
keriiilyii kuormaus- ja purkauspaikoilta keriiilyasemille. 
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-Se osa tallaisesta toiminnasta, joka rajoittuu vain yhden 9 
liikennepaikan alueella siihen liittyvine raiteistoineen 
ja pistoraiteineen on paivystystoimintaa eika lueta JK
juniin kuuluvaksi ( paivystajan tunnus on PV). 

Aikatauluissa kaytettavien lyhennysten ja merkkien selitykset: 
Aikataulukirjan Yleisen-osan ( sivu 3) mukaiset. 

Mikali epaillaiin, etta jonkin lyhenteen merkitys ( sahkeessa . tai 
kaukokirjoitinsanomassa) saatetaan tulkita erheellisesti on tekstin 
laatijan talloin valtettava ko. lyhenteen kayttoa. 

(Lt n:o Lko 31413/63/73, 12. 03. 73.) VT 12/73. 9. 

Matkalippu- ja tavarakuljetustutkimus henkilojunissa 1 0 
15-31. 3. 1973 

Huomautetaan, etta 25-31 . 3. 197 3 valisena aikana suoritetaan 
k aikissa henkili::ijunissa rataosia Helsinki-Riihimaki ja Helsinki-Kirk
konummi lukuunottamatta ylimaarainen matkalippu- ja tavarakuljetus
tutkimus. Asiasta on annettu tarkemmat ohjeet liikennetoimiston lii
kennepiirien paalliki::iille osoittamassa kirjelmassa n:o Lko 31430/67/ 
73, 16. 3. 1973. 

(Lt n:o Lko 31430/67/73, 19. 3. 73.) VT 12/73. 10. 

Lennatinliikenne 11 
Kuopion asemalla lakkautetaan yleinen sahkosanomavaihto hUhti

kuun 1 paivasta 1973 lukien. (Lko n:o 22376/439/73.) VT 12/ 
73 . 11. 

Linja- ja ratapiharadiojarjestelmat 

Radiopuhelimen kayttoohjeet on uusittu. Uusitun painoksen, "Ra
diopuhelimen kaytti::iohjeet" VR 2740, perusjakelu on suoritettu. Van
ha painos, "Radiopuhelimien kaytto", on havitettava. 

(N:o Lko 22170/435/73, 12. 3. 73.) VT 12/73. 12. 

Avoimia virkoja ja toimia 12 
Ap 1 l rakennusmestarin (A 21) virka,· toistaiseksi Helsingin rata

piirissa (Kerava; viran haltija toimii Keravan vastuualueen vastaavan 
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rakennusmestarin tehtavissii) ja yp 2 l rakennusmestarin (A 20) virka, 
toistaiseksi Oulun ratapiirissii Tornion vastuualueella (Pella). 

Rataosaston johtajalle osoitetut hakemukset on toimitettava rauta
tiehallituksen kirjaajalle. viimeistiiiin 11. 4. 1973 ennen kello 12 (pos
titse ennen virka-ajan piiattymistii) . 

Nelja ratavartijan tointa, joista kaksi toistaiseksi Kouvolan rata
piirissii ( 1 Kouvola ja 1 Lappeenranta) ja kaksi toistaiseksi Pieksii
maen ratapiirissii ( 1 Pieksamiiki ja 1 Iisalmi). Rataosaston johtajalle 
osoitetut hakemukset on toimitettava ao. ratapiirin paiillikolle viimeis
tiiiin 11. 4. 1973. 

Apulaisinsinoorin (A 26) virka, toistaiseksi rautatiehallituksen ko
neosastolla. Rautatiehallituksen paajohtajalle osoitetut hakemukset on 
toimitettava rautatiehallituksen kirjaajalle viimeistaiin 13. 4. 1973 en
nen klo 12 ( postitse ennen virka-ajan paiittymista). Em. virkaan ni
mitetty tullaan sijoittamaan toistaiseksi koneteknilliseen toimistoon. 

T oisen luokan 1. pl asemapaallikon virka. Rautatiehallitukselle osoi
tetut kirjalliset hakemukset on toimitettava rautatiehallituksen kirjaa
jalle viimeistaan 16. 4. 1973 ennen klo 12.00 (postitse ennen virka
ajan paattymista). Edella mainittuun toisen luokan 1. pl asemapaalli
kon virkaan nimitetty tullaan sijoittamaan toistaiseksi Hameenlinnan 
liikennealueelle ( H1) . 

Alemman palkkaluokan apulaisasemapaiillikon virka (A 22 pl), 
kaksi ylemman palkkaluokan toisen luokan kirjurin virkaa (A 18 pl), 
kaksi alemman palkkaluokan asemamestarin virkaa, alemman palkka
luokan toisen luokan kirjurin virka, seitseman veturinkuljettajan virkaa 
ja nelja konduktoorin virkaa. Rautatiehallituksen liikenneosaston paal
likolle osoitetut kirjalliset hakemukset on toimitettava rautatiehalli
tuksen kirjaajalle viimeistaiin huhtikuun 16 paivana 1973 ennen klo 
12.00 (postitse ennen virka-ajan paattymista). 

Edella mainittuihin virkoihin nimitetyt tullaan sijoittamaan tois
taiseksi seuraavasti: 

a.p. apulaisasemapaallikko (A 22 pl): Savonl.it?nan ( 1 Par) lii
kennealueelle, 

y.p. 2 luokan kirjurit (A 18 pl): Joensuun liikennepiiriin (1) ja 
Lieksan liikennealueelle ( 1 Lis ) , 

a.p. asemamestarit: Lieksan ( 1 Lis) ja Savonlinnan ( 1 Sl) liiken
nealueille, 

a.p. 2 luokan kirjuri: Kemin liikennealueelle (1 Kern), 
veturinkuljettajat: Oulun ( 4), Rovaniemen ( 1) ja Joensuun (2) 

varikoille, seka 
konduktoorit: Rovaniemen ( 1 Roi) ja Joensuun {3 Jns) liikenne

alueille. 
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2 1. sahkoasentajan to1m1, kuusi veturinlammittajan tointa, nelja 13 
vaihdemiehen tointa, neljatoista junamiehen tointa, kolme vaununtar
kastajan tointa, nelja vaununvoitelijan tointa ja kaksikymmentakaksi 
asemamiehen tointa. Liikenneosaston paallikolle osoitetut kirjalliset 
hakemukset on toimitettava asianomaisen liikennepiirin paallikolle vii
meistaan 18..4. 1973. 

Edella mainittuihin toimiin nimitetyt tullaan sijoittamaan toistai
seksi seuraavasti: 

2 l. sahkoasentaja: Joensuun varikolle ( 1), 

veturinlammittajat: Oulun varikolle ( 4) ja Savonlinnan ( 2 S1) lii
kennealueelle, 

vaihdemiehet: Oulun 1 01) ja Joensuun (3 Jns) liikennealueille, 

junamiehet: Oulun (5 01), Kemijarven (1 Kja), Kemin (2 Kern), 
Joensuun (5 Jns) ja Savonlinnan (1 S1) liikennealueille, 

vaununtarkastajat: Oulun ( 1), Kemin ( 1) ja Joensuun ( 1) vari
koille, 

vaununvoitelijat: Oulun (1) ja Joensuun (3) varikoille seka 

asemamiehet: Oulun ( 4 01, 1 Km1), Rovaniemen ( 1 Roi), Kemin 
(3 Kern), Lieksan (1 Hol), Joensuun (5 Jns, 1 Vih, 2 Oku) ja Sa
vonlinnan (2 Sl, 1 Pu, 1 Rmi) liikennealueille. 

Y p 2 l rakennusmestarin (A 20) virka, toistaiseksi Kouvolan rata
piirissa Kouvolan vastuualueella ( Kouvola). Rataosaston johtajalle 
osoitetut hakemukset on toimitettava rautatiehallituksen kirjaajalle vii
meistaan 18. 4. 1973 ennen kello 12 (postitse ennen virka-ajan piiiit
tymistii). 

Opastinasentajan toimi, toistaiseksi Tampereen ratapiirissa (Tam
pere); apulaiskanslistin (A 10) toimi, toistaiseksi Kouvo1an ratapiirin 
toimistossa ( Kouvola) ja konttoriapulaisen (A 8) toimi, toistaiseksi 
Helsingin ratapiirin toimistossa (Helsinki). Rataosaston johtajalle 
osoitetut hakemukset on toimitettava ao. ratapiirin paallikolle viimeis
taan 18. 4. 1973. 

1 luokan varastonpaallikon virka toistaiseksi Pieksamaen varas
tossa. Rautatiehallitukselle osoitetut hakemukset on toimitettava rau
tatiehallituksen kirjaamoon viimeistaan 18. 4. 1973 ennen kello 12 
( postitse ennen virka-ajan paattymista). 

Kuusi alemman palkkaluokan toisen luokan kirjurin virkaa (A 15), 
toistaiseksi rautatiehallituksen talousosastolla. Rautatiehallituksen ta
lousosaston johtajalle osoitetut kirjalliset hakemukset on toimitettava 

. rautatiehallituksen kirjaajalle viimeistaan 18. 4. 1973 ennen kello 12 
( postitse ennen virka-ajan paattymista). 
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Edella mainittuihin virkoihin nimitetyt tullaan toistaiseksi sijoitta
maan seuraavasti: yksi taloustoimistoon, kolme tilitoimistoon ja kaksi 
tietokonetoimistoon. 

HUOM. 
Rautatiehallituksen kirjaajan osoite : Vilhonkatu 13, 00100 Hel

sinki 10. 

14 Kadonneita henkilokortteja 

Helsingin keskusaseman ylim. siivoojalle Kerttu Sofia Forsstromille v. 1954'
kirjoitettu henkilokortti n:o 051731 on kadonnut ja kuoletataan. (Hki lp 926/ 
14/73, 12. 3. 73.) 

Helsingin keskusaseman vaihdemiehelle Arvid Heiskaselle 28. 12. 1960 kirjoi
tettu henkilokortti n:o 052005 on kadonnut ja kuoletetaan. (Hki lp 976/14/73, 
15. 3. 73.) 

15 V eturimiesoppilalta otetaan 

Valtionrautateiden Hyvinkaiin, Kuopion ja Turon konepajalle seka Oulun ja 
Pieksamaen varikolle otetaan veturimiesoppilaita kursseille, jotka alkavat Hyvin
kailla, Kuopiossa, Oulussa ja Pieksamaella syyskuussa 1973 ja Turussa marras-
kuussa 1973. · 

Oppiaika on 2,5 vuotta ja oppilaille maksetaan tyeehtosopitnuksen mukaista 
palkkaa. Vapaata asuntoa tai muita etuja ei ole. 

Paasyvaatimukset ovat: Suomen kansalaisuus, n. 17-20 vuoden ika ja suori
tettu arnmattikoulun ( metallityO-, auto- tai sahkoosaston) tai keskikoulun oppi
maarii tai vastaavat tiedo~ 

Hakeminen on tehtava kayttamillii hakulomaketta, joka saadaan ilmaiseksi 
edella mainituilta konepajoilta tai Oulun ja Pieksamaen liikennepiiristii. Postitse 
hakulomaketta pyydettaessa ei tarvitse liittiia mukaan postimerkkeja. Konepajojen 
osoitteet ovat: Valtionrautateiden konepaja Hyvinkiiii, Kuopio tai Turku. Liiken
nepiirien osoitteet ovat : Oulun liikennepiiri Oulu ja Pieksamaen liikennepiiri: 
Pieksamili. 

Hakemuslomakkeet on lahetettiiva huhtikuun 9 paivaan mennessa ao. kone
pajoihin ja piireihin. Sopiviksi katsorut kutsutaan myohemmin psykoteknillisiirr 
kokeisiin . Kevaalla -73 koulunsa lopettavat voivat hakea . 

Pieksamaen varikon veturimieskurssin suorittaneet sijoitetaan Pieksiimiien jao 
Joensuun liikennepiireihin. 

(Lko 1596/151/73, 16. 3. 73.) 

16 Nuorisovaihtoa Suomen ja Liinsi-Saksan valilla 

Rautatiehallituksen sosiaalijaoston ja Liinsi,Saksan liittoratojen sosiaaliviraston 
kesken on sovittu rautatieliiisten kouluikiiisten lasten vaihdosta kuluvana vuonna 
siten, ettii suomalainen tyttoryhma (21 tyttoa ja johtaja) tekee yhteismatkan 
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Liinsi-Saksaan, jossa oleskelu tapahtuu 27. 7.-17. 8. 1973 Kaub 'issa Reinen var- 16 
rella. 

Matka on tarkoitettu ensisijaisesti 15-17 vuoden ikiiisille koululaisille, jotka 
ovat lukeoeet saksaa tai eoglantia, etusija saksaa lukeneilla . 

Kustannukset, joihin sisaltyViit tarpeelliset laiva- ja makuuvaunupaikkaliput 
seka yllapito matkan aikana nousevat 550 markkaan. Myohemmin tullaan kus
tannuslaskelmat tarkistamaan. 

Koska 21 cyton ryhma ei viela varsinaisen ilmoittautumisajan paattyessa 20. 3. 
1973 tullut taysilukuiseksi, on matkalle viela paikkoja vapaana. Pyydii=e ha
lukkaita viilittomasti kirjallisesti ilmoittautumaan os. : VR:n Urheilutoimikunta, 
rautatiehallitus, Helsinki. Ilmoittautumisessa on mainittava kotiosoite ja koulu
laisen tarkka syntymaaika. 

Huom. Jiiljella olevat paikat tiiytetiian ilmoittautumisjiirjestyksessii . 

Rautatiehaltituksen sosiaaliiaosto 



Helsinki 1973. Valtion painatuskeskus 



VIRALLISIA 
TIEDOTUKSIA 

1973 N:o 13 

Vilttaus Vlrallislln tiedotukslln merkltaan: VT 1/72.2 (- lehden numero. vuosl, 
asian numero). Jakelun muutokset on llmoitettava painatusjaostoon. 
Tolmltus: Rautatlehallitus, lehtipalvelu. 29.3.1973 

sis a 11 y s: 

1. Rontgenpienoiskuvaukset. 
2. Lantinen yhdysliikenne- NORDEG. 
3. Transkonteineritariffi ( tariffi n:o 

9145) . 
4. Uusi sotilastariffi 1. 4. 1973 alkaen. 
5. Erruta taloudellisia indeksisarjoja. 
6. Matkalippualennuksia. 

7. Vaunukuormien painon tatkkailu ja 
tavaramaarien tarkistusmittaukset. 

8. }to:n korjauslehti 5 ja Jtt:n kor
jauslehti 15. 

9. Liikennepaikkojen valimatkat 
-julkailu: o i k a i s u . 

10. Avoimia virkoja ja toimia. 
11. Kadonneita henkilokortteja. 

Rontgenpienoiskuvaukset 1 
Valtionrautateiden ja Oy Yleisrontgen Ab:n valilla solmitun ku

vaussopimuksen mukaisesti suorittaa mainitun yhtion kuvaaja rontgen
vaunussa A 95 rautatiehenkilokunnan ja heidan perheenjasentensa 
( vaimot ja 15-18-vuotiaat lapset) rontgenpienoiskuvauksia Pasilan 
konepajalla ja Helsingin varikolla palveleville henkiloille seuraavasti: 

Pasilan konepaja: 

3.-5. 4. 1973 klo 8.30-11.00 ja 12.00-15.30 

Helsingin varikko: 

10.-12. 4. 1973 klo 9.00-10.00 (naiset) seka 10.00~12 .00 ja 
13.0~16.00 (miehet). 

Asiaan liittyvana terveydenhuoltojaosto ilmoittaa, etta Helsingin 
asemalla suoritettava kuvaus tapahtuu 25. 4.-10. 5. 1973 valisena ai
kana myohemmin ilmoitettavan aikataulun mukaisesti. 

Niille tyontekijaryhmille, joille ei jaeta VR Virallisia tiedotuksia 
on asianomaisten lahimpien esimiesten ilmoitettava rontgenpienois
kuvauksen toimeenpanosta. (Thj n:o 10, 19. 3. 73.) VT 13/73. 1. 

9116/73 
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2 Lantinen yhdysllikenne - NORDEG 

NORDEG-tariffin (tariffi n:o 9162) ilmestyy 1. 4. 1973 lisiilehti 
n:o 40, joka sisaltaa rom. uudet DB:n rahtitaulukot ( tauluk:ot I A ja 
I B). 

Lisalehdet jaetaan niiden saavuttua Saksasta. 
Tassa yhteydessa muistutetaan viela, etta kunnes DR:n transito

taulukot II B (NORDEGin sivuilla 141-143) tulevat uudestaan 
painatetuiksi, korotetaan niissa Ruotsin kruunuina ilmoitettuja rahteja 
kertoimella 1,06 valuuttakurssien muuttumisen johdosta. 

(Tft n:o Tou 11/252/73, 26. 3. 73.) VT 13/73. 2. 

3 Transkonteineritariffi ( tariffi n:o 9145) 

Transkonteineritariffista on tehty uusi painos, joka tulee voimaan 
1. 4. 1973 lukien. Se korvaa 1. 4. 71 voimaan tulleen painoksen. Uusi 
painos on otettu, koska rahdit ovat muuttuneet melkein kaikilla osuuk
silla eri rautateiden sisaisten tariffikorotusten seka valuuttakurssien 
muutosten vuoksi. Lisaksi on Bulgarian rautatiet (BDZ) tullut mu
kaan tariffiin. Uusi painos jaetaan aikanaan niille, joilla nyt on tariffi 
kaytossaan. 

(Tft n:o Tou 21/252/73, 26. 3. 73 .) VT 13/73. 3. 

4 Uusi sotilastariffi 1. 4. 1973 alkaen 

Uusi sotilastariffi tulee voimaan 1 paivana huhtikuuta 1973 ja silla 
kumotaan heinakuun 1 paiviina 196 7 voimaan tullut sotilastariffi, joka 
on julkaistu tariffisaann6n liitteena 7. Duden sotilastariffin perusjakelu 
suoritetaan painatusjaoston toimesta. Koska uusi sotilastariffi ei toden
nakoisesti valmistu jaettavaksi 1. 4. 1973 mennessa, annetaan seuraa
vassa uuden sotilastariffin soveltamisessa tarvittavat ohjeet: 

Henkiloliikenne 

Henkiloliikenteen osalta ei ole tapahtunut sotilaslippujen kaytta
misen kannalta muutoksia. Sotilaslipuista peritaiin edelleenkin yleisen 
tariffin mukainen 238 km:n matkalle kelpaavan lipun hinta. Myos 
varusmiehille liikennepaikoilla 50 % :n alennuk:sin myytavien lippujen 
maaraykset sailyvat entisellaiin. 

Matkatavaraa koskevat maaraykset eivat ole myoskaan muuttuneet. 
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Tavaraliikenne 

Kiito- ja rahtitavaraa tai joukkoja kuljetettaessa kaytetaan kuljetus
kirjana sotilaskuljetuskirjaa lomake SA kulj. 1037. 

Sotilaskuljetuskirjaan merkitty tavara rahditetaan "sotilastavarana" 
valtionrautateiden tariffisaannon ja tavaranluokitustaulukon yleisia 
maarayksia soveltaen, joten rahditettaessa otetaan huomioon mm. eri 
vaunua, varattua vaunua, tavaran kookkuutta, erillistavaraa seka lam
mitys- ja jaahdytystavaraa koskevat erityismaaraykset. 

Kiito- ja rahtikappaletavaraliihetysten ( enintaiin 4 899 kg) osalta 
on rahtikirjaan merkittava myos tavaran laatu ja esineluku. Vaaralli
sista aineista on tehtava VAK:n mukaiset lisiimerkinnat. 

Sotilaskuljetuskirjalla lahetettavat kappaletavaralahetykset rahdite
taan samalla tavalla kuin tavallinen kappaletavarakin. 

Vaunukuormaliihetykset (paitsi joukkojen kuljetuksessa) rahdite
taan sotilastavarana katetussa vaunussa vaunukuormaluokan 6 ja avo
vaunussa luokan 8 mukaan. Siiiliovunut rinnastetaan avovaunuihin ja 
3-akseliset vaunut 2-akselisiin, joten sotilaskuljetuskirjalla lahetettava 
sailovaunutavara rahditetaan myos luokan 8 mukaan. Vaunukuormien 
tariffipainot maarataan yleisten tariffimaaraysten mukaan ja. rahteihin 
sovelletaan myos 20 ja 25 tonnin painoluokkia seka vaunukuormien 
vahimpia maksuja. 

Jos samalla kertaa lahetetaiin useita vaunukuormia samalle maara
asemalle, saadaan vaunut merkita samaan sotilaskuljetuskirjaan. 

Joukkojen kuljetus 

Jos sarnaan sotilaskuljetuskirjaan on merkitty joukko-osaston tai 
yksikon kuljetus rahtitavarana kalustoineen, hsketaan kuljetusmaksu 
seka katettujen etta avovaunujen osalta vaunukuormaluokan 9 mukaan 
7 500 kilolta kutakin kuljetukseen kaytettya vaununakselia kohden. 
Poikkeuksena Eims-vaunu, joka rahditetaan 2-akselisena vaununa. 
Sotilaskuljetuskirja laaditaan samalla tavalla kuin tahiinkin asti. 

Mi:kali vaunuja kaytetaiin vain pa1kallisiin kuormausharjoituksiin, 
peritaan niista vuorokautta kohden sama maksu kuin yleisen tariffin 
mukaan peritaan vaununvuokraa kahdelta vuorokaudelta maksuttoman 
kuormausajan ylittamisesta. 

Vaununvuokrat, vaihtotyokorvaukset yms. sotilastariffissa mainitse
mattomat maksut peritaiin yleisen tariffin mukaan. 

Sotilasrahtikirjojen kirjaamisessa ja tilittamisessa noudatetaan tili
tyssaannossa annettuja maarayksia. 

Rahtiluottotilien kasittelyssa ja luottovelan maksamisessa nouda
tetaan tariffi- ja tilityssaannon maiirayksia. 

4 
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Rahtiluottotilien kaytostii peritaan yleisen tariffin mukainen rahti
luoton korvaus. 

Puolustusvoimien rahtiluottotilien tilinomistajat, nimilyhennykset, 
laskutusosoitteet ja tilien numerot ovat sailyneet ennallaan. 

(Tft n:o To 199/241/73, 23. 3. 73.) VT 13/73. 4. 

Eraita taloudellisia indeksisarjoja 

.s 
" i ~ .9 .. -5- - -= . .s -~~ ::1 ~ .... l!;; . =- ~~~-~ ·;,.C_ ]XI_ "11 "0 c::--.!:: ~- a-o.sg 

] ""'8 ·;;-l:ls -~ Jl!! E8 .... s]§ U-- ]~.-4 ]~ .!!.~- -=·~ ~ ... . =·;II ~·~II ~,S-]11 
~ g:~ I .... g . ., R 

·g ~:3;:: g"' ·a ~:a~ 5Sg~ 5~5~ 
--~0\ ... -a; .co..wa-.. "'M ... "0~ ... 

::1 E-c]=. :S..e..e= :5]!!!:. > iil ... = E-< t'l>d :~= 

1972 II 245 328 370 153.8 152.9 
III 247 330 370 154.2 153.3 
IV 251 334 371 157.4 156.4 
v 253 335 372 161.9 160.9 

VI 254 335 375 162.3 161.3 
VII 256 339 376 163.4 162.4 

VIII 257 340 376 163.7 162.7 
IX 259 343 377 164.2 163.2 
X 260 346 380 164.5 163.5 

XI 262 352 380 165.3 164.3 
XII 262 356 383 165.8 164.8 

1973 I 265 363 388 167.6 166.5 
II 267 367 388 168.7 167.5 

(N:o To 80/22/73, 26. 3. 73.) VT 13/73. 5. 

Matkalippualennuksia 

Helsinki (lyhinta tieta), 4. 4.-17. 4.1973 Suomen ja Neuvostoliiton 
tieteen ja tekniikan paivien toimikunnan Helsingin Messuhallissa 6.-
15. 4. 1973 jarjestamaan Neuvostoliiton tieteen ja tekniikan saavutus
ten nayttelyyn matkustaville. 

Matkustajalle myydaan meno- ja paluulippu 20 % :n alennuksella 
ja annetaan lomake VR 2416 (huom. lomake uusittu). Matkalippu 
on lunastettava vahintaan 100 km:n matkalle menosuuntaan. Matka
lippuun tehdaan hintasarakkeen eteen koodimerkinta "94" joko kir
joittaen tai leimalla. Vastaava merkinta on tehtava myos kantaosaan. 
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Ostetut matkaliput oikeuttavat matkustamaan vain ylla mam1ttujen 6 
paivien aikana ( mainitut paivat mukaan luettuina). Alennus ei koske 
lastenlipulla matkustavia. 

(Mt n:o Lko 31361/242/73, 19. 3. 73.) VT 13/73. 6. 

Vaunukuormien painon tarkk~ilu ja tavaramiiiirien 'I 
tarkistusmittaukset 

Yhdenmukaisen menettelytavan ja kaikkien tarpeellisiksi katsottu
jen tietojen saamiseksi kumotaan eri kirjelmilla (N:o Lt 1244/1920 
26. 4. 61, Lt 1324/2103 4. 5. 61, Lko 22116/5839 7. 11. 68, Lko 
2240/684 5. 2. 70, Lko 2479/1429 8. 3. 71, Lko 31115/4600 4. 8. 71, 
31115/6296 3. 11. 71, Lko 23451/61/72 10. 10. 72) aikaisemmin 
vaunukuormien painon tarkkailusta, tavaramaiirien tarkistusmittauksista 
ja naita koskevien toimintakertomus'ten laatimisesta ja lahettamisesta 
annetut ohjeet ja maaraykset 1. 4. 1973 lukien, josta alkaen nouda
tetaan seuraavia ohjeita: 

Koepunnitukset ja tarkistusmittaukset 

Koepunnituksen tai tarkistusmittauksen suorittaneella asemalla laa
ditaan luettelo "Punnitut ja tarkastetut vaunukuormat" (lorn. 4476 
3.72 tai sen jalkeen painettu) kolmena kappaleena, joista yksi liihe
tetaan kotimaiseen tarkastusjaostoon ( trk), yksi kotimaiseen tavaralii
kennejaostoon (ltkt) ja yksi liikennepiirin toimistoon. Sahatavaran 
koepunnituksista laaditaan luettelo neljana kappaleena, joista yksi liihe
tetaan liikennepiirin markkinointiryhman kautta markkinointitoimis
toon ja muut kuten edella mainittu ( trk, ltkt, lpt). Erikoisesti on huo
mattava, etta vain punnitus- tai tarkistusasema laatii ja lahettaa luette
lot, ja etta luettelo laaditaan ja lahetetaan heti, kun kaikki tarpeelliset 
tiedot lomakkeelle on saatu. 

Lomakkeen tayttiimisessa on huomattava, etta siihen on ehdotto
masti merkittava kaikki rahditukseen vaikuttavat seikat. Pinotavara
kuormista merkitiian rahtiluokka, · pinokuutiometrimaara, puutavaralaji, 
kuorima-aste, T = tuoretta tai K = kuivaa. Tukki- ja pylvaskuormista 
merkitaan rahtiluokka, kappale- ja kuutiojalkamaara. Sahatavarakuor
mista merkitaan puulaji, laatu, T tai K ja standartti- tai kuutiometri
maara. Kaikkien luetteloiden huomautuksia-sarakkeeseen merkitaan lii
hettajan nimi ja mihin toimenpiteisiin punnituksen tai tarkistusmit
tauksen johdos ta on ryhdytty. 

Punnituslaput (lorn. 3708) on punnitusasemalla kiinnitettava rahti
kirjojen tilitysosiin. 
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8 Punnituspyynto 

Ellei vaunukuormalahetyksen painoa voida lahetysasemalla maiiriitli, 
on lahetys punnittava joko valiasemalla tai miiariiasemalla olevalla rau
tateiden vaunuvaa'alla, poikkeuksena rautatehtaiden romulahetykset, 
joista eri sopimukset. Lahetysasemalla kirjoitetaan punnituspyynto 
(1om. 3711), joka on pantava vaunusaatteen viiliin suorana, jotta se 
helposti huomataan. Vaunusaatteeseen tehtiivii lisaksi merkinta "Pun
nittava". 

Punnituspyynnon painosarakkeen tiiyttaa punnitusasema ja lahet
tiiii punnituspyynnon, punnituslapun (1om. 3708) ja vaunusaatteen 
( ja/ tai rahtikirjan) vaunun mukana miiiiraasemalle, joka laskee rahdin 
rahtikirjaan ja punnituspyyntoon sekii palauttaa punnituspyynnon lahe
tysasemalle, jossa tehdaan tarpeelliset merkinniit sinne jaaneisiin rahti
kirjan osiin. 

T oimintakertomus 

Jokaisen vaaka-aseman on kuukausittain laadittava toimintakerto
mus lomakkeelle "Selostus punnituista vaunuista ja kuutiomaarien 
tarkistuksista" (1om. 3 706), joka laaditaan kahtena kappaleena, joista 
toinen lahetetaan kotimaiseen tavaraliikennejaostoon (ltkt) ja toinen 
liikennepiiriin. Jos muilla asemilla suoritetaan vaunukuormien tarkis
tusmittauksia, laaditaan niistakin toimintakertomus lomakkeelle 3706. 

Em. lomakkeita 4476 ja 3706 ei siis liihetetii yleiselle toimistolle. 
Vaikka ylipainoja esiintyy usein monien muidenkin tavaralajien, 

kuten romun, rikasteen, hakkeen, turpeen ym. kuljetuksissa, ovat ne 
yleisimpiii kuitenkin paperipuu-, tukki- ja sahatavaralahetyksissii. Ta
man johdosta on puutavarakuormien painon arvioimiseen kiinnitettiivii 
erityista huomiota. On tarkistettava, etta rahtikirjaan merkitty kuutio
miiiirii on yhtiipitiiva vaunuun. kuormatun kuutiomiiiiran kanssa ja jat
kuvissa lahetyksissii maiiriittiivii tarvittaessa lahetyseran ensimmiiiset 
vaunut punnittaviksi niiden jiilkeen kuormattavan tavaran painon ar
vioimisen helpottamiseksi. Niissiikin tapauksissa, joissa pinotavaran 
mittaus tapahtuu miiiiriiasemalla vastaanottajan toimesta, on vaunuun 
kuormatun tavaran kuutiomaaraan kiinnitettavii Hihetysasemalla huo'
miota, koska seh ja kuutiopainon tunteminen ovat tarpeen kuorman 
painon arvioimisessa ja siten myos junapainon laskemisessa riittiiviin 
luotettavasti. 

Ennen vaunun liittiimistii junaan on tarkastettava, etta kuormatussa 
2-akselisessa vaunussa ei jousisiteen ja niiden vaununkorin tai aluske
hyksen osien, jotka voivat ottaa jousisiteeseen kiinni, viili saa olla pie
nempi kuin 15 mm. Tiitii mittaa ei ku.itenkaan saada kayttaii kuorman 
painon arvioimiseen, vaan on sillii merkitysta vain vaunun liikennekel-
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poisuuden toteamisessa. Samoin on varmistuttava siita, etta liukulaa- 7 
kereilla varustettujen vaunujen voitelu on suoritettu kirjelman n:o 
Lko 21493/4994 6. 9. 71 ohjeiden mukaisesti. 

Kun vaunulruormien painon ja tavaramaarien tarkistusmittauksissa 
on kysymys met:kittavista taloudellisista arvoista ja ennenkaikkea juna
turvallisuudesta, ei tata tehtavaa voida jattaa yksine1maan vaunuvaaka
asemien huoleksi, vaan on siihen kiinnitettava vakavaa huomiota myos 
liikennepiirien taholta. Paitsi tarkkailun valvontaa, edellyttaa tyydyt
taviin tuloksiin paaseminen liikennepiirien aktiivista osallistumista itse 
tarkkailutehtiivaankin rom. siten, etta sielta maiiriitaiin tehtava suori
tettavaksi kussakin paikassa parhaiten soveltuvina aikoina ja irroitta
malla siihen tarvittava tyovoima. 

(Yt n:o Lko 31455/61/73, 12. 3. 73.) VT 13/73. 7. 

Jto:n korjauslehti 5 ja Jtt:n korjauslehti 15 8 
Jto :n korjauslehti 5 ja Jtt:n korjauslehti 15 ovat ilmestyneet ja 

perusjakelu suoritettu painatusjaoston toimesta. Korjauslehtiin sisalty
vat muutokset ja lisaykset tulevat voimaan 1. 4. 1973 lukien. (N:o 
Lko 31133/62/73, 22. 3. 73 .) VT 13/73. 8. 

Liikennepaikkojen valimatkat -julkaisu: o i k a i s u 9 
VT 12/73 :ssa asiakohdassa 8 sivulla 8 oli liikennepaikan nimi vir

heellisesti ladottu; pitiiii olla Hirvineva. 

Avoimia virkoja ja toimia 1 O 
T oisen luokan liikennetarkastajan vir an (A 23) viransijaisuus on 

haettavana rautatiehallituksen talousosastolla. Tehtaviina on tilitoimis
ton toimialaan kuuluvien toiden suunnittelu ja ohjesaiintojen laatimi
nen. Talousosaston johtajalle osoitetut kirjalliset hakemukset on toi
mitettava rautatiehallituksen kirjaajalle viimeistaiin 16. 4. 1973. 

Toisen luokan liikennetarkastajan virka (A 25 pl) . Rautatiehalli
tuksen paajohtajalle osoitetut kirjaliset hakemukset on toimitettava 
rautatiehallituksen kirjaajalle viimeistaan 25. 4. 1973 ennen klo 12 
(postitse ennen virka-ajan paattymista). 

Edellii mainittuun 2. luokan liikennetarkastajan virkaan (A 25 pl) 
nimitetty sijoitetaan toistaiseksi rautatiehallituksen liikenneosastolle. 
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Ylemmiin palkkaluokan toisen luokan kirjurin virka (A 18 pl). 
Rautatiehallituksen llikenneosaston paiillikolle osoitetut kirjalliset hake
mukset on toimitettava rautatiehallituksen kirjaajalle viimeistaan 25. 4. 
197 3 ennen klo 12 ( postitse ennen virka-ajan paattymista). 

Edella mainittuun ylemman palkkaluokan 2. luokan kirjurin vir
kaan (A 18 pl) nimitetty sijoitetaan toistaiseksi Joensuun liikenne
alueelle ( Uim) . 

Kolme ratavartijan tointa, joista kaksi toistaiseksi Tampereen rata
piirissii ( 1 Tampere ja 1 YlOjarvi) ja yksi toistaiseksi Pieksiimaen 
ratapiirissii ( Jyviiskyla). Rataosaston johtajalle osoitetut hakemukset 
on toimitettava ao. ratapiirin piiallikolle viimeistiiiin 25. 4. 1973. 

Huom. 
Rautatiehallituksen kirjaajan osoite: Vilhonk. 13, 00100 Hel

sinki 10. 

11 Kadonneita henkilokortteja 

Tampereen varikolla palvelevalle veturinliimmittiijiille Reijo Tapani Lahtiselle 
15. 12. 1962 Tampereella kirjoitettu henkilokortti n:o 40946 on kadonnut ja kuo
letetaan. (Tpe lp 547/14/73, 20. 3. 73.) 

Kouvolan liikennepiirissii, Kouvolan keskusasemalla palvelevalle ylim. asema· 
miehelle Pertti Kalevi Malin'ille kirjoitettu henkilokortti n:o 73654 on kadonnut 
ja kuoletetaan. (Kv la n :o 340/14/73, 22. 3. 73.) 

Helsinki 1973. Valtion painatuskeskus 



VIRALLISIA 
TIEDOTUKSIA 

1973 N:o 14 

Vllttaus Vlralllslln t iedotukslln merkitaan : VT 1/72.2 ( - lehden numero, vuosl, 
asian numero). Jakelun muutokset on ilmoitettava painatusjaostoon. 
To I m I t us : Rautatiehalli tus, lehtipalvelu. 5. 4.1973 

Sis iiI I y s: 

1. VR Virallisia tiedotuksia 11 a/73. 
2. Liikennepaikkojen viilimatkat 

-julkaisu: muutoksia. 
3. Kuljetukset rataosalla Hyvinkiiii

Riihimiiki. 
4. Liikennoiminen 20 tonnin akselipai-

noisella kalustolla rataosalla Seinii
joki--Kaskinen/Kristiinankaupunki. 

5. Matkalippualennuksia. 
6. Avoimia virkoja ja toimia. 
7. Nim.ityksiii. 
8. Kadonneita henkilokortteja . 

VR Virallisia tiedotuksia 11 a/7 3 1 
Erillisena on julkaistu VR Virallisia tiedotuksia 11 a/73 sisiilto

naiin: 1. VR Matkailuliput 1973 - 2. Hopealinjan erikoisliput 1973. 

Likennepaikkojen viilimatkat -julkaisu: muutoksia 2 
1. 4. 1973 lukien on Hiekkaharjun liikennoimistapamerkinta muu-

tettu sarakkeeseen 5 merkinnaksi Hrl. (Lko 22449/67/73, 26. 3. 73.) 
VT 14/73. 2. 

Simolan liikennepaikkamerkinta muutetaan 1. 4. 1973 lukien mer
kinnaksi H Tt. Sarakkeessa 6 oleva merkinta: "jatkokuljetuslisaa ei 
perita" poistetaan. 

(Lko 31528/67/73, 30. 3. 73.) VT 14/73. 2. 

Kuljetukset rataosalla Hyvinkaa-Riihimaki 3 
Sahkoteknillisen toimiston ilmoituksen mukaan on Hyvinkaiin rata

pihan pohjoispaassa km:lla 59 + 348 olevan Runeberginkadun yli
kulkusillan rakennustoiden ajaksi normaalia alemmaksi lasketut ajo
johtimet nostettu normaalikorkeuteen ( 610 em) kiskon selasta. 
9450/73 
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Taten kumotaan Virallisissa Tiedotuksissa n:o 14/72. 5. annettu 
maarays kuormauksen enimmaiskorkeudesta siltatyota alitettaessa. 

(Lt n:o Lko 22008/44/73, 28. 3. 73.) VT 14/73. 3. 

Liikennoiminen 20 tonnin akselipainoisella kalustolla 
rataosalla Seinajoki-Kaskinen/Kristiinankaupunki 

VT 8/73. 7 ja 9/73. 12 mainitut luvat Jtt 5.71 kohdan mukaiseen 
liikennoimiseen 20 tonnin akselipainoisella kalustolla rataosalla Seina
joki-Kaskinen/Kristiinankaupunki peruutetaan 9. 4. 1973 lukien. (Sk 
lp 288/62/73, 30. 3. 73.) VT 14/73. 4. 

5 Matkalippualennuksia 

Helsinki (lyhinta tieta), 15.-23. 5. 1973. Suomen Kuljetustaloudelli
nen Yhdistys r.y:n Helsingissa 17.-21. toukokuuta 1973 jarjestetta
vaan VI Kansainvaliseen kuljetusnayttelyyn "KULJETUS 73" matkus
taville. 

Matkustajalle myydaan meno- ja paluulippu 20 % :n alennuksella 
ja annetaan lomake VR 2416 (huom. lomake uusittu). Matkalippu 
on lunastettava vahintaan 100 km:n matkalle menosuuntaan. Matkalip
puun tehdaan hintasarakkeen eteen koodimerkinta "94" joko kirjoit
taen tai leimaamalla. Vastaava merkinta on tehtava myos kantaosaan. 
Ostetut matkaliput oikeuttavat matkustamaan vain ylla mainittujen 
paivien aikana ( mainitu t paivat mukaan luettuina). Alennus ei koske 
lastenlipuilla matkustavia. 

(Mt n:o Lko 22078/242/73, 16. 1. 73.) VT 14/73. 5. 

6 Avoimia virkoja ja toimia 

Ensi luokan kirjurin (A 20 pl) viranstJazsuus on haettavana hal
linto-osastolla. Hallinto-osaston johtajalle osoitetut hakemukset on toi
mitettava rautatiehallituksen kirjaajalle viimeistaan maanantaina 16. 4. 
1973. 

Kaksi ap 1 l rakennusmestarin (A 21) virkaa, toistaiseksi Helsingin 
ratapiirissa ( 1 Helsingin vastuualueella, Helsinki; asunto voidaan jar
jestaa ja 1 Riihimaen vastuualueella, Riihimaki); yp 2 l rakennusmes
tarin (A 20) virka, toistaiseksi Tampereen ratapiirissa Tampereen vas
tuualueella (Tampere; erikoistehtavana turvavyolaite) ja 2 l rakennus
mestarin (A 19) virka, toistaiseksi Tampereen ratapiirissa Turun vas-
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tuualueella ( Turku). Rataosaston johtajalle osoitetut hakemukset on 
toimitettava rautatiehallituksen kirjaajalle viimeistaan 2. 5. 1973 ennen 
kello 12 ( postitse ennen virka-ajan paattymista). 

Ensi luokan 2. pl asemapiiiillikon virka (A 28 pl). Rautatiehalli
tukselle osoitetut kirjalliset hakemukset on toimitettava rautatiehalli
tuksen kirjaajalle viimeistaan toukokuun 2 paivana 1973 ennen kello 
12 ( postitse ennen virka-ajan paattymista). Edella mainittuun ensi 
luokan 2. pl asemapaallikon virkaan (A 28 pl) nimitetty tullaan sijoit
tamaan toistaiseksi Kotkan liikennealueelle ( Kta). 

Hallinto-osasto 
Nimityksiii 

Ylim. vanhemman tyontutkijan (A 24) toimeen ylim. tyontutldja (A 23) 
Leo Hannonen ja ylim. tyontutldjan (A 23) toimeen rakennusmestari Jaakko Par
viainen. 

Talousosasto 
Ylim. 2 lk liikennetarkastaian (A 25) toimeen 2 lk liikennetarkastaia (A 23) 

Mikko Olavi Vuorinen, ylim. kirieenvaihtaian (A 24) toimeen ylim. kirieenvaih
taja (A 22) Raiia Mariatta Makinen, konttoriaoulaisen (A 8) toimiin tilap. toi
mistoapulaiset Eira Tellervo Honkanen , Aini Helinii Kortelainen ja Sinikka Nie
minen, ·konttoriapulaisen (A 9) toimiin konttoriapulaiset (A 8) Sirkka Aulikki 
Liihteenmiiki , Maria Annikld Nokelainen sekii ylim. toimistoapulainen Raimo 
Vainiimo Markkula, apulaiskanslistin (A 10) toimiin konttoriapulaiset Marja 
Anneli Hakanen. Ulla Kaarina Bvman ja apulaiskanslistin (A 11) toimeen apu
laiskanslisti (A 10) Marja Leena Ilt!n. 

Liikenneosasto 
Helsingin liikennepiiri: vlikonduktoorin virkoihin (Helsinki) konduktoorit 

Kauko Johannes Kononen , Onni Viljami Atonen, Onni Olavi Mattila, Viktor 
Teppo, Kauko Arvo Sakari Lindfors, Lauri Simeon Loikkanen. Kauko Albert 
Antero Vannekoski , Paul Birger Aunela. Leo Tamminen, (Riihimiiki) Lauri Einari 
Kihlman, Ahti Olavi Walden, Tauno Johannes Ilonen, (Kariaa) Viiino Gunnar 
Wasstrom, konduktoorin virkoihin (Helsinki) asetinlaitemies Eino Johannes Kin
nunen, junamiehet Sulo Kalevi Periilahti, Torsten Allan Ahonen, kuormausmestarit 
Kaarlo Hartikainen, Pentti Lauri Tapio LOksv, Janne Macklin, (Lahti) Erkki 
Eskelinen, junamiehet Tauno Kaarlo Rutanen. Heikki Ilmari Nvman. Aulis Antero 
Vaatiiinen, kuormausmestarin virkoihin (Helsinki) junamies Aimo Mikael Nurmi, 
asemamiehet Niilo Olavi Kamppila ja Arvo Antero Hoylii. 

6 

7 

Kadonneita henkilokortteja _ 8 
Jyviisky~iin liikennealueella palvelevalle asemamies Heimo Johannes Aallolle 

kirjoitetut henkilotodistus n :o 77561 ja henkilokortti n:o 125319 ovat kadonneet 
ja kuoletetaan. (Pm lp 771/14/73, 23. 3. 73.) 

Veturinkuljettaja Mauri Okkosen v:n 1973 henkilokuntalippu henkilonumero 
047136, lipun kaiintopuolella Ieima VR varikko Joensuu, on kadonnut ja kuole
tetaan . (Jns vr 235/14/73, 23. 3. 73.) 

Koneteknillisessii toirnistossa palvelevalle tilap.apulainen Hannu Juhani Sal
melle, henkilonumero 1764, 17. 9. 71 kirjoitettu henkilokortti on kadonnut ja 
kuoletetaan. (Ko 689/19/73, 29. 3. 73.) 



Helsinki 197.3. Valtion palnatuskeskus 



VIRALLISIA 
TIEDOTUKS lA 

1973 N:o 15 
Vllttaus Vlralllslln tledotukslln merkltiin: VT t/72.2 (- lehden numero, vuosl, 
asian numero). jakelun muutokset on llmoltettava palnatusjaostoon. 
To I m i t us: Rautatiehallitus, lehtlpalvelu. 12. 4. 1973 

Sis ii II y s: 

1. Asiakasnumero. 
2. Inter-Rail kortti. 
3. Tariffitaulukkoon tehtiiviii korjauksia. 
4. Konteinerikuljetuksia koskevat rahti

sopimukset. 
5. Tavaralinjayhdysliikenteen aloittami

nen linjalla Lappeenranta-Simola. 
6. Konepajojen seisonta-ajat kesiillii v . 

1973. 

7. Pieksiimiien paavaraston ja Kuopion 
sivuvaraston ATK-rekisterointi. 

8. Avoimia virkoja ja toimia. 
9. Nimityksiii. 

10. Eroja. 
11. Kadonneita henkili:ikortteja. 
12. Lasten kesiileireja. 
13. Karkkilaan Kymin Osakeyhtii:ii:in Me

talliteollisuudelle osoitetut liihetykset. 

Asiakasnumero 1 
Rautateillii on kiiytossii eri sovellutuksia, joilla on ollut omat asia

kasnumerointinsa. Koska on tarkoitus laajentaa asiakasnumeron eli 
liiketunnuksen kiiyttoii eriiisiin koneellisiin kirjanpito- ja maksuliike
sovellutuksiin, on katsottu kokonaisuuden kannalta viilttamattomaksi 
muodostaa yhtenainen asiakasnumerojiirjestelmii. Tamii tulee kattamaan 
kaikki valtionrautateiden asiakkaat, joiden osalta asiakasnumeroa tarvi
taan. Periaatteena suunnitellussa numerojiirjestelmassii on se, etta sa
malla asiakkaalla on kiiytossii kaikissa yhteyksissa sovellutuksesta riip
pumatta vain yksi asiakasnumero eli liiketunnus. 

Suunniteltu asiakasnumero on kuusinumeroinen, perusosa on viisi
numeroinen luku, johon lisiiksi tulee tarkistusnumero. 

Asiakasnumeroon on tarkoitus liittaa myohemmin rahtisopimus
numero, joka voidaan ilmaista kahdella numerolla. 

Asiakasnumero eli liiketunnus on rakenteeltaan seuraavan kaavan 
mukainen 

9787/73 

xxxxx-x-xx 

I _I --rahtisopimustunnus 
!.------tarkistusnumero 

asiakasnumeron eli 
~--------

liiketunnuksen perusosa 
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Asiakasrekisteriii hoitaa tilitoimisto lukuunottamatta kokonaisjiirjes
telmiiiin osarekisterinii kuuluvaa ns. hankkijarekisteriii, jonka ylla
pidosta huolehtii hankintaosaston ao. toimintapiste. 

Kunkin sovellutuksen aloittamisesta ja tarvittavista ohjeista ilmoi
tetaan erikseen. 

(Top N:o To 332/230/73, 6. 4. 73.) VT 15/73. 1. 

2 Inter-Rail kortti 

Inter-Rail korttia myydaan tana vuonna 1. 5.-31. 10. 1973 vali
sena aikana VR tariffiasemilla (Helsinki, Hameenlinna, Joensuu, Kemi, 
Kokkola, Lahti, Oulu, Pietarsaari, Rovaniemi, Tampere, Tornio, Turku, 
V aasa ja V ainikkala) seka matkatoimistoissa, joilla on VR lipun
myyntioikeudet. Muilla kuin edella luetelluilla liikennepaikoilla otetaan 
tilauksia vastaan - VR lomake 2279 - ja tilataan kortti tariffiase
milta. Kortin hinta on 310 mk. 

Viime vuonna mukana olleista hallinnoista ovat Saksan Demokraat
tinen Tasavalta ja Puola jaaneet pois. Unkari ei myoskaan myy Inter
Rail-korttia, mutta antaa kortin haltijoille vapaan matkan. 

Tariffiasemille ja matkatoimistoille on toimitettu kortin myynti- ja 
tilitysohjeet. Muuten viitataan VT 5/72.4 annetuihin ohjeisiin. 

(Tft n:o Tou 12/252/73, 2. 4. 73.) VT 15/73. 2. 

3 T ariffitaulukkoon tehtavia korjauksia 

Duden tariffitaulukon taulukossa 5 korjataan 2 luokan sarjalipun 
hinta 17 kilometrin matkalla 13,50 markaksi ja taulukon 22 sivulla 
28 kolmanneksi alimmaisella alimmaisella rivilla mainittu tukkien ym. 
maksu kuutiojalalta 0,03 markaksi. (Sahke Tft n:o 7/73, 30. 3. 73). 

(Tft n:o To 204/241/73, 9. 4. 73.) VT 15/73. 3. 

4 Konteinerikuljetuksia koskevat rahtisopimukset 

Eraiden huolintaliikkeiden kanssa on tehty konteinerikuljetuksia 
koskevia rahtisopimuksia, jotka kaikki ovat sisalloltaan samanlaisia. 
Sopimuksen perusmuoto ja sopimusrahtitaulukko on ilmoitettu keskus
asemille markkinointitoimiston paallikon kirjelman n:o Lko 2911/ 
645/72, 28. 9. 1972 liitteina. Taman vuoksi ei asiakaskohtaisten sopi
musten jaljennoksiii ole erikseen lahetetty keskusasemille eika muille 
sopimuksia soveltamaan joutuville toimistoille. 
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Keskusasemien huolena on ollut tiedottaa asiasta edelleen niille 4 
alaisilleen asemille joilla esiintyy konteinerikuljetuksia. 

Selvennyksena ilmoitetaan, etta ko. sopimukset on tehty seuraa
vien asiakkaiden kanssa: 

AA-Lines Oy ja Suomen Hoyrylaiva Oy ....... . 
Containerships Ltd Oy .. .......... ... .... . . . 
MAT Transport Oy ....................... . 
Finnexpress Oy . .. .......... . ... . .. . ...... . 
Oy Victor Ek Ab ......................... . 
Oy Lars Krogius Ab ....................... . 
Oy Fennoscandia Chartering Ab ............. . 
Merihuolto Oy ........................... . 
Oy Axel Holmstrom Ab .... .... ....... .. .. . 
Finnlines Ltd Oy ......................... . 
Oy Nordiclines Ab . ... . ... .......... . .. ... . 
Huolintakeskus Oy 1 
H Elmgren Oy 
Eutrans Oy 
Ferryroad Oy · · · · · · · · · · · · · 
Tir-Trans Oy ja J 
Vainikkalan Huolinta Oy 
Rajahuolinta Oy .......................... . 
Nordcarrier Oy ........................... . 
Kansainvalinen Kuljetus Oy ................. . 
0 W Hacklin & Co Oy ... ... ........... .. . 
Avomeri Oy ........ ... .......... ........ . 
Oy Blomberg Service Ab ja l 
Oy H Ahlqvist Ltd r · · · · · · · · · . · .. 
Rederi Ab Nordstjernan Johnson Line ja 
Johnson Scan Star ... ..... . . ... .. .. .... . .. . 

(Lko 2483/645/73 , 9. 4. 73.) VT 15/73 . 4. 

rahtisopimus 1158 
rahtisopimus 1161 
rahtisopimus 1162 
rahtisopimus 1163 
rahtisopimus 1164 
rahtisopimus 1165 
rahtisopimus 1167 
rahtisopimus 1171 
rahtisopimus 1172 
rahtisopimus 1175 
rahtisopimus 1178 

rahtisopimus 1176 

rahtisopimus 1181 
rahtisopimus 1182 
rahtisopimus 1183 
rahtisopimus 4130 
rahtisopimus 1184 

rahtisopimus 7126 

rahtisopimus 1185 

Tavaralinjayhdysliikenteen aloittaminen linjalla 5 
Lappeenranta-Simola 

Viipurin Linja-Auto Oy on 1. 4. 1973 lukien aloittanut rautatie
hallituksen ja yhtion kesken voimassaolevan tariffisopimuksen mukai
sen tavaralinjayhdysliikenteen linjalla Lappeenranta-Simola. 

Valtionrautateiden Autoliikenne-julkaisuun lisataan tiedot em. lin
jasta seuraavasti. 
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5 Liite 3 T avaralinjat: 

Tavaralinja n:o 52 

LAPPEENRANTA-SIMOLA 

Liikennoidaan arkisin ei lauantaisin. 
Lahto Lappeenrannasta 7.30-8.30. 

Paikkakunta 

Lappeenranta *) 
Raippo 
Simola 

*) == yhdysasema 

Tavaranhuoltopaikka 

Rautatieasema 

Rautatieasema 

Tariffiviilimatka 
Lappeenrannasta 

19 
19 

Linja kuuluu Viipurin Linja-Auto Oy:n hoitoon. 

Paikkakuntaluettelot sivuilla 35--45: 

Paikkakunta 

Raippo 
Simola 

Palvelu
muoto 

I 
I 

Linja 
n:o 

52 
52 

Yhdysasema 

Lappeenranta 
Lappeenranta 

Tariffi- Autokuljeruksen 
km hoitaa 

19 VLA 
19 VLA 

Liikennepaikkojen Koodit-julkaisun (lorn. VR 2629) autoliikenne
osaan tehdiiiin seuraavat lisaykset: 

Lappeenranta 495 
Raippo 490 
Simola 491 

(Lt n:o Lko 31518/66/73, 2. 4. 73.) VT 15/73. 5. 

6 Konepajojen seisonta-ajat kesalla v. 197 3 

7 

Kaikkien konepajojen seisonta-aika on vuosilomien johdosta kesalla 
v. 1973, 2. 7.-1. 8. 1973. 

(Ko 2033/450/73, 30. 3. 73.) VT 15/73. 6. 

Pieksiimiien paiivaraston ja Kuopion sivuvaraston 
ATK-rekisterointi 

Sen johdosta, etta Pieksamaen paiivarasto koko artikkelivalikoimal
laan ja Kuopion sivuvarasto yleistarvikkeiden sekii Vr 11, Vv 15-16 
ensimmiiisen osan (MOK-tilit 3000-3351) tavaranimistojen osalta 
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ovat siirtyneet ATK-rekisterointiin, kehoitetaan tilattaessa tarvikkeita 1 
em. varastoista kayttamaan varastomaarayksissa ( 3912L, 3915, 3918 
seka 3926 Tku, Hy, Pro, Kuo ja Vs) ao. nimistojen mukaisia tavara
numeroita. 

(Hto 233/571/73, 5. 4. 73.) VT 15/73. 7. 

Avoimia virkoja ja toimia 8 
Rautatiehallituksen koneosastolla on avoinna kaksi sopimuspalk

kaista ( S 13) koneinsinoorin virkaa. 
Em. virkoihin halukkaita pyydetaiin toimittamaan koneosaston joh

tajalle osoitetut kirjalliset ilmoituksensa rautatiehallituksen kirjaajalle 
7. 5. 1973 mennessa. Ko. virkoihin nimitetyt tullaan sijoittamaan tois
taiseksi sahkoteknilliseen toimistoon. 

Ylemman palkkaluokan ensi luokan kirjurin virka (A 20 pl) ja 
kaksi alemman palkkaluokan asemamestarin virkaa. Rautatiehallituksen 
liikenneosaston paallikolle osoitetut kirjalliset hakemukset on toimitet
tava rautatiehallituksen kirjaajalle viimeistaan toukokuun 9 paivana 
1973 ennen kello 12 (postitse ennen virka-ajan paattymista). 

Edella mainittuihin virkoihin nimitetyt sijoitetaan toistaiseksi seu
raavasti: 

y.p . 1 luokan kirjuri (A 20 pl): Seinajoen ( 1 Sk) liikennealueelle, 
a.p. asemamestarit: Seinajoen (1 Alv) ja Kokkolan ( 1 Klv) liiken

nealueille. 

V aununtarkastajan toimi ja kaksi vaununvoitelijan tointa. Liikenne
osaston paiillikolle osoitetut kirjalliset hakemukset on toimitettava 
asianomaisen liikennepiirin paallikolle viimeistaiin 9. 5. 197 3. 

Edellamainittuihin toimiin nimitetyt tullaan kaikki sijoittamaan 
toistaiseksi Kokkolan varikolle. 

Kaksi apulaiskanslistin (A 10 pl) tointa, konttoriapulaisen (A 9 pl) 
toimi ja konttoriapulaisen (A 8 pl) toimi. Liikenneosaston paiillikolle 
osoitetut kirjalliset hakemukset on toimitettava rautatiehallituksen ylei
seen toimistoon viimeistaan 9. 5. 197 3. 

Edellamainittuihin toimiin nimitetyt tullaan sijoittamaan toistai
seksi rautatiehallituksen liikenneosastolle. 

Huom. 

Rautatiehallituksen kirjaajan osoite: Vilhonk. 13, 00100 Hel
sinki 10. 
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Liikenn eosasto 
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Helsingin liikennepiiri: yliasentajan toimeen (Riihimiien varikko) 1 1k siihkO
asentaja Vilho Johannes Olin, asetinlaitemiehen toimeen (Karjaa) asemamies 
Matti Sameli Rantala, autonkuljettajan toimiin (Lahti) asemamiehet Viiini:i Olavi 
Paajanen , Kalle Mauri Saarinen, Erkki Johannes Sihvonen, veturinlammittajiin 
toimiin (Helsingin varikko) tilap. veturinlammittajat Ilkka Severi Partanen, Eero 
Kalevi Paivinen, Veikko Olavi Varenti, ylim. veturinlammittajat Asko Uolevi 
Koivisto, Seppo Ilmari Tamminen, vaununtarkastajan toimiin (Helsingin varikko) 
ylim. vaununtarkastajat Rauno Valdemar Lumijiirvi, Jouko Johannes Hyvarinen, 
vaununvoitelija Vilho Veikko Kaukinen, (Lahti) Brynol£ Hjalmar Valdemar Ny
man, vaihdemiehen toimiin (Karjaa) junamies Klas Gi:ista Fritiof Nyman, (Rei
nola) asemamies Martti Eino Mikael Viita, junamiehen toimiin (Riihimaki) ase
mamiehet Kalle Emil Sandberg, Elis Kalevi Huolman, Kosti Kustaa Peltonen, 
Taisto Armas Makela, Kaile Uuras Juurinen, (Lahti) Niilo Lepisto, Onni Olavi 
Maatala, Kauko Antero Lyytikkii, koneenhoitajan toimeen (Helsingin varikko) 
tallimies Aapeli Utriainen, vaununvoitelijan roimiin (Helsingin varikko) ylim. 
vaununvoitelijat Erkld Ilmari Pikkurnaa, Vilho Kalervo Puntanen, Esa Matias 
Kuusela, asemamiehen toimiin (Lohja) ylim. asemamiehet Taavi Veijo Heinonen, 
Pertti Eino Kalevi Laitinen, Matti Antero Matilainen, (Karjaa ) Keijo Kalevi 
Frimodig, tilap. asemarnies Eino Kalevi Uhlback, (Lahti) ylim. asemamiehet Eero 
Johannes Hanninen, Ilkka Kalevi Kivisti:i, Toivo Ensio Lievonen, Asko Majuri, 
Esko Tapio Marttila, Eino Olavi Miettinen, Paavo Kalervo Rantala, Pauli Juhani 
Rautanen, Martti Salminen, Kari Tapani Vainio, (Heinola) Jukka Sakari Orho 
ja konttoriapulaisen (A 8) toimeen (Helsinki) ylim. toimistoapulainen Anna 
Riitta Lehikoinen. 

Oulun liikennepiiri: yp. 1 lk kirjurin (A 20) virkaan (Kemi ) yp. 2 lk kir
juri Eero Nestori Tuominen, yp. asemamestarin virkaan (Liminka ) ap. asema
mestari Heikki Ilmari Holmavuo, ap. 2 lk kirjurin virkoihin (Oulu) ylim. 3 lk 
kirjuri Pirkko Hillervo Raisanen ja apulaiskanslisti Alli Esteri Kenttamaa, kuor
mausmestarin virkoihin (Oulu) junamiehet Aarre Matasaho, Toivo Erkki Kiuttu 
ja asemamies Ossi Eerikki Saanio, 2 lk sahki:iasentajan toimeen (Rovaniemi) sah
ki:iasentaja Hannu Sakari Pakkanen, vaihdemiehen toimeen (Rovaniemi ) asemamies 
Kunnari Ihalainen. 

Pieksamaen liikennepiiri: vaihdemiehen toimeen (Jyvaskylii) asemamies 
Veikko J ouhkimo, apulaiskanslistin (A 11 ) toimeen ( Iisalmi varikko) konttori
apulainen (A 9) Maire Tellervo Vilhunen ja apulaiskanslistin (A 10) toimeen 
(Kajaani) konttoriapulainen (A 9) Anja Ilona Toimela. 

Tampereen liikennepiiri: yp. 1 lk kirjurin (A 20) virkaan (Toijala) ylim. 
3 lk kirjuri Jouko Mauno Hyvarinen, 1 lk asemamestarin virkaan (Myllymaki) 
ap asemamestari Pertti Kustaa Kotimaki, yp. 2 lk kirjurin virkaan (A 19) (Tam
pere) yp. 2 lk kirjuri (A 18) Paavo Heikki Koivisto, yp. 2 lk kirjurin (A 18) 
virkoihin (Tampere) ylim. 3 lk kirjurit Onni Olavi Palmroos, Reijo Johannes 
Hedman, yp. 2 lk kirjurin (A 18) virkaan ( Salo) ap. asemamestari Kaarlo Antti 
Kalervo Sallyla, ap. asemamestarin virkaan (Kyri:i) ylim. 3 lk kirjuri .Torma 
Juhani Mantyla, ap. 2 lk kirjurin virkoihin (Turku) ylim. 3 lk kirjurit Raino 
Olavi Ilmanen, Keijo Johannes Wessman, (Turun varikko) apulaiskanslistit Inge
borg Helena Nordgren, Maila Jenni Mirjam Heersalo, ylikonduktoi:irin virkoihin 
(Tampere) konduktoorit Eelis Kilpinen, Keijo Henrik .Aarinen, kuormausmestari 
Martti Esaias Salo, (Miintyluoto) ylim. jiirjestelymestari Pauli Valtter Slutback, 
konduktoorin virkoihin ( Tampere) kuormausmestari La uri Henrik Hakala, (Pori) 
junamies Alarik: Adolf Ruohonen, (Rauma) ylim. jiirjestelymestari Erkki Jalmari 
Laine, asemarniehen toimeen (Miintyluoto) ylim. asemamies Ilmari Ensio Par
viainen. 
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Ratao asto 
Apulaisinsinoorin (A 26) virkaan (Joensuu) vt. apulaisinsinoori Tenho Einari 

Tanskanen, yp. 1 lk rakennusmestarin (A 24) virkaan (Riihimiiki) ap. 1 lk raken
nusmestari Y rjo Armas Heiskaoen, 1 lk vanhemman toimistorakennusmestarin 
(A 24) virkaan (Pieksiimiiki) 2 lk nuorempi toimistorakennusmestari Teuvo 
Kalevi Tyrviiinen, 2 lk nuoremman toirnistorakennusmestarin (A 21) virkaan 
(Kouvola) yp. 2 lk rakennusmestari Pentti Sakari Riikonen, ap. 1 lk rakennus
mestarin (A 21) virkoihin (Ruukki) 2 lk rakennusmestari Taisto Aatos Hyviiri
nen, (Helsinki) yp. 2 lk. rakennusmestari Erkki Kalevi Partanen, 2 lk rakennus
mestarin (A 20) virkaan (Riihimaki) 3 lk rakennusmestari Eero Olavi Vuohio, 
yp. 2 lk rakennusmestarin (A 20) virkoihin (Joensuu) 2 lk rakennusmestari 
Unto Eells Lehikoinen, 3 lk rakennusmestari Paavo Seppo Sakari Hakkarainen, 
2 lk rakennusmestarin (A 19) virkaan (Pieksamaki) tilap. rakennusmestari Veli 
Mauri Issakainen, ratavartijan toirniin (Parikkala) raidemiehet Arvo Antero Myk
kanen, (Lieksa ) Veijo Kalevi Sormunen, apulaiskanslistin (A 11) toimeen (Kou
vola) apulaiskanslisti Ulla Sinikka Suuronen ja konttoriapulaisen (A 8) toimeen 
( Oulu) ylirn . toimistoapulainen Marja-Liisa Niska. 

Koneosasto 
Koneinsinoorin (A 29) virkaan ylim. yp. 1 pl koneinsinoori Matti Runo 

Mainio Hiltunen, apulaisinsinoorin (A 28) virkaan apulaisinsinoori Tuomo Tapio 
Yrjonen, ylim. apulaisinsinoorin (A 28) toimeen apulaisinsinoori (A 27) Toivo 
Kettunen , ylim. teknikon (A 22 ) vt. ylim. teknikko Jyrki Veli Hoglund. 

Hankintaosasto 
Ap. osasrosihteerin virkaan 2 lk tarkkaaja Matti Juhani Alava. 

9 

Eroja 10 
Liikenneosasto 
Asemamiehet Oiva Vihtori Laakso, Esko Aukusti Luoma, Niilo Kaarlo Pih

lajamiiki, Arvo Samuli Tuominen, Onni Ilmari Vatanen, Katri Dagmar Ahlgren, 
Martti Kauppinen, Pauli Tapio Gustafsson, Reino Erkki Lipponen, Niina Saari
kivi, Jaakko Aarre Ossian Ahtola, Esko Kalervo Kiuttu, Leo Kalevi Lemmetyi
nen, Meeri Kaarina Honkanen, Olavi Aukusti Sundell, Pentti Allan Mattila, 
Niilo Heikki Samuli Makela, Lauri Johannes Nieminen, Veikko Armas Pouttu, 
vaihdemiehet Toivo Johannes Ponkiinen, Kauko Mikael Ulmanen, Tuomas Ollila, 
Hugo Arthur Vanttinen, Erkki Kaita, Paavo Sakari Uutela, Johan Arthur Vuo
jarvi, asetinlaitemiehet Vaino Aleksanteri Nierninen, Tauno Sopo, vaihdemiesten 
esimies Niilo Henrik Ikiiheimonen, junarniehet Reino Johannes Kirjavainen, Alpo 
Gabriel Jokela, Viljo Olavi Nurkkala, Eino Soininen, Mathias Teivainen, Kalle 
Erkki Janhunen, Toivo Tormonen, Vilho Erik Viiharautio, konduktoori Olavi 
Teodor Lehtinen, ylikonduktoorit Vilho Juho Heiskanen, Eino Olavi Iivarinen, 
Lasse Ensio Martovuo, Olavi Aleksanteri Pitkiinen, Tauno Henrikki Rahkola, 
yp. 2 lk kirjurit Tauno Arvo Lehtinen, Anna-Liisa Leppa, Kirsti Kyllikki Numnli, 
yp. apulaisasemapaallikko Iivari Valdemar Kuusisto, 1 1. 2 pl asemapiiiillikko 
Jouko Kalervo Peuhkuri, apulaisinsinoori Lauri Ilmari Lonn, veturinkuljettajat 
Kyosti Reino Ludvig Heikkila, Aarne Olavi Inkala, Paavali Juhola, Vaino Johan
nes Kauppi , Kaino Kullervo Keltamiiki, Eino Aapeli Kettunen, Veikko Allan 
Korsman, Erkki Kalervo Lausamo, Eino Ilmari Miettinen, Teuvo Erik Paavola, 
Pentti Erik Renfors, Lauri Sani, Olavi Paul Kullervo Tarvainen, Erkki Olavi 
Vartiainen, veturinliimmittajat 'Heikki Ilmari Kinnunen, Arvo Rudolf Mannonen, 
Johannes Sivonen, koneenhoitaja Lauri Pellervo Hanhiniemi, vaununvoitelijat 
Urpo Ropelinen ja John Tuuf. 
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11 Kadonneita henkilokortteja 

Kirjoitusapulaiselle Simo Saarikoskelle kirjoitettu henkilokortti n:o 197793 
on kadonnut ja kuoletetaan. (Psi knp 2. 4. 73.) 

Eliilclceellii olevan junamies Vilho Lahden pojalle Vesalle Toijalan liikenne
alueen paiillikon toimesta kouluvapaalippua varten 2. 2. 73 kirjoitettu henkilokortti 
n:o 165724 on kadonnut ja kuoletetaan. (Tpe lp n:o 680/14/73, 6. 4. 73.) 

12 Lasten kesiileirejii 

13 

Rautatiehallituksen sosiaalijaoston toimesta jiirjestetiiiin rautatieliiisten lapsille 
virkistysleirejii Vuokatin lornakeskuksessa 

1) 12-15-vuotiaat tytot 5.-12. 6. 1973 
2) 12-15 pojat 12.-19. 6.1973 

Leirirnaksu, johon sisiiltyy tiiysi ylliipito ja ohjaus, on 70 mk. Ilmoittautumi
set leireille on tehtiivii kirjallisesti 15. 5. 1973 mennessa os .: VR:n Urheilutoimi
kunta, rautatiehallitus, Helsinki. 

Rautatiehallituksen sosiaaliiaosto 

Karkkilaan Kymin Osakeyhtion Metalliteollisuudelle 
osoitetut liihetykset 

Kymin Osakeyhtion Metalliteollisuudelle Karkkilaan tourutettavat kappale
tavaraliihetykset on muista Karkkilaan tarkoitetuista liihetyksistii poikkeavasti osoi
tettava aina Riihimiien asemalle. Rahtikappaletavaraliihetysten osalta niiden kulje
rusmaksut Jasketaan edeUeenkin B-tariffin mukaan kuten yhtion kanssa tehty 
rahtisopimus n:o 2015 edellyttiiii, mutta kiitotavaralahetykset on 1. 4. 1973 alkaen 
laskettava ilman edella mainittua kotiinkuljetuslisiiii, koska tiilloin voimaan rullei
den uusien tariffimiiiiriiysten mukaan ei kiitotavaralii11etyksiin voida B-tariffia so
veltaa . B-tariffin sijasta saadaan kiitotavaralahetykseen vastaavasti soveltaa varsi
naista kotiinkuljerustariffia, jos liihettiijii on maariinnyt Hihetyksen kotiinkuljetet
tavaksi. Jollei kotiinkuljerusmaksua ole liihetysasemalla niiin merkitty kuljetuskir
jaan, kannetaan maksu liihetyksen kuljettamisesta Riihimaeltii Karkkilaan eri sopi
muksen mukaan Riihimaen aseman toimesta. 

SamaHa huomautetaan, etta Karkkilaan rnuille kuin Kymin Osakeyhtiiille tar
koitetut kappaletavaraliihetykset osoitetaan annettujen ohjeiden mukaisesti Helsin
kiin, josta ne kuljetetaan edelleen Jokioisten-Forssan Rautatieosakeyhtiiin Hel
sinki-Forssa tavaralinjalla vastaanottajilleen Karkkilaan. 

(N:o Lko 2487/645/73, 9. 4. 73.) VT 15/73. 13. 

Helsinki 1973. Valtion painatuskeskus 



VIRALLISIA 
TIEDOTUKSIA 

1973 N:o 16 

Vlittaus Vlrallisiin tiedotuksiin merkltaan: VT 1f72.l ( = lehden numero, vuosl, 
asian numero). Jakelun muutokset on ilmoitettava painatusjaostoon. 

To i m I t us: Rautatiehallitus, leht ipalvelu. 24. 4 . f973 

sis a II y s: 

1. Vuosilomalaki. 
2. Rautatievirkaposti. 

13. Makuuvaunujen suojahihnojen 
kaytto. 

3. Paikanvarausliuskat nimipainatuksin . 
4. Rontgenpienoiskuvaukser. 
5. Virkapukineiden rilaaminen ja run-

14. Joensuun liikennepiirin kaukokirjoit
timeen osoiterravar sahkasanomat. 

nat vuonna 1973. . 
6. Sosiaaliturvamaksujen kirjaaminen . 

15. Kaukokirjoitin Niiralaan ja Harja
valtaan. 

7. Tariffitulkinroja ja sovellutuksia. 
8. Tariffitaulukot. 

16. Halkojen laatu- ja vastaanottomaii
raykset. 

9. Pohjoismainen tavararariffi. 
10. Nordek. 

17. Puis ten rata- ja vaihdepolkkyjen laa
tu- ja vastaanottomaaraykset. 

11. Fidebast. 
12. Ulkomaan valuutan muuntokurssir 

henkiloliikennettii ja kiitotavaralii
kennetta varten. 

18. Avoimia vitkoja ja toimia. 
19. Kadonneita henkilokortteja. 

Asetuskokoelmassa on julkaistu: 

Vuosi lomalaki 
Annett:u Helsingissa 30 piiivanii maaliskuuta 1973. 

Eduskunnan paatoksen mukaisesti saadetaan: 

1 §. 

Soveltamisala. 

Vuosilomalaki 

Tata lakia sovelletaan ryosopimuslaissa (320 /70) tarkoitettuihin 
tyonantajaan ja tyontekijaan. 

Lakia ei kuitenkaan sovelleta tyonantajan perheen jaseniin liik
keessa, laitoksessa tai yrityksessa, ellei siina ole vakituisesti tyossa 
myos muita tyontekijoita, eika maataloudessa tyonantajan perheen jase
neen. Lakia ei myoskaan sovelleta tyontekijaan, joka saa palkkansa 
yksinomaan voitto-osuutena. 
10097/73 

1 
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1 Merimiesten vuosilornasta on saadetty erikseen. 

2 §. 

Soveltamiskysymysten ratkaiseminen. 

Valtion tyosuojelupiirin tyosuojelutoimiston, virallisen syyttaJan, 
tyonantajain keskusjarjeston taikka tyontekijain keskusjarjeston pyyn
nosta on tyoneuvoston ratkaistava, onko tyosuhdetta pidettava sellai
sena, johon tata lakia on sovellettava. 

Milloin asianosainen sita vaatii, tyosuojelutoimiston on saatettava 
1 momentissa mainittu kysymys tyoneuvoston ratkaistavaksi, jollei 
asiaa muutoin ole pidettava ilmeisen selviina. 

Jos tuomioistuimessa vireilla olevan asian ratkaisu riippuu 1 mo
mentissa mainitun kysymyksen ratkaisusta, tuomioistuin voi siirtaa ta
man kysymyksen ratkaisemisen tyoneuvostolle, milloin katsoo sen tar
peelliseksi tai asianosainen sita vaatii eika asiaa ole pidettava ilmeisen 
selviina. Tuomioistuimen paatos asiasta annetaan vasta sen jalkeen, kun 
tyoneuvoston ratkaisu on sille toimitettu. 

3 §. 

V uosiloman pituus. 

Tyontekijalla on oikeus saada lomaa kaksi arkipaivaa kultakin tay
delta lomanmaaraytymiskuukaudelta. Tyontekijalla, jonka tyosuhde on 
lomakautta edeltaviin lomanmaiiraytymisvuoden loppuun mennessa kes
keytymatta jatkunut vahintaan kymmenen vuotta, on oikeus saada lo
maa kaksikymmentakuusi arkipiiivaa kahdeltatoista taydelta lomanmaa
raytymiskuukaudelta. 

Arkipiiiviksi ei tata lakia sovellettaessa lueta itsenaisyyspaivaa, 
joulu- eika juhannusaattoa, paasiaislauantaita eika vapunpaivaa. 

Taydeksi lomanmaaraytymiskuukaudeksi katsotaan lomakautta edel
tavan maaliskuun lopussa piiattyvan lomanmaiiraytymisvuoden sellainen 
kalenterikuukausi, jonka aikana tyontekija on ollut tyonantajan tyossa 
vahintaan neljanatoista paivana. 

Tyossaolopaivien veroisina pidetaan vuosilomaa maarattaessa niita 
paivia, joina tyontekija on ollut vuosilomalla, seka niita paivia, joina 
tyontekija on tyoaikajiirjestelmiin mukaan ollut tyosta vapaa keskimaa
riiisen viikkotyoajan tasaamiseksi laissa saadettyyn enimmiiismaaraan. 
Ellei viimeksi mainitussa tapauksessa ole annettu yli kuuden arkipiii
viin pituista yhtenaista vapaa-aikaa, luetaan vapaapaivat tyossaolopai
vien veroisiksi paiviksi kuitenkin vain silta osin kuin niiden maara 
saman kuukauden aikana ylittaa nelja paivaa. 

Tyossaolopaivien veroisina pidetaiin myos niita tyopiiivia, joina 
tyontekija tyosuhteen kestaessa on ollut estynyt tyota suorittamasta: 
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1) tyopaikan muiden tyontekijiiin vuosilomien takia; 1 
2) reservin harjoituksen tai ylimiiiiriiisen palveluksen takia, jos han 

on palannut tyohon viilittomasti tiillaisen esteen lakattua; 
3) sairauden tai tapaturman vuoksi, ei kuitenkaan enempaii kuin 

yhteensii 75 piiivaii lomanmiiariiytymisvuoden aikana, kuitenkin siten, 
etta jos tallainen este keskeytyksittii jatkuu lomanmaiiriiytymisvuoden 
paattymisen jiilkeen, pidetaiin taman sairauden tai tapaturman osalta 
tyossaolopaivien veroisina yhteensii enintiiiin 75 piiivaii; 

4) tyoturvallisuuslain ( 299/58) 44 §: ssii tarkoitetun tai tyonanta
jan miiiiriiiiman tahi sairaudesta taikka tapaturmasta johtuvan liiiikarin
tarkastuksen vuoksi; 

5) raskauden tai synnytyksen takia tyosopimuslaissa saadetyn syn
nytysloman aikana; 

6) sellaisen kunnallisen tai muun julkisen luottamustehtavan taikka 
todistajana kuulemisen takia, josta lain mukaan ei ole ollut oikeutta 
kieltiiytyii tai josta kieltiiytyminen olisi ollut sallittua vain laissa mai
nitun erityisen syyn perusteella; 

7) sairauden leviamisen estamiseksi annetun vitanomaisen maa
rayksen takia; 

8) tyonsii edellyttiimiin matkustamisen takia, mikiili tiillaisia mat
kustuspiiiviii ei muuten luettaisi hiinen tyopiiivikseen; 

9) muusta syystii, mikali tyonantaja lain mukaan on ollut velvolli
nen maksamaan tyontekijiille poissaolosta huolimatta tallaiselta piiivaltii 
palkan; 

10) lomauttamisen takia, kuitenkin enintiiiin 30 paiviiii kerrallaan; 
11) lomauttamista vastaavan tyoviikkojen lyhentiimisen tai muun 

siihen verrattavan tyoaikajiirjestelyn takia, kuitenkin enintaiin kuusi 
kuukautta kerrallaan; 

12) oppisopimuslain (422/67) mukaiseen, voimassa olevan oppi
sopimuksen edellyttiimiian tietopuoliseen koulutukseen osallistumisen 
takia; seka 

13) tyonantajan suostumuksella tyon edellyttiimaiin koulutukseen 
osallistumisen vuoksi, kuitenkin siten, etta tyossiiolopaivien veroisiksi 
voidaan sopia luettavaksi vain 30 piiivaa kerrallaan. 

4 §. 

Lomakausi. 

Vuosiloma annetaan lomakautena tyonantajan miiiiriiiimiinii aikana. 
Lomakausi on toukokuun 2 paiviin ja syyskuun 30 piiiviin valinen aika, 
nama piiivat mukaan luettuina. Ilman tyontekijan suostumusta ei tyon
antaja saa kuitenkaan maarata lomaa tai sen osaa alkavaksi tyonteki
jiin vapaapaiviina, mikali tama johtaisi lomapiiivien lukumaiiran vahe
nemiseen. Ennen loman miiiiriiamista on tyonantajan varattava tyon-
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tekijiil.le tai taman edustajalle tilaisuus esittiiii mielipiteensii loman 
ajankohdasta. 

Kausiluontoisessa tyossa, jossa loman antaminen 1 momentissa mai
nittuna lomakautena tuottaisi vaikeuksia yrityksen toiminnalle, saadaan 
lorna antaa saman kalenterivuoden kuluessa. 

Tyontekijan suostumuksella voidaan lorna antaa muunakin aikana 
saman kalenterivuoden kuluessa tai siirtiia annettavaksi seuraavana 
vuonna ennen lomakauden alkua. 

Vuosilomaa annettaessa lasketaan vuorokauden alkavan kello 00, 
jollei ole sovittu, etta se alkaa samaan aikaan kuin tyontekijan on saiin
nonmukaisesti saavuttava tyohonsii. 

5 §. 

V uosiloman jakaminen. 

Vuosiloman tulee olla yhdenjaksoinen. Tyonantajalla on kuitenkin 
oikeus, milloin se tyon kiiynnissii pitiimiseksi on viilttiimiitonta tai mil
loin tyontekija siihen suostuu, antaa erikseen yhdessa tai useammassa 
erassa se osa lomasta, joka ylittiiii kaksitoista arkipaiviia. Tyontekijan 
suostumuksella tyonantaja saa taman lisaksi 4 §:n 2 momentissa tar
koitetussa tyossa antaa erikseen yhdessa tai useammassa erassa sen 
osan lomasta, joka ylittaa kuusi arkipaivaa. Ilman tyontekijiin suostu
musta ei kolmen arkipaivan pituista tai sita lyhyempaa loman osaa saa 
antaa siten, etta lomapaiva sattuisi tyontekijiin tyoaikajarjestelyn mu
kaiseksi vapaapiiivaksi. 

Milloin tyontekija vuosilomansa tai sen osan alkaessa on sairauden, 
synnytyksen tai tapaturman johdosta tyokyvyton, on lorna, jos tyon
tekija sita pyytaa, siirrettava myohaisempaan ajankohtaan. Tyonteki
jiil.la on vastaava oikeus loman tai sen osan siirtamiseen, mikali loman 
tai sen osan alkaessa tiedetaiin, etta tyontekijii loman aikana joutuu 
sellaiseen sairaan- tai muuhun siihen rinnastettavaan hoitoon, jonka 
aikana han on tyokyvyton. 

Milloin sairaudesta, synnytyksesta tai tapaturmasta johtuva tyon
tekijiin tyokyvyttomyys alkaa vuosiloman aikana ja jatkuu yhdenjak
soisena yli seitsemiin paivaa, ei taman ajan ylittavaa osaa tyokyvyttO
myysajasta ole luettava vuosilomaksi, jos tyontekija ilman aiheetonta 
viivytysta tata pyytaa. Tyonantajan vaatimuksesta tyontekija on vel
vollinen esittamaiin laiikiirintodistuksen tai muun luotettavan selvityk
sen tyokyvyttomyydestaiin. 

Edella 2 ja 3 momentissa tarkoitetuissa tapauksissa siirretty lorna 
on, mikali mahdollista, annettava ennen syyskuun 30 piiivaa ja, jollei 
toisin sovita, viimeistaiin kalenterivuoden loppuun mennessa. 

Vuosiloman ajasta tyonantajan on ilmoitettava tyontekijiille mikali 
mahdollista kuukautta ja kuitenkin viimeistiian kaksi viikkoa ennen 
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loman tai sen osan alkamista, paitsi 2 ja 3 momentissa tarkoitetuissa 1 
tapauksissa vahintaiin kolme piiiviiii ennen sita . 

6 §. 

T yosuhteen jatkuminen. 

Tyosuhteen ei katsota keskeytyneen yrityksen omistajan tai haltijan 
vaihtumisen johdosta eikii siitii syysta, etta tyontekija on valittomasti 
siirtynyt sellaisen yrityksen palvelukseen, jossa aikaisemmalla tyonan
tajalla on maariiysvalta . Aikaisemmalla tyonantajalla katsotaan olevan 
maaraysvalta myos silloin, kun henkilolla on osuus kummassakin yri
ryksessa ja hanella yksin tai yhdessa perheenjasenetensa kanssa on maa
riiysvalta niissii molemmissa. 

Edella 3 § :n 1 momentissa tarkoitetuissa tapauksissa ei tyosuhteen 
jatkumisaikaan lueta sitii aikaa, jolloin tyo on keskeytynyt sen joh
dosta, etta tyontekija asevelvollisena on ollut suorittamassa vakinaista 
palvelusta. 

7 §. 

V uosilomapalkka. 

Tyontekijallii, jonka palkka on sovittu viikolta tai sita pitemmiiltii 
ajalta, on oikeus saada tiima palkkansa myos vuosiloman ajalta. 

Muulle kuin 1 momentissa tarkoitetulle tyontekijalle on makset
tava vuosilomapalkka, joka saadaan kertomalla hanen keskimaarainen 
piiivapalkkansa 3 §:n mukaisten taysien lomanmaaraytymiskuukausien 
lukumaiiran perusteella maaraytyviillii seuraavasta taulukosta ilmene
viillii kertoimella. 

Tiiyslen loman 
miiariiytymis
kuukausien 
lukumaiitii 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 

10 
11 
12 
26 paivan lorna 

Kerroin 

1,8 
3,6 
5,4 
7,2 
9,0 

10,8 
12,7 
14,5 
16,4 
18,3 
20,3 
22,2 
24,1 
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Keskimaarainen paivapalkka lasketaan siten, etta lomanmaarayty
misvuonna tyossaolon ajalta maksettu tai maksettavaksi eraantynyt 
palkka, lukuun ottamatta hatatyota ja lain tai sopimuksen mukaisesta 
ylityosta peruspalkan lisaksi maksettavaa korotusta, jaetaan tyonteki
jan lomanmaaraytymisvuoden aikana tekemien tyopiiivien lukumaariilla, 
johon on lisatty laissa saadetyn vuorokautisen saiinnollisen tyoajan li
saksi tehtyjen ylityotuntien kahdeksasosa. Milloin tyontekijiiin vuoro
kautisen saiinnollisen tyoajan eniriunaismaaraa ei ole laissa rajoitettu, 
lisataan keskimaariiista piiivapalkkaa laskettaessa tyossaolopiiivien luku
maaraan vastaavasti tyontekijiin sovitun vuorokautisen tyoajan lisaksi 
tekemien tyotuntien kahdeksasosa. 

Palkkaan kuuluvat luontoisedut on vuosiloman aikana annettava 
vahentamattomina. Jos tyontekija, joka on kokonaan tai osaksi tyon
antajan ruoassa, ei kayta tata etua vuosilomansa aikana, on hiinella 
oikeus saada siita rahakorvaus, myos sunnuntailta, kirkolliselta juhla
paivalta, itsenaisyyspaivalta, juhannusaatolta ja vapunpaivalta, jos han 
tyossa ollessaan olisi saanut ruoan nainakin paivina. Jollei suuremmasta 
rahakorvauksesta ole sovittu, lasketaan se ennakonpidatysta varten 
vahvistetun raha-arvon mukaan. 

8 §. 

V uosilomapalkan maksaminen. 

Vuosilomapalkka on maksettava ennen loman alkamista. Jos lorna 
on jaettu osiin, on ennen kunkin loman osan alkamista maksettava 
sita vastaava osa, joka saadaan jakamalla koko vuosilomapalkka loman 
osien suhteessa. 

Edella 7 § :n 1 momentissa tarkoitetulle tyontekijalle on ennen 
loman tai sen osan alkamista maksettava kutakin lomapaivaa kohti 
paivapalkka, joka lasketaan jakamalla viikkopalkka kuudella tai kuu
kausipalkka kahdellakymmenellaviidella. · Jollei taten laskettu loma
palkka vastaa tyontekijalle muutoin maksettavaa palkkaa, on loma
palkka seuraavan palkanmaksun yhteydessa tasattava tyontekijiin todel
lista palkkaa vastaavaksi. 

Maksaessaan lomapalkan on tyonantaja velvollinen antamaan tyon
tekijalle laskelman, josta ilmenevat lomapalkan suuruus ja sen maaray
tymisperusteet. 

9 §. 

Lomakorvaus tyosuhteen jatkuessa. 

Tyontekijiille, joka sopimuksen mukaisesti on lomanmaiiraytymis
vuoden aikana tyossa niin harvoina piiivina, etta hiinelle tasta syysta 
ei kerry ainoatakaan 3 § :n mukaista taytta lomanmaaraytymiskuu
kautta tai vain osa kalenterikuukausista on taysia lomanmaaraytymis-
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kuukausia, suoritetaan, mikali han lomanmaaraytymisvuoden aikana on 1 
ollut tyossa yhteensa vahintaan neljanatoista piiiviina, lomapalkan ase
mesta lomakorvauksena kahdeksan ja puoli prosenttia hanelle edelli-
sen lomanmaaraytymisvuoden aikana maksetusta tai maksettavaksi 
eraantyneesta palkasta, lukuun ottamatta hatatyosta ja lain tai sopi
muksen mukaisesta ylityosta peruspalkan lisaksi maksettavaa korotusta. 

Jos 1 momentissa tarkoitetulla tyontekijalla on oikeus vuosilomaan, 
suoritetaan lomakorvaus siten kuin 8 §:n 1 momentissa on saadetty 
lomapalkan maksamisesta. Muussa tapauksessa suoritetaan lomakorvaus 
viimei~taan lomakauden paattyessa. 

10 §. 

Lomakorvaus tyosuhteen paiittyessii. 

Tyosuhteen paattyessa on tyontekijalla, joka sen aikana on ollut 
tyossa vahintaan neljanatoista paivana, oikeus vuosiloman sijasta saada 
vuosilomapalkkaa vastaava lomakorvaus yhta monelta taydelta loman
maaraytymiskuukaudelta kuin han 3 § :n mukaan saisi lomaa niilta 
tyosuhteen paattymista edeltaneilta kalenterikuukausilta, joilta han 
siihen mennessa ei ole saanut lomaa tai korvausta siita. 

Edella 1 momentissa tarkoitettu lomakorvaus lasketaan noudattaen 
soveltuvin osin, mita 7 §: ssa ja 8 § :n 2 momentin ensimmiiisessa virk
keessa on lomapalkasta saadetty. 

Jos tyontekija niina kalenterikuukausina, joina tyosuhde alkoi ja 
paattyi, on ollut tyossa yhteensa viihintaan neljiinatoista paivana eika 
silta ajalta ole saanut lomaa tai korvausta siita, luetaan tama aika loma
korvausta maarattaessa yhdeksi taydeksi lomanmaaraytymiskuukau
deksi. 

Tyontekijalle, jota tarkoitetaan 9 §: ssa, suoritetaan tyosuhteen 
paattyessa, jos han sen aikana on ollut tyossa vahintaan neljiinatoista 
paivana, lomakorvauksena kahdeksan ja puoli prosenttia hiinen 9 §:n 
mukaan maaraytyvasta palkastaan silta ajalta, jolta han siihen men
nessa ei ole saanut lomakorvausta. 

Edella tassa pykalassa tarkoitettu oikeus lomakorvaukseen on myos 
asevelvollisena vakinaista palvelusta suorittamaan ryhtyvalla tyonteki
jalla, vaikka hanen tyosuhteensa ei ole paattynyt. 

Lomakorvauksesta tyonantaja on velvollinen antamaan 8 § :n 3 m<;>
mentissa tarkoitetun laskelman. 

11 §. 

Palvelurahat ja lahjat. 

Jos tyon vastike on sovittu tai on katsottava edellytetyn suoritet
tavaksi osaksi tai kokonaan yleisolta saatavilla palvelurahoilla tai va-
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paaehtoisilla, tyonsuorituksesta tavanomaisesti annettavilla lahjoilla, on 
tyonantaja velvollinen rnaksamaan tyontekijiille 7 §:ssa saadetyn vuosi
Jornapalkan tai 9 tahi 10 § :ssa tarkoitetun lomakorvauksen myos pal
velurahoista taikka lahjoista kertyneen ansion perusteella, noudattaen 
soveltuvin osin rnita sanotuissa pykalissii on siiiidetty. 

12 §. 

Lomakorvaus lyhytaikaisen tyosuhteen piiattyessii. 

Lyhytaikaisissa tyosuhteissa olevien tyontekijain eliikelain ( 134/ 
62) soveltarnispiiriin kuuluvalle tyontekijiille, jonka tyosubde on jat
lrunut niin lyhyen a jan, ettei hanella ole oikeutta 3 § :n mukaiseen 
lornaan, on tyonantaja velvollinen tyosuhteen paattyessii suorittamaan 
lornakorvauksena kahdeksan ja puoli prosenttia tyontekijiin ansaitse
masta rahapalkasta, lukuun ottamatta hiitiityostii ja lain tai sopimuksen 
mukaisesta ylityosta peruspalkan lisiiksi rnaksettavaa korotusta. 

13 §. 

Kotityontekijan lomakorvaus. 

Kotityontekijalle on tyonantaja velvollinen suorittamaan lomapal
kan asernesta lornakorvauksena palkanmaksun yhteydessii kahdeksan ja 
puoli prosenttia tyontekijiin ansaitsernasta rahapalkasta. 

14 §. 

Tyon teettaminen tai tekeminen loman aikana. 

Tyonantaja ei saa pitaa tyontekijaa tyossii tii.lle kuuluvan vuosi
loman aikana, eikii tyontekijii saa vuosilomansa aikana tehdii ammat
tiinsa kuuluvaa vastikkeellista tyotii. 

15 §. 

Kanneaika. 

Tyontekijan oikeus vuosilornapalkkaan tai lomakorvaukseen on 
rauennut, jollei kannetta ole nostettu kahden vuoden kuluessa sen ka
lenterivuoden paattymisesta, jonka aikana vuosiloma olisi ollut annet
tava tai lomakorvaus maksettava. 

16 §. 

Saannosten ehdottomuus. 

Sopimus, jolla viihennetaan tyontekijiille tiimiin lain mukaan kuu
luvia etuja, on rnitiiton. 
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Tyonantajain ja tyontekijiiin yhclistyksillii, joiden tounmtapun kii- 1 
sittiiii koko maan, on kuitenkin oikeus sopia lomakaudesta sekii vuosi
lomapalkan ja lomakorvauksen laskemisesta ja maksamisesta toisinkin 
kuin edellii tiissii laissa on siiiidetty. Tyoehtosopimuksen tiillaisia miiii
riiyksiii saa sopimukseen sidottu tyonantaja soveltaa niihinkin tyonteki
joihin, jotka eivat ole tyoehtosopimukseen sidottuja, mutta joiden tyo
suhteissa muutoin noudatetaan tyoehtosopimuksen miiiirayksia. Milloin 
tyosopimuksessa on niin sovittu, saadaan tyoehtosopimuksen sanotun-
laisia maariiyksia noudattaa tyoehtosopimuksen lakkaamisen jiilkeen 
uuden tyoehtosopimuksen voimaantuloon asti niissa tyosuhteissa, joissa 
maiirayksia saataisiin soveltaa, jos tyoehtosopimus olisi edelleen voi
massa. 

Mita 2 momentissa on saadetty, sovelletaan vastaavasti valtion vi
ranomaisen tai kunnallisen sopimusvaltuuskunnan tahi sen antamaan 
valtuutukseen perustuen kunnan taikka kuntainliiton ja asianomaisen 
yhclistyksen viililla tehtyyn tyoehtosopimukseen. · 

Milloin tyontekijiilla on sopimuksen mukaan oikeus tassa laissa siiii
dettya pitempiian lomaan, on taman lain vuosilomaa ja vuosilomapalk
kaa koskevia saiinnoksia vastaavasti sovellettava myos lakimaiiraista pi
tempaan lomaan, jollei sopimuksesta muuta ilmene. Jollei toisin ole 
sovittu, on tyontekijalla tyonantajan irtisanoessa tyosopimuksen oikeuii 
saada sopimuksen mukaista tassa laissa saadettya pitempiiii vuosilomaa 
vastaava lomakorvaus, joka lasketaan noudattaen soveltuvin osin taman 
lain lomakorvausta koskevia saiinnoksia. 

17 §. 

Nahtaviinapito. 

Tyonantajan on 18 §:ssa tarkoitetussa tyopaikassa pidettava sopi
vassa paikassa tyontekijiin niihtavana tiima laki ja sen nojalla annetut 
taytantoonpanomiiaraykset seka asianomaisen viranomaisen paatO& 
niista myonnetyista poikkeuksista. 

18 §. 

Kirian pitovel vollisuus. 

Jokaisessa tyopaikassa, jossa tyoaikaa koskevien saiinnosten noudat
tamisen valvonta kuuluu tyosuojeluviranomaisille, on tyonantajan pi
dettava tyontekijan vuosilomista ja heille maksetuista vuosilomapal
koista seka lomakorvauksista sellaista kirjanpitoa, josta voidaan todeta 
lomien ajankohdat ja palkkojen seka korvausten suuruus samoin kuin 
ne perusteet, joiden nojalla loman pituudet seka palkkojen ja kor
vausten suuruus on miiaratty. Sosiaali- ja terveysministerio voi hyviik-
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sya lomakkeen, johon tassa momentissa tarkoitetut tiedot on merkit
tava. 

Pyydettaessa on tyonantajan naytettava valvontaviranomaiselle ne 
asiakirjat, joista 1 momentissa mainitut seikat kayvat ilmi. 

Tyontekijalla tai hanen edustajallaan on oikeus saada tieto tyon
tekijan lomaa koskevista merkinnoista. Tyonantajan on pyynnosta an
nettava merkinnoista kirjallinen selvitys . 

Jollei tyonantajalla ole tyokunnan jasenista tarvittavia tietoja, on 
naiden tai tyokunnan etumiehen annettava tyonantajalle luettelo, josta 
vuosiloman seka vuosilomapalkan tai lomakorvauksen maaraamiseksi 
tarvittavat tiedot kayvat selville. 

19 §. 

Rangaistussaannokset. 

Tyonantajaa, joka ei anna tyontekijalle vuosilomaa niin kuin tassa 
laissa on saadetty tai joka vastoin lain saannoksia pitaa tyontekijaa 
tyossa vuosiloman ajaksi maaraamanaan aikana, on tuomittava vuosi
lomalain saannosten rikkomisesta sakkoon. Samalla on tyonantaja vel
voitettava, jos tyontekija vaatii, suorittamaan talle tyosta maksetun 
palkan lisaksi saamatta jaaneelta vuosilomalta 7 § :n mukaan lasketut 
palkkaedut kaksinkertaisina. Tyontekijalla ei kuitenkaan ole oikeutta 
tallaiseen korvaukseen, jos tyossa pitaminen on tapahtunut hanen eh
dotukses taan. 

Jos tyonantaja ei suorita vuosilomapalkkaa tai lomakorvausta niin 
kuin tassa laissa saadetaan, hanet on tuomittava niin kuin 1 momen
tissa on saadetty. Tyonantajaa ei kuitenkaan ole tuomittava rangaistuk
seen, ellei laiminlyonti ole ollut tahallinen tai johtunut torkeasta huoli
mattomuudesta, eika silloin, kun laiminlyonti on johtunut maksukyvyt
tomyydesta. 

Tyonantaja, joka laiminlyo hanelle 17 § :n mukaan kuuluvan vel
vollisuuden, on niin ikaan tuomittava niin kuin 1 momentissa on 
saadetty. 

Tyonantajaa, joka viilttyakseen antamasta tyontekijalle taman lain 
mukaan kuuluvia etuja on pitanyt vaarin 18 § :n 1 momentissa tar
koitettua kirjanpitoa taikka muuttanut sita tahi sen hiivittanyt, kat
kenyt tai tehnyt mahdottomaksi lukea, on tuomittava virheellisesta 
vuosilomakirjanpidosta sakkoon tai vankeuteen enintaan kuudeksi kuu
kaudeksi, jollei teosta muualla ole saadetty ankarampaa rangaistusta. 
' Jos tyonantajan edustaja syyllistyy tassa pykalassa mainittuun ran

gaistavaksi saadettyyn tekoon eika sita samalla voida lukea myos tyon
antajan syyksi, rangaistaan ainoastaan edustajaa. 
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20 §. 
Syytteeseenpano-oikeus. 

Tassii laissa mainitut rangaistaviksi saadetyt teot on virallisen syyt
tajan pantava syytteeseen, 19 §: n 2 momentissa mainituissa tapauk
sissa kuitenkin ainoastaan, milloin asianomistaja on ilmoittanut teon 
syytteeseen pantavaksi. 

21 §. 

Valvonta. 

Taman lain noudattamista 18 §:ssa tarkoitetuissa tyopaikoissa val
vovat tyosuojeluviranomaiset. 

22 §. 

Poikkeusluvat. 

Tyoneuvosto voi, milloin pakottavat syyt s1ta vaativat, hakemuk
sesta myontaa poikkeuksia 4 §:n loman antamista ja 5 §:n 1 momen
tin loman jakamista koskevista saannoksista. 

23 §. 
Asetuksenanto-oikeus. 

Tarkempia maariiyksia taman lain taytantoonpanosta ja soveltami
sesta annetaan tarvittaessa asetuksella. 

24 §. 

Voimaantulosiiiinnos. 

Tama laki tulee voimaan 1 piiivana huhtikuuta 1973, ja silla ku
motaan 30 paivana huhtikuuta 1960 annettu laki tyontekijain vuosi
lomasta (199 /60) siihen myohemmin tehtyine muutoksineen. Milloin 
laissa tai asetuksessa on viitattu tyontekijiiin vuosilomaa koskevaan ai
kaisempaan lakiin, on sen sijasta tata lakia vastaavasti sovellettava. 

Taman lain saannoksia ei kuitenkaan sovelleta 31 piiivana maalis
kuuta 1973 paattyvan lomanmaaraytymisvuoden perusteella maiiratta
vaiin vuosilomaan, lomapalkkaan tai lomakorvaukseen, ellei toisin so
vita. 

Ennen taman lain voimaantuloa tehtyyn tyosopimukseen sovelle
taan, jollei toisin sovita, tata ennen voimassa ollutta lakia, ei kuiten
kaan, jos sopimus on tehty toistaiseksi, kauemmin kuin jos tyonantaja 
olisi sen irtisanonut taman lain voimaantulopaivana. Jos sopimus ta
man lain voimassa ollessa lakkaisi tapahtuneen- irtisanomisen, sovitun 
maaraajan paattymisen tai muun syyn takia, mutta tyo jatkuu tyosopi
muslain 39 § :ssa tarkoitetun sopimussuhteen hiljaisen pitennyksen 
vuoksi, on sopimussuhteen siita lahtien sovellettava tata lakia. 

( ffioj n :o Hlo 322/10/73, 14. 4. 73.) VT 16/73. 1. 

1 
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2 Rautatievirkaposti 

Viitaten Maarayskokoelma I osan kirjoitukseen 56 huomautetaan, 
erta rautatievirkapostia ei saa kayttaa yksityisluontoisten lahetysten 
kuten viranhakemusten tms. kuljettamiseen. Rautatievirkapostin kayt
taminen muihin kuin virkalahetyksiin on sallittu ainoastaan erikseen 
myonnetyn luvan perusteella. 

(IDo 320/09/73, 14. 4. 73.) VT 16/73. 2. 

3 Paikanvarausliuskat nimipainatuksin 

Paikanvarausliuskoja VR 2473 ja VR 2475, joihin on painettu 
eraiden tarkeimpien varausasemien nimi, on talla hetkella saatavissa 
painatusjaostosta. Yleensa naita liuskoja on varastossa vain rajoitettu 
maara, joten vastaisuudessa tilaukset on tehtava noin kahden kuukau
den toirnitusajan huomioon ottaen. 

Nykyisin kaytossa olevien lisaksi ei uusia nirnikkoliuskoja kannata 
valmistaa, ellei hankintaera ole vahintaan 5 000 kpl. 

(Ptjo 13. 4. 73.) VT 16/73. 3. 

4 Rontgenpienoiskuvaukset 

Valtionrautateiden ja Oy Yleisrontgen Ab:n valilla solmitun ku
vaussopirnuksen mukaisesti suorittaa mainitun yhtion kuvaaja rontgen
vaunussa A 95 rautatiehenkilokunnan ja heidan perheenjasentensa ( vai
mot ja 15-18-vuotiaat lapset) rontgenpienoiskuvauksia jaljempana 
mainituilla liikennepaikoilla palveleville henkiloille seuraavasti: 

Helsingin asema, raide n:o 13 

Keskus- ja linjahallinnon miespuolinen henkilokunta ja perheen-
jasenet alueella Helsinki-Kirkkonummi-Puistola-Herttoniemi 

Sukunimen alkukirjain A-L 
25. 4. klo 9.00-11.00 ja 12.00-15.30 
26. 4. , 9.00-11.00 ja 12.00-15.30 
27. 4. , 9.00-11.00 ja 12.00-15.30 

Sukunirnen alkukirjain M-0 
2. 5. klo 9.00-11.00 ja 12.00-15.30 
3. 5. , 9.00-11.00 ja 12.00-15.30 
4. 5. , 9.00-11.00 ja 12.00-15.30 
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Keskus- ja linjahallinnon naispuolinen henkili:ikunta ja perheenjase- 4 
net alueella Helsinki-Kirkkonummi-Puistola-Herttoniemi 

Sukunimen alkukirjain A-L 

7. 5. klo 9.00-11.00 ja 12.00-15.30 
8. 5. , 9.00-11.00 ja 12.00-15.30 

Sukunimen alkukirjain M- 0 

9. 5. klo 9.00-11.00 ja 12.00-15.30 
10. 5. , 9.00-11.00 ja 12.00-15.30 

Mahdollisen esteen sattuessa saavat asianomaiset menna kuvauk
seen muunakin kuin heille nimenomaan maiirattyna aikana. Niille tyi:in
tekijiiryhmille, joille ei jaeta VR Virallisia tiedotuksia, on asianomais
ten lahimpien esimiesten ilmoitettava kuvauksen toimeenpanosta. 

(Thj n :o 10, 11. 4. 73. ) VT 16/73. 4. 

Virkapukineiden tilaaminen ja hinnat vuonna 1973 5 

Virkapukineiden hintoja on muutettu 1. 5. 1973 alkaen hankinta
osaston johtajan paati:iksella n:o 2710/38360, 1973-03-30, siten, etta 
miesten numeropukineisiin lukeutuvan paallystakin hintaa on korotettu 
viidella markalla. 

Edella olevan perusteella korjataan VT 5/73. 2 liitteena oleva 
virkapukineiden hintataulukko miesten numeropukineiden paallystakin 
osalta seuraavasti: 

Kokonaishinta VR:n osuus 
Hinta jakaantuu 

mk 75 % 55 % 
Tilaajan osuus 

25 % 45 % 
130,00 97,50· 71,50 32,50 58,50 

(Slj n:o 48/110/73 , 9. 4. 73.) VT 16/73. 5. 

Sosiaaliturvamaksujen kirjaaminen 6 
Palkoista maksettava tyi:inantajan sosiaaliturvamaksu kirjataan 1. 5. 

1973 lukien seuraavasti: 

Per An 
paikka 211/212 kaytti:i 20300 - 06320 

(Top n :o To 361/22/73, 14. 4. 73.) VT 16/73. 6. 
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1 Tariffitulkintoja ja sovellutuksia 

Junissa myytavien matkalippujen hinnan 
tasoittaminen 

Nopeuttaakseen junissa tapahtuvaa lipunmyyntia rautatiehallitus on 
antanut 1. 4 . 1973 voimaan tulleen tariffisaannon 2 §:n 4 lm:ssa mai
nitun yleisesta matkalippujen hinnan tasoittamisesta poikkeavan maa
rayksen, jonka mukaan matkalipun hinta tasoitetaan junassa myy
taessa ylOspain lahimpiiiin viidellakymmenella pennilla tasanjaolliseen 
maaraan, silloin kun matkustaja nousee junaan sellaiselta asemalta , 
jolla on jarjestetty lipunmyynti. 

Monien tiedustelujen johdosta huomautetaan, etta maar ii y s 
k o s k e e v a i n s e 11 a i s i a m a t k a 1 i p p u j e n h in t o j a, 
j o t k a e i vii t p a at y 50 penni in t a i markka an. Naihin 
piiattyvia lippujen hintoja ei saa korottaa. 

Tasoitusmiiaraystii sovelletaan myos junassa myytaviin lastenlip-
puihin ja lisalippuihin. 

Lisalipun myyminen 1luokkaan opiskelijoille 
j a v a r u s m i e h i 11 e. 
Opiskelijalippuja ja varusmiehille 50 % :n alennuksella myytiivia 

matkalippuja myydaiin vain 2 luokkaan. Jos tiillaisen lipun haltija 
haluaa matkustaa 1 luokassa, on hiinen lunastettava menomatkaa tai 
vain paluumatkaa varten lisalipuksi yleisen tariffin mukainen 2 luokan 
puoli menolippu taikka menopaluumatkaa varten 2 luokan puoli meno
ja paluulippu. 

I s t u m a- j a m a k u u p a i k k a 1 i p u n h i n n a n t a k a i s i n
m a k s a m i n e n. 
Tariffisaiinnon 8 §:n 5 lisiimiiarayksessa seka 9 §:n 1 lisiimaarayk

sessii annettujen maaraysten mukaisesti suorittavat tilityspaikat makuu-, 
lepo- ja istumapaikkalippujen takaisinlunastamisen asiakkailta silloin, 
kun edellytykset lipun hinnan takaisinmaksamiselle ovat olemassa. 

· J os asiakas peruuttaa lunastamansa makuu- tai lepopaikkavarauksen 
lunastusajan jalkeen kuitenkin ennen ko. vaunun liihtoa liihtoasemalta, 
joutuu tilityspaikka selvittiimiian onko vaunussa viela vapaita paikkoja 
ja/tai saadaanko paikka myytyii ehka uudelleen. 

Ellei asiakkaalle voida suori ttaa lipun hintaa takaisin silloin, kun 
han peruuttaa paikkavarauksensa, eika asiakas voi odottaa tai myo
hemminkaiin tiedustella tilityspaikan suorittaman selvityksen tulosta , 
on asiakkaan taytettava takaisinmaksuanomus - lomake VR 313 7kk 
- ja jatettava lomake seka lippu tilityspaikalle. Jos suoritettu selvitys 
edellyttaii lipun hinnan takaisinmaksua, on tilityspaikan liihetettava 
lippu ja asianmukaisesti taytetty takaisinmaksuanomus tilitoimiston ko-
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timaiseen tarkastusjaostoon takaisi.rlm'aksutoimenpiteita varten. Lomak- 7 
keelle on tilityspaikan laadittava selvitys siita, etta takaisinmaksu voi-
daan suorittaa. 

Jos edellytyksia lipun hinnan pala!Jttamiselle ei ole, on tilityspaikan 
tiedotettava tasta asiakkaalle virkakirjeella ja samalla palautettava ma
kuu- tai lepopaikkalippu sekii takaisinmaksuanomus. 

Pie n 1 a he t y s t e n t a r i £ £ i p a in o. 
Pienlahetyksen tariffipaino on 30 kiloa sekii kiito- etta rahtitava

rana. Taman painon perusteella lasketaan pienlahetysten mahdollinen 
noutomaksu. 

(Top n:o To 204/241/73, 14. 4. 73.) VT 16/73. 7. 

Tariffitaulukot 8 
Taulukoiden 17 B ja 17 C otsikoiden alia olevat hintataulukot ovat 

vaihtuneet keskenaiin, joten alennusluokan H1 vahimmiit maksut ovat 
taulukossa 17 C ja alennusluokan H2 vahimmat makrut taulukossa 
17 B. Virheellinen lehti painetaan uudestaan ja perusjakelu suorite
taan painatusjaoston toimesta. Siihen saakka on taulukoiden otsikot 
vaihdettava keskenaiin. 

On valitettu, etta tariffitaulukon A 4-kokoiset lehdet kaiintyvat 
huonosti. Kaantamisen helpottamiseksi ilmoitetaan vihjeena, etta kiian
taminen onnistuu hyvin, jos kasi tyonnetaan lehtia kaannettaessa riit
tavan syvalle lehtien valiin kohti kirjan selustaa ja kaii.nnetaan nosta
malla. 

(Tft n:o To 204/241/73, 14. 4. 73.) VT 16/73. 8. 

Pohjoismainen tavaratariffi 9 
Pohjoismaiseen tavaratariffiin ( vaunukuormatariffi n:o 9760 ja 

kappaletavaratariffi n:o 9761) tulee voimaan 1. 5. 73 lisii.lehti n:o 2. 
Kappaletavaratariffin lisii.lehti sisii.ltaa mm. VR:n korotetut kappale
tavararahdit. Painatusjaosto suorittaa lisalehden jakelun. 

(Tft n:o Tou 35/252/73, 16. 4. 73.) VT 16/73. 9. 

Nordeg 10 
NORDEG-tariffiin ( tariffi n: o 9162) ilmestyy 1. 5. 7 3 lisiilehti 

n:o 41, joka sisiiltaa mm. DB:n rahtikorotukset, DR:n transitorahtien 
korjauksen valuuttakurssien muuttumisen johdosta (lisalehden ilmesty
misen jii.lkeen ei Ruotsin kruunuina ilmoitettuihin DR:n rahteihin enaa 
tarvitse kii.yttaa korjauskerrointa), seka VR:n kappaletavararahtien ko
rotuksen. Lisalehti jaetaan sen saavuttua Saksasta. 

(Tft n:o Tou 11/252/73, 16. 4. 73.) VT 16/73. 10. 
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11 Fidebast 

12 

FIDEBAST-tariffiin (9350) ilmestyy 1. 5. 73 lisalehti n:o 6. Rahti
taulukot on painatettu kokonaan uudestaan ja ne sisaltavat VR:n ja 
DB:n rahtikorotukset. Painatusjaosto suorittaa lisalehden jakelun. 

(Tft n:o Tou 14/252/73, 16. 4. 73.) VT 16/73. 11. 

Ulkomaan valuutan muuntokurssit henkiloliikennetta 
ja kiitotavaraliikennettii varten · 

Muuntokurssit rautatieyhdysliikenteessa ovat 1. 5. 1973 alkaen 
seuraavat: 
Luku
miiiirii Rahayksikko 

100 Alankomaiden floriinia (gulden) 
100 Belgian frangia ................... . 

1 Bulgarian leva _ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
1 Englannin punta .................. . 

100 Espanjan pesetaa ................. . 
100 Italian liiraa ..................... . 
100 ltavallan shillinkia ................ . 
100 J ugoslavian dinaria . . . . . . . . . . . . . . . . . 
100 Kreikan drakmaa ................. . 
100 Lux em burgin frangia ............... . 
100 Neuvostoliiton ruplaa, clearing- ...... . 
100 Norjan kruunua ................... . 
100 Portugalin escudoa . . .............. . 
100 Puolan zlotya .................... . 
100 Ranskan frangia .................. . 
100 Romanian leita ................... . 
100 Ruotsin kruunua .................. . 
100 Liinsi-Saksan markkaa ... . .......... . 

1 lta-Saksa, kayttaa kultafrangia ....... . 
100 Sveitsin frangia . _ ................. . 
100 Tanskan kruunua ................. . 
100 Tshekkoslovakian kruunua .... . ..... . 
100 Turkin puntaa ................... . 

1 USA:n dollari .................... . 
100 Unkarin forinttia ................. . 

1 Kultafrangi . . .................... . 
Suomen markan kansainvalinen lyhennys 

Lyhennys 

Fl 
FrB 
Leva 
£ 
Pta 
Lit 
Oes 
Din 
Dr 
Frlux 
Rbl 
NKr 
Esc 
Zl 
FF 
Lei 
SKr 
DM 
FrOr 
FrS 
DKr 
Kcs 
Ltq 
$ 
Ft 
FrOr 

on .............................. FM 

(Tft n:o Tou 43/230/73, 12. 4. 73.) 16/73. 12. 

mk 

134,80 
10,00 
2,40 
9,62 
6,80. 
0,70 

19,oo I 
24,65 
14,30 

9,50 
524,10 I 

65,60 
15,80 
19,15 
86,30 I 
76,60 
88,00 

138,00 
1,54 

120,30 
63,20 
66,40 
29,45 

3,87 
15,90 

1,54 
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Makuuvaunujen suojahihnojen kaytto 13 
Tapaturmien viilttamiseksi kehotetaan vakavasti asianomaisia huo

lehtimaan siita, etta CEmt-vaunuja sijattaessa hyteissa olevat suoja
hihnat aina asetetaan paikoilleen keski- ja ylavuoteiden kohdalle. Kon
duktoorien tulee matkalippuja tarkastaessaan tarkistaa, etta suojahihnat 
ovat paikoillaan ja tarvittaessa huolehtia niiden kiinnittamisesta. 

(N:o Lko 31591/73, 10. 4. 73. ) VT 16/73. 13. 

Joensuun liikennepiirin kaukokirjoittimeen 14 
osoitettavat siihkosanomat 

Joensuun lp :n kaukokirjoitinkoneeseen, osoitenumero 1230842, 
osoitettavat sahkosanomat on 14. 4. 73 alkaen virastotyoajan ulkopuo
lella osoitettava Joensuun junatoimiston kaukokirjoitinkoneeseen, osoi
tenumero 28. (Jns lp 1085/019/73, 6. 4. 73.) VT 16/73. 14. 

Kaukokirjoitin Niiralaan ja Harjavaltaan 15 
Niiralan ja Harjavallan kaukokirjoitinliittymat otetaan kayttoon 

3. 5. 73 alkaen. Kutsunumerot ja koneiden tunnukset ovat: 

Niirala, kutsunumero 98-44tunnus NIIRALA 
Harjavalta, 93-33 HARJAVALTA 

(Ko 2236/434/73, 13. 4. 73.) VT 16/73. 15. 

Halkojen laatu- ja vastaanottomaaraykset 16 
Hankintaosaston johtajan 5. 4. 1973 vahvistamat valtionrautateille 

hankittavien halkojen laatu- ja vastaanottomaaraykset (Hto 190/52/ 
73) tulevat voimaan toukokuun 1 paivasta 1973 lukien. Perusjakelun 
suorittaa rautatiehallituksen polttoaine- ja puutavarajaosto, jonne myos 
mahdolliset lisatilaukset on osoitettava. 

(Hto 190/52/73, 5. 4. 73.) VT 16/73. 16. 

Puisten rata- ja vaihdepolkkyjen laatu- ja vastaanotto- 17 
maaraykset 

Hankintaosaston johtajan 5. 4. 1973 vahvistamat valtionrautateille 
hankittavien puisten rata- ja vaihdepolkkyjen laatu- ja vastaanottomaa
raykset (Hto 192/531/73) tulevat voimaan toukokuun f piiivasta 
1973 lukien. Perusjakelun suorittaa rautatiehallituksen polttoaine- ja 
puutavarajaosto, jonne myos mahdolliset lisatilaukset on osoitettava. 

(Hto 192/531/73, 5. 4. 73.) VT 16/73. 17. 
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18 Avoimia virkoja ja toimia 

Alemman palkkaluokan apulaisasemapaallikon virka (A 21 pl ), 
kaksi teknikon virkaa (A 22 pl), kaksi ylemman palkkaluokan ensi 
luokan kirjurin virkaa (A 21 pl), nelja ylemman palkkaluokan ensi 
luokan kirjurin virkaa (A 20 pl), ylemman palkkaluokan asemames
tarin virka, nelja ylemman palkkaluokan toisen luokan kirjurin virkaa 
(A 19 pl ), seitsemantoista ylemman palkkaluokan toisen luokan kir
jurin virkaa (A 18 pl), yhdeksan alemman palkkaluokan asemamesta
rin virkaa, kaksitoista alemman palkkaluokan toisen luokan kirjurin 
virkaa, kaksi jarjestelymestarin virkaa, kolmekymmentanelja veturin
kuljettajajan virkaa, kaksikymmentaviisi konduktoorin virkaa, kahdek
san kuormausmestarin virkaa, vaihdemiesten esimiehen virka ja vetu
rinpuhdistajain esimiehen virka. Rautatiehallituksen liikenneosaston 
paiillikolle osoitetut kirjalliset hakemukset on toimitettava rautatie
hallituksen kirjaajalle viimeistaan toukokuun 16 paivana 1973 ennen 
kello 12 (postitse ennen virka-ajan paattymista). 

Edella mainittuihin virkoihin nimitetyt sijoitetaan toistaiseksi seu
raavasti: 

a.p. apulaisasemapaallikko (A 21 pl) : Helsingin (1 Hki) liikenne
alueelle, 

teknikot (A 22 pl): Riihimaen ( 1) ja Tampereen ( 1) varikoille, 
y. p. 1 luokan kirjurit (A21 pl) : Helsingin liikennepiiriin (1) ja 

Helsingin ( 1 Hki) llikennealueelle, 
y. p. 1 luokan kirjurit (A 20 pl): Helsingin (1) ja Tampereen ( 1 ) 

liikennepiireihin seka Helsingin ( 2 Hki) liikennealueelle, 
y.p. asemamestari: Lahden ( 1 Lh) liikennealueelle, 
y. p. 2 luokan kirjurit (A 19 pl) : Tampereen liikennepiiriin (1 ) 

sekii Helsingin (1 Hki), Keravan ( 1 Ke) j a Lahden ( 1 Lh) liikenne
alueille, 

y. p. 2 luokan kirjurit (A 18 pl): Helsingin liikennepiiriin (3) seka 
Helsingin ( 5 Hki, 1 Pjm, 1 Kni ) , Keravan -(1 Ke, 1 Jp), Riihimaen 
( 1 Ri, 1 Lo), Lahden (2 Lh) ja Karjaan ( 1 Kr) liikennealueille, 

a.p. asemamestarit: Helsingin liikennepiiriin ( 2) seki:i, Helsingin 
( 1 Tkl ), Riihimaen ( 1 Rm), Hameenlinnan ( 1 Hl), Lahden ( 1 Lh, 
1 Lva ), Turun ( 1 Slo) ja Rauman (1 Ra) liikennealueille, 

a.p. 2 luokan kirjurit: Helsingin liikennepiiriin ( 1) seka Helsingin 
( 4 Hki, 2 Pjm, 1 Ml), Riihirnaen ( 2 Ri), Karjaan ( 1 Kr) ja Tam
pereen (1 Tpe) liikennealueille, 

jarjestelymestarit: Helsingin ( 1 Hki) ja Tampereen ( 1 Tpe) lli
kennealueille , 

veturinkuljettajat: Karjaan ( 1 Kr) liikennealueelle seka Helsingin 
( 13 ), Lahden (2) , Tampereen (12) ja Porin (6) varikoille, 

konduktoorit: Helsingin ( 17 Hki), Riihimaen ( 4 Ri), Lahden ( 2 
H a) ja Karjaan ( 2 Kr) liikennealueille, 
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kuormausmestarit: Helsingin ( 4 Hki), Riihimaen (1 Hy) ja Lah- 18 
den ( 3 Lh) liikennealueille, 

vaihdemiesten esimies: Lahden ( 1 Lh) liikennealueelle seka 
veturinpuhdistajain esimies: Helsingin varikolle ( 1). 
2 l vanhemman toimistorakennusmestarin (A 23) virka, toistai

seksi Joensuun ratapiirin toimistossa (Joensuu); yp 2 l rakennusmes
tarin (A 20) virka, toistaiseksi Oulun ratapiirissa Kemin vastuu
alueella ( Kemi); 2 l rakennusmestarin (A 19) virka, toistaiseksi Piek
siimaen ratapiirissa Pieksamaen vastuualueella (Pieksamaki); 3 l ra
kennusmestarin (A 18) virka, toistaiseksi Pieksamaen ratapiirissa Kon
tiomaen vastuualueella ( Kontiomaki) ja yp 2 l kirjurin (A 18) virka, 
toistaiseksi Pieksamaen ratapiirin toimistossa ( Pieksamaki). Rataosas
ton johtajalle osoitetut hakemukset on toimitettava rautatiehallituksen 
kirjaajalle viimeistaan 16. 5. 1973 ennen kello 12 (postitse ennen 
virka-ajan paattymista). 

Kanslistin toimi, toistaiseksi rautatiehallituksen rakennustoimis
tossa; nelja ratavartijan tointa, joista kaksi toistaiseksi Kouvolan rata
piirissa ( 1 Kouvola opastinratavartijana ja 1 Imatra); yksi toistaiseksi 
Tampereen ratapiirissa (Tampere) ja yksi toistaiseksi Oulun ratapii
rissa ( Oulu; asunto voidaan jiirjestaa). Rataosaston johtajalle osoitetut 
hakemukset on toimitettava ao. toimiston tai ratapiirin paallikolle vii
meistaan 16. 5. 1973. 

Kaksi 1 1. sahkoasentajan tointa, kaksi 2 . 1. sahkoasentajan tointa, 
polttoainetyonjohtajan toimi, kuusi asetinlaitemiehen tointa, kuusikym
mentaseitseman veturinlammittajan tointa, viisi vaununtarkastajan 
tointa, kaksikymmentayksi junamiehen tointa, kaksikymmentiikuusi au
tonkuljettajan tointa, koneenhoitajan toimi, yhdeksan huoltomiehen 
tointa, kaksikymmentayksi vaununvoitelijan tointa, kolme tallimiehen 
tointa , neljakymmentaviisi asemamiehen tointa, kuusi apulaiskanslistin 
(A 11 pl) tointa, yksitoista apulaiskanslistin (A 10 pl), tointa, kont
toriapulaisen (A 9 pl) toimi ja yksitoista konttoriapulaisen (A 8 pl) 
~n~. . 

Liikenneosaston paallikolle osoitetut kirjalliset hakemukset on toi
mitettava asianomaisen liikennepiirin piiallikolle viimeistaan 16. 5. 
1973 . 

Edella mainittuihin toimiin nimitetyt tullaan sijoittamaan toistai-
seksi seuraavasti: 

1 l. sahkoasentajat: Riihimaen ( 1) ja Tampereen ( 1) varikoille, 
2 l. sahkoasentajat: Tampereen varikolle ( 2), 
polttoainetyonjohtaja: Porin varikolle ( 1), 
asetinlaitemiehet: Helsingin ( 6 Hki) liikennealueelle, 
veturinlammittajat: Lahden (1 Lva), Karjaan (3 Kr, 1 Hnk) ja 

Rauman ( 2 Ra) liikennealueille seka Helsingin ( 27), Riihimaen ( 8), 
Lahden ( 3 ) , T ampereen ( 17 ) , Porin ( 1 ) ja Haapamaen ( 4 ) vari
koille, 
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vaununtarkastajat: Helsingin ( 1 ), Riihimaen ( 2) ja Tampereen 
( 2) varikoille, 

junamiehet: Helsingin ( 10 Hki ), Riihimaen ( 1 Lo), Lahden ( 4 
Lh, 1 Ha, 1 Lva) ja Karjaan ( 4 Kr) liikennealueille, 

autonkuljettajat: Helsingin ( 6 Hki) , Lahden (3 Lh), Turon ( 7 
Tku, 1 Slo), Tampereen (7 Tpe) ja Porin (2 Pri) liikennealueille, 

koneenhoitaja: Riihimaen varikolle ( 1 ) , 
huoltomiehet: Helsingin ( 4) , Riihimaen ( 1) , Tampereen ( 3) ja 

Turun ( 1) varikoille, 
vaununvoitelijat: Helsingin ( 15 ), Riihimaen ( 1), Tampereen ( 3) , 

Porin ( 1) ja Haapamaen ( 1) varikoille, 
tallimiehet: Helsingin ( 1), Tampereen ( 1) ja Porin ( 1) varikoille, 
asemamiehet: Helsingin (2 Hki, 4 Pjm, 1 Krs, 3 Tkl, 4 Ml), Ke

ravan ( 1 Prv), Riihimaen ( 10 Ri, 1 Hy, 1 R y), Hameenlinnan ( 1 
HI, 1 Tu), Lahden (11 Lh), Karjaan (1 Kr, 1 Tms) ja Tampereen 
( 2 V ala, 1 Siu) liikennealueille, 

apulaiskanslistit (A 11 pl): Helsingin ( 4 Hki), Lahden ( 1 Lh) 
ja Turun ( 1 Tku) liikennealueille, 

apulaiskanslistit (A 10 pl): Helsingin ( 5 Hki), Keravan ( 1 Ke) 
ja Tampereen (1 Tpe) liikennealueille seka Helsingin ( 1), Riihimaen 
(1 ) ja T urun ( 2) varikoille, 

konttoriapulainen (A 9 pl) : Helsingin ( 1 Hki) liikennealueelle, 
konttoriapulaiset (A 8 pl): Tampereen liikennepiiriin ( 1 ) , Helsin

gin ( 5 Hki) ja Haapamaen ( 1 Hpk) liikennealueille sekii Helsingin 
(3) ja Tampereen (1) varikoille. 

Huom. 

Rautatiehallituksen kirjaajan osoite: Vilhonk. 13, 00100 Hel
sinki 10. 

19 Kadonneita henkilokortteja 

Helsingin keskusaseman asemamie Lauri Markkaselle 13. 10. 1961 kirjoitettu 
henkilokortti n :o 50762, tilap. asemamies Niilo Rytolle 1. 9. 1970 kirjoitettu hen
kilokortti n:o 54740, liikennetyontekija Veli Riikoselle 21. 2. 1972 kirjoitettu 
henkilokortti n:o 057568 seka liikennetyontekija Aulis Aarnikolle 22. 1. 1973 kir
joitettu henkilokortti n:o 058062 ovat kadonneet ja kuoletetaan . (Hki lp 1344/ 
14/73, 11. 4. 73 .) 

Konepajatyoliiiselle Eino Tabell'ille kirjoitettu henkilokortti n:o 151419 on 
kadonnut ja kuoletetaan. (Psi knp 9. 4. 73 .) 

Turon liikennealueella, Turun satamassa palvelevalle asemamiehelle A.ke Jo
hannes Johansson'ille Turussa 11 . 1. 1956 kirjoitettu henkilokortti n:o 59374 on 
kadonnut ja kuoletetaan. •(Tku n :o 402, 13. 4. 73. ) 



Ajankohtaista 

Salamalla varustettu kilpi ilmoittaa HEN G E N V A A R A S T A, 
joka uhkaa kilven ylapuolella o1evista jannitteisistii ajojohdoista ja 
muista rakenteista. 

Joutuessasi kiipeamaiin portaita tai dkkaita ja samalla kenties ohlt
tamaan taman salamakilven, varmistaudu siita, etta ajojdhto on tehty 
jiinnitteett6maksi ja maadoitettu. Muuten taman kilven ohittaminen 
on todella h en g en v a a r a 11 i s t a. 



Ajankohtaista 

- Ehka asia ei aina olekaan nain: 
Veturinkuljettaja, kayta vihellinopastinta olosuhteiden niin vaatiessa kerran 

useammin kuin kerran liian harvoin! Edessasi olevan sumun, rankkasateen, lumi
pyryn tms. takana on ehka yksinainen resii.Oamies tai vaihteenpuhdistaja, joka 
hankaan ei nae lahestyvaa junaa. Vastaavanlaisia tilanteita muodostuu kaarteisilla 
radoilla kirkkaallakin ilmalla. 
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VIRALLISIA 
TIEDOTUKSIA 

1973 N:o 17 
Vllttaus Virallislin tiedotukslln merkitaan: VT 1/72.2 ( - lehden numero, vuosl, 
asian numero). Jakelun muutokset on ilmoitettava palnatusjaostoon. 
To I m I t us: Rautatiehallitus, lehtipalvelu. 27. 4. 1973 

Sislillys: 

1. Uudet kaupungir. 6. Avoimia virkoja toimia. 
2. Jatkokuljetuslislin kantaminen . 7. Nirnityksiii. 
3. Sahausjlitteiden rahdittaminen. 8. Eroja. 
4. FIDEBAST - lislilehti n:o 6. 9. Kadonneita heikilokortteja. 
5. Erliitii taloudellisia indeksisarjoja. 

Uudet kaupungit 1 
Viitaten kuntien yleisen kalleusluokituksen vahvistamisesta 12. 10. 

1967 annettuun valtioneuvoston piiiitokseen (Kl 1/68.5.) sekii MK 
Il:n sivulla 1.108 olevaan luetteloon kauppaloista ilmoitetaan, etta 
30.3.1973 annetulla asetuksella (285/73) perustetaan 1.1.1974 lu
kien V antaan kauppalan alueesta Vantaa-niminen kaupunki. 

(Illoj n:o Hlo 321/00/73, 14. 4. 73.) VT 17/73. 1. 

Jatkokuljetuslisiin kantaminen 2 
Jos kotiinkuljetusalueella on useita kappaletavaraliikenteelle avat

tuja asemia, ei tiilloin jatkokuljetuslisaa peritii sellaisista liihtevista kap
paletavaraliihetyksistii, jotka liihettajiin toimesta tuodaan jollekin sa
malla kotiinkuljetusalueella olevalle asemalle. Rahdit lasketaan todelli
selta liihetysasemalta. Tallaisia asemia esim. Helsingin kotiinkuljetus
piirin alueella ovat Herttoniemi, Katajanolclca, Vallila ja Pitajiinmiiki. 

Niinikaiin ei jatkokuljetuslisaa kanneta jakelulinjoilla sellaisista lii
hetyksistii, jotka liihettiijat itse kuormaavat asema-, alue- ja siirtovau
nuihin joko omilla tai rautateiden raiteilla. 

(Rh n:o 653/241/73 .) VT 17/73 . 2. 

10421/73 
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3 Sahausjiitteiden rahdittaminen 

Rautatiehallitus on piiiittiinyt, etta sahausjiitteet (hake ja sahanpu
ru) rahditetaan toistaiseksi sen hinnoitusluvun perusteella, joka saa
daan kun muuten kiiytettavasta hinnoitusluvusta vahennetaan luku 2, 
jos kaksiakseliseen vaunuun on kuormattu vahintaan 50 kuutiometriii 
tai jos rahti lasketaan viihintaan tiilta kuutiomiiaraltii. Tata maaraysta 
ei kuitenkaan sovelleta sellaisiin liihetyksiin, joista eri sopimuksen pe
rusteella kannetaan maaratty sopimusrahti, ellei sopimuksessa nimen
omaan ole toisin sanottu. 

(Rh/to n:o 656/241/73, 18. 4. 73.) VT 17/73. 3. 

4 FIDEBAST - lisiilehti n:o 6 

FIDEBAST-tariffin ( tariffi 9350) lisiilehden n:o 6 voimaantulo on 
DB:n pyynnostii lykatty tapahtuvaksi vasta 1. 6. 1973, eika 1. 5. ku
ten aikaisemmin ilmoitettiin. Lisalehti oli kuitenkin jo ehditty painat
taa, ennen kuin lykkayksesta sovittiin, joten vanhentunut voimaantulo
paivamaara esiintyy kaikilla lehdilla. Tariffin kayttajia pyydetaan kor
jaamaan paivamaara 1. 5. ornissa tariffeissaan paivamaaraksi 1. 6. 

(Tft n:o Tou 14/252/73, 19. 4. 73.) VT 17/73. 4. 

5 Eraitii taloudellisia indeksisarjoja 

~ 

0 
:J 
> 

1972 III 247 330 370 
IV 251 334 371 
v 253 335 372 

VI 254 335 375 
VII 256 339 376 

VIII 257 340 376 
IX 259 343 377 
X 260 346 380 

XI 262 352 380 
XII 262 356 383 

1973 I 265 363 388 
II 267 367 388 

III 269 372 402 

(N:o To 80/22/73, 19. 4. 73.) VT 17/73. 5. 

154.2 
157.4 
161.9 
162.3 
163.4 
163.7 
164.2 
164.5 
165.3 
165.8 
167.6 
168.7 
171.1 

153.3 
156.4 
160 .9 
161.3 
162.4 
162.7 
163.2 
163.5 
164.3 
164.8 
166.5 
167.5 
170.0 
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Avoimia virkoja ja toimia 6 
Alemman palkkaluokan apulaisasemapiiiillikon virka (A 22 pl). 

Rautatiehallituksen liikenneosaston piiiilliki:ille osoitetut kirjalliset hake
mukset on toimitettava rautatiehallituksen kirjaajalle viimeistiiiin tou
kokuun 24 piiiviinii 1973 ennen kello 12 (postitse ennen virka-ajan 
piiiittymistii). 

Edellii mainittuun a.p. apulaisasemapiiiilliki:in virkaan (A 22 pl) 
nimitetty sijoitetaan toistaiseksi Turun liikennealueelle ( Tku). 

Huom. 
Rautatiehallituksen kirjaajan osoite: Vilhonk. 13, 00100 Hel

sinki 10. 

Nirnityksiii 7 
Liikenneosasto 
Tampereen liikennepiiri : polttoainetyiinjohtajan toimeen (Turun varikko) 

ylim. tallimies Pentti Nikolai Raitanen, asetinlaitemiehen toimeen (Tampere) 
vaihdemies Erldci Kylliistinen, veturinliimmittiijiin toimeen (Haapamiien varikko) 
ylim. veturinliimmittiijii Matti Armas Antero Keski-Loppi, vaihdemiehen toirniin 
(Tampere) junamiehet Jaakko Kalervo Koivisto, Rauno Armas Koski, (Pori) 
asemamiehet Heikki Johannes Miikitalo, (Rauma) Toivo Johannes Marjanen, 
junamiehen toimiin (Toijala) asemarniehet Pentti Sakari Leino, (Pori) Petri 
Tuominen, ( Rauma) Tauno Antero Rantanen, huoltomiehen toimeen ( Turun 
varikko) ylim. huoltomies Eino Ivar Rauhanen ja asemamiehen toimiin (Rauma) 
ylim. asemamiehet Tauno Jaakko Kuja-Penttilii sekii Tapio Asseri Kykkanen . 

Oulun liikennepiiri: ap . asemamestarin virkoihin ( Oulu lp) ylim. 3. lk kir
jurit Seppo Ensio Jalonen, (Muhos) Vesa Mikael Vahasarja, (Vaala) Antti Hen
rikki Macklin, konduktiiiirin virkoihin (Kemi) kuormausmestarit Arvo Johannes 
Tolonen, (Rovaniemi) Tauno Johannes Savela, vaununtarkastajan toimeen (Oulun 
varikko) vaununvoitelija Reino Olavi Luukinen, huoltorniehen toimeen ( Oulun 
varikko) ylim . huoltornies Esko Elias Jarvenpiiii ja konttoriapulaisen toimeen 
(A 8) ( Oulu) ylim. toimistoapulainen (A 8 ) Margit Irene Jiiminki . 

Eroja 8 
R a taosasto 
Ap. 1 Ik rakennusmestari Oiva Reijonaho, ratavartijat Vilho Emil Kuusenoja, 

Artturi Tapio Ahtinen, Tauno Aukusti Yrtti, Eero Matias Savolainen ja Paavo 
Lappalainen. 

Koneosasto 
Vartija Juho Laukkanen, ylim. vartija Martti Vilho Virta, vahtimestari Stig 

Kristian Strandberg. 

Hankintaosasto 
Varastomestari Armas Aleksander Majuri, 1 I. varastonpiiallikiit Lauri Henrik 

Rasanen ja Kaarlo Uuno Mustonen. 
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Q Kadonneita henki!Okortteja 

Helsingin aseman liikennetyontekija Toivo Kari KorkaJaiselle 24 . 1. 1973 kir
joitettu henkilokortti n:o 913020 on kadonnut ja kuoletetaan. (Hld lp 1410/14/ 
73, 16. 4. 73.) 

Konepajatyolii.iselle Matti Onttoselle kirjoitettu henkilokortti n:o 114082 on 
kadonnut ja kuoletetaan. (Psi knp 14.4. 73.) 

Hyvinkiiiin konepajan siihkotyokunnissa palvelevalle puhelinasentaja Viiino 
Kemppaiselle kirjoitettu henkilokortti n:o 176264 on kadonnut ja kuoletetaan. 
(Hy knp Stk 158/22, 18. 4. 73.) 

Tampereen varikolla palvclevalle veturinliimmittaja Erkki OJavi Taskiselle 
23. 5. 1972 kirjoitettu henkilokortti n:o 48850 on anastettu ja kuoletetaan. (Tpe 
lp 761/14/73, 19. 4. 73.) 

Tampereen varikolla palvelevalle veturinlammittiijii Erkki Olavi Taskiselle 
23. 5. 1972 1kirjoitettu henkilokortti n:o 48850 on anastettu ja kuoletetaan. (Tpe 
VR n:o 220, 17. 4. 73.) 

Helsinki 1973. Valtion painatnskeskus 



VIRALLISIA 
TIEDOTUKSIA 

1973 N:o 18 

Vllttaus Virallislln tledotukslln merkitaan: VT 1/72.2 ( - lehden numero, vuosl, 
asian numero). Jakelun muutokset on ilmoitettava palnatusjaostoon. 

To I m I t us: Rautatiehallitus, lehtipalvelu. 4. s. 1973 

Sisallys: 

1. Ns. pientapaturmien tapaturmailmoi
tukset. 

4. Liikennepaikkojen viilimatkat 

2. Neuvostoliitosta saapuvien haapa- ja 
koivukuitupuiden seka sahausjatteiden 
rahtialennus. 

3. Kesalahden kiitotavaraliikennetta 
koskevan ohjeen peruuttaminen. 

-julkaisu: muutoksia. 
5. Matkalippualennuksia. 
6. Avoimia virkoja ja toimia. 
7. Kadonneita henkilokortteja. 

Ns. pientapaturmien tapaturmailmoitukset 1 
Viitaten valtioneuvoston piiiitokseen tapaturmavakuutuslain tiiy

tiintoonpanosta valtion toissii ( 2 §) sekii Tapaturmaviraston kirjasen 
"Asiamiesohjeet valtion tapaturma-asiamiehille" sivuun 4 kehoittaa 
sosiaali- ja terveysministerion sosiaalipoliittinen tutkimusosasto valtion 
virastoja ja laitoksia ( tapaturma-asiamiehiii) liihettiimiiiin mahdollisesti 
vielii hallussaan olevat vuonna 1972 sattuneisiin pientapaturmiin liit
tyviit tapaturmailmoituslomakkeet + korvauslomakkeet kesiikuun lop
puun mennessii osoitteella Sosiaali- ja terveysministerion sosiaalipoliit
tinen tutkimusosasto, Postilokero 13 242, 00130 Helsinki 13. Pien
tapaturmilla tarkoitetaan niitii tyotapaturmia, joista aiheutunutta kor
vausta ei ole suorittanut Tapaturmavirasto vaan ao. valtion virasto 
tai lai tos i tse. 

(Hloj n:o Hlo 350/035/73, 27. 4. 73.) VT 18/73. 1. 

Neuvostoliitosta saapuvien haapa- ja koivukuitupuiden 2 
sekii sahausjlitteiden rahtialennus 

Valtioneuvosto on 1. 4. 1973 lukien kumonnut toistaiseksi voimassa 
olleen Neuvostollitosta saapuvien haapapaperipuiden ja puunjiitteiden 
rahtialennuspiiiitoksen, joka on julkaistu VT 15/72. 3, ja myontlinyt 

10809/73 
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1. 4.-31. 12. 197 3 ajaksi Neuvostoliitosta saapuvan P 2 luokan mu
kaan rahclitettavien haapakuitupuiden, P 4 luokan mukaan rahditetta
vien koivukuitupuiden ja vaunukuormaluokan 10 mukaan rahditetta
vien sahausjatteiden (mm. lankun- ja laudanpatkien seka hakkeen) 
Suomen osuUJksien rautatierahdeista kuljetusmatkasta riippumattoman 
10 %:n suuruisen rahtialennuksen. (LM kirjelma n:o 471/24/73, 
12 . 4. 1973.) 

Taman perusteella rautatiehallitus on maarannyt, etta 1. 5. 1973 
alkaen alennus myonnetaan naiden lahetysten rahtikirjojen rahtilaskel
missa vahentamalla 10 % Suomen rahtiosuudesta. Alennusta ei myon
neta tuontitavaran mahdollisista lisamaksuista. 

Niista kuljetuksista, jotka ovat tapahtuneet 1.-30. 4. 1973 aikana 
ja joista alennusta ei ole voitu myontaa rahtikirjojen rahtilaskelmissa 
VT 15/72.3 mukaisesti, maksetaan alennus takaisinmaksuteitse rahclin
maksajille tilitoimiston toimesta raja-asemien ennakkotietojen mukaan 
pitamien luetteloiden perusteella ilman eri anomusta. 

Laudan- ja la111kunpatkien tariffipainoksi on maaratty 600 kiloa 
kiintokuutiometrilta seka hakkeen 800 kiloa kiintokuutiometrilta ja 
400 kiloa irtokuutiometrilta. Vajaat kuutiometrit on tasoitettava la
himmaksi taydeksi kuutiometriksi. 

Rautateille kuuluvan korvauksen laskemista varten pidetaan 1. 5. 
1973 alkaen raja-asemilla kuukausittain ja tavaralajeittain luetteloa lo
makkeella 4139 kahtena ryhmana siten, etta eri luettelot l,aaditaan 
enintaan 150 km matkoille ja eri luettelot 150 km pitemm.ihle mat
koille meneville tavaroille. Luetteloihin merkitaan tavaran vastaanot
taja, maaraasema, lahetyksen maara ja Suomen alentamaton rahti ilman 
mahdollisia lisamaksuja. Lomakkeessa mainitun jakelun lisaksi lahete
taan luetteloista yhdet kappaleet tilitoimiston kotimaiseen tarkastus
jaostoon korvauslaskentaa varten. 

Naista jarjestelyista on maaraasemien tiedoitettava ko. lahetysten 
vastaanottajille. 

(Toj n:o To 274/24.3/73, 26. 4. 73.) VT 18/73. 2. 

Kesalahden kiitotavaraliikennetta koskevan ohjeen 
peruuttaminen 

Kesalahden kiitotavarali.i!kenteen hoitamista koskeva ohje, joka on 
annettu VT:ssa n:o 39/70..5 peruutetaan 1. 5. 1973 lukien. Kesalahden 
liikennoimistapa tulee taman jalkeen olemaan Liikennepaikkojen Vali
matkat-kirjassa mainitun liikennoimistavan (Hrl Tt) mukainen ilman 
Iisamerkintoja. 

(Lko 31610/67/73, 17. 4. 73.) VT 18/73. 3. 
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Liikennepaikkojen valimatkat-julkaisu: rnuutoksia 4 
Niittylahden ja T1kkalan liikennoimistapamerkinnat rnuutetaan 1. 5. 

1973 lukien seuraavasti: 

Niittylahti HilTp 
Tikkala HilTtTp 

(N:o ~ko 31563/67/73, 16. 4. 73.) VT 18/73. 4. 

Matkalippualennuksia 5 
Joensuu (lyhinta tieta): 12. 6-21. 6. 1973 
Karjalan Messut ja Maatalousnayttely -73 rnatkustaville. 
Matkustajalle rnyydaan rneno- ja paluulomakelippu 20 % :n alen-

nuksella ja annetaan uusittu lomake 2416. Matkalippu on lunastettava 
vahintaan 100 km:n matkalle menosuuntaan. Matkalippuun tehdaan 
hintasarakkeen eteen koodimerkinta "94" joko kirjoittamalla tai lei
rnaamalla. Vastaava merkinta on tehtava myos kantaosaan. Ostetut 
matkaliput oikeuttavat rnatkustamaan vain ylla rnainittujen paivien va
lisena aikana ( mainitut paivat mukaan luettuina). Alennus ei koske 
lastenlipulla rnatkustavia. 

(Mt n:o Lko 31360/242/73, 12. 3. 73 .) VT 18/73. 5. 

Avoirnia virkoja ja toimia 6 
Kolme vaihderniehen tointa, kaksikymmentakaksi junamiehen toin

ta, vaununtarkastajan toirni, kolme veturinlamrnittajan tointa, kaksi
kymmentakahdeksan asemamiehen to iota, apulaiskanslistin (A 11 pl) 
toimi ja konttoriapulaisen (A 8 pl) toirni. 

Liikenneosaston paallikolle osoitetut kirjalliset hakemukset on toi
mitettava asianomaisen liikennepiirin paallikolle viimeistaan 1. 6. 1973. 

Edellarnainittuihin toimiin nimitetyt tullaan . sijoittamaan toistai
seksi seuraavasti: 

vaihdemiehet: Kernin ( 1 Kern), Oulun (1 01) ja Joensuun (1 
Jns) liikennealueille, 

junamiehet: Tornion ( 1 Tor), Rovaniernen ( 2 Roi), Kemin ( 8 
Kern) ja Oulun ( 11 01) 1iikennea1ueille, 

vaununtarkastaja: Joensuun varikolle ( 1), 

veturinliimmittiijdt: Kemijarven ( 1 Kja) ja Rovaniernen ( 1 Roi) 
liikennealueille seka Oulun varikolle ( 1 ) , 
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asemamiehet: Ylivieskan ( 1 Svi), Raahen ( 1 Rhe), Rovaniernen 
( 4 Roi), Kemin ( 2 Kern), Oulun ( 2 Ova, 12 01) ja Joensuun ( 6 
J ns ) liikennealueille, 

apulaiskanslisti (A 11 pl): Oulun ( 1 01) liikennealueelle seka 
konttoriapulainen (A 8 pl) : Oulun liikennepiiriin ( 1 ) . 
Yliteknikon virka (A 23 pl), ylernrnan palkkaluokan toisen luokan 

kirjurin virka (A 19 pl), kuusi ylemmiin palkkaluokan toisen luokan 
kirjurin virkaa (A 18 pl), ko1rne veturinkuljettajan virkaa, yksitoista 
konduktoorin virkaa ja kaksi kuorrnausrnestarin virkaa. Rautatiehalli
tuksen liikenneosaston piiiillikolle osoitetut kirjalliset hakernukset on 
toirnitettava rautatiehallituksen kirjaajalle viirneistiiiin kesiikuun 1 piii
viinii 197 3 ennen kello 12 ( postitse ennen virka-ajan piiattymistii). 

Edella mainittuihin virkoihin nimitetyt sijoitetaan toistaiseksi seu-
raavasti: 

yliteknikko (A 23 pl): Joensuun varikolle (1), 
y.p. 2 luokan kirjuri (A 19 pl): Oulun liikennepiiriin ( 1), 
y. p. 2 luokan kirjurit (A 18 pl): Oulun liikennepiiriin (1 ) seka 

Oulun (1 01), Kernin (1 Kern) ja Joensuun (3 Jns) liikennealueille, 
veturinkuljettajat: Kemijarven ( 1 Kja) liikennealueelle ja Kernin 

varikolle ( 2 ) , 
konduktoorit: Oulun ( 4 01), Kemin ( 4 Kern), Tornion ( 2 Tor) 

ja Joensuun ( 1 Jns) liikennealueille seka 
kuormausmestarit: Raahen (1 Rhe) ja Kemin ( 1 Kern) liikenne

alueille. 
Kaksi yp 2 1 rakennusrnestarin (A 20) virkaa, toistaiseksi Helsin

gin ratapiirissii Helsingin vastuualueella (Helsinki); 2 I rakennusrnes
tarin (A 19) virka, toistaiseksi Helsingin ratapiirissa Keravan vas
tuualueella (Kerava) ja yp 2 1 kirjurin (A 19) virka, toistaiseksi Tam
pereen ratapiirin toimistossa ( Tampere). 

Rataosaston johtajalle osoitetut hakemukset on toirnitettava rauta
tiehallituksen kirjaajalle viirneistiiiin 28. 5. 1973 ennen kello 12 (pos
titse ennen virka-ajan piiattymistii) . 

HUOM. 
Rautatiehallituksen kirjaajan osoite: Vilhonkatu 13, 00100 Hel

sinki 10. 

Kadonnei ta henkilokortteja 

Oulun varikon ylirn. huoltomies Kauko Kiiiiriiiiselle kirjoitettu henkilokortti 
n:o 111642 on kadonnut ja kuoletetaan. (01 lp 1194/14/73, 27. 4. 73.) 

Helsinki 1973. Valtion painatuskeskus 



VIRALLISIA 
TIEDOTU.KS lA 

1973 N:o 19 
Vlittaus Vlrallislln t ledotukslln merkltiin: VT 1/72.2 ( - Jehden numero, wosl, 
asian numero). Jakelun muutokset on llmoltettava palnatusjaostoon. 
To I m I t u s: Rautatiehallitus, lehtlpalvelu. 10. 5. 1973 

Sisallys: 

1. Kurssilaisilta perittava korvaus 
vaunumajoituksesta. 

2. Sarjaliput. 
3. Liikennepaikkojen valimatkat 

·iulkaisu: muuroksia. 
4. Junalauttaliikenne. 

5. Vaununpeitteet (6 X 9). 
6. Linjaradiojarjestelma. 
7. Konteinerikuljetuksia koskevat rahti

sopimukset. 
8. Nimiryksia. 
9. Kadonneita henkilokorrteja. 

Kurssilaisilta perittlivli korvaus vaunumajoituksesta 1 
Kliskylehdessli 6/65. 2 tarkoitettu korvaus vaunumajoituksesta 

(2 mk/vrk) peritlilin hallinto-osaston johtajan 26. 4. 1973 tekemlin 
plilitoksen mukaisesti vain kultakin majoitusvuorokaudelta, mutta ei 
kurssivapaapliiviltli, mi'klili kurssilainen ei oleskele kurssipaikkakun
nalla. (Hlt n:o Hlo 349/163/73, 3. 5. 73.) VT 19/73. 1. 

Sarjaliput 2 
Sarjalipun kelpoisuusaika on tariffislilinnon mukaisesti kaksi viik

koa. Lippuvihkojen takakanteen on painettu mliliritelmli kelpoisuus
ajasta sekli takaisinmaksuun liittyvlistli rajoituksesta. Tilityspaikoilla 
on vielli myynnissli sarjalipun vanhaa painosta, jossa kelpoisuusaika
mliliritelmli samoinkuin lipun takaisinmaksuun liittyva maininta on 
tariffimalirliysten muuttumisen jlilkeen 1. 4. 1973 lukien virheellinen . 

Myytliessli vanhan painoksen mukaisia sarjalippuja on takakannen 
merkinnat ehdottomasti muutettava voimassa olevia mliarayksili vastaa
viksi. (Tlt 291/241/73, 4. 5. 73.) VT 19/73. 2. 

10998/73 
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3 Liikennepaikkojen valimatkat -julkaisu: muutoksia 

3. 6. 1973 lukien lakkautetaan seuraavat 
poistetaan niita koskevat merkinnat: 

Hauta-aho Madekoski 
Imari Mikka 
Kesamaki Multaharju 
Kisakallio Myllynsulku 
Kirkonkangas Niinisaari 
Kakiaho Ohenmaki 

seisakkeet ja julkaisusta 

Paloviita 
Sarkisoppi 
Tyrri 
Valisalo 
Ylemmainen 

Julkaisusta Liikennepaikkojen koodit poistetaan Madekoski mer
kin toineen. 

1. 3. 1973 lukien tulee Nivavaaran liikennoimistapamevkinta ole
maan Tt. 

(Lko 31491/67/73.) VT 19/73. 3. 

4 Junalauttaliikenne 

N a an talin-T ukholman ( Vartan) valisessa junalauttaliikenteessa 
tapahtuu lautan vaihdos 6. 5. 1973, jolloin junalautta "Drottningen" 
siirtyy toisiin tehtaviin ja sen tilalle talle reitille tulee junalautta 
"Trelleborg", joka toistaiseksi tulee ajamaan kuusipaivaista viikko
vuoroa (lauantaisin ei kulussa) lukuunottamatta viikkoja 27-32, jol
loin viikkovuoroja on viisi ( lauantaisin ja sunnuntaisin ei kulussa). 
"Trelleborg" on neliraiteinen, yhteinen raidepituus n. 400 metria, 
joille mahtuu kerrallaan n. 30· rautatievaunua. 

Aikataulu 

Junalautta "Trelleborg" 6. 5. 1973 alkaen toistaiseksi. 
Tuloaika Lahti:iaika 

Naantali 22.55 
Tukholma . . . . . 09.40 
(Vartan) 

23.45 
11.10 

Suomen aikaa 
Ruotsin aikaa 

(Lko 31693/251/73, 4. 5. 73.) VT 19/73. 4. 

5 Vaununpeitteet ( 6 X 9) 

Suoria vaununpeitteita on tilattu 300 kpl, jotka kaikki tullaan si
joittamaan Hameenlinnan asemalle. Peitteet on valmistettu vihreasta 
PVC-muovista, johon on valmistusvaiheessa tehty VR-siipipyora. Peit-
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teen kussakin kulmassa on laatta, jossa on VR Hl seka numero 1- 5 
300. Peitteet on tarkoitettu ainakin aluksi yksinomaan Hameenlinnan 
liikenteeseen ja sen tahden on peitteen kulmiin, lahelle tunnuskilpea 
kiinnitetty 7 X 15 em liuska ( kiinnitettyna vain toisesta paasta), jossa 
on ohje "Palautettava Hl". Tata ohjetta pyydetaan noudattamaan, jolla 
tarkoitetaan, etta peitteet on palautettava Hameenlinnaan. 

(Lko 22714/536/73, 2. 5. 73.) VT 19/73. 5. 

Linjaradiojarjestelma 6 
Rataosa Pm-Sij liitetaan linjaradiojarjestelmaan 11. 5. 1973 al-

kaen. Rataosa kuuluu kanavaryhmaiin 2 ja uusia linjaradioasemia ovat 
Hps, Mrk, Snj, Sln, Arl, Krm, Pi, Kuo, Toi ja Sij. 

(N:o Lko 22170/435/73, 4. 5. 73.) VT 19/73. 6. 

Konteinerikuljetuksia koskevat rahtisopimukset 7 
VT 15/73. 4:ssa julkaistuun luetteloon, joka kasittaa ne asia'kkaat 

joiden kanssa on tehty konteinerikuljetuksia koskevia rahtisopimuksia, 
lisataan 

Oy Enroth Ab ............ Rahtisopimus 1187. 

(Lko 2483/645/73, 7. 5. 73 . ) VT 19/73. 7. 

Nimityksiii 8 
Liikenneosasto 
Oulun liikennepiiri: 2 Ik liikennetarkastajan (A 25) virkaan (Oulu) ylim. 

2 lk Iiikennetarkastaja Viiino Marttila, junamiehen toimiin (Kemi) asemamiehet 
Paavo Henrikki Heikinmatti, (Rovanierni) Olavi Antero Ollila, Pentti Bernhard 
Joutsennierni, Aarne Ilmari Kauppila, asemarniehen toimiin (Hirvineva) ylim. 
asemamiehet Huugo Johannes Koski, (Raahe) Viiino Verneri Lassuri, (Kemi) 
'Hugo Edvin Lompolojiirvi, Erkki Antti Liikamaa, Osmo Antero Piilola, Toivo 
Aukusti Hyry, (Laurila) Heikki Johannes Kalervo Kursu, (Tornio) tilap. asema
mies Jorma Paavali Ehovuo, apulaiskanslistin toirniin (A 11) ( Oulu lp) ylim. 
toimistoapulainen Pirkko Tellervo Kangas, (A 10) konttoriapulaiset Anja Tel
lervo Huttunen, (Oulu) Elvi Maria Inkala, konttoriapulaisen toimeen (A 9) 
( Oulun varikko) ylim. puhelunvalittiijii Sirkka Sinikka Kivilinna, konttoriapulaisen 
toimiin (A 8) (Oulu lp) ylim. toimistoapulaiset Tuula Orvokki Rautio, Sirkka
Liisa Weman. 

Joensuun liikennepiiri: konduktoorin virkoihin (Joensuu) junamiehet Sulo 
Paavali Piipponen, Martti Vilkas Koljonen, veturinliimmittiijiin toimiin (Joensuun 
varikko) ylim. veturinliimmittiijiit Reijo Juhani l•konen, Raimo Kalervo Lehtio, 
vaihdemiehen toimiin (Joensuu) asemamiehet Martti Kuosmanen, Eelis Ilmari 
Makkonen, Erkki Olavi Saastamoinen, Vilho Smura, junamiehen toimiin (Joen-
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suu) asemamiehet Pauli Rainer Majavaara, Veli Armas Maidell, Oiva Olavi Pii
roinen, asemamiehen toimiin (Joensuu) ylim. asemamiehet Pertti Kalevi Kartru
nen, Reina lidor Kervinen, Arvo Peltonen, Martti Johannes Hienonen, Jouko 
Ensio Riisiinen, (Niirala) Raimo Einari Nenonen, (Nurmes) Erkki Kalervo Kar
jalainen, konttoriapulaisen toimeen (A 8) (Joensuun varikko) tilap. toimistoapu
lainen Sirkka Llisa Anttonen. 

Rataosasto 
Ratainsinoorin (S 14) virkaan ratainsinoori (S 12) Palle Tapia Karola, apu

laisinsinoorin (A 25) virkaan (Kouvola) insinoori Risto Juhani Eskelinen, yp 
2 lk (A 21) rakennusmestarin virkaan (Riihimiiki) yp. 2 lk rakennusmestari 
Viljo Hiiyhii, yp. 2 lk (A 20) rakennusmestarin virkaan (Karjaa) 3 lk rakennus
mestari Teemu Tauno Suokas, ap. 2 lk kirjurin virkaan (Helsinki) apulaiSJkanslisti 
Mirjam Kaarina Koponen, ratavartijan toimiin (Nurmes) raidemiehet Pauli Erkki 
Sinivuori, (Viekki) Arvo Peiponen, (Kemi) Erkki Eells Borg, (Hankasalmi) 
Viiino Olavi Pitkiinen, (Oulu} "Veli Kullervo Stivola, (Ruukki) Evald Johannes 
Partanen, (Lahti) Olavi Puustila, (Pieksiimiiki) Aulis Ensio Montonen, (Kemi
jiirvi) Teuvo Aatos Penttinen, konttoriapulaisen toirneen (A 9) (Joensuu) ylim. 
toirnistoapulainen Salme Anneli Hoffren, apulaiskanslistin (A 11) toimeen (Tam
pete) apulaisbnslisti Eila Anita Matikainen, kanslistin (A 13) toimlin apulais
kanslistit Anneli Margareta Bovellan ja Raili Maria Lampinen sekii konttoriapu
laisen (A 8) toimeen ( Pieksiimiiki) ylim. toimistoapulainen Tuula Anneli Hir
vonen. 

g Kadonneita henkilokortteja 

Hyvinkaiin konepajassa palvelevalle kuljetusmies Jouko Miettiselle kirjoitetru 
henkilokortti n:o 163198 on kadonnut ja kuoletetaan. 

(Hy knp n:o 535/14/73, 4. 5. 73.) 

Tampereen ratapiirin palveluksessa olevalle rakennusmestari Eino Immoselle 
kirjoitettu henkilokortti n:o 29094 on anastetru ja kuoletetaan. 

(Tpe rp n:o 967/19/678, 4. 5. 73.) 

Helsinki 1973. Valtion painatuskeskus 



VIRALLISIA 
TIEDOTUKSIA 

1973 N:o 20 

Vilttaus Vlralllsiin tiedotukslln merkltilin: VT 1/72.2 (- lehden numero, vuosl, 
asian numero). Jakelun muutokset on ilmoitettava palnatusjaostoon. 
To I m I t us: Rautatiehallltus, lehtipalvelu. 17. 5. 1973 

sis ii 11 y s: 

1. Viiliaikaiset tilitysmiiiiriiykset. 
2. Wihuri-Yhtymii Oy Volkswagenin 

kuljetushiikkien kiiytto kappaletavara
kuljetuksissa. 

3. Liikennepaikkojen viilimatkat 
-julkaisu: muutoksia. 

4. "Tavaraliikenteen kuljetuskalusto" 
-vihkonen. 

5. Avoimia virkoja ja toimia. 
6. Nimityksiii. 
7. Kadonneita henkilokortteja. 

Valiaikaiset tilitysmaariiykset 1 
Tilityspaikkoja koskevasta luettelosta ( ks. Valiaikaiset tilitysmlili

rliykset, liite n:o 1) poistetaan Kuopion kirjauskeskukseen kuuluva 
Salmisen tilityspaikka 1. 6. 1973 lukien. 

(Tlt 302/230/73, 9. 5. 73.) VT 20/73. 1. 

Wihuri-Yhtyma Oy Volkswagenin kuljetushiikkien 2 
kiiytto kappaletavaralruljetuksissa 

Wihuri-Yhtymli Oy Volkswagenin omistamat oheisen kuvan tyyp
piset kuljetushlikit, joita on eri kokoja, on hyvliksytty tariffislilinnon 
38 § :n 18 lm:n tarkoittamiksi hlikkilavoiksi. Kuormatun llihetyksen 
bruttopainosta saadaan siis vlihentlili kuljetushlikin taarapaino. Hlikki
lavat Hihetetlilin kuormattuina Herttoniemen asemalta. Llihettlijlin niin 
mlilirlitessli merkitlilin rahtitavarana palautettavien kuljetushlikkien pa
lautusrahti ao. llihety'ksen rahtikirjaan jo liihetysasemalla. Palautus
rahti on tlilloin kuljetushlikkili kohden vlilimatkasta riippumatta sama 
kuin tavallisen rahtikappaletavarallihetyksen vlihin maksu ( tariffitau
lukkojen taulukko 18). 

Rahtikirjaan on merkittlivli sanat "Kuljetushlikin palautus rahti
tavarana maksettu". Palautusrahtfkirjana kliytetlilin rahtikirjaa, johon 
ei merkitli kuljetusmaksua. Rahtikirjaan on mel'kittlivli "Palautus mak
settu saapuessa". 
11264/73 
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Kuljetushakk.ien asemalle touruttamisesta on tavaran vastaanotta
jan huolehdittava. Niihin saadaan kuormata Helsingin liikennealueelle 
osoitettuja lahetyksia. 

Jollei kuljetushakin palautusrahtia ole nain merkitty lahetyksen 
kuljetuskirjaan lahetysasemalla, peritiian kuljetushiikeista tiiysi palautus
rahti. 

Jokaisessa kuljetushiikissii on oltava kilpi. johon on merkitty omis
tajan nimi, kotiasema sekii kuljetushakin taarapaino. Kuhunkin kulj~ 
tushakkiin saadaan kuormata tavaraa enintiian 1 000 kg. 

Tiima menettely otetaan kayttoon 1. 6. 1973 lukien. Samalla kumo
taan K1 35/65.4. maiiraykset. 

(N:o Lko 31725/241/73, 14. 5. 73.) VT 20/73. 2. 

3 Liikennepaikkojen valimatkat -julkaisu: muutoksia 

3. 6. 1973 lukien Maksniemen liikennoimistapaa koskeva mevkinta 
sarakkeessa 5 muutetaan merkinnaksi Hil Tp. 

(Lko 22414/67/73, 7. 5. 73.) VT 20/73. 3. 

1. 6. 1973 lukien muutetaan luettelossa mainittuien liikennepaikko
jen mkennoimistapamerkinniit seuraavasti: 

Asunta Hrl Tt Siitama 
Honkakoski Hil Suoniemi 
Kauvatsa Hil Saiiksjarvi 
Masku Hil Tp 

Htl 
Hil 
Hil Tt Tp 
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1. 6. 1973 lukien lakkautetaan Torkkelin vaihde ja julkaisusta pois- 3 
tetaan sitli koskevat merkinnlit. 

Julkaisusta Liikennepaikkojen koodit poistetaan Honkakoskea, Kau
vatsaa, Suoniemeli ja Torkkelia koskevat merkinniit. 

(Lko 22430/67/73, 7. 5. 73.) VT 20/73. 3. 

Salmisen liikennepaikan merkinnat sarakkeissa 4 ja 5 muutetaan 
1. 6. 73 lukien seuraaviksi: 

Salminen 4 
Kuopio 38 
Snj 13 Sij 63 
Pro 51 

5 
Hrl Tt 

Sarakkeesta 6 poistetaan merkinta: "jatkokuljetuslisali ei perita" 
(Lko 31620867/73, 7. 5. 73.) VT 20/73. 3. 

Muijalan liikennoimistapamerkintii sarakkeessa 5 muutetaan 3. 6. 
1973 lukien merkinniiksi Tt Tp. 

(Lko 31515/67/73, 7. 5. 73.) VT 20/73. 3. 

3. 6. 1973 lukien lakkautetaan seuraavat liikennepaikat ja niitli 
koskevat merkinnat poistetaan julkaisusta Liikennepaikkojen viilimat
kat ja Liikennepaikkojen koodit: 

Alava 
Sahinpuro 
Taipale 
Viihii 

3. 6. 1973 lukien muutetaan alia lueteltujen liikennepaikkojen lii
kennoimistapamer'kinnat seuraavasti: 

Sarake: 5 6 
Airaksela Hrl Tt [iihtevaa tavaraa varten lpp:n 
Hakasuo Hil erikoisluvalla 
Jokikyla Hil Tp -,,-
Jormua Hil - ,,-
Juutikkalahti Hil -,,-
Kainuunmili Hil -,,-
Kalliomiiki Hil -,,-
Karppila Hil -,,-
Kerisalo Hil -,,-
Kolma Hil -,,-
Korvua Hil Tt 1. 6.-31. 10. viilisena aikana 
Kovajiirvi Hil Tt liihtevaa tavaraa varten lpp:n 

erikoisluvalla 
Kurenpolvi Hil Tp -,,-
Krukimaki Hrl Tt - ,,-
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Laaja Hil Tt 1liihtevaii 
erikoisluvalla 

tavaraa varten lpp:n 

Lavapuro Hil -,,-
Leppiilahti Hil -,,-
Liminpuro Hil -,,-
Melalahti Hil -,,-
Miintylahti Hil -,,-
Nerkoo Hil Tp - ,,-
Paakki Hil - ,,-
Pajujiirvi Hil Tp -,,-
Pitkiilahti Hrl Tt 
Pohjakoski Hil Tt liihtevaa 

erikoisluvalla 
tavaraa varten lpp:n 

Rasimiiki Hil -,,-
Ryoniinjoki Hil Tp -,,-
Saviaho Hil -,,-
Vihtamo Hil -,,-

Tilityskoodit sailytetaan, koska ko. liikennepaikoilla voidaan suo
rittaa vaunukuormaliikennetta asiakkaan ja llikennepiirin sopimana 
aikana liikennepiirin antamin rajoituksin. 

Sarakkeesta 6 poistetaan merkinta: "jatkokuljetuslisaa ei perita" 
seuraavien liikennepaikkojen kohdalta: Airaksela, Kurkimaki, Pitka
lahti. 

(Lko 22676/67/73, 11. 5. 73.) VT 20/73 . 3. 

4 "Tavaraliikenteen kuljetuskalusto" -vihkonen 

Uusi painos vihkosesta "Tavaraliikenteen kuljetuskalusto" {lorn. 
2679) on ilmestynyt ja on sita tilattavissa virkakaytt66n painatusjaos
tosta. Liikenneasiamiehet saavat asiakkaita varten vihkosta mainos
jaostosta. 

(N:o Lko 31707 /572/73.) VT 20/73 . 4. 

5 Avoimia virkoja ja toimia 

1 luokan varastonpai:illikon virka toistaiseksi Turun varastossa. 
Rautatiehallitukselle osoitetut hakemukset on toirnitettava rautatie
hallituksen kirjaamoon viimeistaan 13. 6. 1973 ennen klo 12 (postitse 
ennen virka-ajan paattymista). 

Kaksi ylemmi:in palkkaluokan 2 luokan kirjurin virkaa, joista toinen 
(A 19) toistaiseksi Helsingin varastossa ja toinen (A 18) toistaiseksi 
Turun varastossa. Hankintaosaston johtajalle osoitetut hakemukset on • 
toirnitettava rautatiehallituksen kirjaamoon viimeistaan 13. 6. 1973 en
nen klo 12 (postitse ennen virka-ajan paattymista). 
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Ylemmiin palkkaluokan apulaisasemapiHillikon virka (A 24 pl), 5 
alemman palkkaluokan apulaisasemapaiillikon virka (A 21 pl), kaksi 
ensi luokan kirjurin virkaa (A 21 pl), kaksi ensi luokan kirjurin virkaa 
(A 20 pl), "'lemman palkkaluokan toisen luokan kirjurin virka (A 19 
pl), viisi ylemmiin palkkaluokan toisen luokan kirjurin virkaa (A 18 
pl), nelja ylemmiin palkkaluokan asemamestarin virkaa, kymmenen 
alemman palkkaluokan asemamestarin virkaa, viisi alemman palkkaluo-
kan toisen luokan kirjurin virkaa, kaksi jarjestelymestarin virkaa, yksi
toista veturinkuljettajan virkaa, kolmekymmentakahdeksan konduktOO-
rin virkaa ja kymmenen kuormausmestarin virkaa. Rautatiehallituksen 
liikenneosaston paiillikolle osoitetut kirjalliset hakemukset on toimitet-
tava rautatiehallituksen kirjaajalle viimeistaiin kesakuun 13 piiiviina 
1973 ennen kello 12 (postitse ennen virka-ajan paattymista). 

Edella mainittuihin virkoihin nimitetyt sijoitetaan toistaiseksi seu
raavasti: 

y.p. apulaisasemapiiiillikko (A 24 pl): Turun liikennealueelle (1 
Tku), 

a.p. apulaisasemapiiiillikko (A 21 pl): lisalmen liikennealueelle ( 1 
Krv), 

1. lk kirjurit (A 21 pl) : T ampereen (1 T pe) j a Pieksamaen ( 1 
Pm) liikennealueille, 

1. lk kirjurit (A 20 pl): Haapamaen liikennealueelle (1 Hpk) ja 
Pieksamaen liikennepiiriin ( 1 ) , 

y. p. 2. lk kirjuri (A 19 pl): Iisalmen liikennealueelle (1 lim) , 

y.p. 2. lk kirjurit (A 18 pl): Turon (2 Tku), Haapamaen ( 1 
Keu), Tampereen (1 Tpe) ja lisalmen (1 Ilm) liikennealueijle, 

y.p. asemamestarit: Turun (1 Myn ja 1 Ko), Jyvaskyliin (1 Jy) 
ja Kuopion ( 1 Sij) liikennealueille, 

a.p. asemamestarit: Toijalan (1 Vi ja Hp), Pieksamaen (3 Pm), 
Jyvaskyliin (1 Jy), Aiinekosken (1 Aki), Varkauden (1 Var), Iisal
men (1 Ilm) ja Kajaanin ( 1 Kaj) liikennealueille, 

a.p. 2. lk kirjurit: Tampereen (1 Tpe), Pieksamaen (1 Pm) ja 
Kuopion ( 1 Kuo ) liikennealueille seka Pieksamaen liikennepiiriin ( 2 ) , 

jiirjestelymestarit: Turon ( 1 Tku) ja Haapamiien ( 1 Hpk) lliken
nealueille, 

veturinkuljettajat: Toijalan (2 Tl) ja Rauman (2 Ra) liikenne
alueille seka Turon (2), Jyvaskyliin (2), Iisalmen (2) ja Kontiomaen 
( 1 ) varikoille, 

konduktoorit: Helsingin (2 Hki), Riihimaen (2 Ri), Lahden (1 
Lh), Tampereen (10 Tpe), Toijalan (1 Tl), Rauman (1 Ra), Turun 
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(3 Tku), Haapamaen (2Hpk), Porin (2 Pri), Oulun (1 01), Pieksa
roaen ( 4 Pro), J yvaskylan ( 4 Jy), Kuopion ( 1 Kuo), Iisalmen ( 3 
Ilm) ja Joensuun (1 Jns) liikennealueille, seka 

kuormausmestarit: Tampereen (3 Tpe), Toijalan (2 Tl), Rauroan 
(1 Ra), Turun ( 1 Nnl), Haapamaen ( 1 Hpk), Pieksaroaen (1 Pro) 
ja Jyvaskylan ( 1 Jy) liikennealueille. 

1 1. sahkoasentajan toiroi, 2 I. sahkoasentajan toimi, kaksi asetin
laitemiehen tointa, kaksikymmentaseitseroan veturinlaroroittajan tointa, 
kolroe vaununtarkastajan tointa, kaksikymroentayksi vaihdemiehen 
tointa, viisikymmentayksi junamiehen tointa, huoltomiehen toimi, yh
dekslinkyyroentakolme aseroamiehen tointa, tallimiehen toimi ja kont
toriapulaisen (A 9 pl) toimi. 

Liikenneosaston paallikolle osoitetut kirjalliset hakeroukset on toi
mitettava asianoroaisen liikennepiirin paallikolle viimeistaan 13. 6. 
1973. 

Edellamainittuihin toimiin nimitetyt tullaan sijoittamaan toistai-
seksi seuraavasti: 

1 l. sahkoasentaja: Kuopion varikolle ( 1), 

2 l. siihkoasentaja: Pieksamaen varikolle ( 1 ) , 

asetinlaitemiehet: Taropereen (2 Tpe) liikennealueelle, 

veturinlammittajat: Toijalan (2 Tl) liikennealueelle seka Turun 
( 9), Pieksamaen ( 5), Jyvaskylan (3), Kuopion ( 2), Iisalmen (.3) ja 
Kontioroaen ( 3) varikoille, 

vaununtarkastajat: Pieksamaen ( 2 Pro) ja Iisalroen ( 1 Ilm) lli
kennealueille, 

vaihdemiehet: Tampereen (5 Tpe), Toijalan (1 Tl), Rauman (1 
Ra), Turun (4 Tku), Oriveden (2 Ov), Haaparoaen (2 Hpk), Porin 
(1 Pri, 1 Mn) ja Jyvaskylan ( 4 Jy) liikennealueille, 

junamiehet: Tampereen (8 Tpe), Toijalan (3 Tl), Turun (2 Tku), 
Haaparoaen (2 Hpk), Porin (3 Pri), Pieksamaen (12 Pm), Jyvas
kylan (5 Jy, 1 Suo), Varkauden (1 Var), Kuopion (4 Kuo), Iisalmen 
(5 Ilro) ja Kontioroaen (5 Kon) llikennealueille, 

huoltomies: Pieksamaen varikolle ( 1), 

asemamiehet: Tampereen ( 23 Tpe), Toijalan ( 1 Tl), Rauman ( 1 
Ra, 1 Kn), Turun (11 Tku, 4 Slo, 1 Nnl), Haapamaen (4 Hpk), 
Porin (5 Pri, 1 Hva), Pieksamaen (12 Pm, 1 Vki), Jyvaskylan (8 
Jy, 1 Lvt, 1 Khu), Aanekosken (1 Srj), Kuopion (3 Kuo, 2 Sij, 2 
Jki), Iisalmen (2 Ilm, 2 Lna, 1 Soa), Kajaanin (1 Kaj), Kontioroaen 
( 2 Kon, 1 Sko) j a J oensuun (1 V nj) liikenn~alueille, 
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tallimies: Pieksamaen varikolle ( 1) ja 

konttoriapulainen (A 9 pl): Kuopion ( Kuo) llikennealueelle. 

HUOM. 
Rautatiehallituksen kirjaajan osoite: Vilhonkatu 13, 00100 Hel

sinki 10. 

Talousosasto 
Nimityksiii 

Ap. 1 lk liikennetarkastajan (A 28) virkaan yp. 1 1k kirjuri Reino Sarlio. 

Liikenneosasto 

Helsingin liikennepiiri: ap. apulaisasemapiiiillikon (A 22) virkaan (Helsinki) 
ap. asemapiiiillikko (A 21) Jorma Ilmari Levonen, yp. 2 lk kirjurin (A 18) vir
koihln (Lahti) ap. 2 1k kirjurit Maire Emilia Joutsen, (Helsinki) Hilkka Helena 
Koskinen, Risto Ilmari Linnasaari, Taito Eemeli Pohjasmiiki sekii ylim. 3 lk kir
juri Pentti Juhani Perkiomiiki, ap. 2 lk kirjurin virkoihin (Helsinki) apulais
kanslistit Mirjam Elisabeth Velander, Ruth Valborg Byman, veturinkuljettajan vir
koihin (Helsingin varikko) veturinliimmittiijiit Pentti Sulo Peni, Pentti Yrjo Il
mari Sohlberg, Olli Ilmari Varjoranta, Asko Tapani Laine, Tauno Matias Kanto, 
Leo Allan Juvonen, Kauko Erik Korjamo, Keijo Ylerrni Heikkila, Reino Kalevi 
Koskivuori, Urpo Johannes Kinanen, Aarre Petter Anttonen, Olavi Ensio Havu
kainen, (Riihimiien varikko) Antti Aarne Salli, Jaakko Sakari Jokinierni, Pertti 
Aulis Virtanen, Jorma Paavo Antero Selin, Keijo Armas Antero Lahti, Martti 
Ismo Kaj Kangas, Olavi Ensio Salin, Pertti Einar Ersalo, Juhani Matias Malan
der, Alpo Aulis Kantola, Vilho Karvanen, konduktoorin virkoihin (Riihimiiki) 
asetinlaiternies Valter Saarikoski, (Hyvinkiiii) vaihderniesten esimies Toivo Martti 
Lehtinen, 2 lk siihkoasentajan toirniin ( Helsingin varikko) vaununtarkastaja Rauno 
Valdemar Lurnijiirvi, veturisiihkoasentaja Martti Antero Laakkonen, tyosop. siihkO
asentajat Veikko Ilmari Norojiirvi, Oiva Johannes Toropainen, (Riihimiien va
rikko) Jaakko Helmeri Kuumola, Antti Juhani Laine, asetinlaitemiehen toimiin 
(Helsinki) vaihderniehet Yrjo Feliks Maunu, Sulo Olavi Vesterinen, Eino Erkki 
Tiilikka, Martti Pietarinen, autonkuljettajan toimeen (Helsinki) ylim. autonkul
jettaja Martti Johannes Kankkunen, junamiehen toimiin (Helsinki) asemamiehet 
Teuvo Kalervo Alen ja Pertti Johannes Laine, aserriarniehen toimiin (Helsinki) 
ylim. asemamiehet Eino Matias Ora, Toivo Matti Sarja, Tauno Kiuru, Risto Ka
lervo Ketola, Matti Lau.lokanen, Reijo Kalervo Arvola, Eino Seppo Sakari Nierni
nen, Tauno Petter Tolvanen, Eino Juhani Huovila, Reijo Voitto 01avi Maki
barju, Johannes Paussonen, Pertti Antero Turunen, Ossi Heikki Virkkunen, Olli 
Juhani Virtanen, Reino Johannes Angeslevii, Ari Aulis Ahola, Pauli Juhani Huh
tala, Veikko Olavi Kantola, Tauno Kekiiliiinen, Osmo Ilmari Pykiiliiinen, Juha 
Aarre Kanerva, Reijo Kaarlo Antero Kovanen, Er.Mci. Kalevi Jalo ja Hannu An
tero Kurvinen. 

Kouvolan liikennepiiri: ap. apulaisinsinoorin (A 26) virkaan (Kouvola lp) 
vt. ap. apulaisinsinoori Risto Tapani Sokara, junamiehen toimiin (Kotka) asema
rniehet Leo Albert Viiisiinen, Raimo Johannes Tupakka. 

Tampereen liikennepiiri: yp. apulaisasemapiiiillikon (A 23) virkaan (Uusi
kaupunki) yp. 1 lk kirjuri (A 20) Erkki Sakari Riisiinen, ap. apulaisasemapiiiilli
kon (A22) virkaan (Keuruu) yp. 2 lk kirjuri Vilho Kalervo Jarvinen, ap. 
apulaisasemapiiiillikon (A21) virkaan (Kolho) ap. asemamestari Erkki Johannes 
Saloranta, yp. 1 J.k kirjurin (A 20) virkaan (Tampere) yp. 2 lk kirjuri (A 18) 

5 

6 
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Kauko Kalervo Halonen, yp. 2 lk kirjurin (A 18) virkolhin (Tampere) ap. 
asemamestarit Lauri Olavi Rusanen, (Valkeakoski) Jouni Vilho Pellervo Poh
janoksa, 1 lk asemamestarin virkolhin (Iittala) ap. 2 lk kirjuri Anti Ensio 
Moukola, (Humppila) ap. asemamestari Touko Ai.mo Aarre Peltonen, ap. ase
mamestarin virkaan (Loi.maa) yli.m. 3 lk kirjuri Teuvo Fabian Tuomisto, ap. 
2 lk kirjurin virkolhin (Tampere) yli.m. 3 lk kirjurit Riitta Kaarina Viiiina
nen, (Rauma) Salme Linea Tarkia, (Turku) Rainer Kaukonen, veturinkuljet
tajan virkoihin (Turun varikko) veturinla=ittajat Olli Samuli Heikkila, Ahti 
Olavi Miettinen, Esko Pekka Helle, Tarmo Uolevi Aaltonen, Olli Antero Var
tiainen, konduktoorin virkoihin (Toijala) junamiehet Kaarlo Mikael Tuominen, 
Toivo Johannes Ahola, (Pori) Erkki Johannes Anttila, Antti Olavi Vesterlund, 
(Turku) Kaino Kalevi Siitonen, Antti Johannes Santala, (Tampere) Veikko 
Olavi Aaltonen, Esko Johannes Urhonen, Otto Armas Makinen, Erkki Johannes 
Lyytikka, kuormausmestarit Kurt Johan Yngve Lund, (Naantali) Aarre Aulis 
Ojala, kuormausmestarin virkoihin (Tampere) asemamiehet Reino Eino Kalervo 
Autio ja Osmo Aatos Heinonen seka asemamiehen toimeen (Rauma) yli.m. ase
mamies Juhani Rusomaa. 

Koneosasto 

Ylim. toimistoapulaisen (A 7) toi.meen vt. konttoriapulainen Riitta Liisa 
Mettanen, yliteknikon (A24) virkaan (Pasilan konepaja) teknikko Varma Os
sian Helenius, teknikon (A 23) vi.rlkoihin (Pasilan konepaja) teknikot Rauni 
Allan Raunio, Reijo Kalevi Suuronen, :teknikon (A 23) virkaan (Hyvinkaan kone
paja) yli.m. yliteknikko Oiva Matias Laitala, teknikon (A 22) virkoihin (Hy
vinkaan konepaja) teknikot Lauri Saarela, Jaakko Korhonen, Unto Pellervo 
Ve11kasalo, teknikon (A 20) virkoihin (Hyvinkaan konepaja) vs. teknik!ko Ahti 
Aarno Aaltonen ja ylim. teknikko Veikko Erkki Olavi Tiainen. 

Hankin taos as to 

Yp. 2 lk kirjurin (A 19) virkaan (Turun varasto) yp. 2 lk kirjuti (A 18) 
Urho Olavi Kasa, yp. 2 lk kirjuri (A 18) virkaan (Hyvinkaan varasto) ylim. 
yp. 2 lk kirjuri Elna Edith Marttila ja varastomestarin toi.meen (Pieksiimaen va
rasto) ylim. autonkuljettaja Seppo Ensio Hartikainen. 

Kadonneita henkilokortteja 

Helsingin liikennealueen tilapiiiselle asemamiehelle Kari Karomaelle 18. 4. 
1973 kirjoitettu henkilokortti n:o 058227 on kadonnut ja kuoletetaan. (Hki lp 
1703/14/73, 10.5. 73.) 

Helsingin liikennealueen konduktoorille Aarne Valdemar Prittiselle v. 1968 
annettu henkilokortti n:o 051033 on kadonnut ja kuoletetaan. (Hki lp 1689/ 
14/73, 9. 5. 73.) 

Tampereen aseman Jiihetille Teuvo Onni Juhani Kiikkeriille 6. 7. 71 ik.irjoi
tettu henkilokortti n:o 63788 on kadonnut ja kuoletetaan. (Tpe lp 885/14/13, 
9. 5. 73.) 

Helsinki 1973. Valtion painatuskeskus 



VIRALLISIA 
TIEDOTUKSIA 

1973 N:o 21 

Vllttaus Virallls iin t iedotuksi in merkitaan: VT 1/72.2 ( - lehden numero, vuosl, 
asian numero). Jakelun muutokset on ilmoitettava painatusjaostoon. 

To I m i t u s: Rautatiehallltus, lehtipalvelu. 24. 5. 1973 

s is ii 11 y s: 

1. Vuosilomapalkan ja lomakorvauksen 
laskeminen lomanmiiiiriiytymisvuoden 
1. 4. 1972-31. 3. 1973 perusteella 
tyosopimussuhteessa valtioon olevan 
henkilokunnan osalta. 

2. Kuntia koskevia muutoksia . 
3. Virkapukineiden tilaaminen ja hinnat 

vuonna 1973. 
4. Vuoktanmaksu. 

5. Tyosopimussuhteessa olevien liiken
netyontekijain, vaununsiivoojien, 
veturinpuhdistajien ja siivoojien 
palkat. 

6. Ratapihojen liikennoimissaannot. 
7. Avoimia virkoja ja toimia. 
8. Nimityksiii. 
9. Eroja. 

Vuosilomapalkan ja lomakorvauksen laskeminen 1 
lomanmiiiiraytymisvuoden 1. 4. 1972-31. 3. 1973 
perusteella tyosopimussuhteessa valtioon olevan 
henkilokunnan osalta 

A. Yleistii 

Valtiovarainministerio on yleiskirjeellaiin n:o P 991, 8. 4. 1972 an
tanut ohjeet lomanmiHiraytymisvuoden 1. 4. 1971-31. 3. 1972 perus
teella maaraytyvan vuosilomapalkan ja loman korvauksen laskemisesta 
valtion palveluksessa yksityisoikeudellisessa tyosopimussuhteessa ole
vien tyontekijoiden ja toimihenkiloiden osalta. Mainitut ohjeet perus
tuivat tyontekijiiin vuosilomasta 30. 4. 1960 annetun lain ( 199/60) 
saannosten nojalla solmittuihin vuosilomapalkan ja loman korvauksen 
laskemista ja maksamista koskeviin ns. lomapalkkasopimuksiin. 

Vuoden 1960 vuosilomalakia muutettiin 1. 4. 1972 lukien voimaan 
tulleella lailla (345 /72) siten, etta tyontekijilla on oikeus saada vuosi
lomaa kaksi tyopaivaa jokaiselta lain 3 §: ssa tarkoitetulta kalenterikuu
kaudelta, kuitenkin viihintaiin yksi kuukausi, mikali tyosuhde on kes
keytymatta jatkunut vahintaan 10 vuotta. 

Yleisen vuosilomasaannosten kokonaisuudistus on tapahtunut 30. 3. 
1973 annetulla vuosilomalailla ( 272/73) . Mainittu laki on tullut voi-

11631/73 



1 

21 -2-

maan 1. 4. 1973 lukien, mutta sita ei sovelleta 31. 3. 1973 paattyvan 
lomanmaiiriiytymisvuoden pen1steella miiariittiiviiiin vuosilomaan, loma
palkkaan tai lomakorvaukseen, ellei toisin sovita. Uuden vuosilomalain 
mukaan on lomaoikeus kaksi arkipiiivaa kutakin lomanmaiiraytymis
vuoden tiiytta kuukautta kohden, kuitenkin 26 arkipiiiviiii 12 tiiydeltii 
lomanmiiariiytymiskuukaudelta, mikiili tyosuhde on keskeytymiitta jat
kunut viihintiiiin kymemnen vuotta. 

Vuosilomalain siiiinnosten obelia on edelleen noudatettava valtio
neuvoston 10. 5. 1962 antamaa piiatosta tyosopimussuhteessa valtioon 
olevien toimihenkiloiden ja tyontekijoiden vuosilomista. Mainitun plHi
toksen uudistaminen on kuitenkin parhaillaan valmisteltavana valtion 
tyosuhdeasiain neuvottelukunnassa. 

Vuosilomapalkan ja lomakorvauksen laskentaperusteiden muutos
ten johdosta on kuitenkin jo tassa vaiheessa kaynyt tarpeelliseksi 
uudistaa vuosilomapalkan ja lomankorvauksen laskemista ja maksamista 
koskevat tyoehtosopimuspoytakirjat, ns. lomapalkkasopimukset uusia 
saiinnoksia vastaaviksi. Taman vuoksi valtiovarainministerio, asian oltua 
valtion tyosuhdeasiain neuvottelukunnan ( TYN) kiisiteltaviina, on paat
tanyt antaa lomanmaaraytymisvuoden 1. 4. 1972-31. 3. 1973 perus
teella maiiraytyvan vuosilomapallcan ja loman korvauksen laskemisesta 
tyosopimussuhteessa valtioon olevien tyontekijoiden ja toimihenkiloi
den osalta seuraavat ohjeet. 

B. Tyoehtosopimusten alaiset tunti- tai urakkapalkkaiset tyontekijat 

Tyoehtosopimusten alaisten vuoden 1960 vuosilomalain 8 §:n 
2 momentissa tarkoitettujen tunti- ja uralckapalkkaisten tyontekijain 
osalta valtiovarainministerio kehoittaa virastoja ja laitoksia viipymatta 
sopimaan asiasta tyoehtosopimuspoytakirjalla asianomaisten tyontekija
jarjestojen kanssa. 

C. Tyoehtosopimusten ulkopuolella olevat tunti- tai urakkapalkkaiset 
tyontekijat 

Milloin tunti- tai urakkapalkkaisen tyontekijiin vuosilomapalkan tai 
loman korvauksen laskemisesta ei ole sovittu lomapalkkasopimuksin 
ja asianomaisen lomapalkka tai lomakorvaus siis lasketaan keskipaiva
ansion mukaan mainittua lakia soveltaen, lomapalkkaa tai lomakor
vausta korotetaan 31. 3. 1973 paattyneen lomanmaaraytymisvuoden 
osalta 7.3 % :lla, kuitenkin niin, etta tyontekijiilla on oilceus korotet
tuun lomakorvaukseen vain, jos hanen tyosuhteensa on jatkunut koko 
lomanmaaraytymisvuoden ajan. 

Kuukauden lomaan oikeutetulle tyontekijiille maksetaan vuosiloma
palkkana vahintaan 25 paivan palkka. 
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Edella tarkoitetut jiirjestelyt eivat koske merimiehiii eiviitkii tyon- 1 
tekijoitii metsii- ja uittotoissii tahi vuoden 1960 vuosilomalain 13 §:n 
1 momentissa tarkoitetuissa lastaus- ja purkaustoissa. 

D. Erinaisia maarayksia 

Loman pituutta laskettaessa huomioon otettavaksi kalenterikuukau
deksi luetaan edelleen sellainen kalenterikuukausi, jonka aikana tyon
tekija tai toimihenkilo on ollut tyossa viihintiian 14 piiivana samoin 
kuin sellainenkin kalenterikuukausi, jonka tyossiiolopaivien ja tyossii
olopiiivien veroisten paivien yhteismaarii nousee viihintiian mainittuun 
maiiriian. Tyossiiolopiiivien veroisiksi paiviksi luetaan myos edelleen 
ne tyopaivat, jotka sisaltyvat siihen 72 arkipaiviin jaksoon, jolta nais
puolinen tyontekija valtion tyontekijiiin terveydenhuollon ohjesaiinnon 
14 § :n 1 momentin mukaan on oikeutettu saamaan raskauden ja syn
nytyksen vuoksi lomaa taysin palkkaeduin. 

Milloin sairaudesta, synnytyksesta tai tapaturmasta johtuva tyon
tekijiin tyokyvyttomyys alkaa hanen vuosilomansa aikana ja jatkuu 
yhdenjaksoisena yli seitsemiin piiivaa, uuden vuosilomalain 5 §:n 
3 momentin mukaan taman ajan ylittiivaa osaa tyokyvyttomyysajasta 
ei lueta vuosilomaksi, jos tyontekija ilman aiheetonta viivytysta tata 
pyytiiii. Tyonantajan vaatimuksesta tyontekija on velvollinen esittiimaiin 
laakiirintodistuksen tai muun luotettavan selvityksen tyokyvyttomyy
destaan. 

Valtion ja virkarniesjiirjestojen kesken kuluvana vuonna kiiytyjen 
virkaehtosopimusneuvottelujen yhteydessii on edellytetty, etta vastaava 
miiiiriiys saatetaan virkamiesten osalta sovellettavaksi jo 1. 4. 1973 
lukien. Kun on pidettavii kohtuullisena, etta vastaavaa menettelya 
noudatetaan myos tyosopimussuhteessa valtioon olevan henkilokunnan 
osalta, valtiovarainministerio valtion tyosuhdeasiain neuvottelukun
nan ( TYN) suosituksen mukaisesti katsoo, ettei ministerion puolelta 
ole estetta sille, etta uuden vuosilomalain 5 §:n 3 momentin saannosta 
sovelletaan valtion tyosopimussuhteisen henkilokunnan osalta 1. 4. 
1973 alkaen. 

Edella olevan johdosta ilmoitetaan, etta uusi vuosilomalaki on jul
kaistu VR Virallisissa tiedotuksissa n:o 16/73. 1 seka etta rautatie
hallituksen ja Rautatielaisten Liitto ry:n kesken on 27. 4. 1973 alle
kirjoitettu valtionrautateiden tunti- ja urakkapalkkaisia tyontekijoita 
koskeva lomapalkkasopimus, joka samoin kuin sopimuksen soveltamis
ohjeet on jaettu asianomaisille hallinto-osaston johtajan kirjeen n:o 
713/126/73, 27. 4. 1973 liitteena. Lomapalkkasopimus otetaan myos 
liitteeksi Rautatieliiisten Liiton uusittuun ja kirjasena painettavaan 
tyoehtosopimukseen. 

(Hloj n:o 713/126/73, 16. 5. 73.) VT 21/73. 1. 
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2 Kuntia koskevia muutoksia 

Viitaten kuntien yleisen kalleusluokituksen vahvistamisesta 12. 10. 
1967 annettuun valtioneuvoston paatokseen (Kl 1/68. 5) seka MK 
II:n sivulla 1.108 olevaan luetteloon kauppaloista ilmoitetaan, etta 
jaljempana mainitulla asetuksella ja valtioneuvoston paatoksella teh
daiin seuraavat kuntia koskevat muutokset: 

- Raision 'kauppalan alueesta perustetan 1. 1. 197 4 lukien Raisio 
niminen kaupunki (A 4. 5. 1973/366). 

- Pyhamaan kunnan alue siirretaan 1. 1. 1974 lukien Uuteen
kaupunkiin, jolloin Pyhiimaan kunta lakkaa olemasta (Vnp 28. 4. 
1973/370). 

(Hloj n:o 390/010/73, 18. 5. 73 .) VT 21/73. 2. 

3 Virkapukineiden tilaaminen ja hinnat vuonna 1973 

VR Virallisissa tiedotuksissa n:o 5/73 julkaistujen numeropuki
neiden suuruustaulukoiden lisaksi julkaistaan vartalotyypin D = ta
nakka suuruustaulukko. 

Vartalotyyppi D = tana'kka 

Keskipitka 

Lomakkeen Suuruusnumero 
n :o 3903 

kuva 48 50 52 54 

Rinnan ymparys 3F 96 100 104 108 
Vyotaron 

" 
4G 90 94 98 102 

Lantion 
" 

51 104 108 112 116 
Selan pituus ........ lA-B 74 75 76 77 
Hihan 

" 
........ 1D-E 62 63 64 65 

Housun sivun pituus .. 6M-N 100 102 104 106 
Housun haaran 

" 
70-P 76 77 78 79 

(Slj n:o 48/110/73, 15. 5. 73.) VT 21/73. 3. 

4 Vuokranmaksu 

56 58 
112 116 
107 112 
120 124 

78 79 
66 67 

108 110 
80 81 

Muille kuin valtionrautateiden henkilokunnalle vuokrattujen asun
tojen vuokrien perimisjarjestelmaa muutetaan siten, etta vuokralaiselle 
tullaan lahettamaan kunkin kuukauden vuokranmaksua varten tilille
panokortti (4621-72/120 Valtpk), jota kayttaen vuokra on mak-
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settava. Uuteen jarjestelmaan siirrytiiiin kesiikuun 1 paivasta 1973 4 
lukien. 

Vuokralaisille jaettu vuokranmaksukirja (VR 4901) on pyydettava 
pois ja havitettava. 

Koska uusittuun jarjestelmaan liittyy suoritusten tietokonevalvonta, 
ei em. kaytosta poistettuja lomakkeita saa vastaisuudessa ikiiyttaa. 

(Tlt n:o 331/163/73, 21. 5. 73.) VT 21/73. 4. 

Tyosopimussuhteessa olevien liikennetyontekijiiin, 5 
vaununsiivoojien, veturinpuhdistajien ja siivoojien 
palkat 

Liikenneosaston normaalityopaivia suorittavien tyosopimussuhteessa 
olevien liikennetyontekijiiin, vaununsiivoojien, veturinpuhdistajien ja 
siivoojien kuu'kausipalkat on huhtikuun 1 paivasta 1973 lukien vah
vistettu seuraavan suuruiseksi: 

Paikkakuntaluokka 

I 

liikennetyontekija tyohon tultua . . . . . . . 994 

1/2 vuotta palveltuaan . . . . . . . . . . . . . . 1 016 

alemman patevyysturkinnon suorittamisen 
jalkeen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 064 

kolme vuotta edellisesta . . . . . . . . . . . . . . 1 091 

vaununsiivooja, veturinpuhdistaja, toi-
mistosiivooja, asemasiivooja . . . . . . . . . . . 973 

kaksi vuotta palveltuaan . . . . . . . . . . . . . . 994 

(N:o Lko 184/124/73, 18. 5. 73.) VT 21/73. 5. 

II 

967 

988 

1 035 

1 061 

947 

967 

III 

939 

960 

1005 

1 031 

920 

939 

Ratapihojen liikennoimissaannot 6 
Kouvolan ratapihan liikennoimissaannon korjauslehti 1 on ilmes

tynyt painosta, ja jakelu suoritetaan painatusjaoston toimesta. Korjaus
lehdessa ilmoitetut muutokset tulevat voimaan 3. 6. 1973. Uudelleen 
painetuilla sivuilla on tehty muutoksia kohtiin 1.12, 1.25, 7.12, seka 
kohta 7.13 ikumottu ja kohta 7.14 muutettu .kohdaksi 7.13. 

(N:o Lko 22666/62/73, 21. 5. 73.) VT 21/73. 6. 
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1 A voimia virkoja ja toimia 

Varastomestarin toimi, kaksi ylimaaraista varastomestarin tointa 
ja autonkuljettajan toimi toistaiseksi Helsingin varastossa. Hankinta
osaston johtajalle osoitetut hakemukset on toirnitettava Helsingin va
raston paallikolle viimeistaan 4. 6. 1973 mennessa. 

Ensi luokan asemamestarin virka, kaksi ylemman palkkaluokan 
toisen luokan kirjurin virkaa (A 19 pl), ylemman palkkaluokan toisen 
luokan kirjurin virka (A 18 pl), alemman palkkaluokan toisen luokan 
kirjurin virka, nelja veturinkuljettajan virkaa ja kahdeksan kondukti:io
rin virkaa. Rautatiehallituksen liikenneosaston paalliki:ille osoitetut kir
jalliset hakemukset on toirnitettava rautatiehallituksen kirjaajalle vii
meistaan kesakuun 20 paivana 1973 ennen kello 12 ( postitse ennen 
virka-ajan paattyrnista). 

Edella mainittuihin virkoihin nimitetyt sijoitetaan toistaiseksi seu
raavasti: 

1 luokan asemamestari: Lappeenrannan ( 1 Lrs) liikennealueelle, 
y.p. 2 luokan kirjurit (A 19 pl): Kouvolan liikennepiiriin (1) ja 

kouvolan (1 K v) liikennealueelle, 
y.p. 2 luokan kirjuri (A 18 pl): Kouvolan ( 1 Kv) liikennealueelle, 
a.p. 2 luokan kirjuri: Lappeenrannan ( 1 Lr) liikennealueelle, 
veturinkuljettajat: Lappeenrannan ( 1 Lr) liikennealueelle seka 

Kouvolan ( 2) ja Kotkan ( 1) varikoille seka 
konduktoorit: Haminan ( 3 Hma), Lappeenrannan ( 1 Lr), Imatran 

( 2 Imr) ja Kotkan ( 2 Kta) liikennealueille . 

2 1. sahki:iasentajan toimi, asetinlaiterniehen toimi, kymmenen ve
turinlammittajan tointa, vaihdemiehen toimi, viisi junarniehen tointa, 
vaununtarkastajan toimi, vaununvoitelijan toirni ja viisi asemamiehen 
tointa. 

Liikenneosaston paallikolle osoitetut kirjalliset hakemukset on toi
mitettava asianomaisen liikennepiirin paallikolle viimeistaan 20. 6. 
1973. 

Edella mainittuihin toimiin nimitetyt tullaan sijoittamaan toistai-
seksi seuraavasti: 

2 l. sahkoasentaja: Kouvolan varikolle ( 1), 
asetinlaitemies: Kouvolan ( 1 Kv) liikennealueelle, 
veturinlammittajat: Kouvolan varikolle ( 10), 
vaihdemies: Mikkelin ( 1 Mi) liikennealueelle, 
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junamiehet: Lappeenrannan ( 3 Lr), Imatran ( 1 Imr) Ja Haminan 1 
( 1 Hma) liikennealueille, 

vaununtarkastaja: Kouvolan varikolle ( 1), 
vaununvoitelija: Kotkan varikolle ( 1) ja 
asemamiehet: Kouvolan ( 1 Kuk), Imatran ( 1 Rah) ja Kotkan 

( 1 Ky, 2 Jri) liikennealueille. 

Huom. 

Rautatiehallituksen kirjaajan osoite, Vilhonk. 13, 00100 Hel
sinki 10. 

Nirnityksia 8 
Liikenneosasto 

Tampereen liikennepiiri: veturinlammittajan toirniin (Turun varikko) ylim. 
verurinlammittajat Seppo Juhani Hyyrynen, Tarmo Antero Puumala, Ralno Juhani 
Rissanen, Ismo Salomon Palomaa, Seppo Kullervo Prinkkila, vaununtarkastajan 
toimeen (Turun varikko) vaununvoitelija Pekka Antero Jaakkola, junamiehen 
toimiin (Tampere) asemamiehet Alpo Onni Olavi Miettlnen, Pertti Veikko Kul
lervo Jannetyinen, Martti Olavi Jannetyinen, Kauko Kaarlo Tompuri, Jorma 
Erkki Talus, Veikko Ilmari Vasama, Alpo Leo Juhani Heikkila, asemamiehen toi
miin (Tampere) ylirn. asemamiehet Aapo Lampinen, Kalevi Henrik Naapila, 
Jorma Ensio Lampinen, Seppo Tapio Maenpaa, Raimo Juhanl Pylkkonen, Onni 
Armas Kallio, tilap. asemamiehet A~ko Kasperi Villgren, Tuomas Aleksi Kuusela, 
Mauri Tervakari, Kerttu Inkeri Koskinen, Aili Kyllikki Aijala, Heikki Armas 
Leppanen, (Turku) ylirn. asemamiehet Lauri Menna, Unto Antero Kasteraita, 
Rauno Arvid Rautio, Risto Vainamo Juuri, Raimo Juhani Jompero, Keijo Bruno 
Silen, Esko Ilmari Laine, Hannu Aatos Honka, Pertti Einari Kansa, Osmo Uolevi 
Ermio, Veikko Armas Kallionsivu, Antti Kustaa Ilmari Kivekas, Antti Juhani 
Salonen, (Loirnaa) Tauno Erik Tulonen, (Salo) Aimo Uolevi Rantala, konttori
apulaisen toirneen (A 8) (Turun varikko) tilap. toirnistoapulainen Sirkka-Liisa 
Salonen. 

Seinajoen liikennepiiri: ap. apulaisasemapaallikon virkaan (A 22) (Kokkola) 
yp. 1 lk kirjuri (A 20) Alf Eino Abotupa, veturinJiimmittajan toimiln (Seinajoen 
varikko) ylim. verurinliimmittiijat Matti Veikko Tapani Miinty]ii, Kalervo Kons
tantinus Juppo, Alpo Juhani Olli, Veikko Ilmari Puska, Pentti Juhani Pendolin, 
Timo Ilmari Martikkala, Matti Armas Kasari, Ilpo Tuomas Viitala, Arto Her
mannl Miiki-Hakola, Matti Jaakko Abo-Mantila, Eino Ensio Kuoppa-aho, Paavo 
Jaakko Juhani Palomaki, Heirno Johannes Henriksson Martti OJavi Hautamiiki, 
Erkki J aakko Toyli, ( Vaasan varikko) Hannu Matias Savioja, (Kokkolan varikko) 
Leo Kullervo Jokinen, Rei no Kristian Kiviniemi, (Ylivieskan varikko) Sau]i Sa
kari Johannes Impo]a, vaununtarkastajan toirneen ( Seinajoen varikko) vaunun
voitelija Raimo Juhani Laitinen, vaihdemiehen toirneen (Kokkola) junamies Pekka 
Anttonen, junamiehen toimeen (Kokkola) asemamies Karl John Martin Hoglund, 
koneenhoitajan toirneen (Seinajoen varikko) huoltomies Matti Ilmari Svahn, talli
miehen toimeen (Seinajoen varikko) ylim. tallimies Veikko Johannes Rantala, 
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asemamiehen tounun (Kokkola) ylim. asemamiehet Veikko Armas Vasalampi, 
Juho Einar Hamiilainen, (Pietarsaari) Bo-Erik Edvin Enell, (Vaasa) Mauri Mikko 
Juhani Manty, Mauri Heikk:i Olavi Palkoma, Simo Marttl Kalevi Kivimaki, 
Teuvo Armas Jokiaho, (Pyhasalmi) Jukka Paavali Autio, (Kangas) Eero Vilho 
Laakkonen, apulaiskanslistin (A 11) toimiin ( Seinajoki) konttoriapulainen (A 9) 
Terttu Tellervo Salmisuo, (Vaasa) apulaiskanslistit (A 10) Hilkka Kaisa Huhta
rolli, (Ylivleska) Annie Maria Anneli Kivi, konttoriapuJaisen toimeen (A 9) 
(Seinajoki) konttoriapulainen (A 8) Aura Sanelma Heikkila, yp. 2 lk kirjuritJ. 
virkaan (A 18) (Vaasa) ap. 2 lk kirjuri Irma Maija Kaajamo, ap. asemamestarin 
virkaan (Kauhava) ylim . .3 lk kirjuri Martti Johannes Honkaharju, veturinkul
jettajan virkoihin ( Seinajoen varikko) veturinliimmittajat Paavo Hiskias Kahko
nen, Reino Ilmari Aro, Pertti Tapani Luoma-aho, Antti Markus Makelii, Vilho 
Kustaa Katajamaki, Erkki Jussi Loukola, Arvo Johannes Tervo, (Ylivieska) 
Taisto Juhani Isotalus, konduktoorin virkoihin (Ylivieska) junamiehet Kalervo 
Matias Taipale, (Pletarsaari) Esko Ensio Hanhimaki, apulaisinsinoori,n virkaan 
(A 26) (Seinajoki lp) yliteknikko (A 2.3) Ahti Vihtori Vepsalainen. 

Oulun llikennepiiri: apulaisinsinoorin vlrkaan (A 26) ( Oulu lp) insinoori 
Aarni Martti Makinen, ylikonduktoorin virkoihin (Kemi) junamies Arvo Veikko 
Orajarvi, ( Oulu) konduktoori Olavi Kustaa Aitta, vaihdemiehen toimiin ( Oulu) 
asemamiehet Kari Kaarlo Sirola, Kaarlo Eerik Keranen, Olavi Perttunen, Matti 
Olavi Aitamurto, Veikko Antero Jarvelin, Toivo Pekka Nousiainen, Kaarlo 
Johannes Korkala, Eino Johannes Vesa, junamiehen toimiin (Oulu) asemamiehet 
Aarne Olavl Kokkonen, Rauno Olavl Oivo, asemamlehen toimiin (Oulu) ylim. 
asemamiehet Reijo Juhani Mallinen, Raimo Kalevi Moilanen, Esko Iisakki Lip
ponen, Osmo Olavi Erland Martti, Kauko Kalervo Simila, Tauno Alaraappana, 
Paavo Niilo Viljami Huotari seka tilap. asemamiehet Esko Einari Tervo ja Seppo 
Henrikki Riiiha. 

Pieksamaen liikennepiirl: yp. 1 lk kirjurin virkaan (A 20) ( Pieksiimaki lp) 
yp. 2 lk kirjuri (A 19) Kauko Juhanl Hirvonen, yp. 2 lk kirjurin virkaan (A 19) 
(Pieksamaki lp) yp. 2 lk kirjuri (A 18) Nanni Anni Margareta Johansson, yp. 
asemamestarin virkaan (Siilinjarvi) ap. asemamestari Jaakko Ensio Korhonen, 
yp. 2 lk kirjurin virkoihin ( Pleksamaki lp) ap. 2 1k kirjurit Enni Lyyli Immonen, 
Karin Marjatta Kaipainen, (Iisalmi) Mia Tellervo Louhelainen (Pieksamaki) ap. 
asemamestarit Veikko Kalevi Jantti, (Varkaus) Katri Tellervo Immonen, (Siilin
jarvi) Aarne Ensio Hyvarinen, (Kajaani) Hilkka Marja Jurvelin, ap. asemames
tarin virkoihin (Pieksamaki) ap. 2 lk kirjuri Helvi Mirjam Tenhunen, (Kuopio) 
ylim . .3 lk kirjurit Paavo Marrti Hiltunen, (Kajaani) Erkki Juhani Heikkinen, 
(lisalmi) Onni Ilmari Kortelainen, ap. 2 lk kirjurin virkaan (Jyvaskyla) ylim . 
.3 lk kirjuri Lilja Regina Virtanen, teknikon virkaan (A 19) (Pieksamaki varikko) 
veturinHimmittaja Erkki Olavi Lappl, vaunumestarin virkaan (Pieksamaki varikko) 
vaununtarkastaja Toivo Johannes Laukkarinen, veturinkuljettajan virkoihin (Piek
samiiki varikko) veturinlammittajat Tapio Viktor Nikulainen, Pertti Heimerl Kap
las, Jouko Kalevi Kinanen, Urpo Johannes Kilpelainen, Vaino Kalevi Ruokolai
nen ja Erik Ilmari Kaariainen, konduktoorin virkoihin (Pieksamiiki) kuormaus
mestari Toivo Ylonen, junamiehet Heikki Paavilainen, Toivo Aksel Valkonen, 
Kauko Kalervo Tyrvainen, Aarne Kalevi Parkkinen, (Kuopio) Pentti Liukkonen, 
(Jyvaskyla) Viljo Kaarlo Siekkinen, Alpo Aatos Antero Pernu, Osmo Veikko 
Tuovila, Teuvo Kalervo Mustonen, vaihdemies Einari Johannes Repo, (lisalmi) 
junamiehet Reino Hannes Korhonen, Timo Toivo Turunen, kuormausmestarin 
virkoihin (Kuopio) junamies Teemu Gunnar Tuovinen, konduktoori Reino Rafael 
Tolkki ja asemamies Eino Einari Tolkki, yliasentajan toimeen (Kuopio varikko) 
2 lk slihkoasentaja Pauli Ylermi Nurmi, 1 lk slihkoasenrajan toimeen (Pieksa
mliki varikko) ylim. 1 lk sahkoasentaja Paavo Johannes Heik!kinen, veturinlam
mittajlin toimiin (Jyvaskylli varlkko) ylim. veturinliimmittajat Risto Sakari Man
ninen, Mikko Heikki Tapani Hokkanen, (Kuopion varikko) Jouko S~kari Toi
vanen. 

Helsinki 1973 Valtion painatuskeskus 



VIRALLISIA 
TIEDOTUKSIA 

1973 N:o 22 

Vlittaus Vlrallis lln t iedotuksiin merkitaan : VT 1/72.2 ( - lehden numero, vuosl, 
asian numero). jakelun muutokset on ilmoitettava painatusjaostoon. 

To I mIt u s: Rautatiehallitus, lehtipalvelu. 1. 6. 1973 

sis li 11 y s: 

1. Virkaehtosopimus valtion virka
miesten matkakustannusten korvaa
misesta 14. 4. 1973. 

2. Virkamiebille suoritettava vuosi
lomapalkka, lomaltapaluuraha, ym. 
jlirjestelyt. 

3. Virkaehtosopimus valtion virka
miesten muuttokustannusten kor
vaamisesta 14. 4. 1973. 

4. Valtion virkamiesten suojavaatetuk
sesta tehdyn virkaehtosopimuksen 
tarkistaminen 14. 4. 1973. 

5. Valtion virkamiesten palkkaustaulu
kot 1. 4. 1973 lukien. 

6. Muutoksia ja lisiiyksiii tilityssiiiinnon 
henkiloliikennettii koskevan osan 
soveltamisobjeisiin. 

7. Tariffisiiiinnon muutoksia. 
8. Ulkomaan valuutan muuntokurssit 

tavaraliikennettii varten. 
9. Erliitli taloudellisia indeksisarjoja. 

10. Kehitysalueen kuljetustuen aiheutta
mat merkinniit rahtikirjoibin. 

11. Vuokratut sliiliovaunut 21. 5. 1973. 
12. ]to:n korjauslehti 6 ja ]tt:n korjaus

lebti 16. 
13. Aikataulun korjauksia. 
14. Virallisia tiedotuksia -vuosikerran 

1972 sitominen. 
15. Avoimia virkoja ja toimia . 
16. Nimityksiii. 
17. Eroja. 
18. Ajoluvan katoaminen . 
19. Kadonneita benkilokortteja . 

Virkaehtosopimus valtion virkamiesten matka- 1 
kustannusten korvaamisesta 14. 4. 1973 

V altiova.t1ainminister:io ja toisaalta valtion virkamiehiii edustavien 
virkamiesyhdistysten ikeskusjiirjestot .Nkava ry, TVK:n Virkamiesjar
jestot TVK-V ry sekii Virikamiesten ja Tyontekijain Yhteisjiirjesto 
VTY ry ovat 6 piiivii:nii marraskuuta 1970 annetun valtion virkaehto
sopimuslain ( 664/70) 2 §:n nojalla tehneet valtion virikamiesten mat
kakustannusten korvaamisesta seuraavan v.irlkaehtosopimuksen: 

Yleistii. 

1 §. 
V altion virkamiehelle suoritetaan taman sopimuksen mukaisesti 

matkakustannusten korvauksena 
11830/73 
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1) virkamatkasta matkustamiskustannusten korvausta, paivarahaa, 
ateriakorvausta, majoittumiskorvausta ja yi:imatkarahaa; 

2) auto- ja junavirantoimituksesta matkarahaa, paivarahaa, majoit
tumiskorvausta ja yi:imatkarahaa; seka 

3) oppikurssien ajalta matkustamiskustannusten korvausta, paivli
rahaa, kurssipaivlirahaa, majoittumiskorvausta ja yi:imatkarahaa. 

Matkakustannuksina pidetlian niitli ylimaaraisia menoja, joita virka
miehella on ollut virkamatkan johdosta. 

Ulkomaille tehtlivista virkamatkoista suoritetaan kustannusten kor
vausta niin kuin siita on erikseen saadetty tai sovittu. Ulkomaille teh
tyjen virkamatkojen paivlirahoja ja hotellikorvauksia tarkistetaan llit
teen mukaisesti ( katso kohta 1.4). 

2 §. 
Matkustamiskustannusten korvaukseen, paivarahaan ja majoittumis

korvaukseen nahden 1 §:ssli tarkoitetut virkamiehet jaetaan matka
luokkiin seuraavasti: 

1) I matkaluokkaan ne virkamiehet, joiden virat tai toimet kuu
luvat B-palkkausluokkiin tai S 13 ja sita ylempiin sopimuspalkkaluok
kiin; ja 

2) II matkaluokkaan muut kuin edella mainitut virkamiehet. 
Virkamatkan kustannusten korvausta laskettaessa on malirlilivanli 

se virka tai toimi, jonka haltija virkamies on tai jota han hoitaa vir
kaatoimittavana tai viransijaisena silloin, kun virkamatka tehdlian. 

Virkamiehelle, jonka virka tai toimi siihen kuuluvien erityisten 
palkkaetujen johdosta on sijoitettu alempaan palkkausluokkaan kuin 
mihin se laatunsa puolesta tai muutoin kuuluisi, suoritetaan virkamat
kan kustannusten korvausta viran tai toimen laatua vastaavan luokan 
mukaan. 

Matkarahaan, yi:imatkarahaan, ateriakorvaukseen ja kurssipaivli
rahaan nahden virkamiehia ei jaeta eri matkaluokkiin. 

3 §. 
Virkamatka on matka, jonka virkamies tekee malirayksestli virka

tehtavien hoitamista varten virkapaikan tai virantoimituspaikan ulko
puolelle. Virkamatkana ei sen sijaan pideta tyi:imatkaa tai siihen ver
rattavaa matkaa virkamiehen asunnoha virkapaikalle ja takaisin. 

Virkapaikalla tarkoitetaan virkamiehen kiinteali toimipaikkaa, jossa 
han palvelee, rt:ai mikali hanella tyi:in luonteen vuoksi ei ole kiinteali 
toimipaikkaa, sita vastaava pailclcaa. 

Virantoimituspaikalla tarkoitetaan paikkaa, jonne virkamies on mlia
ratty virkapaikalta hoitamaan virkaansa kuuluvia tai ·hanelle muutoin 
annettuja tehtavia. 
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Auto- ja junavirantoimitus on virkamiehen virkapaikan tai viran- 1 
toirnituspaikan ulkopuolella junassa taikka moottoriajoneuvossa tapah
tuvaa virkatehtavien hoitamista. 

V arsinainen virantoirnitus on niiden muiden kuin 4 momentissa 
mainittujen virkatehtavien hoitamista, joita virkamies suorittaa lain, 
asetuksen tai muun saannoksen taikka maarayksen nojalla. 

4 §. 
Matkavuorokausi on se enintaiin 24 tuntia kestava ajanjakso, joka 

alkaa virkamiehen liihtemisesta virkapaikastaan tai asunnostaan ja paat
tyy hiinen palaamiseensa virkapaikkaansa tai asuntoonsa. 

Virkamatkan ei kuitenkaan ole katsottava viela paattyneen, kun 
virkamies palaa virkapaikalleen ainoastaan tyoviilineiden luovuttamista 
tai vaihtamista, uusien tyomiiiiraysten saamista tai muuta niihin ver
rattavaa, lyhytaikaista virkatehtavien hoitamista varten edellyttiien, 
etta han taman jiilkeen viilittomasti jatkaa virkamatkaansa. 

5 §. 
Virkamatka on tehtava niin lyhyessa ajassa ja viihin kokonaiskus

tannuksin kuin huomioon ottaen virkamatkan ja virkamiehen hoidetta
vien tehtavien tarkoituksenmukaisen suorittamisen on mahdollista. Vir
kamatkan kokonaiskustannuksia arvosteltaessa on otettava huomioon 
paitsi matkustamiskustannusten korvaus, paivaraha ja majoittumiskor
vaus, myos kulkuneuvon kayttamisella mahdollisesti saavutettu tyoajan 
saasto. 

Virkamatkasta, ei suoriteta korvausta enempaa kuin mita olisi ollut 
maksettava, jos virkamatka olisi tehty 1 momentissa tarkoitetulla val
tiolle edullisimmalla tavalla. 

Matkustamiskustannusten korvaus 

6 §. 
Virkamiehelle suoritetaan korvaus matkalipuista seka hanen suorit

tamistaan kuljetus-, paikka- ja makuupaikkalipuista seka muista niihin 
verrattavista viilttamattomista varsinaiseen matkustamiseen kuuluvista 
maksuista. Tallaisina maksuina ei kuitenkaan pideta esimerkiksi auton 
seisontapaikkamaksuja tai vakuutusmaksuja. 

Jos virkamies on joutunut suorittamaan eri maksuja tyovalineiden 
tai muiden sellaisten esineiden kuljetuksesta, joita hiinen on ollut pidet
tava mukanaan, korvataan suoritettu maara. 

7 §. 
Matkustamiskustannusten korvausta suoritetaan seuraavien perus

teiden mukaan: 
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Matkustustapa 

Rautateilla ....... . 

Laivalla ......... . 

Lentokoneella ..... 
Raitiotiella, linja
autolla tai muulla 
linjaliikenteen kulku-
neuvolla ......... . 

Vuokra-autolla ..... 

Vuokramoottorive-
neella ........... . 

Muulla tavalla . ... 

-4-

I 
Maksu I luokan 
paikasta 
Maksu I luokan 
paikasta 
Maksu yhdesta 
paikasta 

Matkaluokka 
II 

Maksu II luokan 
paikasta 
Maksu I luokan 
paikasta 
Maksu yhdesta 
paikasta 

Maksu yhdesta Maksu yhdesta 
paikasta paikasta 
Suoritettu, kuitenkin enintaan vitallisen taksan 
mukainen kuljetusmaksu 

Suoritettu, kuitenkin enintaan kohtuulliseksi 
katsottava maksu 
10 pennia kilometrilta taikka se ikorkeampi 
kohtuulliseksi katsottava maksu, jonka toimi
tusmies osoittaa suorittaneensa 

8 §. 
Milloin II matkaluokkaan kuuluva virkamies joutuu matkustamaan 

yhdessa I matkaluokkaan kuuluvan virkamiehen kanssa, voidaan hanelle 
erityisesta syysta suorittaa matkustamiskustannusten korvausta mat
kasta rautateilla I luokan paikan mukaan. Niilla virkamiehilla, joiden 
virat kuuluvat johonkin kolmesta ylimmasta B-palkkausluokasta tai 
sopimuspalkkaluokasta, on oikeus makuuvaunuosastoon rautateilla. 

9 §. 
Virkamiehen omalla tai hallitsemallaan kulkuneuvolla tekemasta 

virkamatkasta suoritetaan matkustamiskustannusten korvausta seuraa
vasti: 

Autolla . . . . . . . . . . Kunkin 1. 4. alkavan sopimusvuoden 
- 5 000 ensimmaiselta kilometrilta 33 pen
nia kilometrilta 
- 10 000 seuraavalta kilometrilta 31 pennia 
kilometrilta; seka 
- seuraavilta kilometreilta 28 pennia kilomet
rilta 
Jos virkatehtavien suorittaminen edellyttaa pe
ravaunun kuljettamista autoon kiinnitettyna, 
suoritetaan edellii sanotut kilometrimaksut 4 
pennilla korotettuina. Milloin virkamies muu-



Moottoriveneella 
Moottorikelkalla 
Moottoripyoriilla 
Moottoripolkupyoriillii 
Muulla tavalla .... 
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toin on joutunut kuljettamaan autossaan ko
neita tai laitteita, joiden paino ylittaa 100 ki
loa tai joiden koko on suuri, suoritetaan kor
vaus kilometrilta 2 pennilla korotettuna. Mil
loin poliisi- tai tullihallinnon virkamies on jou
tunut autossaan kuljettamaan poliisi- tai huu
mekoiraa, suoritetaan korvaus kilometrilta 2 
pennilla korotettuna. 
26 penrua kilometrilta 
20 pennia kilometrilta 
16 pennia kilometrilta 
16 pennia kilometrilta 
10 pennia kilometrilta 

10 §. 
Jos virkamies omistamassaan tai hallitsemassaan kulkuneuvossa 

kuljettaa muita toimitusmiehia, suoritetaan virkamiehelle kunkin mu
kana seuraavan osalta 9 §:ssa mainitun korvauksen lisiiksi 2 pennia 
kilometriltii. 

Paivaraha 

11 §. 
Paiviirahaa voidaan suorittaa, kun virkamatka ulottuu yli 15 kilo

metrin etiiisyydelle virkamiehen asunnosta tai virkapaikasta tahi, kun 
virkamatka ulottuu ltoisen kunnan alueelle, yli 5 kilometrin etiiisyy
delle kunnan rajasta, mitattuna yleisesti kiiytettyii kulkutieta sen mu
kaan, tapahtuuko liihto asunnosta vai virkapaikasta ja paluu vastaavasti 
asuntoon vai virkapaikkaan. 

Milloin virkamies jouLuu matkan aikana olemaan yhtajaksoisesti 
virantoimituksessa alueella, joka ulottuu yli 15 kilometrin etiiisyydelle 
hanen asunnostaan tai virkapaikastaan tahi, kun virkamatka ulottuu 
toisen kunnan alueelle, yli 5 kilometrin etaisyydelle kunnan rajasta, 
mitattuna yleisesti kaytettya kulkutieta sen mukaan, tapahtuuko lahto 
asunnosta vai virkapaikasta ja paluu vastaavasti asuntoon vai virka
kapaikkaan, suoritetaan 75 ensimmaiselta matkavuorokaudelta piiivii
rahaa 12 § :n mukaisesti ja sita seuraavilta matkavuorokausilta 75 o/o 
piiivarahasta. 

12 §. 
0 s a p a i v a r a h a suoritetaan, kun virkamatka on kestiinyt 
1) yli 8 1;2 tuntia; tai 
2) yli 6 tuntia, jos enemman kuin 3 tuntia matkasta on tapahtunut 

kel\o 16-7 viilisena aikana. 

1 
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K o k o p a i v a r a h a suoritetaan, kun virkamatka on kestanyt yli 
12 tuntia. 

Kun virkamatka on kestanyt enem.man kuin yhden matkavuoro
kauden ajan ja virkamatkaan kaytetty aika ylittaa viirneisen matka
vuorokauden yli kahdella tunnilla, se oikeuttaa uuteen osapiiivarahaan, 
ja yli kahdellatoista tunnilla, se oikeuttaa uuteen kokopaivarahaan. 

13 §. 
Paivarahaa suorltetaan 
1) osapaivarahana jokaiselta paivarahaan oikeuttavalta matkavuoro

kaudelta, josta virkamatkaan on kaytetty 12 §:n 1 momentin 1 tai 2 
kohdissa mainitut vahimmaisajat: 

Matk a luokka 
I II 

Kaupunkipaivaraha . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18,- 17,-
Pohjois-Suomen piiivaraha . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15,- 14,-
Korottamaton paivaraha . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14,- 13,-

Kaupunkipaivaraha suoritetaan jokaiselta matkavuorokaudelta, 
jonka aikana virkamies on kaupungissa tai kauppalassa virantoimituk
sen, yopymisen tai muun patevan syyn perusteella oleskellut yli kuusi 
tuntia. Vastaavin perustein suoritetaan Pohjois-Suomen piiivaraha oles
kelusta Lapin laiinin maalaiskunnissa seka seuraavissa Oulun laiinih 
maalaiskunnissa: Hyrynsalmi, Kuhmo, Kuusamo, Pudasjarvi, Puolanka, 
Ristijarvi, Sotkamo, Suomussalmi ja Taivalkoski. 

2) kokopiiivarahana jokaiselta paivarahaan oikeuttavalta matka
vuorokaudelta, josta virkamatkaan on kaytetty 12 § :n 2 momentissa 
mainittu vahimmaisaika: 

Matkaluokka 
I II 

Helsingin piiivaraha . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 39,- 31,-
Muu piiivaraha . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 3,- 29,-

Helsingin paivaraha suoritetaan jokaiselta matkavuorokaudelta, 
jonka aikana virkamies on Helsingin kaupungissa virantoimituksen, 
yopymisen tai muun patevan syyn vuoksi oleskellut yli kuusi tuntia. 

14 §. 
Milloin virkamies jonakin matkavuorokautena on saanut ilmaisen 

tai matkalipun hintaan sisaltyneen muonituksen, maksetaan paivaraha 
talta osin 50 % :lla alennettuna. 

Ateriakorvaus 

15 §. 
Milloin virkamatkasta ei tule suoritettavaksi paiva- tai matkarahaa, 

mutta virkamies on aterioinut tavanomaisen ruokailupaikkansa ulko-
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puolella viihintaan 10 kilometrin etiiisyydella virkapaikastaan ja matka 1 
on kestanyt yli 6 tuntia, suoritetaan hanelle tasta ateriakorvausta 7 
markkaa. 

Matkaraha 

16 §. 
Paivarahan sijasta suoritetaan 3 § :n 4 momentissa tarkoitetussa 

auto- ja junavirantoimituksessa virkamiehelle matka-ajalta mat k a
t aha a jokaiselta virkamatkaan kaytetylta tunnilta. Jos matka-aika 
on yli 36 tuntia, suoritetaan sen ajalta kuitenkin paiviirahaa, majoit
tumiskorvausta tai yomatkarahaa 11-14, 18-19 ja 22 §:ssa olevien 
maiiraysten mukaisesti. 

Matkarahaan oikeuttavaksi matka-ajaksi luetaan myos virkamiehen 
suoritettavaksi maarattyihin, matkaan liittyviin aloittamis- ja· lopetta
mistoihin kaytetty aika. 

17 §. 
Matkarahaa suoritetaan 50 penrua tunnilta. Milloin matka kestaa 

yhdenjaksoisesti enemman kuin 24 tuntia, matkaraha yli meneviilta 
ajalta suoritetaan 20 % :lla korotettuna. 

Mita edella 4 § :n 2 momentissa on sanottu matkavuorokauden 
paattymisesta eraissa tapauksissa, koskee vastaavasti matkarahaan 
oikeuttavan ajan paattymista. 

Majoittumiskorvaus 

18 §. 
Majoittumiskorvaus maksetaan paiva- tai matkarahan lisaksi matka

laskuun liitettavan majoitusliikkeen antaman tai muun luotettavan 
tositteen 1

) mukaisesti, kuitenkin enintaan vahvistettu enimmiiismaiira. 
Milloin majoittumismaksuun sisaltyy aterioita tai muita etuuksia, suo
ritetaan korvaus vain huoneen hinnan osalta. 

Milloin valtio jarjestaa majoituksen, sita on kaytettava, mikali se 
tayttaa kohtuulliset vaatimukset. Mikali virkamies ei kayta valtion 
tarjoamaa majoitusta, korvausta maksetaan vain se maiira, minka val
tio olisi perinyt majoituksesta jarjestamassaiin majoituspaikassa. 

Majoittumiskorvauksen saaminen edellyttaa, etta virkamies on ollut 
majoittumispaikkakunnalla kello 22 ja 7 valisena aikana vahintiiiin 
nelja tuntia, tai on ollut virkamatkalla tahi virantoimituksessa muulla 
kuin kotipaikkakunnallaan sanottuna aikana taman ajan ja hanen on 
sen vuoksi ollut pakko majoittua. 

1
) Korvauksen rnaksarninen rnuun luotettavan tositteen rnukaan tulee val

tiovarainrninisterion ilrnoituksen rnukaan kysyrnykseen vain niiden paikkakuntien 
osalta, joissa ei ole rnajoitusliikkeidi. 
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19 §. 
Edella 18 § :ssa tarkoitettujen majoittumiskorvausten enimmais

maarat matkavuorokautta kohti ovat: 
Matkaluokk a 
I II 

Helsingin kaupunki .. .. . ... .... . ... . .... . . . 65,- 50,-
Muut kunnat . . .. . . .. . ....... . ... ..... . .. . 48,- 42,-

20 §. 
Edella 11 §:n 2 momentissa tarkoitetuissa tapauksissa valtion 

varoista tositteen mukaisesti korvattavien majoittumiskorvausten enim
maismaarat ovat 75 ensimmaiselta matkavuorokaudelta 19 §:ssa mai
nitut. Sita seuraavilta matkavuorokausilta suoritetaan vastaavasti enin
taan 7 5 % enimmaismaarista. 

21 §. 
Milloin paikkakunnalla ei ole majoittumismahdollisuutta virkamie

hen matkaluokan edellyttamaan majoitukseen, voidaan majoittumiskus
tannukset korvata I matkaluokan mukaan. 

y omatkaraha 

22 §. 
Yomatkarahaa suoritetaan sellaiselta paivarahaan oikeuttavalta mat

kavuorokaudelta, josta virkamatkaan tai virantoimitukseen on kaytetty 
yli kaksitoista tuntia ja josta ajasta vahintaan nelja tuntia on ollut 
kello 22 ja 7 valisena aikana, paitsi milloin toimitusmiehelle suorite
taan majoittumiskorvausta tahi toimitusmies saa eri korvauksen junan 
makuupaikasta tai laivan hyttipaikasta taikka matka tapahtuu valtion 
kaytettavana olevalla laivalla tai junassa, jossa matkustajalla on tilai
suus asua tahi milloin toimitusmiehella ei muutoin ole valtion jarjes
taman maksuttoman majoituksen johdosta yopymiskustannuksia. Yo
matkarahan suuruus on 6 markkaa matkavuorokaudelta. 

Oppikurssilaisille suoritettavat korvaukset 

23 §. 
Oppikurssilaiselle, jolla tarkoitetaan virkapaikan tai virantoimitus

paikan ulkopuolella pidettaville viraston tai laitoksen jarjestamille tahi 
sen muutoin osoittamille oppikursseille maarattya virkamiesta, suori
tetaan matkakustannusten korvausta matkoista kursseille ja takaisin 
6-14 ja 18-19 §:n mukaisesti. 

K u r s s i p a i v a r a h a a enintaan vuoden kestavalta kurssiajalta 
suoritetaan virkamiehelle 15 markkaa jokaiselta kalenterivuorokaudelta. 
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Enintaan 12 vuorokautta kestavalta yhdenjaksoiselta kurssiajalta 1 
suoritetaan paivarahaa tai ateriakorvausta ja majoittumiskorvausta tai 
yomatkarahaa edella 11-15, 18-19 ja 22 §:ssa olevien maaraysten 
mukaisesti. 

Kun kurssit jakautuvat osiin ja niiden viilinen aika ylittaa 12 vuo
rokautta, pidetaan osia eri kursseina. 

Milloin valtio on jarjestanyt oppikursseille osallistuvalle virkamie
helle joko maksuttoman majoituksen tai ruoan, suoritetaan kurssipaiva
rahasta 50 %, ja jos seka maksuttoman majoituksen etta ruoan, kurssi
paivarahaa ei suoriteta. 

Oppikurssilaiselle suoritetaan kurssipaivarahaa samoin edellytyksin 
kuin mita 11 § :n 1 momentissa on paivarahan saamisen osalta sanottu. 

Erityissaannoksiii 

24 §. 
Virkamiehelle, joka saa kantaa toimituksestaan paivarahaa tai ate

riakorvausta ja majoittumiskorvausta tai yomatkarahaa silta, joka toi
mitusta on pyytanyt, suoritetaan paivarahaa tai ateriakorvausta ja 
majoittumiskorvausta tai yomatkarahaa valtion varoista ainoastaan 
niilta matkavuorokausilta, jotka han on kaytti.inyt yksinoman matkus
tamiseen, ja joiden osalta toimituksen pyytaja ei ole korvausta suorit
tanut. 

25 §. 
Lasku ti.issa sopimuksessa tarkoitetusta korvauksesta on, ellei pate

vaa estetti.i ole, annettava asianomaiselle viranomaiselle kahden kuu
kauden kuluessa siita lukien kun matkustus tai toimitus suoritettiin 
loppuun tai, kun erityista syyta siihen on, asianomaisen viranomaisen 
maaraami.in lyhyemmankin ajan kuluessa. 

Matkarahojen osalta ei tapahdu laskutusta, vaan suoritus tapahtuu 
viranomaisen toimesta. 

26 §. 
Virkamiehelli.i on oikeus saada ennakkoa virkamatkaa varten. 

27 §. 
Virkamies, jolla ennen 1 pi.iivai.i toukokuuta 1972 oli oikeus rauta

teilli.i I luokan paikkaan ja joka on ollut jatkuvasti valtion palveluk
sessa edelli.i mainitun paivi.in ji.ilkeen, si.iilyttai.i sanotun oikeutensa. 

28 §. 
Sen estamatta, mlta matkakustannusten korvauksesta ja pru.vara

hasta 30 pi.iivana joulukuuta 1937 annetussa asetuksessa ( 496/37) 
siihen myohemmin tehtyine muutoksineen on sai.idetty, noudatetaan 
2 11830/73 
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valtion virkamiesten oikeudesta matkakustannusten korvaukseen mita 
tassa sopirnuksessa sanotaan. 

Mita edella on sanottu, koskee vastaavasti niita saannoksia ja eri
tyismaarayksia, jotka on a,nnettu tai pysytetty voirnassa edella maini
tun asetuksen ( 496/37) 20 §:n nojalla. 

Edella olevan estamatta suoritetaan tie- ja vesirakennuslaitoksesta 
10 piiivana huhtikuuta 1964 annetun asetuksen 80 §:ssa tarkoitetut 
ns. puolipaivarahat markkamaariltaan ja perusteiltaan siten muutet
tuina kuin taman sopirnuksen liitteena olevassa poytakirjassa on 
sovittu. 

Niille valtionrautateiden virkamiehille, joille ennen taman sopimuk
sen voirnaan tuloa on maksettu paivaraha korvauksesta virantoirni
tuksesta asemapaikan ulkopuolella annettujen saannosten mukaan, mak
setaan paivaraha 11 § :n saiinnoksista poiketen sopirnuksessa mainituin 
edellytyksin silloin, kun matka virkamiehen virkapaikasta ja asunto
paikasta virantoimituspaikkaan on vahintaan 10 kilometria. 1

) Vastaa
vin perustein suoritetaan paivaraha posti- ja lennatinlaitoksen seka 
tullilaitoksen virkamiehille, jotka valiaikaisesti maarataiin virantoimi
tukseen asemapaikan ulkopuolelle. Virantoimituksen ja!fuessa samalla 
virantoimituspaikalla yli 7 5 vuorokautta maksetaan paivaraha 11 § :n 
2 momentissa sanotuin tavoin viihennettyna. 

Posti- ja lennatinlaitoksen autonkuljettajat ja autopostimiehet, jotka 
ovat valinneet vuosimatkarahajarjestelman, saavat pysya valitsemas
saan jarjestelmassa, jossa markkamaiirat siiilyviit entisen suuruisina. 
Valtionrautateiden vuosirnatkarahaa nauttivat virkamiehet voivat valita 
joko taman virkaehtosopirnuksen mukaisen matkarahajarjestelman tai 
pysya entisessa vuosirnatkarahajarjestelmassa entisin markkamaarin. 
Valinnasta on ilmoitettava toukokuun 1973 loppuun mennessa. 

29 §. 
Jos syntyy erimielisyytta taman sopirnuksen piitevyydesta, voi

massaolosta tai oikeasta sisallyksesta, on erimielisyys pyrittava selvit
tiimiiiin neuvotteluilla. Tiilloin noudatetaan menettelya, josta on sovittu 
12 piiivana lokakuuta 1970 valtion virkaehtosopirnusten neuvottelu
menettelysta tehdyssa paasopimuksessa. 

Sopimuksen voimassaolo 

30 §. 
Tiima sopimus on voirna~sa 1 paivasta huhtikuuta 1973 alkaen 

maaliskuun loppuun 1974 ja sita sovelletaan 1 paivastii toukokuuta 

1
) Luettelo sopimuksen 28 §:n 4 momentissa tarkoitetuista virkarniehista 

on julkaistu VT:ssa 17/72. 1. 
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1973 ja sita myohemmin alkaviin matkavuorokausiin. Sopimuksen 1 
voimassaolo jatkuu taman 'jalkeen kolmen kuukauden molemminpuo-
lisin irtisanomisajoin. 

Tyorauha 

31 §. 
Tahan sopimukseen sidottu ei saa sopimuksen voimassaoloaikana 

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

Lisaksi virkaehtosopimukseen sidottu yhdistys on velvollinen huo
lehtimaan, etta sen alaiset yhdistykset ja virkamiehet, joita sopimus 
koskee, eivat riko edellisessa momentissa tarkoitettua tyorauhavelvoi
tetta eivatka sopimuksen maiirayksia. Tama virkamiesyhdistykselle 
kuuluva velvollisuus sisaltaa myos sen, ettei yhdistys saa tukea tai 
avustaa kiellettya tyotaistelutoimenpidetta eika mullakaan tavalla myo
tavaikuttaa sellaisiin toimenpiteisiin, vaan on velvollinen pyrkimaiin 
niiden lopettamiseen. 

Helsingissa 14 paivana huhtikuuta 1973. 

Poytakirja 

Poytakirja, joka laadittiin valtiovarainminis
terion ja toisaalta valtion virkamiehia edusta
vien keskusjarjestojen Akava ry:n, TVK:n Vir
kamiesjarjestot TVK-V ry:n seka Vinkamiesten 
ja Tyontekijain Yhteisjarjesto VTY ry:n viililla 
valtion virkamiesten matkakustannusten kor
vaamisesta tehdyn virkaehtosopimuksen allekir
joittamistilaisuudessa Helsingissa 14 piiivana 
huhtikuuta 1973. 

Neuvotteluosapuolet ovat yksimielisia seuraavasta: 

1 §. 
Vinkamiehen omistamallaan tai hallinnassaan olevalla ku1kuneuvolla 

tekemasta virkamatkasta virkaehtosopimuksen mukaan suoritettavien 
matkustamiskustannusten ikorvausten perusteet selvitetaan neuvottelu
osapuolten edustajista asetettavassa tyoryhmassa. 
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2 §. 
Tie- ja vesirakennuslaitoksessa maksettavat puolipaivaraha, joka 

n}'lkyisin on 315 ma.vklkaa, tarkistetaan 33Qt marka:ksi ja korotettu 
puolipaivaraha, joka on nykyisin 504 markkaa, tarkistetaan 524 mar
kaksi 1. 5. 1973 lukien. 

Puolipaivarahojen maksuperusteisiin liittyvat kysymykset selvitetaan 
neuvotteluosapuolten edustajista asetettavassa tyi::iryhmassa. 

3 §. 
Virkaehtosopimuksen 28 §:n tarkoittaman asemapaikan kasitetta 

selvitetaan erikseen asetettavassa tyi::iryhmassa. 

4 §. 
Matkustussaiinni::in muutosten on todettu aiheuttaneen !kompensaa

tiotarvetta eraiden virkamiesryhmien osalta. Kompensaatioon oirkeute
tut virkamiesryhmat ja kompensaation markrkamaarat ovat seuraavat: 

Posti- ja lennatinlaitos 

- I ekspediti::ii::iri, ekspediti::ii::iri ........ .. .. . . . .. . 
- I kirjuri .... .. .. . ............... . ........ . 
- kirjuri yp. . .... . . ... . .. .... ... . . .. ... . . . . . 
- ylipostimies yp., ylipostimies ... . .... . . . .. .. . . 

Puhelin- ja lennatinala (Tele-puoli) 

- lennatinautonkuljettaja, autonik:uljettaja 

Valtionrautatiet 

Yliasentaja ... ...... . .. . ..... . ... . ... . .... . . . 
Sahki::iasentaja 1 1., ·sahkoasentaja 2 1. ............ . .. . 

42 mk/kk 
32 mk/kk 
37 mk/kk 
32 mk/kk 

52 mk/kk 

33 mk/kk 
40 mk/'kk 

Kompensaatio suoritetaan vain niihle edella mainituille virlkamie
hille, jotka olivat kyseisissa viroissa ja toimissa ennen 1. 4. 1972. 

Edella mainittujen virkamiesryhmien lisaksi on metsateiknikkojen 
kompensaatiotarve todettu 36 markaksi. Talle ryhmalle suoritettiin 
edellisessa sopirnuksessa palkkausluokan tarkistus. 

5 §. 
Sovittiin, etta pi::iytakirjan tarkastavat Pentti Tervonen, Tapio El

vila, Lauri Ravia ja Seppo Puumalainen. 

(Hloj n:o Hlo 405/111/73, 24 . 5. 73.) VT 22/73. 1. 
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Ulkomaille tehtyjen virkamatkojen kustannusten korvaaminen ( llite) 1 
p a i v a r a h a matikavuorokaudelta 

Matkaluokka 
I II 

90,- 76,-
80,- 70,-

70,- 60,-

65,- 55,-

60,- 51,-

55,- 47-, -

50,- 43,-

45,- 39,-

Maa tai alue 
Amerikan Yhdysvallat, J apani 
Australia, Kanada, Neuvostoliitto, Ranska, Ruotsi, 
Sveitsi , 
Alankomaat, Algeria, Belgia, Gabon, Guinea, Hong
kong, Israel, Itavalta, Kamerun, Keski-Afrikan tasa
valta, Libya, Norja, Norsunluurannikko, Saksan liit
totasavalta, Tanska, Venezuela, Zaire 
Brasilia, Indonesia, Intia, Iran, Islanti, Iso-Britannia, 
Italia, Kongo, Kuuba, Liberia, Luxemburg, Ma
rokko, Meksiko, Romania·, Sambia 
Afganistan, Espanja, Filippiinit, Irlanti, Kuwait, 
Tsekkoslovakia 
Albania, Argentiina, Bangladesh, Bolivia, Ceylon, 
Chile, Costa Rica, Ecuador, El Salvador, Etela
Afrikan tasavalta, Ghana, Guatemala, Jordania, Ko
lumbia, Libanon, Malesia, Mongolia, Nigeria, Pakis
tan, Paraguay, Peru, Puola, Saudi-Arabia, Senegal, 
Sudan, Syyria, Thaimaa, Trinidad-T~bago, Tunisia, 
Uruguay, Uusi-Seelanti 
Bulgaria, Burma, Etiopia, Irak, Jugoslavia, Kenia, 
Kreikka, Kypros, Malta, Portugali, Saksan demok
raattinen tasavalta, Tansania, Uganda, Unkari ja maa, 
jota ei ole erikseen mainittu 
Egypti, Gambia, Kiina, Somalia, Turkki 

H o t e 11 i k o r v au k s e n enimmaismaara korvaukseen oikeutta
valta matkavuorokaudelta 

Matkaluokka 
I II 

115,- 105,-
100,- 90,-
90,- 85,-

80,-
70,-

65,-

75,-
66,-

62,-

Maa tai alue 

Amerikan Yhdysvallat, Neuvostoliitto 
Australia, Belgia, Japani, Ranska, Ruotsi 
Brasilia, Ghana, Kanada, Kuwait, Puola, Saksan 
liittotasavalta, Sambia, Sveitsi, Tansania, Venezuela 
Alankomaat, ltavalta, Norja, Tanska 
Bangladesh, Hongkong, Norsunluurannikko, Pakis
tan, Thaimaa 
Chile, Indonesia, Iso-Britannia, Islanti, Israel, Ke
nia, Kuuba, Luxemburg, Meksiko, Nigeria, Uganda 
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60,- 57,- Algeria, Egypti, Etiopia, Etela-Mrikan tasavalta, 
Filippiinit, Gabon, Gambia, Guinea, Intia, lrlanti, 
Italia, Kamerun, Keski-Mrikan tasavalta, Kongo, 
Liberia, Libya, Marokko, Mongolia, Saudi-Arabia, 
Senegal, Somalia, Sudan, Syyria, Tunisia, Uusi-See
lanti, Zaire ja maa, jota ei ole erikseen mainittu 

50,- 48,- Mganistan, Albania, Argentiina, Bolivia, Bulgaria, 
Burma, Ceylon, Costa Rica, Ecuador, El Salvador, 
Espanja, Guatemala, Irak, Iran, Jordania, Jugoslavia, 
Kiina, Kolumbia, Kreikka, Kypros, Libanon, Malesia, 
Malta, Paraguay, Peru, Portugali, Romania, Saksan 
demokraattinen tasavalta, Trinidad-Tobago, Tsekko
slovakia, Turkki, Unkari, Uruguay 

Tassa liitteessa mainittuja paiviirahoja ja hotellikorvauksia sovelle
taan 1 paivana toukokuuta 1973 ja sita myohemmin alkaviin matka
vuorokausiin. 

Virkamiehille suoritettava vuosUomapalkka, 
lomaltapaluuraha, ym. jarjestelyt 

Huhtikuun 14 paiviinii 1973 allekirjoitetun valtion yleisen virka
ehtosopimuksen liitteiden 5, 6 ja 7 mukaisesti on virkamiesten vuosi
lomapalkan jarjestelysta ( liite 5), lomaltapaluurahan suorittamisesta 
(liite 6) ja palkkauksesta virantoimituksen keskeytyksen ajalta seka 
eriiista muista jarjestelyista (liite 7) sovittu seuraavaa: 

Virkamiesten" vuosUomapalkan jiirjestely (liite 5) 

Valtion virkamies, jonka vuosUoma miiariiytyy virkamiehia koske
van vuosUoma-asetuksen perusteella tai johon sanottua asetusta kiiytan
nossa muutoin sovelletaan, on oikeutettu saamaan vuosilomansa ajalta 
varsinaisen palkkauksensa, huomioon ottaen myos palkkausluokittelun 
yhteydessa ns. muistutusten muodossa toteutetut palkkausluokkien 
korotukset ja alennukset. Taman lisiiksi virkamiehen vuosilomapa1kkaa 
laskettaessa otetaan huornioon seuraavat lisapalkkiot ja palkanlisat: 

1) Sellaiset lisapalkkiot ja palkanlisiit, jouka maksetaan siiannolli
sesti toistuvina tietyn miiiiriiisina kuukausittaisina erinii. Mainitut 
palkkauksen eriit suoritetaan niiden tavanmukaisina maksupaivinii. 

2) Edellisena kalenterivuonna maksetuista alia mainituista lisa: 
palkkioista ja palkanlisistii 1/300 kutakin em. asetuksen mukaan loma
vuonna tulevaa vuosUomapaivaii kohden: 

Autonkuljettajan tehopalkkio 
Autonkuljettajan yksinajopalkkio 
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Iltatyolisa 2 
Kansipaallyston toimirahasta palkkauksellinen osuus 
Luotsi!kutterinhoitajan toimiraha 
Luotsin osuus luotsimaksusta 
Merivartiostojen toimirahasta palkkauksellinen osuus 
Nosturihenkilakunnan ja satamavalvojan toimiraha 
Osoitteettomien sanomalehtien jakelupalkkio 
Ryhmaristisiteiden jakelupatkkio 
Sotaharjoituslisa 
Sunnuntaityokorvaus 
Saastopalkkio 
Toimistoapulaisen palkkio rinnakkaisluokilta 
Vahtimestarin palJlcl.do rinnakkaisluokilta 
V arallaolokorvaus (TAL 8 § ) 
V apaamuotoinen varallaolokorvaus 
VR:n virantoimitusrahat markarahaa lukuunottamatta 
Yoraha 
Yotyolisa 
Jos virkamiehelle on suoritettu useampia edella mainituista lisista, 

voidaan tassa kohdassa mainittu vuosilomapalbn osa ( vuosilomalisa) 
laskea niiden yhteismaarasta. 

V uosilomalisa suoritetaan lomavuonna kesa-heinakuun aikana 
taikka jos virkamies eroaa ennen kesakuun 1 paivaa virkasuhteen paat
tyessa. 

Vuosilomalisa suoritetaan edella mainituin perustein myos rajavar
tiolaitoksen ja puolustuslaitoksen varvatyille. 

Sivutoimista ja sivutehtavista maksettavista pal!M<:ioista ja korvau:k.
sen luontoisista suorituk.sista on voimassa mita niista on erikseen mali
ratty tai sovittu, eivat:ka ne kuulu taman jarjestelmiin piiriin. 

Lomaltapaluurahan suorittaminen ( liite 6) 

v altion paatoimiselle virkamiehelle, jonka vuosiloma maaraytyy 
virkamiehia koskevan vuosiloma-asetuksen perusteella tal johon sanot
tua asetusta kaytannossa muutoin sovelletaan, suoritetaan lomaltapaluu
rahaa vuonna 1973 seuraavasti: 

1 ) Lomaltapaluuraha suoritetaan niin monelta lomapiiivalta kuin 
virkamiehella on edella mainitun asetuksen mukaan oikeus vuosilomaan 
vuodelta 1973. Lomaltapaluurahan suuruus on 20% virkamiehen vuo
siloman jokaisen lomapliiviin varsinaisesta pall&auksesta. 

Vuosilomapaiviksi ei laslketa vuosiloman ns. talvilomapitennyksesta 
johtuvia piiivia. 

2) Vivkamiehen lomapaivan pa1kka lasketaan vuosipalka&ta siten, 
etta vuosiperuspalkan tai vuosipalkkion huomioon ottaen myos palk-
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kausluokittelun yhteydessa ns. muistutusten muodossa toteutetut palk
kausluokkien korotukset ja alennukset, ikiilisien, !kalliinpaikanlisien, 
konekirjoituslisien, VR:n ns. viilirahojen ja syrjaseutulisien summa jae
taan luvulla 300. Vuosipalkkaus lasketaan sen viran, toimen tai teh
tavan mukaan, jossa virkamies on lokakuun viimeisena paivana 1973. 

3) Lomaltapaluuraha suoritetaan virkamiehelle, joka on valtion 
palveluksessa loka!kuun viimeisena paivana 1973. Lomaltapaluuraha 
suoritetaan myos sellaiselle henkilolle, joka on vuonna 197 3 siirtynyt 
valtiolla tyosopimussuhteeseen, saman viraston tai laitoksen palveluk
seen, jos hiin lokakuun viimeisena paivana 1973 on edelleen ollut val
tion palveluksessa tyo- tai virkasuhteessa. 

4) Lomaltapaluuraha suoritetaan ja se maaraytyy 1 ja 2 kohdan 
mu!kaisesti myos siina tapauksessa, jos virkamies on virkavapaa loka
kuun viimeisena paivana 1973. Tama koskee myos sellaista virkava
pautta, jonka ajalta virkamiehella ei ole oikeutta vuosilomaan. Samalla 
tavalla suoritetaan lomaltapaluuraha sellaiselle valtion virkamiehelle, 
joka mainittuna paivana on ollut suorittamassa asevelvollisuuttaan vaki
naisessa vaessa. 

5) Lomaltapaluuraha ma!ksetaan viimeistaan marraskuussa 197 3. 
Lomaltapaluuraha suoritetaan edella mainituin perustein myos raja

vartiolaitoksen ja puolustuslaitoksen varvatyille. 
Lomaltapaluuraha suoritetaan edella mainituin perustein myos val

cion yliopistojen ja konkeakoulujen seka muiden valtion oppilaitosten 
paatoimiselle opetus- seka muulle henkilokunnalle, kuitenkin niin, etta 
lomaltapaluuraha maksetaan niin monelta lomapaivalta kuin kyseiset 
virkamiehet saisivat vuosilomaa, jos heidan lomansa maaraytyisi virka
miehia koskevan vuosiloma-asetuksen perusteella. 

Valtion virkamiesten palkkausta virantoimituksen keskeytyksen ajalta 
seka eraitii muita asioita koskevat jarjestelyt ( liite 7 ) 

Virkavapausajan palkkaus eraissa tapauksissa 

V altion paatoimiselle virkamiehelle, jolle on myonnetty virkava
pautta hiinen 50- tai 60-vuotispaivakseen, omaksi avioliittoon vihkimis
paiviikseen, lahiomaisen hautajaispiiivaksi tai enintaiin yhdeksi paiviiksi 
virkamiehen perheen piirissa sattuneen iikillisen sairaustapauksen joh
dosta, suoritetaan sanotuilta paivilta taysi palkkaus. 

Palkkauksen suorittamisen edellytyksena 50- ja 60-vuotispaiviin joh
dosta myonnettaviilta virkavapausajalta on, etta virkamies on ollut 
viilittomasti ennen merkkipaivaa valtion palveluksessa viihintaiin 3 
vuotta tai etta hiinella on vuosilomaan oikeuttavaksi palvelusajaksi luet
tavaa palvelusta vahintaan 10 vuotta ja etta palvelus on jatkunut kes
keytymatta merkkipaivaa valittomasti edeltaneet 6 kuukautta. 
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Uihiomaisella tarkoitetaan edella virkamiehen aviopuolisoa ja lap- 2 
sia seka hanen aviopuolisonsa lapsia, virkamiehen vanhempia ja hanen 
aviopuolisonsa vanhempia seka virkamiehen veljia ja sisaria. 

Sairaus- ja synnytysloman palkkaus 

Valtion virkamiehen, jonka vuosiloma maaraytyy virkamiehia kos
kevan vuosiloma-asetuksen perusteella tai johon sanottua asetusta kay
tannossa muutoin sovelletaan, sairaus- ja synnytysloman palkkauksesta 
on sen lisaksi, mita siita aikaisemmin on saadetty' maaratty tai sovittu, 
voimassa seuraavaa: 

Sairaus- ja synnytysloman palkkaukseen lasketaan virkamiehen saa
man varsinaisen palkkauksen lisaksi, huomioon ottaen myos palkkaus
luokittelun yhteydessa ns. muistutusten muodossa toteutetut palkkaus
luokkien korotukset ja alennukset, samat lisapalkkiot ja palkanlisiit 
kuin vuosilomapalkkaa laskettaessa. 

Niista edellisena kalenterivuonna maksetuista lisapalkkioista ja pal
kanlisistii, jotka vuosilomapalkkaa laskettaessa otetaan huomioon tie
tyn suuruisena osana kutakin vuosilomapiiivaa kohden, lasketaan 1/ 
365 sairaus- ja synnytysloman jokaista paiviiii kohden. 

Sanotuista lisapalkkioista ja palkanlisista on sairausloman kestoajan 
perusteella suoritettava vastaavasti samat pidatykset kuin peruspalkasta . 

V irkapuku 

Neuvotteluosapuolet ovat yksimielisiii siita, etta valtion virkapuku
avustuksista annetun asetuksen ( 850/69) voimaantulosaiinnostii tulisi 
muuttaa niin, etta valtiovarainministerio voisi erityisistii syistii asian
omaisen ministerii:in esityksestii myontiiii lykkaysta asetuksen sovelta
misesta jonkin viraston tai laitoksen osalta enintaan vuoden 1976 
loppuun. 

Alkoholi- ja huumeaineiden haitat 

Neuvotteluosapuolet toteavat , etta tyi:ielamiin kannalta alkoholin 
vaarinkaytti:i· ja huumeaineet aiheuttavat monenlaista haittaa mm. tar
peettomina poissaoloina, tapaturmina, lisaantyneina tyokustannuksina 
sekii alentuneena tyotehona . Lisiiksi saattaa tyi:iturvallisuus sekii tyo
paikan viihtyvyys ja jarjestys vaarantua . Palvelussuhteen katkaiseminea 
lisaa haittavaikutuksia yksili:in kannalta ja merkitsee tyonantajalle kou
lutetun henkiloston menetysta. Neuvotteluosapuolten mielestii tulisi 
alkoholin ja huumeaineiden kiiyton johdosta harkita myos hoitoon 
ohjaamista vaihtoehtona palvelussuhteen katkaisemiselle. 

Kysymyksen tarkempi selvittaminen ja mahdollisten suositusten 
tekeminen kuuluu neuvotteluosapuolten mielestii valtion tyoterveys
ja tyoturvallisuusasiain neuvottelukunnan tehtaviin. 

3 11830/73 
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2 Kuntoliikunta 

3 

Neuvotteluosapuolet pitavat tarkeiina virkamiesten fyysisen kunnon 
k:ohentamista. Nain voidaan rom. lisata henkista vireytta ja vahentaa 
sairastumisalttiu tta. 

Neuvotteluosapuolet katsovat, etta kuntoliikuntaa koskevat kysy
mJkset ja mahdollisten suositusten tekeminen kuuluvat valtion tyo
terveys- ja tyoturvallisuusasiain neuvottelukunnan tehtaviin. 

(Hloj n:o Hlo 405/111/7'3, 24. 5. 73.) VT 22/73 . 2. 

Virkaehtosopimus valtion virkamiesten muutto
kustannusten korvaamisesta 14. 4. 1973 

V altiovarainministerio ja toisaalta valtion virkamiehia edustavien 
virkamiesyhdistysten keskusjarjestot Akava ry, TVK:n Virkamiesjar
jestot TVK-V ry seka Virkamiesten ja Tyontekijain Yhteisjarjesto 
VTY ry ovat 6 paivana marraskuuta 1970 annetun valtion virkaehto
sopimuslain (664/70) 2 §:n nojalla tehneet valtion virkamiesten 
muuttokustannusten korvaamisesta seuraavan virkaehtosopimuksen: 

Yleista 

1 §. 
Tama sopimus koskee kotimaassa tapahtuneista muutoista suoritet

tavaa korvausta ja sita noudatetaan sen estamatta, mita muuttokustan
nusten korvaamisesta on aikaisemmin saadetty tai maatatty'. 

Tamii sopimus ei kuitenkaan koske puolustuslaitoksessa ja rajavar
tiolaitoksessa erillaan asumisen johdosta suoritettavaa majoituskor
vausta, josta on voimassa mita siitii on erikseen saadetty tai sovittu . 

2 §. 
V altion virkamiehelle, joka siirtymisvelvollisuuteen perustuvan siir

ron johdosta joutuu muuttamaan toiselle paikkakunnalle, suoritetaan 
taman sopimuksen mukaisesti muuttokustannusten korvauksena: 

1) virkamiehen ja hanen perheenjasentensa matkustamiskustannuk
set, 

2) muuttotavaran kuljetuksesta aiheutuneet kohtuulliset ja valit-
tomiit kustannukset, · 

3) muuttoraha korvauksena muista tarpeellisista muutosta aiheu
tuneista kustannuksista, 

4) paivaraha virkamiehelle muuttoon kaytetylta ajalta. 
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3 §. 3 
Siirtyrnisvelvollisuuteen perustuvalla siirrolla tarkoitetaan viran

omaisten toimesu ja aloitteesta tapahtuvaa siirtoa, jolla virkarnies val
tion viran tai pysyvaisen toimen haltijain nimittamiskirjoista sekii hei
diin oikeudestaan pysyii virassaan tai toimessaan anne tun lain ( 202/ 
26), viran ja toimen haltijain oikeuksista ja velvollisuuksista, kun 
virka tai toimi lakkautetaan, annetun lain ( 108/31) tai asianomaisella 
hallinnonalalla voimassa olevien siirtymisvelvollisuutta koskevien sliii
dosten mukaisesti, siirretiiiin tai komennetaan pysyvasti toiselle paikka
kunnalle. 

Virkamiehen perheenjiisenella tarkoitetaan virkamiehen aviopuolisoa 
sekii aile 18 vuotiasta lasta, kasvatti- tai ottolasta, jotka asuvat samassa 
taloudessa virkamiehen kanssa. 

Muuttotavaraksi luetaan virkamiehelle tai hiinen perheenjasenelleen 
kuuluva koti-irtaimisto, kuten kalusteet, tekstiilit, astiat ja muut vas
taavat talouteen liittyvlit tarvikkeet. Muuttotavaraksi ei lueta autoa, 
venetta eika muuta naihin rinnastettavaa kulkuneuvoa eika kotieliiintli. 

Matkustamiskustannusten korvaus 

4 §. 
Virkamiehen ja hiinen perheenjasentensli muuttaessa uudelle sijoi

tuspaikkakunnalle suoritetaan korvaus matka-, paikka- ja makuupaik
kalipuista sekii muista naihin verrattavista viilittomiisti matkustamisesta 
aiheutuneista kustannuksista. Jos matka on tehty lentokJneella, korva
taan kuitenkin ainoastaan vastaavasta maa- tai vesitiekuljetuksesta 
aiheutuvat kustannukset, ellei matka lentokonetta kiiyttaen tule hal
vemmaksi. 

Virkamiehen matkustamiskustannukset korvataan sen matkaluokan 
mukaisesti, johon virkamies valtion virkamiesten matkustussiiiinnon 
mukaan kuuluu. Virkamiehen perheenjasenen matkustamiskustannuk
set korvataan II matkaluokan mukaisesti. 

Virkamiehen omalla tai hallitsemallaan autolla suorittamasta iirto
matkasta on virkamies oikeutettu saamaan valtion virkamiesten mat
kustussiiiinnon mukaisen alimman kilometrikorvauksen ja kunkin mu
kana seuraavan perheenjiisenen osalta lisaksi 2 pennia kilometrilta, 
kuitenkin enintaiin sen suuruisena, mika korvaus olisi ollut, jos hal
vinta matkustustapaa olisi kaytetty. 

Korvaus muuttotavaran kuljetuksesta 

5 §. 
Muuttotavaran kuljetuksesta aiheutuneina kustannuksina korvataan 

kohtuulliset ja valttiimattomat kustannukset, jotka aiheutuvat muut-
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totavaran kuljetuksesta virkamiehen entisestii asunnosta uuteen asun
toon autolla, rautateitse tai vesikuljetuksena, seka yhden muuttomie
hen palkkaarnisesta aiheutuneet kustannukset. 

Muuttotavaran kuljetuksesta aiheutuneina kustannuksina ei kor
vata virkarniehen tai hanen perheenjasentensii tekemiia tyotii, muutto
tavaran pakkaamisesta ja pakkaustarvikkeista aiheutuneita kuluja eika 
vakuutusmaksuja. 

Muuttoraha 

6 §. 
Edella 4 ja 5 § :ssa tarkoitettujen korvausten lisaksi suoritetaan 

virkamiehelle muuttoraha korvauksena muista tarpeellisista muutosta 
aiheutuneista kustannuksista . Muuttorahan suuruus maaraytyy muut
tavien henkiloiden lukumaaran mukaan seuraavasti: 

Muuttavien henkiloiden 
lukumaiira 

1 
2 tai enemman 

Muuttoraha 

120 mk 
500 mk 

Jos siirto kohdistuu kumpaankin aviopuolisoon, suoritetaan muut
toraha vain toiselle . 

Paiviiraha 

7 §. 
Virkamiehelle suoritetaan siirtomatkaan kaytetylta ajalta valtion 

virkarniesten matkustussaannon mukainen piiiviiraha. Muita kuin tiissa 
ja 4 §:ssii mainittuja matkustussaiinnon mukaisia korvauksia ei suo
riteta. 

Erityissaannoksiii 

8 §. 
Jos valtio jarjestaa ilmaisen henkiloiden tai muuttotavaran kulje

tuksen, on sita kaytettiivii, mikiili se muuttotapaan, matkan pituuteen 
tai muuttoon kaytettaviiiin aikaan nahden tayttiia kohtuulliset vaati
mukset . 

9 §. 
Lasku tiissii sopimuksessa tarkoitetusta korvauksesta on, jollei pate

vail estettii ole, annettava asianomaiselle viranomaiselle viimeistaan 
kahden kuukauden kuluttua muutosta. 

Laskuun on liitettiivii kuitit tai muu luotettava selvitys aiheutu
neista kustannuksista. 

10 §. 
Sotakorkeakoulun oppilaaksi komennetun virkamiehen muuttokus

tannusten korvaamisen osalta sovelletaan taman sopimuksen maiirayk
sia. 
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Valtiovarainministerio voi entylSlsta sy1sta viraston esityksesta 3 
myontaa luvan suorittaa taman sopimuksen mukaisesti korvausta mat
kustamisesta ja muuttotavaran kuljetuksesta aiheutuneista kustannuk-
sista, jotka aiheutuvat muusta kuin 3 §:n 1 momentissa tarkoitetusta 
siirrosta. 

11 §. 
Tamii sopimus on voimassa 1 paivasta huhtikuuta 1973 lukien 

maaliskuun 31 piiivaiin 197 4 saakka. Sopimuksen voimassaolo jatkuu 
taman jalkeen vuoden kerrallaan, jollei sitii jommaltakummalta puolelta 
irtisanota vahintaan kolmea kuukautta ennen sopimuskauden paatty
mistii. 

12 §. 
Tahiin sopirnukseen sidottu ei saa sopirnuksen voimassaoloaikarla 

ryhtyii tyotaistelutoimenpiteisiin sopimuksen piitevyydesta, voimassa
olosta tai oikeasta sisiillosta taikka sopimukseen perustuvasta vaatimuk
sesta syntyneen riidan ratkaisemiseksi, voimassa olevan sopimuksen 
muuttamiseksi tai uuden sopimuksen aikaansaarniseksi. 

Lisiiksi virkaehtosopimukseen sidottu yhdistys on velvollinen huo
lehtirnaan, etta sen alaiset yhdistykset ja virkamiehet, joita sopimus 
koskee, eivat riko edellisessa momentissa tarkoitettua tyorauhavelvoi
tetta, eivatka sopirnuksen maarayksia. Tama virkamiesyhdistykselle kuu
luva velvollisuus sisaltaa myos sen, ettei yhdistys saa tukea tai avus
taa kiellettya tyotaistelutoimenpidetta eika muullakaan tavalla myotii
vaikuttaa sellaisiin toimenpiteisiin , vaan on velvollinen pyrkirniian nil
den lopettamiseen. 

Helsingissa 14 paivana huhtikuuta 1973. 

(Hloj n:o Hlo 405/111/73, 24 . 4. 73.) VT 22/73. 3. 

V altion virkarniesten suojavaatetuksesta tehdyn 4 
virkaehtosopimuksen tarkistaminen 14. 4. 197 3 

Poytiikirja, joka laadittiin valtiovarainrninis
terion ja toisaalta valtion virkamiehia edusta
vien vi.vkamiesyhdistysten keskusjarjestojen 
Akava ry:n, TVK:n Vinkamiesjarjestot TVKV 
ry:n seka Virkamiesten ja Tyontekijain Yhteis
jarjesto VTY ry:n valilla valtion virkamiehille 
valtion varoilla kustannettavasta suojavaatetuk
sesta 13 paivana huhtikuuta 1972 tehdyn vir
kaehtosopimuksen tarkistamista koskevassa neu
vottelutilaisuudessa Helsingissii 14 piiiviina huh
tikuuta 1973 . 
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1 §. 
1euvotteluosapuolet olivat yksimielisiii valtion virkamiehille val

tion varoilla kustannettavasta suojavaatetuksesta 13 piiiviinii huhtikuuta 
1972 tehdyn vir<kaehtosopimuksen tarkistamisesta seuraavasti. (Ko. 
virkaehtosopimus julkaistu VT :ssii 17/72. 3.) 

2 §. 
Edellii 1 §: ssii mainitun virkaehtosopimuksen liitteenii oleva luet

telo rarkistetaan tiimiin poytakirjan liitteena olevan luettelon murkai
sek i. 

3 §. 
Tiimiin poytakirjan maaraykset ovat voimassa 1 paivasta huhti

kuma 1973 lukien niin kauan kuin 1 §ssa tarkoitettu virkaehtosopi
mu on voimassa tai kunnes toisin sovitaan.: 

4 §. 
Edell a 1 §: ssa mainitun vitkaehtosopimuksen tyorauhavelvoitemaa

Iii:V koskee myos tiitii poytiikirjaa. 
Paikka ja aika alussa mainitut. 

LUETTELO 

Virkamiehistii, joille valtion toimesta annetaan henkilokohtainen 
suojavaatetus 

Viran tai toimen nimi 

31 .90. Valtionrautatiet 
Autonasentaja 
Huoltomies 
Koneenhoitaja 
Opas tina sen ta j a 

Siihkoasentaja 

Suojavaatetusta edellyttava tehtavii 

moottoriajoneuvojen huolto ja korjaus 
koneiden korjaus- ja huoltotyot 

opastin- ja as~tinlaitteiden korjaus- ja 
huoltotyot 
kaapelointityot, akkujen huolto- ja 
asennustyot 

Ratavartija ( nyk. rataesimies) radan nosto- ja tukemistyot 
Vaihdemies vaihteiden huolto- ja puhtaanapitotyot 
Vaununvoitelija vaunujen ja paristojen huoltotyot 
Tallimies veturien ja kanaalien pesu- ja hoitotyot 
Veturinkuljettaja hoyryveturipalvelussa, veturihuollossa 
Veturinliimmittiija , 



Kaikki valtion virastot ja 

Kiinteistonhoito

Ta1omnies 

T alonmies-1ammittaja 
Puutarhuri 

Siivooja 

Vaununsiivooja 

Laboratoriotyo 

Laborantti 
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laitokset 

j a -h u o 1 t o t y 6 t 

kiinteistojen ja 1aitteistojen hoito-, huolto 
ja puhtaanapito 

" puutarhatyossa avomaalla ja kasvihuo-
neissa 
1aboratorio-, keittio-, pesula-, korjaamo-, 
varikko-, paaasiallisessa juna- ja auto
tilojen siivouksessa, 1. ja 2. luokan ase
mien yleisotilojen siivouksessa 

" 

1aboratorio- ja tutkimustoissa, jotka edel
lyttavat syovyttavien tai tahraavien ke
miallisten aineiden kasittelya, kuten ko
keiden suorittamista ja valokuvien kehit
tamista 

Edella o1evan tarkistetun virkaehtosopimuksen toteuttamiseksi 
h a 11 into- o sa s ton j o h t a j a kehoittaa asianomaisia tarveaine
tilauksista huo1ehtivia 1ahettamaan tavanomaisina tarveainetilauksina 
kasite1tavat suojavaatetilaukset 1uettelossa mainittuja viran ja toimen
ha1tijoita ( tarkoittaa peruspalkkaisia, ylimaaraisia ja tilapaisia) varten 
asianomaisten piirien tai vastaavien kautta hankintatoimistoon heina
kuun 1973 loppuun mennessa. 

Ta 1 o us o sa s to ilmoittaa samalla ohjeenaan, etta tassa maini
tun suojavaatetuksen aiheuttamien kustannusten tilimerkinnassa kityte
taan lajia 297 Suojavaatetus ja ao. tililuokan kayttotarkoituskoodia 
"Muu sosiaalitoiminta". 

(Hloj n:o Hlo 405/111/73, 24. 5. 73.) VT 22/73. 4. 

4 

Valtion virkamiesten palkkaustaulukot 1. 4. 1973 lukien 5 
Valtiovarainministerio ja toisaalta valtion virkamiehia edustavien 

virkamiesyhdistysten keskusjarjestot Akava ry, TVK:n Virkamiesjar
jestot TVK-V ry seka Virkamiesten ja Tyontekijain Yhteisjarjesto 
VTY ry ovat 14 paivana huhtikuuta 1973 tehneet valtion yleisen vir
kaehtosopimuksen. Mainitun sopimuksen mukaan tarkistetut palkkaus
taulukot on laskettu ja laadittu valtiovarainministerion toimesta. Palk
kaustaulukoiden soveltamisesta annetaan seuraavat ohjeet: 
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5 1. PALKKAUSTAULUKOT 

A-palkkausluokkien peruspalkar, vuosipalkkiot, ikilisat ja kalliin
paikanlisat, B-palkkausluokkien peruspalkat ja vuosipalkkiot, S-sopi
muspalkkaluokkien sopimuspalkat seka C-palkkausluokkien peruspal
kat, vuosipalkkiot, ikalisat ja kalliinpaikanlisat suoritetaan palkkaus
taulukkoliitteen mukaisesti. A-C-palkkausluokkien ikalisien osalta vii
tataan myos yleisen virkaehtosopimuksen liitteeseen 4. 

Palkkaustaulukkoliitteessa ovat 

A-palkkausluokkien 
- peruspalkat ja vuosipalkkiot taulukossa 1 
- ikalisat taulukoissa 4 ja 5 
- kalliinpaikanlisat taulukossa 6 
- peruspalkan tai vuosipalkkion, kalliinpaikanlisan seka ikalisien 

yhteismaara ikilisaryhmittain taulukossa 7 ( Yhdistelmataulukko), 

B-palkkausluokkien 
- peruspalkat ja vuosipalkkiot taulukossa 2, 

S-sopimuspalkkaluokkien 
- sopimuspalkat taulukossa 3, 

C-palkka usluokkien 
- peruspalkat ja vuosipalkkiot taulukossa 8 
- ikalisat taulukoissa 9 ja 10 
- kalliinpaikanlisat taulukossa 11 
- peruspalkan tai vuosipalkkion, kalliinpaikanlisan seka ikilisien 

yhteismaara ikalisaryhmittain taulukossa 12 ( Yhdistelmataulukko). 

2. KAYTTOOHJEET 

Yleista 

Oheisissa palkkaustaulukoissa on esitetty valtion yleisen virkaehto
sopimuksen mukaiset palkkaukset 1. 4. 1973 lukien. Palkkaukset on 
taulukoissa pyoristetty taysiin markkoihin. On kuitenkin huomattava, 
etta kaikki ne palkkaustekijat, jotka maaraytyvat taulukkopalkkojen 
perusteella ( tuntipalkat, sunnuntaityokorvaus jne.) lasketaan edelleen 
pennin tarkkuudella. 

Ikalisat 

V altion yleisella virkaehtosopimuksella on muutettu valtion virka
miesten ikiilisajarjesrelmaa siren, etta ns. B-ikiilisajiirjestelma on pois
tettu ja tilalle otettu ikiilisan taydennysosa, joka maaraytyy prosentti
osuutena virkamiehen lopullisen sijoituspalkkausluokan mukaisesta 
peruspalkasta tai vuosipalkkiosta. Ikiilisan taydennysosasta on sovittu 

.. 
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yleisen virkaehtosopimuksen liitteessii 4, joka on oheistettu myos palk- 5 
kaustaulukkojen liitteeksi. 

Nyt tehdyn virkaehtosopimuksen mukaan maaraytyvat virkamiesten 
ikiilisiit yhden ikalisajarjestelman mukaan. Niille virkamiehille, jotka 
1. 4. 1973 voirnaan tulleen yleiskorotuksen jalkeen olisivat kuuluneet 
ns. B-ikalisajarjestelman piiriin, suoritetaan palkkaustauluk:oiden mu
kaisen palkkauksen lisaksi ikiilisan taydennysosa. Yleisen virkaehto
sopirnuksen liitteen 4 tauluk:ko-osasta nahdaan ne palkkausluokat ja 
B-ikalisaryhmat kalleusluokittain, joissa ikiilisan taydennysosa mak
setaan. 

Ikiilisan taydennysosan suorittamisen suhtee.n on erityisesti otettava 
huomioon seuraavaa: 

- Virkamiehella on oikeus ikiilisan taydennysosaan vain niin 
kauan kuin han hoitaa sellaista virkaa tai tointa taikka ylimaiiriiista 
tointa, josta liitteen 4 taulukko-osan mukaan maksetaan ikalisan tay
dennysosa. 

- Ikiilisan taydennysosan prosenttiosuus peruspalkasta sailyy vir
kamiehella vakiona hanen 1. 4. 1973 hoitamansa oman viran tai toirnen 
mukaisena. Poikkeuksena on huomattava, etta virkamies, joka 1. 4. 
197 3 hoitaa omaa virkaansa tai tointansa korkeampaa virkaa tai tointa, 
saa ikiilisan taydennysosan viimeksi mainitun rnukaisena, mutta vain 
niin kauan kuin han hoitaa sita. 

- Virkamies menettaa oikeutensa ikiilisan taydennysosaan erotes
saan valtion palveluksesta tai siirtyessaan valtiolla tyosopirnussuhtee
seen . 

T aulukot 1, 2, 3 ;a 8 
Taulukossa 1 on A-palkkausluokkien, taulukossa 2 B-palkkaus

luokkien ja taulukossa 8 C-palkkausluokkien peruspalkat ja vuosipalk
kiot seka taulukossa 3 sopimuspalkkaluokkien sopirnuspalkat. 

T aulukot 4 ;a 9 ( ikalisat) 

Taulukossa 4 on A-palkkausluokkien ja taulukossa 9 C-palkkaus
luokkien ikiilisat vuodessa ja kuukaudessa. Ensimmainen ja toinen 
ikiilisa ovat kumpikin seitseman prosenttia, kolmas ikiilisa kuusi pro
senttia sekii neljas ja viides ikalisa kumpikin viisi prosenttia perus
palkasta. 

T aulukot 5 ;a 10 ( ikalisat ) 

Taulukossa 5 on A-palkkausluokkien ja taulukossa 10 C-palkkaus
luokkien kahden tai useamman ikiilisan markkamaara yhteensa kuu
kaudessa. Ikalisat maaraytyvat ns. lopullisen sijoituspalkkausluokan 
rnukaan. Katso taulukoiden 6 ja 11 ohjeet. 
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5 T aulukot 6 ja 11 ( kalliin paikanlisat) 

Taulukoissa 6 ja 11 on esitetty A- ja C-palkkausluokkien ja kalliin
paikanlisat erikseen vuodessa ja kuukaudessa. · 

Taulukoissa kalliinpaikanlisat on laskettu seuraavasti. Ensimmai
sessa kalleusryhmassa kalliinpaikanlisa on yhdeksan prosenttia, toisessa 
kalleusryhmassa kuusi prosenttia ja kolmannessa kalleusryhmassa kolme 
prosenttia peruspalkasta. 

Maarattaessa virkamiehelle tulevaa taulukon mukaista palkkausta 
otetaan kalliinpaikanlisa viran ns. lopullisen sijoituspalkkausluokan 
mukaan ( viran lopullisella sijoituspalkkausluokalla tarkoitetaan viran 
palkkausluokkaa vahennettyna ja/tai lisattyna palkkausluokan alennuk
silla ja/tai korotuksilla kuten esim. epapatevyysalennuksella, maara
vuosikorotuksella, patevyyslisalla, konekirjoituslisilla). Tama koskee 
kaikkia A- ja C 1-C 47-palkkausluokkiin kuuluvia virkamiehia, siis 
myos niita, joille suoritetaan ikalisan taydennysosaa. 

T aulukot 7 ja 12 ( yhdistelmataulukot) 

Yhdistelmataulukosta nahdaan kaikkien A- ja C 1-C 47-palkkaus
luokkiin kuuluvien virkamiesten peruspalkan, kalliinpaikanlisan ja ika
lisien yhteismaara. 

Virkamiehille, joille yleisen virkaehtosopimuksen liitteen 4 mukai
sesti maksetaan 1. 4. 1973 lukien ikalisan taydennysosa 1), lasketaan 
varsinainen palkkaus seuraavan esimerkin osoittamalla tavalla: 

Esimerkki: 

A) Viran palkkausluokka on A 27 ensimmaisessa kalleusryhmassa 
ja virkamiehella olisi 1. 4. 1973 nelja vanhan ns. B-ikalisajarjestelman 
mukaista ikalisiia ja yksi uuden ns . A-ikalisajarjestelman mukainen 
ikalisa eli yhteensa viisi ikalisaa . 

B) Kuten kohdassa A, mutta virkamies siirtyy esimerkiksi 1. 6. 
1973 A 29 palkkausluokkaan kuuluvaan virkaan. 

C) Kuten kohdassa A, mutta virkamies siirtyy esimerkiksi 1. 6. 
1973 hoitamaan B 1 palkkausluokkaan kuuluvaa virkaa. 

D) Kuten kohdassa A, mutta virkamies on hoitanut A 27 palk
kausluokan virkaa viransijaisena ja siirtyy esimerkiksi 1. 6. 1973 hoita
maan omaa A 25 palkkausluokkaan kuuluvaa virkaansa. 

Esimerkin eri kohdissa palkkaus jakaantuu yhdistelmataulukon mu
kaiseen palkkaukseen ja ikalisan taydennysosaan seuraavasti: 

') Liitteen 4 taulukko-osasta niihdiiiin ne palkkausluokat ja ikalisaryhmat 
kalleusryhmittain, joissa ildilisan taydennysosa maksetaan. 



- Peruspalkka, 
kalliinpaikanlisa ja 
ikalisa yhteensa 
(Taulukko 7) 

- Ikalisan taydennys-
osa ( Liite 4 ) 

V arsinainen palkka 
yhteensa 

IEsim. A ( 1. 4. 1973) IEsim. B ( 1. 6. 1973) IEsim. C ( 1. 6. 1973) IEsim. D ( 1. 6. 1973) 

Palkkaus- mk Palkkaus- mk Palkkaus- mk Palkkaus- mk 
luokka, jonka luokka, jonka luokka, jonka luokka, jonka 
mukaan palk- mukaan palk- rnukaan palk- mukaan palk-
kaus ja ika· kaus ja ika· kaus ja ika· kaus ja ika-
lisan tayden- lisan tayden- lisan tayden- lisan tayden-
nysosaprosentti nysosaprosentti nysosaprosentti nysosaprosentti 
maaraytyviit maaraytyvat miiaraytyvat miiaraytyvat 

A27/5 2777 A 29/5 3123 B1 3706 A25/5 2481 

4% 4% - - 3% 
A27 79,88 A29 89,92 A25 53,55 

2856,88 3212,92 3706 2534,55 

~ 
I 
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etta kutakin syrjiiseutupistettii vastaava markkamaara on 2,5 % hiinelle 
maksettavan peruspalkan tai vuosipalkkion sekii ikiilisien (ml. mahdol
linen ikiilisiin taydennysosa) ja kalliinpaikanlisien yhteen lasketusta 
maiiriistii taikka vastaavasta palkkiosta. Yhtii syrjaseutupistetta vastaava 
markkamaara tasoitetaan lahimpaan sellaiseen lukuun, jonka kahdestois
taosa on viidellii tasan jaollinen. Jos kaksi lukua on tiillaisena lahim
pana lukuna, suoritetaan tasoitus suurempaan niista. 

Kihlakunnantuomarien ikalisat 

Kihlakunnantuomarien ikalisat vuodessa maaraytyvat 1. 4. 1973 
lukien seuraavasti. Kihlakunnantuomarit saavat ikiilisansa asiaa koske
vien yleisten objeiden mukaisesti. Niiden kihlakunnantuomarien osalta, 
jotka 31. 3. 197 3 kuuluivat vanhan ns. B-ikalisiijarjestelmiin piiriin, 
ovat ikalisat taydennysosineen vuodessa alia olevan taulukon mukaiset: 

ensimmiiinen ikiilisii . . .... . ..... . 
toinen ikiilisii . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
kolmas ikalisii ... . . . .... . .... . . 
neljas ikalisa ................. . 
viides ikalisa .. . .... . .. . ..... . . 

P alkkaustaulukoiden kayttoon liittyviit lisaohjeet 

2 364 mk 
2 652 " 
2 736 " 
3 072 " 
3 204 " 

Tarvittaessa antaa lisatietoja esittelijii Ikonen, valtiovarainrniniste
rion palkkaosasto, puh. 1603 108. 

Liite 4 

V altion virkarniesten ns. B-ikiilisiijiirjestelman poistarninen 

1. Sen estiimatta, mitii 16. 12 . 1970 tehdyssa valtion virbmiesten 
i!kalisajiirjestelmiin uudistarnista koskevassa virkaehtosopimuksessa on 
sovittu, noudatetaan mitii tassa virkaehtosopimuksen liitteessa sanotaan. 

2. Ne valtion virkamiehet, joille suoritetaan ikiilisiii valtion virka
miesten ikiilisajiirjestelmiin uudistamista koskevan virkaehtosopimuksen 
( 16. 12. 1970) 6 §:n mukaan sellaisina kuin ne ovat 1. 4. 1972-
31. 3. 1973 voimassa olleissa palkkataulukoissa ottaen huornioon 1 piii
viina huhtikuuta 197 3 voimaan tulleessa virkaehtosopimuksessa sovitun 
yleiskorotuksen, siirtyvat 1. 4. 1973 lukien edella mainitun virkaehto
sopimuksen 3 §: ssa tarkoitettuun ns. A-ikalisiijarjestelmaiin. 

3. Niille vil'lkamiehille, jovka 2-kohdan mukaan siirtyviit A-ikalisa· 
jarjestelmaiin, suoritetaan ikalisan taydennysosaa, jonka maiira prosent
tiosuutena peruspalkasta riippuen B-ikalisajarjestelman mukaisten ika
lisien lukumaarasta ja kalleusryhmasta on oheisen taulukon mukainen. 
Taulukon mukainen prosenttiosuus peruspalkasta sailyy virkamiehella 



Palkkaus-
Iuokka 

A20 

A21 
A22 
A23 
A24 
A25 

A26 
A27 
A28 
A29 
A30 

5. Ikalisan taydennysosa, prosenttiosuudet peruspalkasta 

Kalleusryhmii 

I II III 

Vanhan ns. B-ikiilisajiirjestel- Vanhan ns. B-ikiilisiijiirjestel- Vanhan ns. B-ikiilisiijiirjestel-
miin ikiilisien lukumiiiirii miin ikiilisien lukumiiiirii miin ikiilisien lukurniiiirii 

3 I 4 I 5 
I 

3 I 4 I 5 3 I 4 I 5 

- - 2 - - 1 - - -

- - 3 - - 2 - - 1 
- 1 4 - - 3 - - 2 
- 1 4 - 1 4 - - 3 
- 2 6 - 1 5 - 1 4 
- 3 7 - 2 6 - 2 5 

1 4 7 - 3 7 - 2 6 
1 4 8 1 4 8 - 3 7 
2 5 9 1 5 9 1 4 8 
2 6 11 2 5 11 2 5 10 
2 7 12 2 7 12 2 7' 12 

I 

N 

"' I 
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5 Palkkaustaulukot 1. 4. 1973 lukien 

A-, B- ja S-palkkausluokat 

Taulukko 1 Taulukko 2 

A-palkkausluokk.ien peruspalkat B-palkkausluokk.ien peruspalkat 
ja vuosipalkkiot, mk ja vuosipalkkiot, mk 

Palkkaus- Peruspalkka tai vuosipa!kkio Palkkaus- Peruspalkka tai vuosipalkkio 
Iuokka vuodessa kuukaudessa luokka vuooessa kuukaudessa 

A2 ... . ..... 10 056 838 B1 ••••• 0 • • • 44472 3 706 
A3 . ...... . . 10260 855 B2 • • •• ••• • 0 46 752 3 896 
A4 ......... 10488 874 B3 •• 0 •••••• 49 812 4151 
A5 • 0 ••••••• 10716 893 B4 . . .. . .... 53484 4457 

B5 ...... . .. 58 008 4 834 
A6 • • 0 ••• 0 •• 10 944 912 
A7 • • 0 0 ••••• 11184 932 B6 . . . ...... 63 312 5 276 
AS • • 0 • ••••• 11424 952 B7 . . . . . .. . . 69 336 5778 
A9 . ... ..... 11712 976 B8 0 ••• • •••• 76212 6351 
A10 •• •• • • 0 . 12 012 1 001 B9 . .. .. . ... 83 832 6986 

All .. . . . .. . 12 360 1030 Taulukko 3 
A12 ... . .... 12 744 1062 
A13 0 • • 0 •••• 13116 1 093 Sopimuspalkkaluokk.ien sopimus-A 14 ... . .... 13 488 1124 
A15 • • 0 ••••• 13 908 1159 palkat, mk 

A 16 14388 1199 
Sopimus. 

• 0 • •• ••• palkka- Sopimuspa!kka 
A17 •• 0 ••• 0. 14 880 1240 Iuokka vuodessa kuukaudessa 

A 18 . . .. .. . . 15 432 1286 S1 . ... . .. .. 20952 1746 
A19 . ... . ... 16 056 1338 S2 • •••••• 0. 22140 1845 
A20 .. . ... .. 16 740 1395 S3 . . . . . . .. . 23 448 1954 

S4 ••• •• 0 • •• 24900 2075 
A21 ••• 0 • ••• 17 520 1 460 S5 • • •• . •• 0 . 26436 2 203 
A22 . .. .. ... 18408 1534 
A23 . . .. . .. . 19 332 1611 S6 • ••.. •• 0. 28140 2345 
A24 ... ... .. 20316 1693 S7 . ... ..... 29964 2 497 
A25 ... . . . .. 21420 1785 S8 • • • •• 0 •• 0 32 076 2 673 

S9 0 • • • • • 0 • • 34368 2 864 
A26 . . .. . ... 22 668 1889 s 10 . .. . .. . . 36 828 3 069 
A27 • •• • 0 •• • 23 964 1997 
A28 • 0 ••• •• • 25 392 2116 Sll . .. . . .. . 39 624 3 302 
A29 • 0 ••• • • • 26976 2248 s 12 . ..... .. 42576 3 548 
A30 ••• • • • • 0 28 644 2387 S13 .. .. . .. . 44472 3 706 

s 14 .. .. . .... 46752 3 896 
s 15 0 •••• • • 0 49 812 4151 

s 16 ••• • • • • 0 53 484 4457 
s 17 ••• 0 0 0 0. 58 008 4 834 
s 18 • 0 0 •• • •• 63 312 5 276 
s 19 .. .. .... 69 336 5778 
s 20 . . ... . .. 76212 6351 

S21 .... . ... 83 832 6986 
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1. 4. 1973 lukien 5 

Taulukko 4 

A-palkkausluokkien ikiilisiit, mk 

Palk.kaus- lklilisiit vuodessa Iklilisiit kuukaudessa 
luokka ensimmiiinen toinen kolmas neljiis vlides ensimmiiinen toinen kolmas neljiis v!ides 
A2 708 708 600 -504 504 59 59 50 42 42 
A3 720 720 612 516 516 60 60 51 43 43 
A4 732 732 624 528 528 61 61 52 44 44 
A5 756 756 648 540 540 63 63 54 45 45 

A6 768 768 660 552 552 64 64 55 46 46 
A7 780 780 672 564 564 65 65 56 47 47 
AB 804 804 684 576 576 67 67 57 48 48 
A9 816 816 708 588 588 68 68 59 49 49 
A10 840 840 720 600 600 70 70 60 50 50 

All 864 864 744 612 612 72 72 62 51 51 
A 12 888 888 768 636 636 74 74 64 53 53 
A13 924 924 792 660 660 77 77 66 55 55 
A14 948 948 804 672 672 79 79 67 56 56 
A15 972 972 840 696 696 81 81 70 58 58 

A16 1008 1008 864 720 720 84 84 72 60 60 
A17 1044 1044 888 744 744 87 87 74 62 62 
A 18 1080 1080 924 768 768 90 90 77 64 64 
A 19 1128 1128 960 804 804 94 94 80 67 67 
A20 1176 1176 1008 840 840 98 98 84 70 70 

A21 1224 1224 1056 876 876 102 102 88 73 73 
A22 1284 1284 1104 924 924 107 107 92 77 77 
A23 1356 1356 1164 972 972 113 113 97 81 81 
A24 1428 1428 1224 1020 1020 119 119 102 85 85 
A25 1500 1500 1284 1068 1068 125 125 107 89 89 

A26 1584 1584 1356 1128 1128 132 132 113 94 94 
A27 1680 1680 1440 1200 1200 140 140 120 100 100 
A28 1776 1776 1524 1272 1272 148 148 127 106 106 
A29 1884 1884 1620 1344 1344 157 157 135 112 112 
A30 2 004 2004 1716 1428 1428 167 167 143 119 119 
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5 1. 4. 1973 lukien 

Taulukko 5 

A-palkkausluokkien kahden ja useamman ilciilisan 
kuukaudessa, mk 

yhteismaara 

Palkkaus- kaksi ikiilisiiii kolme ikiilisiia neljii ikiilisiia viisi ikiilisiiii 
Juokka yhteensii yhteensa yhteensii yhteensii 

A2 •• • •••• • ••• 0 0 •• 118 168 210 252 
A3 • •••••••• 0 • • • •• 120 171 214 257 
A4 • •• 0 •• • ••• • 0. 0. 122 174 218 262 
A5 0 ••••• • 0. 0 0 • ••• 126 180 225 270 

A6 •••••••••• • • •• 0 128 183 229 275 
A7 ............ . .. 130 186 233 280 
A8 •..••• • . •.•.. 0 . 134 191 239 287 
A9 .. . ....... . .. .. 136 195 244 293 
A 10 0 ••• • • • •••• • •• 140 200 250 300 

All .. .. . . .. ..... . 144 206 257 308 
A 12 ..... .. .... . .. 148 212 265 318 
A13 .. . .... . . . . . . . 154 220 275 330 
A14 •• • • •••••• 0 0 •• 158 225 281 337 
A 15 .............. 162 232 290 348 

A 16 •••• 0 ••••• • ••• 168 240 300 360 
A 17 .. . . .. ... .. .. . 174 248 310 372 
A 18 . .. ..... .. .... 180 257 321 385 
A 19 • •• 0 •• ••• • 0 ••• 188 268 335 402 
A20 •••• •• • • 0 • •• • • 196 280 350 420 

A21 • •• • • • 0 • •• • ••• 204 292 365 438 
A22 • • •••••• •• • 0 •• 214 306 383 460 
A23 •• 0 •• • ••••• ••• 226 323 404 485 
A24 ... .. .... . . . .. 238 340 425 510 
A25 ... . . ..... . .. . 250 357 446 535 . 
A26 ... . . . ..... .. . 264 377 471 565 
A27 0 • •• • • 0 0 • • • ••• 280 400 500 600 
A28 • • •• •• • 0 • ••• 0. 296 423 529 635 
A29 0 ••• 0 •• 0 ••• •• • 314 449 561 673 
A30 .. . ......... . . 334 477 596 715 
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1. 4. 1973 lukien 5 

Tauluk.ko 6 

A-palkkausluokkien kalliinpaikanlisat, mk 

K1ll!i inpaikanl isa vuodessa Ka!liinpaikanlisii kuukaudessa 
III II I III II I 

Palkkaus- ka!leus- kalleUS· ka!leus. kalleus. kalleUS· kalleus-
luokka ryhmiissii ryhmiissii ryhmiissii ryhmiissii ryhmiissii ryhmassii 

A2 . ..... . .. 300 600 900 25 50 75 
A3 ......... 312 612 924 26 51 77 
A4 ... . ... . . 312 624 948 26 52 79 
A5 ......... 324 648 960 27 54 80 

A6 ......... 324 660 984 27 55 82 
A7 ......... 336 672 1008 28 56 84 
A8 ......... 348 684 1032 29 57 86 
A9 . ...... . . 348 708 1056 29 59 88 
A 10 ........ 360 720 1080 30 60 90 

All ...... . . 372 744 1116 31 62 93 
A12 .. ..... . 384 768 1152 32 64 96 
A13 ........ 396 792 1176 33 66 98 
A14 . . . . .... 408 804 1212 34 67 101 
A 15 • •• • 0 ••• 420 840 1248 35 70 104 

A 16 . . .. .. .. 432 864 1296 36 72 108 
A 17 ... . .... 444 888 1344 37 74 112 
A 18 0 ••• •• •• 468 924 1392 39 77 116 
A19 •• 0 ••••• 480 960 1440 40 80 120 
A20 . . . . . . . . 504 1008 1512 42 84 126 

A21 ........ 528 1056 1572 44 88 131 
A22 ...... . . 552 1104 1656 46 92 138 
A23 • • • • • • • 0 576 1164 1740 48 97 145 
A24 . .... . . . 612 1224 1824 51 102 152 
A25 ...... . . 648 1284 1932 54 107 161 

A26 ...... .. 684 1356 2 040 57 113 170 
A27 ••• 0 ••• • 720 1440 2160 60 120 180 
A28 0 0 0 •• 0 •• 756 1524 2 280 63 127 190 
A29 ••• 0 •••• 804 1620 2 424 67 135 202 
A30 ........ 864 1716 2 580 72 143 215 
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5 1. 4. 1973 lukien 

Tauluk.ko 7 ( Yhdistelmataulukko) 

A-palk.kausluokkien peruspalkan tai vuosipalkkion, kalliinpaikanlisan 
seka ikalisien yhteismaara ikalisaryhmittain kuukaudessa, mk 

III KALLEUSRYHMA 

Palkkaus- Ikii!isien Iukumaiira 
luokka 0 1 2 3 4 5 

A2 ••• 0 ••••• • • • 863 922 981 1031 1073 1115 
A3 ............ 881 941 1001 1052 1095 1138 
A4 ••••• 0 •••••• 900 961 1022 1074 1118 1162 
A5 •• ••• • 0 •• •• • 920 983 1046 1100 1145 1190 

A6 ............ 939 1 003 1067 1122 1168 1214 
A7 . .... . ...... 960 1 025 1090 1146 1193 1240 
A8 • 0 • •••• • •••• 981 I 048 1115 1172 1220 1268 
A9 •••••••• 0 ••• 1005 1073 1141 1200 1249 1298 
A10 ........... 1 031 1101 1171 1231 1281 1 331 

All . .......... 1061 1133 1205 1267 1318 1369 
A12 •••••••••• 0 1094 1 168 1242 1306 1359 1412 
A13 ........ .. . 1126 1203 1280 1346 1401 1456 
A 14 0 •• • •• ••• •• 1158 1237 1316 1383 1439 1495 
A15 •••••••• 0 •• 1194 1275 1356 1426 1484 1542 

A16 . .. ... . .... 1235 1 319 1403 1475 1535 1595 
A17 . . ... ..... . 1277 1364 1451 1525 1587 1649 
A18 ........... 1325 1 415 1505 1582 1646 1710 
A19 .. . ....... . 1378 1472 1566 1646 1713 1780 
A20 ........... 1437 1535 1633 1717 1787 1857 

A21 ........... 1504 1606 1708 1796 1869 1942 
A22 0 • ••••••••• 1580 1687 1794 1886 1963 2 040 
A23 ... ...... .. 1659 1772 1885 1982 2 063 2144 
A24 ... .. . .... . 1744 1863 1982 2084 2169 2254 
A25 . ... . ...... 1839 1964 2 089 2196 2 285 2 374 

A26 . .. .. . . . . .. 1946 2 078 2210 2 323 2417 2511 
A27 . .. ... .. . .. 2 057 2197 2 337 2457 2557 2 657 
A28 ........... 2179 2 327 2 475 2 602 2708 2814 
A29 . . . ....... . 2 315 2472 2 629 2764 2 876 2 988 
A30 . . . ..... . . . 2459 2 626 2 793 2 936 3 055 3174 
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1. 4. 1973 lukien 5 

T aulukko 7 jatkoa 

II KALLEUSRYHMA 

Palkkaus- Ikalisien luk-umiiiira 
luokka 0 1 2 3 4 5 
A2 ••••••••••• 0 888 947 1006 1056 1098 1140 
A3 •••••••••• 0 0 906 966 1026 1077 1120 1163 
A4 •••• 0 •••• 0 •• 926 987 1048 1100 1144 1188 
A5 ............ 947 1010 1073 1127 1172 1217 

A6 . ........... 967 1031 1095 1150 1196 1242 
A7 • 0 •••••• ••• • 988 1053 1118 1174 1221 1268 
A8 ............ 1009 1076 1143 1200 1248 1296 
A9 . .. . ...... .. 1035 1103 1171 1230 1279 1328 
A10 ........... 1061 1131 1 201 1261 1311 1361 

All •••• ••• • 0 •• 1092 1164 1236 1298 1349 1400 
A12 . .. . ....... 1126 1200 1274 1338 1391 1444 
A 13 . . ....... .. 1159 1236 1313 1379 1434 1489 
A14 .... . ...... 1191 1270 1349 1416 1472 . 1528 
A 15 •••••• • 0 ••• 1229 1310 1 391 1461 1519 1577 

A16 0. 0 •••••• •• 1271 1355 1439 1511 1571 1631 
A 17 • 0 •• • •••• • • 1314 1401 1488 1 562 1624 1686 
A18 •••••••••• 0 1363 1453 1543 1620 1684 1748 
A19 ... . . ... . . . 1418 1512 J 606 1.686 1753 1820 
A20 ........... 1479 1577 1675 1759 1829 1899 

A21 ........... 1548 1650 1 752 1840 1913 1986 
A22 0 • •••••••• • 1626 1733 1840 1932 2 009 2 086 
A23 • • • • 0 • ••••• 1708 1821 1934 2 031 2112 2193 
A24 .. ... . . . ... 1795 1914 2033 2 135 2 220 2305 
A25 0 • •• ••••••• 1892 2 017 2142 2249 2 338 2427 

A26 •••• • 0 •• •• • 2 002 2134 2 266 2 379 2 473 2567 
A27 . .. . ....... 2117 2257 2 397 2517 2 617 2717 
A28 .. ......... 2 243 2391 2 539 2 666 2 772 2878 
A29 ..... . .. ... 2383 2 540 2 697 2 832 2 944 3056 
A30 ...... . . ... 2 530 2697 2 864 3 007 3 126 3245 
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5 1. 4. 1973 lukien 

Taulukko 7 jatkoa 

I KALLEUSRYHMA 

Palkkaus· Ikii lisien lukumiiiirii 
luokka 0 1 2 3 4 5 

A2 ... . . . .... .. 913 972 1031 1081 1 123 1 165 
A3 ..... . ...... 932 992 1052 1103 1146 1189 
A4 .. . .. . ...... 953 1014 1075 1127 1171 1215 
A5 .... . . . ..... 973 1036 1099 1153 1198 1243 

A6 ... .... . .. . . 994 1058 1122 1177 1223 1269 
A7 ...... .. . ... 1016 1 081 1146 1202 1249 1296 
A8 • 0 •• • •• • •••• 1038 1105 1172 1229 1277 1325 
A9 . . .. .. ...... 1064 1132 1200 1259 1308 1357 
A io ...... . ... . 1091 1161 1 231 1291 1 341 1391 

All .. .. .. ... .. 1123 1195 1267 1329 1380 1431 
A 12 .. . . .. . . .. . 1158 1232 1306 1 370 1423 1476 
A13 . .. . ....... 1191 1 268 1345 1411 1466 1521 
A 14 .... . ... . .. 1225 1304 1383 1450 1506 1562 
A 15 . .......... 1263 1344 1425 1495 1553 1611 

A 16 ........... 1307 1 391 1475 1547 1607 1667 
A 17 . .......... 1352 1439 1526 1600 1662 1724 
A 18 ..... . ... . . 1402 1492 1582 1 659 1723 1787 
A 19 ..... .. .... 1458 1552 1646 1726 1793 1860 
A20 . . ....... . . 1521 1619 1717 1 801 1871 1941 

A 21 •••• • 0 • • •• • 1 591 1693 1795 1883 1956 2029 
A22 . .. .... . ... 1672 1779 1886 1 978 2055 2132 
A23 0 • •••• ••••• 1756 1869 1982 2079 2160 2241 
A24 . .......... 1845 1964 2 083 2 185 2 270 2355 
A25 .......... . 1946 2 071 2 196 2 303 2 392 2481 

A26 .. ... . ..... 2 059 2 191 2 323 2 436 2530 2 624 
A27 . . ... .. .... 2177 2 317 2 457 2 577 2 677 2 777 
A28 • • • ••••••• 0 2 306 2 454 2 602 2 729 2 835 2 941 
A29 . .... . ..... 2 450 2 607 2 764 2 899 3 011 3123 
A 30 •• • ••• 0 • ••• 2 602 2 769 2 936 3 079 3198 3 317 

(Hloj n:o Hlo 405/111/73, 24. 5. 73 .) VT 22/73 . 5. 
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Muutoksia ja lisayksia tilityssaannon 6 
henkiloliikennetta koskevan osan 
soveltarnisohjeisiin 

Aikataulukauden n:o 140 voimaan tullessa tulevan kesiikuun 3 piii
viinii muuttuu nykyisen erikoiskiitojunan nimike erikoispikajunaksi ja 
nimike kiitojuna jaii !k:iiytostii pois. Taman johdosta tehdiiiin 3. 6. 1973 
lukien allamainittuihin soveltamisohjeisiin seuraavat muutokset: 

Kohdissa 0401.1, 0605, 0605.1, 0605.11, 0901.15, 0901.33 ja 
1002.31 muutetaan sana "Ek-lisamaksuliput" sanaksi "EP-lisamaksu
liput". Poistetaan kohta 0602.84 sekii kohdista 0401.2, 1003.1 ja 
1003.3 kiitojunan lisiimaksulipukkeita koskevat merkinniit. 

Viihennyslippuina henkiloliikenteen tilityksiin liitettiivien paikka
lippujen peruutusmerkintojen yhdenmukaistamiseksi lisiitiiiin 1. 6. 1973 
1ukien soveltarnisohjeiden kohtaan 0605 seuraava uusi kohta: 
Q605.13 Peruutettuun ja takaisinlunastettuun makuu-, lepo- ja istuma

paikkalippuun sekii EP-lisamaksulippuun on aina merkittiiva 
peruutuspiiivii kelloaikoineen. Lomakkeelle VR 2410 auto/ 
2410 1aadittuihin lippui.hin on peruutuspaiviiys 1emattava 
rtilityspaikan nimi- ja paiviileimalla. 

A1uelippujen myynti on 1opetettu, sen sijaan voivat valtion laitokset 
ja julkiset yhdyskunnat tilata tariffitoimiston kotimmaiselta tariffi
jaostolta nk. valtion laitosten y1eislippuja. Soveltamisohjeiden kohdista 
0603 ja 0603.5 poistetaan a1uelippua koskevat merkinnat ja samoihin 
kohtiin lisiitaiin: valtion 1aitosten yleisliput. (Tlt 342/241/73, 1973-
05-24) VT 22/73. 6. 

T ariffisaiinnon muutoksia 7 
Aikataulukauden vaihtuessa muutetaan tariffisaiinnon "7 §:n 1 lisa

maarays 3. 6. 1973 lukien seuraavan sisaltoiseksi: 
1. E r i k o i s p i k a j u n a a ( EP) k a y t e t t a e s s ii o n s u o

r it etta v a 1 is ii m aksu, j o k a on main itt u tariff i
t au 1 u k o i s s a ( t au 1 u k k o 1 ) . 
sekii 8 §:n 1 lisamiiiiriiys seuraavaksi: 

1. E r i k o i s p i k a j u n i i n ( EP) o n p a i k k a v a r a t
t a v a e t u k a t e en. P a i k a n v a r a a m i s e s ta n iii hi n 
j u n i i n e i k u i t e n k a a n p e r i t ii e r i m a k s u a, v a a n s e 
s i s ii 1 t y y e r i k o i s p i k a j u n a n 1 i s ii m a k s u u n. 

M u i s sa j u n i s s a o n i s t u m a p a i k a n v a r a a m i n e n 
v a p a a e h t o i s t a, j o t e n p a i k k a 1 i p p u on 1 u n a s t e t
t a v a vain s i 11 o in, k u n mat k us t a j a h a 1 u a a e t u
kateen varata istumapaikan ja sen varaaminen 
o n m a h d o 11 i s t a. 
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Istumapaikkalippujen hinnat on mainittu 
tariffitaulukoissa (taulukko 1). 

Tariffisaannon liitteen 6 otsikon A kohdassa 1 mainittu erikois
kiitojuna muutetaan erikoispikajunaksi ja otsikon C kohdan 2 ensim
mainen lause muutetaan seuraavaksi: 

2. Lippu voidaan myyda myos sellaisena, etta se oikeuttaa mak
sutta varaamaan istumapaikan sellaisiin juniin, joihin paikan varaami
nen on mahdollista ei kuitenkaan erikoispikajuniin. 

(Rh n:o 852/241/73, 25. 5.1973.) VT 22/73. 7. 

Ulkomaan valuutan muuntokurssit 
tavaraliikennettii varten 

Muuntokurssit rautatieyhdysliikenteessa ovat 1. 6. 1973 alkaen 
seuraavat: 
Luku· 
maiirii 

100 
100 

1 
1 

100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 

1 
100 

1 

Rahayksikko 

Alankomaiden floriinia (gulden) ..... . 
Belgian frangia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Bulgarian leva . . .................. . 
Englannin punta .................. . 
Espanjan pesetaa ................. . 
I tali an liiraa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Itavallan shillinkia ................ . 
Jugoslavian dinaria ................ . 
Kreikan drakmaa ................. . 
Luxemburgin frangia ............... . 
Neuvostoliiton ruplaa, clearing- ...... . 
Norjan kruunua ................... . 
Portugali.n escudoa . . .............. . 
Puolan zlotya . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Ranskan frangia . . ................ . 
Romanian leita ................... . 
Ruotsin kruunua . . ................ . 
Liinsi-Saksan markkaa . . ............ . 
Ita-Saksan markkaa ................ . 
Sveitsin frangia ................... . 
Tanskan kruunua ................. . 
Tshekkoslovakian kruunua .......... . 
USA:n dollari .................... . 
Unkarin forinttia ................. . 
Kultafrangi . . ........ .. .......... . 
Suomen markan kansainvalinen lyhennys 

Lybennys 

Fl 
FrB 
Leva 
£ 
Pta 
Lit 
Oes 
Din 
Dr 
Frlux 
Rbl 
NKr 
Esc 
Zl 
FF 
Lei 
SKr 
DM/DBB 
M 
Frs 
DKr 
Kcs 
$ 
Ft 
FrOr 

on . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . FM 
(Tft no To:u 42/230/73, 25. 5. 73.) VT 22/73. 8. 

mk 

135,20 
9,85 
3,60 
9,8o I 
6,80 
0,70 

19,151 
23,80 
14,30 

9,85 
524,10 

67,50 I 
15,80 
18,65 
87,451 
75,80 
88,00 I 

140,00 
132,50 
123,8o I 
63,30 
61,00 

3,87 
15,05 

1,54 



1972 

1973 

IV 
v 

VI 
VII 

VIII 
IX 
X 

XI 
XII 

I 
II 

III 
IV 

251 
253 
254 
256 
257 
259 
260 
262 
262 
265 
267 
269 
272 
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Eraitii taloudellisia indeksisarjoja 9 

334 
335 
335 
339 
340 
343 
346 
352 
356 
363 
367 
372 
374 

371 
372 
375 
376 
376 
377 
380 
380 
383 
388 
388 
402 
403 

157.4 
161.9 
162.3 
163.4 
163.7 
164.2 
164.5 
165.3 
165.8 
167.6 
168.7 
171.1 
175.4 

156.4 
160.9 
161.3 
162.4 
162.7 
163.2 
163.5 
164.3 
164.8 
166.5 
167.5 
170.0 
174.1 

(N:o To 80/22/73/272, 21. 5. 73.) VT 22/73. 9. 

Y leista 

Kehitysalueen kuljetustuen aiheuttamat merkinniit 1 Q 
rahtikirjoihin 

Kehitysalueiden kuljetustuesta annetun lain mukaan kuljetustuki 
maksetaan hakemuksesta, joka hakijan (rahdin maksajan) on vuosi
neljiinneksittiiin tehtiivii kauppa- ja teollisuusministeriolle. Kuljetus
tuen maksamisen perustana on rahtikirjan osoittama kuljetusmaksu 
rahdinlisineen ja lisiimaksuineen viihennettynii myonnetyillii alennuk
silla. Lisiimaksut on merkittiivii rahtikirjaan erillisinii erinii. Mikiili 
kuljetukseen liittyviit auto-, nosturi-, siirtokuormaus- tms. maksut on 
peritty eri kuitilla, on kuitin numero merkittiivii rahtikirjaan, ja kuit
tiin on vastaavasti merkittiivii rahtikirjan numero piiiviiyksineen. 
Kauppa- ja teollisuusministerio vahvistaa tarkemmat soveltamisohjeet 
ja antaa tarvittavat tulkinnat kuljetustuen hakijoille. VR:n tehtaviinii 
on vain merkitii rahtikirjaan lain edellyttiimiit tiedot kuljetusmaksusta. 
Tiistii syystii ahnetaan seuraavana lyhyet ohjeet rahdinlaskupaikkoja 
varten. Ohjeet koskevat siis vain kehitysalueelta, jonka eteliirajana 
ovat asemat: Pomarkku, Vahojiirvi, Koivio, Jiimsii, Jamsiinkoski, Kai-
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-pola, Vierumiiki, Varpanen ja Parikkala, tapahtuvia lahetyksiii, joissa 
rautatiekuljetusmatka on vahintaiin 266 km (poikkeuksena Kaskinen 
ja sen pohjoispuolella olevat satamat, joihin lahetettiiessii riittiiii yli 
100 km:n oleva rautatiekuljetus): 

Kotimaan kuljetukset ja itainen yhdysliikenne: 
- rahdinlaskennan perusteena oleva kilometrimaara on merkittava 

nakyviin (kotim. rahtikirjassa rahdinlaskentakentiin yliipuolelle niin 
ettei se sotke muita merkintoja, itiiisessii yhdysllikenteessii rahtikirjan 
kilometri-sarakkeeseen) 

Lantinen yhdysliikenne: 
-mikiili liihetys rahditetaan NET- tms. tariffia tai sellaista sopi

musta kayttaen, joista VR:n rahtiosuus ei kay eriteltynli selville, on 
kansainvalisen rahtikirjan kohtaan 9 (vain 4. ja 5. osaan) tehtava 
merkinta "Kuljetustukea varten" ja laskettava normaali rahti liihetys
asemalta raja-asemalle ( = VR osuus) tariffisaiinnon miiiirliysten mu
kaisesti niin kuin kotimaisessa liikenteessii, myos km-maara on mer
kittava nakyviin 

- Intercontainer-liihetyksissii on kotimainen normaali rahti las
kettava luovutuskirjan (Ubergabeschein) kenttien 30-36 jollekin tyh
jiinii olevalle riville (vain osiin 5 ja 6) ja lisaksi tehtava mer kinta 
"Kuljetustukea varten", myos km-maarli on merkittava niikyviin 

- tassii kerrotulla tavalla menetellaiin vain jos rahti maksetaan 
Suomessa 

Lisaohjeet 
Milciili joku haluaa tarkempia tietoja kebitysalueen kuljetustukeen 

liittyvista asioista, pyydetaan kiiiintymiiiin liihimmiin liikenneasiamiehen 
puoleen. Hakemuslomakkeita saatavissa Valtion painatuskeskuksesta 
(Annank. 44, 00100 Helsinki 10), kauppa- ja teollisuusministerion 
kuljetustukitoimistosta ( Lonnrotink. 25, 00180 Helsinki 18, pub. 90/ 
1601), teollisuuspiireista seka rajoitetusti liikennepiirien markkinointi
ryhmiiltii. 

(N:o Lko 22829/241/73, 25. 5. 73.) VT 22/73. 10. 

Vuokratut sailiovaunut 21. 5. 1973 

T ariffisiiiinnon 41 §: n B 7. lisamiiiiriiyksen mukaisin ehdoin on 
VR:n omistamia siiiliovaunuja vuokrattuina yksityisille seuraavasti: 

Ilmavoimien Esikunta, Helsinki 33 
N:o 198035/60m3

, 198037/60 m3
, 199109/30 m3

• 
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Kemira Oy, Malmink. 30 Helsinki 10 11 
N :o 196001/8 m\ 196002/8 m\ 196004/8 m3

, 196005/8 m3
, 

196006/8 m3
, 196007/8 m3

, 196008/8 m3
, 196009/8 m\ 

196010/8 m3
, 196011/8 m\ 196012/8 m3

, 196013/8 m3
, 

196014/8 m3
, 196015/8 m3

, 196021/13 m\ 196022/13 m3
, 

196023/13 m3
, 196024/13 m3

, 196025/13 m3
, 196026/13 m3

, 

196027/13 m3
, 196028/13 m3

, 196029/13 m3
, 196030/13 m3

, 

196031/13 m3
, 196032/13 m3

, 196033/13 m\ 196034/13 m\ 
196035/13 m3

, 196043/19 m3
, 196044/19 m3

, 196045/19 m\ 
196046/19 m3

, 196047/13 m3
, 196048/13 m3

, 196049/13 m3
, 

196051/13 ml, 196052/13 m3
, 196053/13 m3

, 196054/13 m3
, 

196055/13 ml, 196056/13 m3
, 196058/13 m3

, 196091/27 m3
, 

196092/27 m3
, 196093/30 m3

, 196094/27 m3
, 196095/30 m3

, 

196096/30 m3
, 196097/27 m3

, 196098/30 m3
, 196099/30 m3

, 

196100/27 m3
, 196101/30 m\ 196102/30 ml, 196103/30 m3

, 

196104/30 m3
, 196105/30 m3

, 196106/30 m3
, 196107/30 m3

, 

196108/30> m3
, 196109/30 m3

, 196110/30 m3
, 196111/30 m3

, 

196112/30 m3
, 196113/30 m 3

, 199106/30 m3
• 

Neste Oy, Kaivok. 10 A Helsinki 10 

N:o 199199/30 m3
, 199200/30 m3

, 199201/30 m3
, 199202/30 m3

, 

199203/30 m3
, 199204/30 m3

, 199205/30 m3
, 199206/30 m\ 

199207 /30· m3
, 199208/30 m3

, 199209/30 m3
, 199210/30 m\ 

199211/30 m3
, 199212/30 m3

, 199213/30 m3
, 199214/30 m3

, 

199215/30 m3
, 199216/30 m3

, 199217/30 m3
, 199218/30 m3

, 

199219/30 m3
, 199220/30 m3

, 199221/30 m3
, 199222/30 m3

, 

199223/30 m3
, 199224/30 m\ 199225/30 m3

, 199226/30 m3
, 

199227/30 m3
, 199228/30 m3

, 199229/30 m3
, 199230/30 m3

• 

H Saastamoinen Oy Teollisuus, Kuopio 

N:o 199162/30 m3
. 

Tama luettelo korvaa VT:ssa n:o 39/70. 9. julkaistun luettelon. 
Vuoikrasuhteissa tapahtuv.ista muutoksista ilmoitetaan Virallisissa Tie
dotuksissa. 

(Lt n:o Lko 22382/652/73, 21. 5. 73.) VT 22/73. 11. 

Jto:n korjauslehti 6 ja 12 
Jtt:n korjauslehti 16 

Jto:n korjauslehti 6 ja Jtt:n korjauslehti 16 ovat ilmestyneet ja 
tulevat voimaan 3. 6. 1973 lukien. 

(N:o Lko 31133/62/73, 24. 5. 73.) VT 22/73. 12. 
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13 Aikataulun korjauksia 

3. 6. 1973 voimaan tu1levan Rautateiden Aikataulun (virkaturistin ) 
ja Suomen l,(ulkuneuvojen sivulle 106 seitsemanteen sarakkeeseen 
oikeal,t~ junaan P 103/H 569 tehdaan seuraavat korjaukset: Uihto 
Tam'pereelta on oleva 11.50 eika 12.00 ja tulo Seinajoelle 16.18 eika 
16.09.· 

Yll{isaikataulussa kaukojunista ja niiden yhteyksista on junan 66 
liihto Kemista oleva 20.20 ei!ka 22.20. 

(Lt 25. 5. 73 Lko n:o 31570/63/73) VT 22/73. 13. 

14 Virallisia tiedotuksia-vuosikerran 1972 sitominen 

Sidottavaksi haluttavat Virallisten tiedotusten vuosikerrat (1972 ) 
kehoitetaan lahettamaan painatusjaostoon 15. 6. 1973 mennessa. Niiin 
saadaan yhteishankinta ja edullinen hinta. Sidontamenetelman vuoksi 
on mahdolliset sitomahaat, liittimet ym. metalli poistettava huolelli
sesti. 

Vuosikertojen tulee olla taydellisia. 
(Ptjo 25. 5. 73.) VT 22/73. 14. 

15 Avoimia virkoja ja toimia 

' Konttoripaallikon virka (A 29) , toistaiseksi rautatiehaUituksen 
talousosasto1la. Rautatiehallitukselle osoitetut kirjalliset hakemukset on 
toimitettava rautatiehallituksen kirjaajalle viimeistaan 27. 6. 1973 
ennen kello 12 (postitse ennen virka-ajan paattymista). 

Edella mainittuun virkaan nimitetty tullaan toistaiseksi sijoittamaan 
tilitoimistoon. 

Y ksi paakirjanpitajan virka (A 24), yksi ylemman palkkaluokan 
enst luokan tarkkaajan virka (A 23) , yksi ylemman palkkaluokan 
toisen luokan kirjurin virka (A 19), kaksi ylemman palkkaluokan 
toisen luokan kirjurin virkaa (A 18) ja kaksi alemman palkkaluokan 
toisen luokan kirjurin virkaa (A 15), toistaiseksi rautatiehaJlituksen 
talousosastolla. Rautatiehallituksen talousosaston johtajalle osoitetut 
kirjalliset hakemukset on toimitettava rautatiehallituksen kirjaajalle 
viimeistaan 27. 6. 1973 ennen kello 12 ( postitse ennen virka-ajan 
paattymista). 

Edella mainittuihin virkoihin nimitetyt tuillaan toistaiseksi sijoitta
maan seuraavasti: paakirjanpitaja (A 24) tilitoirnistoon, ylemman 
palkkaluokan ensi luokan tarkkaaja (A 23) tariffitoimistoon, ylemman 
palkkaluokan toisen luokan kirjuri (A 19) tilitoirnistoon ( tru), kaksi 
ylemman palkkaluokan toisen [uokan kirjuria (A 18) taloustoimistoon, 
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yksi alemman palkkaluokan toisen luokan kirjuri (A 15) taloustoimis- 15 
toon ja yksi alemman palkkaluokan toisen luokan kirjuri (A 15) tili
toirnistoon ( tli). 

Neljii apulaiskanslistin tointa (A 11), nelja apulaiskanslistin tointa 
(A 10), yksi konekirjoittajan toimi (A 10), kolme konttoriapulaisen 
tointa (A 9) ja yksi konttoriapulaisen toimi (A 8), toistaiseksi rauta
tiehallituksen talousosastolla. Talousosaston johtaja:lle osoitetut kirjalli
set hakemukset on toimitettava taloustoimistoon viimeistlHin 14. 6. 
1973. 

Edella mainittuihin toimiin nirnitetyt tullaan toistaiseksi sijoitta
maan seuraavasti: yksi apulaiskanslisti (A 11) tariffitoimistoon, yksi 
apulaiskanslisti (A 11 ) tilitoirnistoon ( tli), yksi apulaiskanslisti 
(A 11) tilitoimistoon ( tru), yksi apulaiskanslisti (A 11) tietokone
toimistoon, yksi apulaiskanslisti (A 10) tariffitoimistoon, kaksi apulais
kanslistia (A 10) tilitoimistoon (tli.), yksi apulaiskanslisti (A 10) 
tietokonetoimistoon yksi konekirjoittaja (A 10) tietokonetoimistoon, 
kolme konttoriapulaista (A 9) tietokonetoimistoon ja yksi konttori
apulainen (A 8) tietokonetoimistoon. 

Huom. 
Rautatiehallituksen kirjaajan osoite: 
Vilhonk. 13, 00100 Helsinki 10 

Liikenneosasto 
Nimityksiii 16 

Pieksiimaen liikennepiiri: Vaihderniehen tounun (Pieksamaki) junamiehet 
Arvi Rytkonen, Veikko llmari Huttunen, asemamiehet Veikiko Juhani Leppanen, 
Keijo Poleivi Romo, (Kuopio) Erkki Yrjo Olavi Junni!a, (Kontiomaki) Aarne 
Olavi Markkanen ja junamies Toivo Hakulinen, junamiehen toimiin (Pieksiimiiki) 
asemamiehet Pentti Vauhkonen, Pauli Osmo Kalevi Pontinen, Kauko Antero Savo
lainen, Oiva Sojakka, Kalevi Antero Hamiilainen, Mauno Armas Hii.kkinen, Veli 
Jaakko Jarvisalo, Pekka Paappanen, Pentti Antero Kervinen, Risto Kalevi Ponti
nen, (Kuopio) Erik Johannes Keinanen, Armas Viiiitii.lnen, (lisalrni) Armas Kalevi 
Murtola, (Kontiomaki) Veikko Erkki Karhu, asemamiehen toimiin (Jyvaskyla) 
ylim. asemarniehet Vaino Verner Pihlajaoja, Veikko Tapio Ketonen, Pentti Ilmari 
Manninen, (Kuopio) Eino Ensio Vartiainen, Viljo Ilmari Sinisalo, tilap. asemamie
het Erkki Johannes Pirinen, Vilho Olavi Kankkunen, (Pitkiilahti) ylim. asemamies 
Aimo Aarne Adolf Hyttinen, konttoriapulaisen toimiin (A 8) (Pieksiimaki) ylim. 
toimistoapulaiset (A 7) Satu Raakel Markkanen ja (Kuopio) Lea Tellervo 
Raisanen. 

Eroja 11 
Talousosasto 
Apulaiskanslisti (A 11) Signe Elvira Ljungqvist, konttoripaiillikko (A29) 

Kauno Ilmari Rannisto ja konttoriapulainen (A 9) Airi Marjatta Jussila. 

Liikenneosas:to 

3 1 asemapaiillikko Aulis Veikko Untamo Uimonen, 4 1 asemapaiillikko ]or
rna Herman Kivilinna, yp. 1 lk kirjuri Onni Armas Lehvo, kuormausmestarit 
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Juho Emil Nieminen, Manti Johannes Tuomola, jarjestelymestari Lauri Johannes 
Sakala, ylikonduktoorit Eero Olavi Vaittinen, Ahti Niklas Ritvanen, Martti 
Esaias Salo, Lauri Immonen, Rauno Kaarle Joel Virtanen, Vaino Saarinen, 
Eero Armas Huikuri, konduktoorit Aarre llmari Tuornikoski, Vaino Johannes 
Torpakko, Valdemar Vuolio, Eero Johannes Lanamo, Arttu Heikki Vakkuri , 
vaihderniehet Vilho Erkki Saalasti, Reino Evert Launonen, Niilo Ilmari Rajalin, 
Rauni Riemu Koikkalainen, Kalle Oskari Viitanen, asetinlaiternies Viljo Ensio 
Vanhalakka, junarniehet Sulo Viljam Hytti, Arvo Antero Ruotsalainen, Veikko 
Nikolain Ahlqvist, Vaino Jantunen, Jorma Jouko Vihanto, Heikki Otto Olavi 
Seppala, Matti Verner Luukikanen, asemarniehet Aune Sohvi Pekkarinen, Helmi 
Alina Saaranen, Borje Yngve Lofgren, Lempi Savala, Viljo Salonen, Sulo Matias 
Vainio, Jorma Allen, Toirni Aate Heinonen, Reina Johannes Lespi, Eino Jo
hannes Puro, Onni Olavi Vauranto, teknikko Taisto Aatos Honkasalo, veturin
kuljettajat Vilho Kolhonen, Pentti Eino Sakari Liihteenmaki, Yrjo Oskar Mark
kanen, Niilo Olavi Ojanen, Kauno Johannes Pallaspuro, koneenhoitaja Vilho 
Emil Myn~ti, vaununtarkastajat Otto Johannes Huttunen, Pentti Ihalainen, vau
nunvoitelija Teuvo Valter Hurskainen, 2 1 siihkoasentaja Toivo Jooseppi Toimi
nen, Veikko Oskari Hauru. 

Rataosasto 

1 lk vanhe=at toirnistorakennusmestarit Sulo Jalmar Palteisto, Erkki Emil 
Vala, insinoori Erkki Juhani Saarinen, piirtaja Helena Brusiin, ratavartijat Toivo 
Ilmari Perala, Kalle Heikki Rokkonen ja Nikolai Kokkonen. 

18 Ajoluvan katoarninen 

19 

Tukerniskoneen kayttiija Onni Eklundille kirjoitettu VR Ajolupa n:o 13, 
kirjoitettu 13. 5. 1960, on kadonnut ja pyydetaan kuolettamaan. (Hki rp n:o 
326/14/73, 21. 5. 73.) 

Kadonneita henkilokortteja 

Helsingin aseman liikennetyontekija Timo Anssi Metsolle 19. 10. 1971 kirjoi
tettu henkilokortti n:o 057458 on kadonnut ja kuoletetaan. (Hki lp 1818/14/73, 
22. 5 . 73.) 

Helsinki 1973. Valtion painatuskeskus 



VIRALLISIA 
TIEDOTUKSIA 

1973 N:o 22a 

Vilttaus Vlralllsi in tiedotuksi in merkitaan: VT 1/71 .2 ( = lehden numero, vuosl, 
asian numero). jakelun muutokset on ilmoitettava painatusjaostoon. 

To I mIt us: Rautat iehalli tus, lehtipalvelu, 7. 6. 1973 

Henkiloautojen vuokraus 

VR Virallisissa Tiedotuksissa 23 a/72 annetut autojen vuokrausohjeet 
muutetaan 15. 6. 1973 lukien seuraavan sisaltoiseksi: 

Autojen vuokrausohjeet: 

Tehdyn vuokraustoimintasopimuksen mukaan viilittiiviit kaikki henkilo
liikenteelle avatut itseniiiset VR:n liikennepaikat rautateitii kiiyttiiville asiak
kaille henkiloautojen vuokrauksia Scandinavia Autovuokraamojen jasenvuok
raamoista. 

Vuokrausta viilitettaessii on meneteltiivii seuraavasti: 

Vuokraus valitetiiiin vain asiakkaalle, joka on tiiyttiinyt 21 vuotta ja jolla 
on viihintiiiin vuoden voimassa ollut ajokortti. 

V u o k r a u s t a v ii 1 i t e t t ii e s s ii t ii y t e t ii ii n 1 o m a k e "H e n
k i 1 o auto n vii 1 it y s t i 1 au s" (1om a k e V R 4 0 9 5), johon mer
kitaiin seuraavat tiedot: 

Liikennepai'kan nimi. 

Kuukausi ja vuosi, jolloin vuokraus alkaa. 
Autovuokraamon nimi ja osoite. Katso Autovuokraamoluette1oa Sl

vulla 4. 
- Asiakkaan nimi, tarvittaessa puhelinnumero ja osoite. 
- Vuokrauksen piiivamiiariit ja vuorokausien lukumiiarii . Ylimenevii tai 

vajaa vuorokausi 1asketaan tiiydeksi vuorokaudeksi. 
Paikka, missii asiakas haluaa auton, tarkka kellonaika. 

- Tilattavan auton hintaryhma. 
- Asiakkaalle varatun auton merkki. Taman vuokraamo ilmoittaa autoa 

tilattaessa. 
11912/73 
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- Autosta maksettava vuorokausivuokra, joka saadaan kertomalla yhden 
vuorokauden hinta vuorokausien lukumaarlilla. Vuorokausivuokra on koko 
vuokra-ajan sama ja riippuu vuokrauksen kokonaispituudesta siten, etta 
6 vrk ja sita lyhyemrnista vuokrauksista peritaiin hinnastossa mainittu kor
keampi maksu ja 7 vrk ja sita pitempaan kestavista vuokrauksista alhaisempi 
maksu. Muita maksuja ei 1omakkeeseen saa merkitii. 

- Palkkio, jonka VR saa vuokrauksen viilityksesta. Palkkio on 20% 
ylla mainituista vuorokausivuokrista. Asia k k a a 11 e annetta v a an 
o s a a n e i m e r k i t a V R : n v a 1 i t y s p a 1 k k i o t a. 

- Jos auto palautetaan toiselle paikkakunnalle, merkitaiin tama sekii 
asiakkaan esittamat lisavarustetoivomukset huomautussarakkeeseen. 

- Autonvuokrauksen valittaneen virkailijan nirni. 

Auto tilataan asianomaisesta autovuokraamosta puhelimitse ilmoittamalla 
lomakkeeseen merkityt tiedot. Samalla on liikennepaikan varmistettava oikea 
vuokrahinta. 

Mikali vuokraamoon ei paasta suoraan automaattisella kaukopuhelimella 
on kaytettava sen liikennepaikan valitysta, joka on lahinna kysymyksessa 
olevaa autovuokraamoa tai Scandinavia Autovuokraamojen Helsingissa sijait
sevaa paatoimistoa os. Mariankatu 24, 00170 Helsinki 17, puhelin 90-
661151, telex 12-1235. 

Ellei vuokraamoon heti saada yhteytta tai vuokraamo ei voi heti vahvis
taa toivottua autoa ilmoitetaan asiakkaalle vahvistus myohemmin hiinen 
kanssaan sovitulla tavalla. 

"Henkiloauton valitystilaus" {1om. VR 409 5) taytetaan neljiina kappa
leena: yksi annetaan asiakkaalle, yksi jaa liikennepaikalle ja kaksi lahetetaan 
vuokrauskuukautta liil1inna seuraavan kuukauden viidenteen paivaan men
nessa tilitoimiston kotimaiseen tarkastusjaostoon ( trk). Esimerkiksi maalis
kuussa heinakuuksi tehtya auton valitystilauslomaketta ei saa 1ahettaa tili
toimiston kotimaiseen tarkastusjaostoon ennenkuin vasta e1okuussa. 

Vuokrauksia viilitettaessa ei liikennepaikoilla kanneta mitaan maksuja. 
Vuokraamo perii asiakkaalta kaikki maksut. 

Jos asiakas tilauksen tultua vahvistetuksi jalkeenpain muuttaa tal peruut
taa tilauksen, on muutos valittomasti ilmoitettava ao. vuokraamoon seka teh
tava korjaukset 1omakkeeseen "Henkiloauton viilitystilaus". Kun asiakas 
muuttaa tilaustaan ottaessaan auton kayttoonsa, on autovuokraamon puoles
taan viipymatta ilmoitettava muutoksesta tilaajaliikennepaikalle. Tilitoimis
ton kotimaiseen tarkastusjaostoon lahetettyiliin lomakkeisiin ei voida tehda 
muutoksia. 

Tarvittavia lisatietoja autonvuokraustoiminnasta antaa apulaisasemapaal
likko J. Levonen, puhelin Helsinki 3270 tal Scandinavia Autovuokraamot 
Oy, Mariankatu 24, 00170 Helsinki 17, puhelin 90-661 151, telex 12-1235. 
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Autojen vuokraushinnasto 

Autojen hintaryhmat 
seka esimerkkeja hinta

ryhmiin kuuluvista 
autoista 

1-6 vrk 
vuokra vuo
rokaudelta 

Saasto Renault 5 L ......... mk 30,-
VW-1300 

A. Opel Kadett . . . . . . . . . mk 32,
Toyota Corolla 
Ford Escort 

B. Toyota Carina ....... mk 37,-
Fiat 124/Lada 
Saab 96 

C. Opel Ascona ........ mk 41,-
Ford Cortina 
Ford Taunus 

D. Pienoisbussit ... _ .. .. mk 52,-

E. Volvo 144 .......... mk 55,-
0pel Record 

F. 6 hengen autot ...... mk 62,-

yli 7 vrk 
vuokra vuo
rokaudelta 

mk 28,-

mk 30,-

mk 34,-

mk 39,-

mk 48,-

mk 50,-

mk 57,-

22 a 

lisaksi 
korvaus jokai
selta ajerulta 
kilometrilta 

mk 0,30 

mk 0,32 

mk 0,37 

mk 0,41 

mk 0,52 

mk 0,55 

mk 0,62 

Vuokraamo perii asiakkaalta laskun loppusummasta 12.4 % liikevaihto
veroa. 

Helsingissa on eraita yllamainittuja autoja saatavana myos automaatti
vaihteistolla varustettuna, jolloin vuorokausivuokra on mk 6,- ja kilometri
maksu mk 0,06 vastaavaa normaalivaihteistolla varustettua mallia korkeampi. 

Vuorokausimaksu lasketaan johiselta 24 tunnilta vuokraushetkesta al
kaen. Vajaa tai ylimeneva vuorokauden osa lasketaan taydeksi vuorokau
deksi. 

Saastoluokkaan seka hintaryhmiin D, E ja F kuuluvia autoja ei ole kai
kissa vuokraamoissa. 

V uokrausehdot. 

Hi n to i hi n s i s a 1 t y y: oljyt, huollot, korjaukset, auton tourutus 
rautatieasemalle, lentokentalle, satamaan, hotelleihin ja vastaaviin paikkoihin 
vuokraamon sijaintipaikkakunnalla. 

H i n t o i h i n e i s i s a 11 y polttoainetta eika llikevaihtoveroa. Auton 
toimituksesta tai noudosta toiselle paikkakunnalle peritaan eri korvaus. 

V a k u u t us: Autot ovat taysin vakuutettuja palon, murron ja var
kauden varalta. Muussa vauriotapauksessa on asiakkaan omavastuuosuus 
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mk 800. Omavastuuosuus voidaan useissa tapauksissa kokonaan poistaa lisa
maksusta, joka on 11,- mk/vrk, viikkohinta 8,20 mk/vrk. 

Auton p a 1 aut us to is e 11 e p a i k k a k u n n a 11 e: toimisto
paikkakuntien valilla tapahtuvissa vuokrauksissa veloitetaan auton hausta 
joko mk 90,- tai 0,40 mk/km, kumpi summista on pienempi. Auton vien
nista muille paikkakunnille tai auton hausta muilta paikkakunnilta ve1oi
tetaan vahintaan 0,40 mk/km. 

K u 1 jet t a j a 1 t a e de 11 y t eta an: vahintaan 21 vuoden ika (hin
taryhmissa C-F 25 vuoden ika) seka yhden vuoden ajokokemusta. 

M aksu t: vuokraamo peru jo autoa 1uovuttaessaan vuorokausimaksut, 
arvioidut kilometrimaksut seka liikevaihtoveron. Lopulliset maksut vuok
raamo perii autoa pa1auttaessa. 
L u e t t e 1 o S c a n d i n a v i a A u t o v u o k r a a m o j e n t o i m i p a i
k o i s t a j a n i i s s a v u o k r a t t a v a n a o 1 e v i s t a a u t o i s t a. 

paikkakunta 

ALAVUS 

HAMINA 

HELSINKI 

HAMEENLINNA 

II SALMI 

JOENSUU 

JYVASKYLA 

KAJAANI 

vuokraamon nimi ja osoite 

E. Luhtasaari, Autovuokraamo 
puh. 965-1856 
Autopa1velu A. Kokko1a ...... . 
Villenkatu 6 A 
puh. 952-42170 
Scandinavia Autovuokraamot Oy 
Mariankatu 24 
puh. 90-661151 
Helsingin Lentoasema ........ . 
Gy1denintie 3 A 
Hameen1innan Autovuokraamo 
Birger Jar1inkatu 21 B 
puh. 917-24205 

vuokrattavana 
olevien autojen 
hintaryhmiit 

A jaB 

A jaB 

Saasto, A, B, C, D, 
E ja F 
A, B, C, D, E ja F 
A, B, D ja E 
A jaB 

Iisalmen Autovuokraamo ...... A jaB 
Rinteentie 6 B 
puh. 2110 ja 2326 
Joensuun Autovuokraamo 

V. Ahokas . . . . . . . . . . . . . . . . Saasto, A, B, C ja F 
Kirkkokatu 21 A 
puh. 23597 
Esan Autovuokraamo .......... A, B ja F 
Mattilank 60 ja Korkeakoskent. 2 
puh. 941-15514 ja 941-14415 
Kajaanin Autovuokraamo Oy . . . A, B, C ja D 
Kalevankatu 1 .. 
puh. 986-24100 
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vuokrattavana 
paikkakunta vuokraamon nimi ja osoite olevien autojen 

hin taryhmat 

KAUHAJOKI Scandinavia Autovuokraamo Saasto, A jaB 
Kaubajoki kk 
pub. 468 

KEMI Tornion Autovuokraamo ....... A, B ja E 
Hellantinkatu 8, Tornio 
pub. Tornio 40697 ja 41834 

KOKKOLA Kirkonmaen Autovuokraamo A, B, C, D ja F 
Kirkkotie 4 
pub. 2291 

KOTKA Autopalvelu A. Kokkola ....... A jaB 
Kapteeninkatu 24 
pub. 952-14545 

22a 

KOUVOLA Autopalvelu A. Kokkola . . . . . . . Saasto, A, B, C ja F 
Kalevankatu 33 
pub. 951-4545 ja 951-18888 

KUOPIO Autovuokraamo V. Suuronen ... A, B ja C 
Savonkatu 1 
pub. 971-16707 

LAHTI Scandinavia Autovuokraamo . . . . A, B, C ja E 
Aleksanterinkatu 3 7 
pub. 918-27017 

LAITILA Autovuokraamo Laiho ... . ..... A jaB 
Laitila kk 
puh. 922-51336 

LAPPEENRANTA Autovuokraamo Karbumaki .... A, B ja C 
Imatrantie 1 B 13 
puh. 952-13868 

LOHJA Lobjan Autovuokraamo . . . . . . . . A, B ja C 
Lobjan as. 
pub. 912-2246 

MIKKELI Aseman Autovuokraamo ....... A, B ja C 
Abonkatu 9 
pub. 13940 

NAANTALI Naantalin Autovuokraamo ...... A, B, C ja E 
Lietsala, Maskuntie 
pub. 921-757021 

OULU Oulun Autovudkraamo . . . . . . . . Saasto, A, B, C ja E 
Koskitie 7 B 
pub. 981-44914 
Oulun Lentokentta . . . . . . . . . . . Saasto, A, B, C ja E 
pub. 981-88708 
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paikkakuo ta 

RAAHE 

RAISIO 

RAUMA 

ROVANIEMI 

SAARIJARVI 

SAVONLINNA 

SEINAJOKI 

TORNIO 

TURKU 
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vuokraamon nimi ja osoite 

Raahen Au tovuokraamo 
Kujatie 21 
puh. 938-37790 

vuokrattavana 
olevien autojen 
hintaryhmat 

A, B ja C 

Naantalin Autovuokraamo . . . . . . A, B, C ja E 
Union Huolto, Raisio 
puh. 921-783710 

Autovuokraamo A. Haaparanta .. A ja B 
Ku.Mciskatu 1 A 
pub. 938-12396 

Autovuokraamo Helina Jantti .. Saasto, A ja B 
Koskenranta 17 A 8 
pub. 16770 

Esan Autovuokraamo . . . . . . . . . . A 
Suoja 
puh. 552 ja 39/007 
Savonlinnan Autovuokraamo .... A, B, C, D ja F 
Olavinkatu 38 
pub. 22102 

Laurilan Autovuokraamo . . . . . . A, B, C, D ja E 
Ilmarisenkatu 7 
puh. 964-21697 

Tornion Autovuokraamo ....... A, B ja E 
Hellantinkatu 8 
puh. 40697 ja 41834 

Autovuokraamo Laiho . . . . . . . . . A, B, C ja E 
Brahttikatu 18 
puh. 921-19440 
Naantalin Autovuokraamo A, B, C ja E 
Area, Yliopistonkatu 24 C 
pub. 921-331253 

UUSIKAUPUNKI Autovuokraamo Laiho ......... A ja B 
Kalaranta 
pub. 922-2999 

V AASA Scandinavia Autovuokraamo . . . . A, B, C, E ja F 
Hovioikeudenpuistikko 18 
puh. 961-11420 

(Mt n:o Lko 31806/652/73, 25. 5. 73.) VT 22 a/73. 



Ajankobtaista 

J unaliikenne aiheuttaa jatkuvan vaaran ratapihalla ja radalla liikkuville ja 
siella tyoskenteleville tyontekijoille. Taman vaaran vahentamiseksi ja tyoturvalli
suuden tehostamiseksi tarvitaan kaikkien liikenteen parissa toimivien jatkuvaa 
yhteistoimintaa. Erilaiset tyoolosuhteet talvella ja kesalla, saan vaikurukset naky
vyyteen seka liikenteen nopeus ja tiheys ovat tarkeimmat tyorurvallisuutta uhkaa
vat tekijat. 

Verurinkuljettaja, niie ja tule nahdyksi! Kaytii vihellinta nakyvyyden heike
tessii! 

Resiinamies, ratatyontekijii, kiiytii viirillisiii liiveja tai voitii radalla tai rata
pihalla liikkuessasi. Ennen kaikkea katso ja kuuntele, ole varovainen! 

Helsinki 1973. Valtion painatuskeskus 



VIRALLISIA 
TIEDOTUKSIA 

1973 N:o 23 

Vllttaus Vlrallislln tledotuksiin merkitaan: VT 1/72.2 (- lehden numero, wosl, 
asian numero). Jakelun muutokset on llmoltettava palnatusjaostoon. 
To I mIt us: Rautatlehallltus, lehtlpalvelu. 7. 6. 1973 

sis a 11 y s: 

1. Eraiden yksityisoikeudellisessa tyo
sopimussuhteessa olevien tyonteki
joiden ja toimihenkiloiden palkka
ja ryaehdot 1. 4. 1973-31. 3. 1974 
viilisenii aikana. 

2. Vapaalippujen kelpoisuudesta erikois-
pikajunissa ( EP-junissa) . 

3. Sahausjiitteiden luetteloiminen. 
4. Tililuettelon muutos. 
5. Muutoksia tavaranluokitustauluk-

koon. 
6. Tariffimuutokset 1. 6. 1973 lukien. 
7. Muutos VR Tilityssiiiintoon. 
8. Valtionrautateille erilaisiin hallinto

ja liikenteenohjaustehtiiviin koulutet
tavaksi ottaminen. 

9. Liikennesiiiinto: muutos. 
10. Liikennepaikkojen viilimatkat: 

muutoksia. 
11. Hallituksen jiisenten makuupaikat. 
12. SNT-Liittoon liihetettiiviin kappale

tavaran osoittaminen ja kuormaa
minen. 

13. Sahatavaraliihetysten tarkkailu. 
14. Linja-autoyhdysliikenteen jarjestiimi

nen viilille Vihanti-Raahe. 
15. Matkalippualennuksia. 
16. Lainapeite Oy:n vaununpeitteiden 

etsintii. 
17. Haarukkavaunun etsin tii. 
18. Kadonneita henkilokortteja. 

Eriiiden yksityisoikeudellisessa tyosopimussuhteessa 1 
olevien tyontekijoiden ja toimihenkiloiden palkka-
ja ty6ehdot 1. 4. 1973-31. 3. 1974 valisena aikana 

Valtiovarainministerio on antanut valtioneuvoston kanslialle ja kai
kille ministerioille sekii niiden alaisille virastoille ja laitoksille osoite
tulla 'kirjeellaiin n:o P 2273, 24. 5. 1973, eraiden yksityiso~keudelli
sessa tyosopimussuhteessa olevien toimihenkiloiden ja tyontekijoiden 
paLkka- ja tyoehdoista 1. 4. 1973-31. 3. 1974 valisenii aikana seuraavat 
ohjeet. 

A. Tyoehtosopimusten alaiset tyontekiiat ;a toimihenkilOt 

Valtion virastojen ja laitosten sekii asianomaisten tyontekijii- ja 
toimihenkilojarjestojen valiset tyoehtosopimukset ja niitii vastaavat so
pimuspoytakirjat on paaosiltaan uudistettu 1. 4. 1973-31. 3. 1974 
viiliseksi ajaksi. 
12157/73 
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1 B. Tyoehtosopimusten ulkopuolella olevat tyontekijiit ja toimihenkilot 

Muiden kuin tyoehtosopimusten alaisten, eri virastoissa ja laitok
sissa tyoskentelevien tyontekijoiden ja toimihenkiloiden palkka- ja 
tyoehtoja tarkistetaan edella A-kohdassa tarkoitetut tyoehtosopimus
ratkaisut huomioon ottaen sopimuskauden 1. 4. 1973-31. 3. 1974 
aikana seuraavasti: 

I Tyopalkkojen yleiskorotus 

1. Yleistii 

Lahinna 1. 4. 1973 alkavan palkanmaksukauden alusta lukien koro
tetaan palkkoja, palkkaperusteita tai muita vastaavanlaisia etuja seu
raavasti: 

2. Pennimiiariiinen tai vastaava korotus 

Tuntipalkkaisten palkansaajien vuoden 1973 maaliskuun 31 pal
vanii voimassa olleita tuntipalkkoja korotetaan lahinna 1. 4 . 1973 alka
van palkanmaksukauden alusta lukien 58 pennin suuruisella erillisellii 
lisiillii tunnilta. Kuukausipalkkaisten palkansaajien osalta puheena oleva 
erillinen lisa on 100 markkaa kuukaudessa, kuitenkin viihintaan 
5,2 %. 

Edella mainittu erillisena lisana maksettava yleiskorotus ei vaikuta 
korottavasti muihin kuin lakimaariiisiin prosentuaalisiin lisiin ( ylityo
ja sunnuntaityokorvaukset) eikii niin allen esim. hyvanmiehenlisaan, 
aikatyolisaan, ilta- ja yotyo- taikka vuorotyolisaan. - Tyoaikalaissa 
tarkoitetun saannollisen tyoajan katsotaan kiisittavan 171 tuntia kuu
kaudessa ja virastotyoajan pituisen tyoajan 150 tuntia kuukaudessa. 

3. Aikaisemmat erilliset lisiit 

Sopimuskautena 1. 4. 1972-31. 3. 1973 erillisinii lisina maksetut 
pennimaaraiset tai vastaavat yleiskorotukset yhdistetaiin tunti- tai kuu
kausipalkkoihin. 

4. Lomaltapaluuraha 

Vuosilomaltaan tyohon palaavalle tyontekijiille suoritetaan lomalta
paluurahana 20 % hanen vuosilomapalkastaan. Lomaltapaluurahaa ei 
suoriteta valtioneuvoston tyosopimussuhteessa valtioon olevien toimi
henkiloiden ja tyontekijoiden vuosilomista 10. 5. 1962 antaman paa
toksen 3 kohdassa tarkoitetun ns. talvilomapidennyksen osalta. 

Lomaltapaluurahan maksamisen subteen viitataan muutoin VvM:n 
yleiskirjeeseen n:o P 1071; 13. 6. 1972. (Ks. Hloj:n kirj. 965/126/ 
72, 28 . 6. 1972.) 
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5. Erinaiset maaraykset 1 
Muita kuin edella mainittuja yleiskorotuksia ei tassa kirjeessa tar

koitettuna aikana suoriteta. 
Uusia tyosopimuksia sanottuna ajanjaksona tehtaessa niissii on tiis

mallisesti todettava, sisaltyyko yleiskorotus sovittuun palkkaan. 

6. Tyontekijat ja toimihenkilot, joita em. yleiskorotus ei koske 

Edella mainittu yleiskorotus ei koske niita tyontekijoitii ja toimi
henkiloitii, 

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

- joiden palkkoihin nahden jatkuvasti on seurattu jotakin vertai
lukelpoisella yksityisella tyoalalla tehtya tyoehtosopimusta ja sitii tietii 
tulevia korotuksia, 

- joiden palkoista valtiovarainministerio on jo aikaisemmin anta
nut kyseessa olevaa ajanjaksoa koskevan erillisohjeen, eika niitii, 

- joiden palkoista tyoehtosopimusneuvottelut ovat parhaillaan 
kaynnissa, vaikka sopimusratkaisuun ei vielii talla hetkellii olekaan 
paasty. 

II Eriiiit muut tyoehdot 

Arkipyhaviikkojen tyoaikajarjestelyn osalta valtiovarainministerio 
viittaa yleiskirjeeseensa n:o P 1072; 13 . 6. 1972. 

Toimihenkilo- ja tyontekijajiirjestojen jasenmaksujen perinniin sub
teen noudatetaan, mita siita on erikseen maaratty (VvM:n yleiskirje 
n:o P 995; 18 . 2. 1969). 

Samalla ilmoitetaan, etta kirjasesta "Valtion tyontekijain palkka
ja tyaehtoja koskevat yleisluontoiset saiinnokset" otetaan lahiaikoina 
uusi korjattu ja taydennetty painos. Kirjasen tilaukset on pyydetty 
virastoilta ja laitoksilta erikseen. 

C. Yleiskorotusten, lomaltapaluurahan ja mahdollisten taannehtivasti 
suoritettavien korotusten kirjaaminen 

Jotta erilliset yleiskorotukset tulisivat tyoehtosopimusten ulkopuo
lella olevien tyontekijoiden ja toimihenkiloiden osalta asianmukaisesti 
huomioon otetuksi palkkakirjanpidossa ja palkkatilastoissa, virastoja 
ja laitoksia kehoitetaan menettelemaan niiden kirjaamisen suhteen 
seuraavalla tavalla: 

Aikapalkoissa erilliset yleiskorotukset on tarkoituksenmukaista kii
sitella palkanlaskentalomakkeella henkilokohtaisten lisien tavoin. Tyon-
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tekijan ja toimihenkilon henkilokohtainen palkka saadaan talloin lisaa
malla ohjepalkkaan ( tahi sopimuspalkkaan) mahdolliset henkilokohtai
set, yleensa prosentuaaliset lisat, seka nain muodostuneeseen lukuun 
kysymyksessa oleva erillinen penni- tai markkamaarainen yleiskorotus. 

Suorituspalkkauksessa kysymyksessa oleva erillinen lisa on tarkoi
tuksenmukaista kasitella palkanlaskentalomakkeella olosuhdelisien ta
paan. Palkka:kirjanpito1omakkeille merkitsemista varten nain muodos
tuva era lasketaan yhteen varsinaisen suorituspalkan kanssa. 

Palkkatilastollisista syista erillisia yleiskorotuksia ei ole tarkoituk
senmukaista kirjata erillisina omille sarakkeillensa, mutta lisat on pal
kanlaskentalomakkeelle merkittava niin selvasti, etta tyontekijalle tai 
toimihenkilOlle voidaan tarvittaessa osoittaa, etta se on hanen palkas
saan asianmukisesti otettu huomioon. 

Lomaltapaluuraha kirjataan palkkakirjanpidossa eri sarakkeelle, 
jotta se ei paase tilastoissa vaikuttamaan korottavasti maksukuukauden 
saanno1lisen tyoajan keskituntiansioihin. Myos mahdolliset taannehti
vasti suoritettavat pa1kankorotukset on samasta syysta kirjattava eril
lisina. 

D. Palkkaehtoja koskevien muutosten voimassaolo 

Tilla kirjeella kumotaan (VvM:n kirjeella P 1007, 27 . 4. 1972 
( VT 21/72. 1) annetut palkkaohjeet lukuunottamatta arkipyhakor
vausta koskevia ohjeita, jotka edelleenkin ovat voimassa sanotun kir
jeen mukaisina, jollei erillisia arkipyhakorvauksia yhdisteta tuntipalk
koihin siten kuin viitekirjeessa on sanottu. 

Edella kohdassa B.I. mainitulla tavalla korotetut palkat ovat voi
massa 31. 3. 1974 saakka ja sen jalkeen siihen asti, kunnes valtiova
rainministerio niista toisin ilmoittaa . 

Edella mainitun valtiovarainministerion kirjelman n:o P 2273 , 
24. 5. 1973 kohdan I 2. johdosta r aut at i e h a 11 it us huomauttaa, 
etta osa-aikatyossa o1eville kuukausipalkkaisille maksetaan sanotussa 
kohdassa mainitusta erillisesta lisasta vain heidan saannollista tyo
aikaansa vastaava suhteellinen osa. 

(Rh/hlo n:o 878/120/73, 1. 6. 1973 - Vert. VT 21/72. 1.) 
VT 23/73. 1. 

Vapaalippujen kelpoisuudesta erikoispikajunissa 
( EP-junissa) 

Vapaalippujen kelpoisuudes.ta erikoispikajunissa, "EP-junissa" on 
voimassa, mita aikaisemmin EK-junista oli maaratty. 

(Hlt n:o Hlo 415/14/73, 30. 5. 73.) VT 23/73. 2. 
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Sahausjiitteiden luetteloiminen 3 
Valtioneuvoston muutettua alennusluokan H2 kotvausta 1. 6. 1973 

lukien tarvitaan liikenneministetiolle tehtaviii vastaisia laskelmia vat
ten haikkeiden sahausjatteiden ( nimikkeet 333 ja 335) kuljetuksista 
varsin y:ksityiskohtaisia tietoja. Taman johdosta maatataiin, etta liihe
tysasemilla pidetiian 1. 6. 197 3 lukien toistaiseksi niiistii kuljetuksista 
kuukausittain kaksin kappalein luetteloa lomakkeella 4139 . Luettelot 
pidetaiin firmoittain sen mukaan ikuka maksaa lahetysten tahdin. Luet
teloihin metkitiilin tahtikirjan numeto, kuutiomiiiirii ja las:k.ettu rahti. 

Poi~euksen muodostavat ne hake- ja putuliihetykset, joiden vas
taanottajana on Enso-Gutzeit Oy ja joiden tahditus tapahtuu sopimuk
sen petusteella tietokoneto.imiston viil!tyksellii . Nliistii liihetyksistii saa
daan tarpeelliset tiedot tietokonelistoista . 

Luetteloiden yhdet kappaleet lahetetaiin kuukausittain tatiffitoi
miston kotimaiseen tariffijaostoon huone 218. 

(Top n:o To 498/241/73, 1. 6. 73 . ) VT 23/73 . 3. 

Tililuettelon muutos 4 
Tililuetteloon vahvistetaan 3. 6. 73 alkaen tililuokan 6 kiiyttotar

koituskoodin 65110 Kiitojunat uudeksi nimikkeeksi . 
65110 Erikoispikajunat 
Muutos johtuu 3. 6 . alkavalla aikataulukaudella toteutuvista juna

lajimuutoksista. 

(Top n:o To 500/22/73, 31. 5. 73.) VT 23/73. 4. 

Muutoksia tavaranluokitustaulukkoon 5 
Tavatanluokitustaulukkoon on tehty 1. 6. 1973 lukien seuraavat 

muutokset: 

Aak:koselliseen osaan: 

101 Vilja, jauhamaton: ikotimainen ohra . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 
102 , tillS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 
103 , vehnli . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 

Ryhmittliiseen osaan: Otsikon "100 Vilja" alla oleva teksti, j9ka 
alkaa "Rautatie saa valtion varoista" poistetaan kokonaan. 

(Top n:o To 499/241/73 , 1. 6. 73 . ) VT 23/73. 5. 
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6 Tariffimuutokset 1. 6. 1973 lukien 

Valtioneuvosto on muuttanut alennuskuljetuskorvauksista anta
maansa piiiitosta 1. 6. 1973 lukien (Lm kirjelma n:o 1065/24/73, 
31. 5 . 1973) . Taman johdosta maarataan, etta 1. 6. 1973 lukien: 

a. kotimainen ohra, ruis ja vehna rahditetaan vaunukuormaluokan 
6 mukaan. 

Tavaranluokitustaulukon muutos on taman tiedotuksen kohdassa 
b. alennusluokkaan H2 kuuluvien tavaroiden rahti lasketaan tois

taiseksi lisaamalla muuten kiiytettavaan hinnoituslukuun luku 6 ja 
H2 luokan vahin maksu on sama kuin taulukon 17 A vahin maksu 
yhta valimatkavyohyketta lyhyemmalta matkalta. 

Nama H2 luokkaa koskevat maaraykset ovat voimassa siihen asti 
kunnes tariffitaulukoiden taulukot 15 ja 17 C on painettu uudelleen. 
Taulukoiden perusjakelun suorittaa painatusjaosto. 

Tariffisaannon liitteessa 4 mainitut rahtitasoituksia koskevat maa
raykset on kumottu kokonaisuudessa 1. 6. 1973 lukien. Asiasta on 
ilmoitettava myos asiakkaille. 

Alennusluokkaan H1 kuuluvien tavaroiden rahditus perusteita ei 
ole muutettu. 

Niinikaiin jaavat edelleen voimaan Neuvostoliitosta saapuville puu
tavaroille kuluvan vuoden loppuun myonnetyt VT 18/73. 2. mainitut 
alennukset . 

(Top n:o To 497/241/73, 1. 6. 73 .) VT 23/73. 6. 

7 Muutos VR Tilityssaantoon 

8 

Tilityssaannon 24 §:n 13. kohdassa automatkatavaratodistusten ti
lista vahennettavaksi maariitty myyntipalkkio 6.5 % korotetaan touko
kuun alus ta 197 3 lukien 7.5 % :ksi. 

(Tlt n:o 358/230/73, 30. 5. 73.) VT 23/73. 7. 

V altionrautateille erilaisiin hallinto- ja liikenteenohjaus
tehtaviin koulutettavaksi ottaminen 

Syyskuun 15 piiivasta 1973 lukien otetaan eri liikennepiireihin 
koulutettavaksi erilaisiin hallinto- ja liikenteenohjaustehtaviin rajoitettu 
maara seka valtionrautateiden palveluksessa jo olevia etta ulkopuolisia 
henkiloita. 

Perehdyttaminen ja koulutusvaihe kestaa noin 2 vuotta ja koostuu 
vaihtelevasta tyoskentelysta ja kurssimuotoisesta koulutuksesta. 
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Palkkaa maksetaan heti palvelukseenastumisesta. Palveluksessa jo 8 
oleville maksetaan 1koulutusajalta vahintiian heidiin nykyistii omaa var
sinaista virkaansa, tointansa, ylimiiiiriiista tointansa tai tilapiiistii teh
tiivaansii vastaava palkka. Koulutusajalta, lukuunottamatta kurssiaikaa, 
ei makseta paiviirahaa. Kurssiajalta maksetaan valtionrautateiden oppi
kurssilaisten paivarahaa siita annettujen maaraysten mukaisesti. 

Paasyvaatimukset: Peruskoulutusvaatimus on keskikoulu, mutta 
etusija tullaan antamaan ylioppilas- tai merkonomitutkinnon suoritta
neille. Lisaksi vaaditaan 18-24 vuoden ika (myos 25 vuotta taytta
neet voivat poi!kkeuksellisesti tulia kyseeseen), hyva terveys varsinkin 
variaistin, nii:ko- ja kuulokyvyn osalta sekii tutkintolautakunnan jase
nen tai apujasenen antama todistus toisen kotimaisen kielen taidosta 
( suomenkielisen on osoitettava tyydyttavaa suullista ja kirjallista tai
toa ruotsinkielessa ja ruotsinkielisen hyvaa suullista ja !kirjallista tai
toa suomenkielessa.) 

Osa hakijoista kutsutaan ennen lopullista valintaa Helsingissa jar
jestettavaiin soveltuvuuskokeeseen. 

Tarkempia ohjeita ja hakulomakkeita on saatavissa liikennealuei
den paallikoilta ja liikennepiirien toimistoista tai postitse rautatieopis
tosta puh: Helsinki 717 711/2824. 

Hakemukset on jatettava tai lahetettava 30. 6. 1973 mennessa jon
kin liikennepiirin paallikolle. 

(Hki, yt 25. 5. 1973, N:o Lko 11002/1131/73.) VT 23/73. 8. 

Liikennesiianto: muutos 9 
Rautatiehallitus on kumonnut liikennesaannon 83 §: n 7. lisamaa

rayksen 1. 7. 1973 lukien, josta alkaen lasketaan vaunujen kuormaus
ja putkamismaiiraajat normaalisti valtionrautateiden liikennesaiinnon 
mukaan. 

Muutoksesta kehoitetaan ilmoitt'amaan vientitavaran liihettajille. 

(Lko 22821/61/73, 23. 5. 73.) VT 23/73. 9. 

Liikennepaikkojen valimatkat: muutoksia 1 O 
Pulsan lii:kennoimistapamerkinta sarakkeessa 5 on 3. 6. 1973 lukien 

HilTt. 

(Lko 22823/67/73, 31. 5. 73.) VT 23/73. 10. 
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11 Hallituksen jasenten makuupaikat 

12 

3. 6. alkaen varataan hallituksen Jasenten matkoja varten yksi 1. 
luokan osasto seuraavista makuuvaunuista: 

)una Vaunu Matkareitti 

13 75 Helsinki-Joensuu 
13/802 76 

" 
-Savonlinna 

51 38 
" 

-Oulu 
51/95 31 

" 
-Jyvaskyla 

51/563 34 
" 

-Vaasa 
61 27 

" 
-Rovaniemi 

63 7 
" 

-Rovaniemi 
71 48 

" 
-Kontiom~ki 

73 65 
" 

-Kuopio 
14 75 J oensuu-Helsinki 
14/807 76 Savonlinna-

" 52 38 Oulu-
" 96/52 31 Jyvaskyla-
" 570/52 34 Vaasa-
" 62 27 Rovaniemi-

64 7 Rovaniemi-
" 72 48 Kontiomaki-
" 74 65 Kuopio-
" 

Naiden paikkojen myynti yleisolle saadaan aloittaa junan lahtopai
viina klo 12.00, ellei niita siihen mennessa ole varattu. 

(Lt n:o Lko 22840/241/73, 31. 5. 73.) VT 23/73. 11. 

SNT-Liittoon liihetettavan kappaletavaran osoittaminen 
ja kuormaaminen 

Vainikkalaan ja Kouvolaan saapuu useasti SNT-Liittoon osoitettuja 
kpl-tav.lahetyksia, joista puuttuu kolleja tai ne on kuormattu eri vau
nuihin kuin pitaisi. Lisaksi kollit ovat ilman osoitteita ja metikkeja tai 
ne on sidottu lavataakoiksi ( VR:n lavalle), joissa esiintyy yksi ainoa 
osoite. 

Taman johdosta huomautetaan, etta Suomen ja Neuvostoliiton suo
ran rautatieyhdysliikenteen tariffien 13 artiklan mukaan tulee lahetta
jiin varustaa jokainen kuljetusesine liihtemattomilla ulkonaisilla mer
keilla ja osoitelapuilla, joissa tulee olla seuraavat rahtikirjan mukaiset 
tiedot: 

a) maaraaseman ja rautatien nimi 
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b) vastaanottajan nimi 
c) lahetysaseman ja -rautatien mm1 
d) lahettajan nimi ja kollien jarjestysnumerot. 

Jos jokin tavara vaatii kuljetuksessa erityista varovaisuutta tai 
huoltotoimenpiteita, lahettajiin on tavaran ominaisuuden huomioonot
taen lisaksi varustettava ikollit tavaran varovaista kasittelya ilmaisevilla 
merkinnoilla tai lipuk!keilla, kuten "V arovasti" , "Tam a puoli ylospain" 
jne. 

Kuormattaessa kpl-tav .lahetyksia SNT -Liittoon, on kolliluku ja 
kollimerkit aina verrattava kuljetuskirjoihin vaunua ikuormattaessa ja 
tulee kuljetuskirjojen seurata kuormattua vaunua. 

Kappaletavaran kuljetusohjeiden mukaiset saannolliset kpl-tav.vau
nut SNT-Liittoon lahetetaan Katajanokan ja Kouvolan asemilta. Hel
singin liikennealueen lahetykset on keskitetty Katajanokan asemalle 
ja muut asemat lahettavat kuljetusohjeiden mukaisesti lahetyksensa 
Kouvolaan. Kun kpl-tavaraa SNT-Liittoon kertyy jollekin lahetysase
malle vahintaan 5 000 kg on ne pyrittava ikuormaamaan siella suoraan 
neuvostoliittolaiseen vaunuun. Lahetyksia voidaan kerata parin kolmen 
paiviin tavarat yhteen. 

Niille asiakkaille, jotka haluavat lahettaa lahetyksensa SNT-Liittoon 
sidottuina lavakuormina, tulee suositella kertakayttolavojen hankintaa 
ja kayttoa, koska VR:n omistamien avO- ja hakkilavojen kaytto itai
sessa yhdysliikenteessa on •kielletty. 

(Lt 1. 6. 1973, Dko n :o 31810/253/73.) VT 23/73. 12. 

23 

12 

Sahatavaralahetysten tarkkailu 13 
Sahatavaran suuren kysynnan on todettu lisanneen sahatavaran 

myyntia myos tuoreena ja aiheuttavan myos sahatavara:kuljetuksia sata
miin kesken rkuivauskauden eli puolituoreena. Kun talloin vaunu voi 
olla yliikuormitettu ja junaturvallisuus vaarantua, kehotetaan tehosta
maan sahatavaravaunujen punnituksia. Sahatavaraa lahettavien asemien 
on tarkkailtava vaunujen kuormitusta ja etta tuoretta sahatavaraa ei 
rahditeta kuivana. M~kali kuivana kuutiometriperustein rahditetun 
havusahatavaran todetaan punnituksessa painavan 640 kg/m3 tai enem
man ja koivusahatavaran 850 kg/m3 tai enemman, on rahditus suori
tettava todellisen painon mukaan. (VT 43 a/70. 22.) . 

(Mt n:o Lko 31812/61/73, 29. 5. 73.) VT 23/73 . 13 . 
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Linja-autoyhdysliikenteen jiirjestaminen 
valille Vihanti-Raahe 

Rautatiehallitus on tehnyt llikennoitsijain Toivo ja Kalevi Kiikeliin 
ja Oulaisten Liikenne Oy:n kanssa Vihannin-Raahen viilille jarjes
tettavasta linja-autoyhdysliikenteesta ja sen hoitamisesta seuraavan si
saltoisen sopimuksen, jossa viimeksi mainittuja sopijapuolia sanotaan 
yhteisella nimella liikenteenharjoittajaksi. Sopimus on voimassa 3. 6. 
1973 alkaen toistaiseksi. 

1. Liikenteenharjoittaja sitoutuu jarjestamaan ja hoitamaan Raahe 
- Vihanti tieosalla liikennoivilla linja-autovuoroillaan edella tarkoitetun 
matkustaja- ja matkatavarayhdysllikenteen Vihannista Raaheen ja Raa
hesta Vihantiin taman sopimuksen mukaisesti. Yhdysliikenneasemana 
on Vihanti. Aikataulunsa liikenteenharjoittaja pyrkii mahdollisuuksiensa 
mukaan laatimaan ja tarvittaessa muuttamaan siten, etta linja-auto
vuorot liittyvat joustavasti ja liikennetarvetta vastaavasti Vihannin 
junavuoroihin. 

Yhdysliikennelippuja myydaan ja yhdysliikenteessa kuljetettavaksi 
tarkoitettuja matkatavaraliihetyksia otetaan kirjattuna kuljetettavaksi 
vain rautatiellikennepaikoilla, ei kuitenkaan Vihannin asemalla. 

2. Aikataulujiirjestelyjen lisaksi tahan yhdysliikenteeseen sisiilly
tetaan vain ne yhdysli.i!kennelippu-, matkatavaran kirjaamis- ja tariffi
jarjestelyt, joista jaljempana on erikseen sovittu. Matkustajiin, jotka 
kayttavat muita matkalippuja, seka ,kirjaamattoman matkatavaran kul
jettamiseen sovelletaan niin junaliikenteen kuin linja-autoliikenteenkin 
osuudella kummankin sopijapuolen omia maarayksia. 

3. Junamatkan osuudella kaytettavana matkalippuna kelpaavat 
kaikki Vihantiin ja Vihannista matkustamaan oikeuttavat rautatieliput 
sellaisenaan. 

Vihanti-Raahe ja Raahe-Vihanti linja-automatkoja varten myy
daan ainoastaan valtionrautateiden menolippulomakkeelle laadittavia 
yksinkertaisia matkalippuja, joihin leimataan tai kirjoitetaan sana: 
Yhdyslii:kennelippu. Autolinjan valipai:kkakunnille ei yhdysllikennelip
pua myyda. Milloin kysymyksessa on edestakainen matka, myydaan 
molempia matkaosuuksia varten eri lippu. 

Yhdysliikennelipun tariffivalimatka on aina 36 kilometria ja sen 
hinta lasketaan kulloinkin voimassa olevassa Suomen Kulkuneuvot
aika ta ulukirj ass a julkaistun lin j a-au toliiken teen rna tkalippuhinnaston 
mukaan. 4-11 vuotiaille lapsille myydaiin yhdysliikennelippu puoleen 
hintaan. Kelpoisuusajaksi merkitaiin yksi kuukausi. 

Yhdysliikennelippu luovutetaan linja-automatkalla autonkuljettajalle 
tai rahastajalle liikenteenharjoittajan kuljetuskorvauslaskutusta varten. 

4 . Matkustaja, joka on ostanut edella mainitun yhdysllikennelipun, 
on oikeutettu lahettamaan kirjattuna matkatavaraa yhdysliikenneliihe-
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tyksena Raaheen ja Raahesta. Raaheen tarkoitettu yhdysliikennelahe- 14 
tys osoitetaan vain Vihantiin, mutta matkatavaratodistuksen kuljetus
maksulaskelmaan lisataiin siihen merkittavan autokuljetusmaksun koh-
dalle maininta: Autokuljetus Vihanti-Raahe. Vastaava merkinta teh-
daiin myos Raahen asemalla kuljetettavaksi otetun matkatavaralahetyk-
sen kuljetusmaksulaskelmaan, mutta lahetys osoitetaan talloin suoraan 
maaraliikennepaikalle. 

Yhdysllikennelahetyksen kuljetusmaksu lasketaan erikseen rautatie
matkan osuudelta valtionrautateiden matkatavaratariffin mukaan ja 
erikseen llikenteenharjoittajan kuljetusosuudelta merkitsemalla auto
kuljetusmaksuksi aina kaksi ( 2,00) markkaa lahetykselta sen painosta 
tai 1aadusta riippumatta. 

Kaikissa muissa suhteissa sovelletaan yhdysllikenteessa kuljetetta
vaan matkatavaraan valtionrautateilla voimassa olevia yleisia matka
tavaramaarayksia. 

Raahessa ja Vihannissa sopijapuolten kesken tapahtuvassa mavka
tavaralahetysten luovuttamisessa ja vastaanottamisessa noudatetaan 
Oulun liikennepiirin paallikon toimesta erikseen annettavia ohjeita. 

5. Kaikki maksut yhdysliikennelipuista ja matkatavaralahetyksista 
kannetaan ja tilitetaan valtionrautateille kuuluvina matkalippu- ja 
matkatavaratuloina. 

Valtionrautatiet maksaa liikenteenharjoittajalle yhdysliikennemat
kustajien ja -matkatavaran kuljettamisesta kuljetuskorvauksena saman 
maaran kuin kysymyksessa olevasta liikenteesta on lippu- ja matka
tavaratositteiden mukaan kertynyt tuloa. 

Lii'kenteenharjoittaja on oikeutettu laskuttamaan edella mainitun 
kuljetuskorvauksen kuukausittain jalkikateen. Laskussa on eriteltava 
eri summina mainiten yhdysliikennelipuista ja matkatavaralahetyksista 
maksettavat korvaukset. 

Laskuun on liitettava sen laatimisen perusteena olevat matkusta
jilta poiskeratyt yhdysliikenneliput seka Vihannin ja Raahen asemien 
antamat erilliset tositteet matkatavaralahetysten lukumaarista. 

Lasku lahetetaiin kolmena kappaleena osoitteella: Valtionrautatiet, 
liikennealueen paallikko, Raabe. 

6. Taman sopimuksen mukaisessa yhdysliikenteessa kadonneen, 
vahentyneen tai vahingoittuneen matkatavaralahetyksen korvaamista 
seka kuljetuksen viivastymista koskevat asiat tutkii ja rarkaisee liiken
nesaiinnon mukaan rautatiehallitus, joka myos suorittaa niista vahin
gonkorvauksen rautatieasiakkaalle takautumisoikeudella liikenteenhar
joittajaa vastaan. Kumpikin sopijapuoli vastaa yksin sen kuljetusosuu
della sattuneesta vahingosta ja viivastyksesta. Mikali jaa selvittamatta, 
kumman sopijapuolen kuljetusosuudella vahinko tai viivastyminen on 
tapahtunut, jaetaan korvausmaara sopijapuolten kesken kuljetusmaksu
jen suhteessa. 
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7. V altionrautateilla on tarkastussuunnitelmastaan liikenteenhar
joittajalle etukateen ilmoittaen oikeus maarata virkamiehensa suoritta
maan vapaita tarkastusmatkoja liikenteenharjoittajan linja-autoissa yh
dysliikennelippujen ja kirjatun matkatavaran osalta. 

8. Sopijapuolet pyrkivat ratkaisemaan tasta sopimuksesta mahdol
lisesti aiheutuvat erimielisyydet ensi sijassa keskinaisilla neuvotteluilla. 
Mikali ne eivat johda tulokseen, jatetaan asia Helsingin raastuvan
oikeuden ratkaistavaksi. 

9. Tamli sopimus tulee voimaan 3 paivana kesakuuta 1973 ja on 
voimassa toistaiseksi. Jos jompikumpi sopijapuoli haluaa irtisanoa so
pimuksen, on se tehtava kaksi ( 2) kuukautta ennen irtisanomisajan
kohtaa toiselle sopijapuolelle jatettavalla kirjallisella ilmoituksella. 

Sopimusta on tehty kaksi samansanaista kappaletta, yksi kummal
lekin sopijapuolelle. Sitli ei saa ilman toisen sopijapuolen suostumusta 
siirtali kolmannelle henkilolle. 

Sopimus hyvliksytlian. 
Helsingissli, rautatiehallituksessa 25 paivlinli toukokuuta 197 3. 

(Rh N:o 842/66/73 ja N:o 843/66/73.) (Lt 30. 5. 1973, Lko 
n :o 22708/66/73 .) VT 23/73. 14. 

15 Matkalippualennuksia 

Lahti (lyhinta tietli): 25 . 7.-7. 8. 1973. 
Lahden Messut Oy: 27. 7.-5. 8. 1973 jarjestettaville Lahden Mes

sut 197 3 matkustaville. 
Matkustajalle myydaan meno- ja paluulomakelippu 20 % :n alen

nuksella ja annetaan uusittu lomake 2416. Matkalippu on lunastettava 
vahintalin 100 km:n matkalle menosuuntaan. Mavkalippuun tehdaan 
hintasarakkeen eteen koodimerkintli "94" joko kirjoittamalla tai lei
maamalla. Vastaava merkintli on tehtava myos kantaosaan. Ostetut 
matkaliput oikeuttavat matkustamaan vain ylla mainittujen pliivien 
vlilisenli aikana ( mainitut pliivlit mukaan luettuina). Alennus ei koske 
lastenlipulla matkustavia. 

(Mt n:o Lko 32253/242/72, 17.1. 73.) VT 23/73. 15. 

16 Lainapeite Oy:n vaununpeitteiden etsintii 

Kemira Oy:n lannoitekuljetuksiin Lainapeite Oy:lta vuokratuista vaununpeit
teistii on viela seuraavat peitteet palauttamatta. Peitteita on etsittiiva ja loydet
taessa on peitteet Hihetettava heti kuljetussaatteella os. VR:n Kuormausmestari 
Kemira Oy Oulu. 
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902586 
902588 
902594 
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Haarukkavaunun etsinta 1'J 
Vammalan haamkkavaunu :Vala 5 on kadonnut matkalla korjaukseen. Pyyde-

taan etsimaan ja palauttamaan VR huoltokorjaamoon Tampereelle. (Tpe lp 4429/ 
51/73, 25. 5. 73.) 

Kadonneita henkilokortteja 18 
Helsingin keskusaseman tilap. asemamies Heikki Ilmari Syrjalle 10. 4. 1973 

kirjoitettu henkilokortti n:o 058197 on kadonnut ja kuoletetaan . (Hki lp 1919/ 
14/73, 30. 5. 73.) 

Konepajatyolaiselle Erkki Haapalalle kirjoitettu henkilokortti n:o 114518 on 
kadonnut ja kuoletetaan. - Konepajatyolaisen Eero Vanskan vaimolle Sirpa-Lii
salle kirjoitettu henkilokortti n :o 180244 on kadonnut ja kuoletetaan. (Psi knp 
29. 5. 73.) 





Ajankohtaista 

Radalla tai ratapihalla tyoskenteleva tyontekija, ratavarrija taikka vaihdemies 
saattaa jaada veturimiehilta havaitsematta riittaviin ajoissa ja varoitusopaste myO
hastyy, ellei ratapihalla olevalla ole esim. kirkkaanvarista "turvavyota", liivejii tai 
sellainen vaatetus, joka eroittuu tummasta taustasta. 

Varoitusopasteet on annettava aina hyvissa ajoin ja toistaen, jos niikyvyy~ 
on heikko. Kiiytii tiiysia kulkuvaloja aina liikkeella ollessa. 



Ajankohtaista 

Radankorjaustoissa, rakennuksilla, kone- ja korjauspajoilla, joilla 
kaytetaan nostokoneita tai -laitteita tai joilla joudutaan tyoskentele
maan eri tasoilla, on aina olemassa vaara ylhaalta putoavista esineista 
tai paahan kohdistuvista iskuista. Tiista syysta 

- kayta aina suojakyparaa, mutta 

- varo silti ylhaiilta uhkaavaa vaaraa. 

Helsinki 1973. Valtioo painatuskeskus 



VIRALLISIA 
TIEDOTUKSIA 

1973 N:o 23a 
Vilttaus Vlralllslln tledotukslln merkltliin: VT 1{72.1 (- lehden numero, vuosl, 
asian numero). Jakelun muutokset on ilmoltettava palnatusJaostoon. 
To I mit us: Rautatlehallitus, lehtlpalvelu. 5. 6. 1973 

Kirjatun matlm- ja kiitotavaran lahettliminen 

3. 6. 1973 voimaan tulleessa a.ikataulussa on tapahtunut muutoksia 
kaukojunien vaunustoissa. Taman johdosta annetaan matkatavaran ja kiito
tavaran lahettlimisestli seuraavat selventlivlit ohjeet: 

A Kirjattu matkatavara 

Kaukojunat 

1. Kirjattua matkatavaraa koskevat mlilirliY'kset ovat Liikennesalinnon 
III luvussa. 

Siina mainittuja esineita voidaan ottaa kuljetettavaksi kirjattuna matka
tavarana ilman rajoituksia niissa kaukojunissa, joissa on erillinen matka
tavara- ja ikonduktoorivaunu ( Fo) tai matkatavara- ja konduktoi:iriosastolla 
varustettu pliivavaunu ( EFit ja EFi). 

Tallainen vaunu on seuraavissa kaukojunissa: 

Juna Rataosa 

1/2 Hki.-Jns-Hki 
5/6 (Hki) Kv-Jns-Hki 

13/14 Hki-Jns-Hki 
13/802/807/14 Hki-Sl-Hki. 
41/42 Hki-Sk-Hki. 
43/44 Tpe-Sk-Hki 
51/52 Hki-01-Hki. 
51/95/96/52 Hki.-Pm-Hki 
61/62 Hki-Roi-Hki 
63 I 64 Hki-Kja-Hki. 

11913/73 

Vaunu 

EFit 
EFi 
Fo 
EFi 
Fo 
EFi 
Fo 
EFi 
Fo 
Fo 

Huom. 

pe/su, sv 

myos Eift 
pe/su, sv 
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}una Rataosa 

65/66 Hki-Roi-Hki 
67/68 Hki-Roi-Hki 
71/72 Hki-Kon-Hki 
73/74 Hki-Kuo-Hki 

75/76 Hki-Kon-Hki 
79/80 Hki-Ilm-Hki 

p 81 Hki-Kon 
97/98 Tpe-Pm-Hki 

103/104 Tkus-J ns-Tkus 
107/108 Tku-Tpe-Tku 
109/110 Tkus-Tpe-Tkus 
125/126 Hki-Tku-Hki 
127/128 Hki-11kus-Hki 
131/132 Hki-Tkus-Hki 

134 Tku-Hki 
136 Tkus-Hki 

145/146 Hiki-Pri-Hki 
151/152 Hki-Tpe-Hki 
155/47 Hki-Pko-Sk 

Vaunu 

EPi 
EPit 
Po 
Po 

EPit 
EPi 
EPi 
EPi 
EPit 
Po 
EPit 
EPit 
EPit 
EPit 

EPi 
EPit 
EPit 
EPit 
EPi 

Huom. 

pe/su, sv 

74 su, sv 
Kon-Hki EPi 

pe/su, sv 
pe 
pe/su, sv 

131 perj an taisin 
Dm-juna 
su, sv 

pe 

2. K i r j a t t u a m a t ik a t a v a r a a v a i n r a j o i t e t u s t i ( las
tenvaunuja, -rattaita, invalidien pyoratuoleja seka seppeleita) voidaan ottaa 
kuljetettavaksi niissa junissa, joissa on vain pienella mavkatavaraosastolla 
varustettu Dm 8- tai Dm 9-vaunusto. 

Tallainen vaunusto on seuraavissa kaukojunissa: 

}una 

11/12 
Rataosa 

Hki-Imr-Hki 

15/806/803/16 Hki-Sl-Hki 
25/26 Hki-Kv-Hki 
33/34 Hki-Vs-Hki 
33/93 Hki-Jy 
94/34 Jy-fillci 

46 Sk-Hki 
98 Tpe-Hki 

101/106 Nnls-Jy-Nnls 
102/105 Tpe-11ku-Tpe 
121/122 Hiki-Tkus-Hki 
129/130 Hki-Tkus-Hki 

Huom. 

pe-su, sv 11 la-ma 12 
EPit 

su, sv EPi Pm:lta 
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Juna Rataosa Huom. 

131 Hki-'Dkus pe 
141/142 Hki-Pri-Hki 
153 Hki-Tpe 
157 Hki-Tpe 

158 Tpe-Hki avkisin 
162 Tpe-Hki su, sv 

3. K i r j at u n mat kat a v a ran vast a an ott amine n k u 1-
j e t e t t a v a k s i k i e 11 e t a an k o k o n a an niissa junissa, joissa on 
konduktooriosastolla varustettu CEift- tai Eift-vaunu. Naissa vaunuissa ei 
ole lainkaan matkatavaraosastoa - ainoastaan pieni avonainen hylly kasi
ma!'katavaraa varten konduktooriosastoa vastapaata. 

TaUainen vaunu on seuraavissa kaukojunissa: 

Juna 

3/4 
7/8 

10 
45 

32 
57/58 
77/78 
83/84 

123/124 
143/144 
155/156 

160 

Rataosa Vaunu 

Hki-Jns-Hki CEift 
Hki-Jns-Hki Eift 
Kv- Hki Eift 
Hki-Sk CEift 
V s-Hki CEift 
Hki-01-Hki Eift 
Hki-Kuo-Hki Eift 
Hki-Kon-Hki Eift 
Hki-Nnls-Tku-Hki Eift 
Hki-Pri-Hki Eift 
Hki-Tpe-Hki Eift 
Tpe-Hki CEift 

Paikallisjunat 

Huom. 

pe Hki-Tpe EFi 
su, sv jape 

arkisin Dm 
155 pe EFi 
su-to, la Dm juna 

Paikallisjunien osalta mat!katavaran 1ahettaminen on raJOltettu vain sah
komoottorijunissa, joissa on vain pieni matkatavaraosasto. 

Nama sahkojunat ovat toistaiseksi liikenteessa vain Helsingin 1iikenne
piirin alueella ja on niita koskevat matkatavaran lahettamisohjeet annettu 
erikseen. 

Kasimatkatavara 

Matkustajalla on oikeus henkilovaunussa kiisimatkatavarana maksutta 
kuljettaa mukanaan pienehkoja helposti kiisiteltavia esineita, jotka 1aatunsa 
puolesta eivat tuota haittaa tai vahinkoa muille matkustajille eika kalustolle, 
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ja jotka voidaan Sl]Oittaa matkustajan oman paikan yla- tai alapuolelle tahi 
vaunujen kaytavissa oleville hyllyille. 

Vaarallisia, varsinkin helposti syttyvia tai rajahtavia taikka muita sel-
1aisia aineita, jotka voivat aikaansaada vahinkoa tai haittaa, kuten tulen
arkoja nesteita, tiivistettyjii kaasuja, rajahdysaineita, ampumatarpeita tai 
syovyttavia happoja ·seka ladattuja ampuma-aseita ei saa ottaa matkustaja
vaunuun. 

E 1 a v i en e 1 a in ten kuljettaminen kasimabkatavarana on sallittu 
seuraavin ehdoin: 

Sokeiden opaskoirien opastettaviensa mukana kuljettaa kasimatkatavarana 
paiva- ja makuuvaunuissa maksutta. 

Samoin saadaan paiillyksessa olevia sylikoiria ( eturaajojen kohdalta enin
taiin 40 em korkeita), kissoja ja muita pienehkoja e1aimia kuten kilp~konnia, 
marsuja ja hamstereita matkustajien mukana kuljettaa kasimatkatavarana 
paivavaunuissa ja makuuvaunujen perheosastoissa ( ei kuitenkaan ravintola
ja kahvilavaunuissa) maksutta, jos ne voidaan sijoittaa kasimaukatavaralle 
tarkoitettuun tilaan. 

Jos edellisessa kappaleessa mainittuja elaimia kuljetetaan ilman paiillysta, 
kannetaan kustakin eliiimesta vaunuluokasta riippumatta puolet toisen luokan 
menolipun hinnasta kyseessa olevalta matkalta. 

Mikiili elain aiheuttaa jollakin tavoin hairiota matkustajille, on konduk
toorilla oikeus maarata se vietavaksi konduktoorivaunuun. 

Muiden elainten kuin tassa kohdassa mainittujen kuljettaminen henkilo
vaunuissa on kielletty. 

Y1eistii 

Naita ohjeita noudatetaan toistaiseksi "kesaaikataulun" voimassaoloajan 
29. 9. 73 saakka. 30. 9. 73 alkaen annetaan uudet ohjeet. 

Erikoisesti on kiinnitettava huomiota siihen, etta jokaiselle lahettajalle 
annetaan oikeat tiedot hiinen matkatavaralahetyksensa kulusta aina maara
asemalle saakka huomioiden edelHi luetellut rajoitukset. 

Taman vuoksi on asiakkaille niinikaan mahdollisimman tehokkaasti tiedo
tettava matkatavaran etukateen lahettamisen merkitysta. 

B Kiitotavara 

Kiitotavara kuljetetaan paaosaltaan kiitotavarajunien ohjevaunuissa. 
Pika- ja henkilojunissa, myos kiskoautojunissa saadaan kiitotavaraa kul

jettaa vain rajoitetusti. Lisaksi on otettava huomioon, e t t e i p i k a
eika henki1ojunia saa myohastyttaa kiitotavaran 
k a sit t e 1 y n t a k i a k u or m au s-, s i i r t o k u o r m au s- j a pur-
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k a m i s a s e m i 11 a ja etta naiden junien konduktoori- ja matkatavara
vaunuissa on ensisijaisesti varattava tilaa matkatavaralle. 

EP-junissa, Dm 8- ja Dm 9-vaunustolla seka CEift- tai Eift-vaunulla 
varustetuissa pikajunissa ei ku1jeteta minkaan1aista kiitotavaraa. Kiitotavaran 
kuljetus on kielletty myos seuraavissa pikajunissa: 1/2, 67/68, 75/76, 
145/146, 151/152 ja 155/156. Muissa pikajunissa saadaan 
vielii toistaiseksi ku1jettaa junia myohastyttamatta 
p i e n i a k i i r e e 11 i s i a k i i t o t a v a r a 1 a h e t y k s i a s e u r a a
vast i: 

Kiitotavaran kuljetusohjeet pikajunittain: 

Junan 
n:o 
13 

14 

41 

42 
51 

52 

61 

62 

63 

Vaunu Alue Mista 
n:o 

Fo Hki-Jns 

EFI Hki-S1 
Fo Jns-Hki 
EFi S1-Hki 
Fo Hki-Hpk-Sk 
Gg Hki-Hpk-Sk 21 
Fo Sk-Hpk-Hki 
Fo Hki-Hpk-01 

Fo Hki-Hpk-Jy 

EFi Hki-Hpk- Pm 
Gg Pm-Sk 21 
Gg Hki-Jy 33 
Gg Ri-Jy 33 

Fo 01-Hpk-Hki 

Fo Jy-Hpk-Hki 
EFi Pm-Hpk-Hki 
Gg Sk-Ri 
Gg Pm-Tku 15 

Gg Vs-Pm 32 

Gg Sk-Jy 33 
Fo Hki-Roi 
Gg Hki-Tpe 14 
Gg Hki-01 26 
Gg Tpe-01 26 
Gg Tku-01 26 
Gg 01-Roi 28 
Fo Roi-Hki 
Gg Kem-Hki 1 
Gg Kem-Tpe 14 

Hki-Imr 

Hki-Imr 
Jns-Kv 
Sl-Par 
Hki-Hpk 

Sk-Hl 
Hki-Tpe 
Hpk-Yv 
Hki-Tpe 

Hki-Hpk 

01 
Yv-Hpk 
Jy-T1 
Pm-Jy 

Sk 
Hki-Kem 

Roi-01 

Minne 

Jts, Ria-Kit 
Jns jk 
Par-SL 
Jns-Kv jk 
Sl-Par jk 
Hl-Sk jk 

Hpk-Hki 
Man, Vlp-Sk 
Ph-01 
Jy-Pp, KiO-
Hpk-Vn 
Vko-Nri 

(Tpe kuormaa) 

Vti jk (ei Hki Tpe) 

Huomautuksia 

ernk ja kp 
j . 13 Par/802 

emk ja kp 
1a tv 

emk ja kp 
emk ja kp 

j. 51 Hpk/95 
j. 51 Hpk/ 95 
j. 96 Hpk/ 51 
j. 51 Hpk/95 
j. 1053 Tpe/51 
Hpk/95 

Hpk jk emk ja kp 
T1:n etp j. 96 Hpk/52 
Hpk:n 1p, Tl:n etp 

Vko, Jy-Pp 
Kem-Roi 

01 jk ( ei Tpe, Hki) 

j. 5010 Tpe/52 
j. 96 Hpk/52 
Tpe 110 
j . 4808 Sk/52 
Hpk/95 
j. 52 Hpk/ 95 tv 
emk ja kp 
1a tv 
1a tv 
su 
j. 109 Tpe/ 61 

Fo Hki-Pko-Kja Hki Ri Hl Mis-Kja-Kls, 
T1, Tpe,' Sk Kri jk 

emk ja kp 

01 
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Junan Vaunu Alue Mist a Minne Huomautuksia 
n:o n:o 

Gg Hki-Roi 28 
Gg Tpe-Roi 28 
Gg Roi-Kja 29 Ol-Kja j o 5209 

Roi/63 
64 Fo Kja-Pko-Hki Kja, Roi, KerrOl jk 
71 Fo Hki-Kon Hki-Kuo Kon jk 

Gg Hki-lim 37 (puolet postilla ) pe j 0 1061 ollessa 
peruutettuna 

Gg Hki-Kaj 38 pe jo 1061 ollessa 
peruutettuna 

Gg Hki-Kon 39 ti 
72 Fo Kon-Hki Kon-Ilm Ilm, Kuo jk 

Gg Kon-Hki 1 
73 Fo Hki-Kuo Hki-Mi Lh-Kuo 

Gg Hki-Kv 7 la rv 
Gg Hki-Pm 32 la rv 
Gg Hki-Kuo 36 pe jo 1061 ollessa 

peruutettuna 
Gg Ri-Kuo 36 

74 Fo Kuo-Hki Kuo-Kv Pmjk 
Gg Kv-Hki 1 
Gg Kuo-Hki 1 
Gg Kuo-Kv 7 

81 Gg Ri-Kaj 38 pe j o 1061 ollessa 

95 Gg Tpe-Pm 
peruutettuna 

32 jo 3067 Jy/95 
Gg Tku-Pm 32 jo 107 Tpe/3067 

Gg Vs-Pm 32 
Jy/95 
io 4808 Sk/52 

Gg Hki-Jy 
Hpk/95 

33 jo 51 Hpk/95 
Gg Ri-Jy 33 jo 1053 Tpe/51 

Sk-Jy 
Hpk/95 

Gg 33 Sk Vko, Jy-Pp jo 52 Hpk/ 95 
96 Gg Pm-Tku 15 puolet postilla jo 96 Hpk/52 

Tpe-Tku Tpe/110 
Gg Pm-Sk 21 jo 96 Hpk/51 

103 EFit Tkus-J ns Tku-Pm Hpk itp emk ja kp 
104 EFit J ns-Tkus Jns-Tl Ur-Tku jk emk ja kp 
107 Fo Tku-Tpe Tku Toe, Ra, Pri, Ov 

Hpk ja Tl:n etp 
Lm, Hp Tl pp 

Fo Tku-Tl Tku Tl, HI, Ri itp ma-pe 
Gg Tku-Sk 21 jo 107 Tpe/1053 
Gg Tku-Pm 32 jo 107 Tpe/3067 

Jy/95 
Gg Tku-Jy 33 jo 107 Tpe/3067 

108 Fo Tpe-Tkus Tpe-Tl Tl-Tku jk 
109 EFitTkus-Tpe Tku Tpe 

Gg Tku-01 26 jo 109 Tpe/61 
110 EFitTpe-Tkus Tpe, Tl Tl-Tku jk emk ja kp 

Gg Pm-Tku 15 jo 96 Hpk/52 
Tpe/110 
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Junan Vaunu Alue Mista Minne Huomautuksia n:o n:o 
125 EFitHki-Tku Hki, Kr, Po Kr-Hnk, Po emk ja kp 

Slo, Po Slo, Po, Tku jk emk ja kp 
126 EFitTku-Hki Tku Rm-Hnk 

Kr-Kkn 
Slo, Kr Kkn-Hki-Tkl 

Gg Tku-Hki 1 
127 EFitHki-Tkus Hki, Kr Slo, Tku jk emk ja kp 

Gg Hki-Tku 15 Ia tv 

(Lko 22828/61/73, 25. 5. 73.) VT 23 a/73. 
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VIRALLISIA 
TIEDOTUKS lA 

1973 N:o 24 
Vllttaus Vlralllsiin tledotukslln merkitliiin: VT 1/72.2 (- lehden numero. wosl. 
asian numero). Jakelun muutokset on ilmoltettava painatusjaostoon. 
To I mIt us: Rautatiehallitus, lehtipalvelu. 14. 6. 1973 

Sis li II y s: 

1. Tililuettelon muutos. 
2. Liikennepaikkojen valimatkat : 

muutoksia. 
3. Lennatinliikenne. 
4. Palkittuja aloitteita. 

5. Avoimia virkoja ja toimia. 
6. Nimityksili. 
7. Eroja. 
8. Kadonneita henkilokortteja. 
9. Rautatieopisto. 

Tililuettelon muutos 1 
Tililuetteloon on vahvistettu seuraavat uudet kustannuslajitunnuk-

set: 
117 Lauantailisii 
179 Vakinaisten sairaus- ja synnytyslomalisii 
180 Ylimiiiiriiisten sairaus- ja synnytyslomalisii 
(Top n:o To 513/22/73, 8. 6. 73.) VT 24/73. 1. 

Liikennepaikkojen valimatkat: muutoksia 2 
Airakselan liikennepaikan merkintii sarakkeessa 4 muutetaan seu

raavaksi: 

sar. 4 
Kuopio 28. 
Snj 23. Sij 53 
Pm 61. 

Kurkimaen liikennepaikan merkinniit sarakkeissa 4 ja 6 muutetaan 

sar. 4 

Kuopio 21. 
Snj 30. Sij 46. 
Pm 68. 

sar. 6 

poistetaan: 

Tt liihtevaa tavaraa 
varten lpp:n erikois
luvalla. 

(Lko 22676/67/73, 4. 6. 73.) VT 24/73. 2. 
12388/73 
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Honkakosken liikennepaikan merkinniit sarakkeessa 4 muutetaan 
seuraavaksi: 

Pri 41. Pko 66. 

Kauvatsan liikennepaikan merkinniit sarakkeessa 4 muutetaan seu
raavaksi: 

Pej 16. Tpe 81. 
Pri 54 

Suoniemen liikennepaikan merkinniit sarakkeessa 4 muutetaan seu
raavaksi: 

Tpe 34. Pej 63 . 
Pri 101. 

( Lko 22430/67/73, 4. 6. 73.) VT 24/73. 2. 

Martinkyliin llikennepaikan merkinnat sarakkeessa 4 muutetaan 
seuraavaksi: 

Kerava 8 
Ke 8. Prv 25 
Psi 34. Hy 38. 

(Lko 31730/67/73, 4. 6. 73.) VT 24/73. 2. 

Suinulan llikennoimistapamerkintii sarakkeessa 5 muutetaan 1. 7. 
7 3 lukien merkinnaksi Hrl. 

Talviaisten liikennepaikkaa koskevat merkinniit poistetaan julkai
susta 1. 7. 197 3 lukien. 

(Lko 31817/67/73, 7. 6. 73.) VT 24/73. 2. 

Raahen liikennepaikkaa koskeviin merkintoihin lisataan sarakkee
seen 6 seuraava teksti: henkilo- ja matkatavarayhdysliikennetta VT 
24/73. 2. julkaistun sopimuksen mukaisesti. 

(Lko 22708/66/73, 11. 6. 73.) VT 24/73. 2. 

3 Lenniitinliikenne 

Salmisen asemalla on yleinen siihkosanomien vaihto lopetettu kesa
kuun 1 paivasta 197 3 lukien. 

(Lko 31813/67/73, 8. 6. 73.) VT 24/73. 3. 

4 Palk.ittuja aloitteita 

V eturinasentaja Kauko Makinen, T urku 
Vv15-, Vv16-, Vrll- ja Hr12-veturin jaahdyttajan kennon nosta-
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miseen kaytettava apuvaline. Kunniakirja ja viidensadan ( 500) markan 4 
rahapalkinto. 

Veturinasentaja Uolevi Kossila, Kouvola 
Hr13-veturin vaihteiston oljynpoistotulpan rakenteeseen liittyvan 

tiivisteen materiaalin parannus ja varmistuslevyn asennuksen muutos. 
Kunniakirja ja kahdensadan ( 200) markan rahapalkinto. 

Konduktoori Veikko Vierimaa, Oulu 
Huomion kiinnittaminen tavaravaunujen sarjanumeroiden selventa

miseen vaunuston kasittelyn helpottamiseksi. Kunniakirja ja kahden
sadan ( 200) markan rahapalkinto. 

Varastomestari Olli Kivioja, Hyvinkaii 
Tyhjentyneiden oljyastioiden tarkoituksenmukainen kaytto ja pa

lauttaminen oljy-yhtioille. Kunniakirja. 

Kuormausmestari Veikko Jussila, Helsinki 
CEmt-vaunun makuupaikkojen yhdenmukaisen myyntimenettelyn 

noudattaminen kaikissa lipputoimistoissa. Kunniakirja. 
(Jrt n:o 111/17/73, 4. 6. 73.) VT 24/73. 4. 

Avoimia virkoja ja toimia 5 
Alemman palkkaluokan osastosihteerin virka. Rautatiehallituksen 

paajohtajalle osoitetut kirjalliset hakemukset on toimitettava rautatie
hallituksen kirjaajalle viimeistaan heinakuun 11 paivana 197 3 ennen 
kello 12 ( postitse ennen virka-ajan paattymista). 

Edella mainittuun a.p. osastosihteerin virkaan nimitetty sijoitetaan 
toistaiseksi rautatiehallituksen liikenneosastolle. 

Kolme ensi luokan kirjurin virkaa (A 20 pl), ensi luokan asema
mestarin virka, ylemman palkkaluokan toisen luokan kirjurin virka 
(A 19 pl), kaksi ylemman palkkaluokan toisen luokan kirjurin virkaa 
(A 18 pl), nelja alemman palkkaluokan asemamestarin virkaa, kaksi 
alemman palkkaluokan toisen luokan kirjurin virkaa, kymmenen vetu
rinkuljettajan virkaa, kahdeksan konduktoorin virkaa ja kuormaus
mestarin virka. Rautatiehallituksen liikenneosaston paallikolle osoitetut 
kirjalliset hakemukset on toimitettava rautatiehallituksen kirjaajalle 
viimeistaan heinakuun 11 paivana 1973 ennen kello 12 (postitse en
nen virka-ajan paattymista). 

Edella mainittuihin virkoihin nimitetyt sijoitetaan toistaiseksi seu
raavasti: 

1 luokan kirjurit (A 20 pl): rautatiehallituksen liikenneosastolle 
( 2) seka Kokkolan (1 Kok) llikennealueelle, 
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5 1 luokan asemamestari: Seinlijoen ( 1 Hm) liikennealueelle, 
y.p. 2 luokan kirjuri (A 19 pl): Seinlijoen (1 Sk) liikennealueelle, 
y.p. 2 luokan kirjurit (A 18 pl): Seinlijoen liikennepfuiin (1) seka 

Kokkolan ( 1 Kok) liikennealueelle, 
a.p. asemamestarit: Seinlijoen ( 1 Sk, 1 Kha), Pietarsaaren ( 1 Pts) 

ja Ylivieskan ( 1 Yv) liikennealueille, 
a.p. 2 luokan kirjurit: Seinlijoen liikennepfuiin (1) seka Vaasan 

( 1 V s) liikennealueelle, 
veturinkuljettajat: Seinajoen ( 7), Vaasan (1), Kokkolan (1) ja 

Ylivieskan ( 1 ) varikoille, 
konduktoorit: Seinajoen ( 4 Sk), Vaasan (3 V s) ja Ylivieskan 

( 1 Yv) liikennealueille seka 
kuormausmestari: Seinajoen ( 1 Sk) liikennealueelle. 

2 l vanhemman toimistorakennusmestarin (A 23) virka, toistaiseksi 
Pieksamaen ratapfuin toimistossa ( Piekslimaki). Rataosaston johtajalle 
osoitetut hakemukset on toirnitettava rautatiehallituksen kirjaajalle vii
meistalin 11. 7. 197 3 ennen kello 12 ( postitse ennen virka-ajan plilit
tyrnista). 

Kaksi rataesimiehen tointa, joista toinen toistaiseksi Helsingin rata
piirissli (Lahti), ja toinen toistaiseksi Joensuun ratapfuissli (Viini
jlirvi) ; 

apulaiskanslistin (A 11) toimi, toistaiseksi Helsingin ratapiirin toi
rnistossa (Helsinki) ja 

konttoriapulaisen (A 8) toimi, toistaiseksi Kouvolan ratapfuin toi
mistossa ( Kouvola) . 

Rataosaston johtajalle osoitetut hakemukset on toimitettava ao. 
ratapfuin palillikolle viimeistaiin 11. 7. 1973. 

2 1. sahkoasentajan toirni, kymmenen veturinlammittlijlin tointa, 
kaksi vaununtarkastajan tointa, kahdeksantoista junamiehen tointa, 
vaihdemiehen toim.i, huoltorniehen toimi, kahdeksantoista asemarniehen 
tointa, apulaiskanslistin (A 10 pl) toimi, konttoriapulaisen (A 9 pl) 
toimi ja konttoriapulaisen (A 8 pl) toimi. 

Liikenneosaston paallikolle osoitetut kirjalliset hakemukset on toi
rnitettava asianomaisen liikennepiirin paallikolle viimeistliiin 11. 7. 
1973. 

Edellli mainittuihin toimiin nimitetyt tullaan sijoittamaan toistai
seksi seuraavasti: 

2 l. siihkoasentaja: Seinajoen varikolle ( 1 ) , 
veturinliimmittiijiit: Seinajoen ( 6), Kokkolan ( 2) ja Ylivieskan 

( 2) varikoille, 
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vaununtarkastaiat: Seinajoen ( 1) ja Ylivieskan ( 1 ) varikoille, 5 
iunamiehet: Seinajoen (11 Sk), Vaasan (2 Vs), Pietarsaaren 

( 1 Pts), Kokkolan ( 2 Kok) ja Ylivieskan ( 2 Yv) liikennealueille, 
vaihdemies: Seinajoen ( 1 Sk) liikennealueelle, 
huoltomies: Seinajoen varikolle ( 1), 
asemamiehet: Seinajoen ( 11 Sk, 1 Kha, 1 Alv), Vaasan ( 2 V s. 

1 Tk), Pietarsaaren ( 1 Koi) ja Kokkolan ( 1 Kok) liikennealueille, 
apulaiskanslisti (A 10 pl): Ylivieskan (1 Yv) liikennealueelle, 
konttoriapulainen (A 9 pl): Seinajoen ( 1 Sk) liikennealueelle ja 
konttoriapulainen (A 8 pl): Seinajoen ( 1 Sk) liikennealueelle. 

Huom. 
Rautatiehallituksen kirjaajan osoite: Vilhonk. 13, 00100 Hel

sinki 10. 

Liikenneosasto 
Nimityksia 

Pieksiimaen liikennepiiti: veturinkuljettajan virkoihin (Jyvaskylan varikko) 
veturinlammittajat Eino Eemeli Lahtinen, Tauno Armas Halonen (Kuopion va
rikko) Kaino Keijo Vihtori Laaksonen, Tauno Pasanen, Helge Olavi Savolainen, 
(Iisalmen varikko) Matti Adam Karjalainen, Pentti Ensio Riihola, (Kontiomaen 
varikko) Reijo Paavali Juvonen, Pertti Olavi Luostarinen, junarniehen toimiin 
(Jyvaseyla) asemamiehet Veikko Kalervo Kukkonen, Pentti Eino Lehtonen, Erkki 
Olavi Tolkki, Olavi Kanninen, vaununtarkastajan toirniin (Pieksiimiiki) vaunun
voitelijat Kaarlo Juhani Leskinen, Martti Liukkonen, huoltomiehen toimeen (Piek
siimiien varikko) ylim. huoltomies Toivo Kahkonen, tallimiehen toimeen (Pieksii
miien varikko) ylim. vaununvoitelija Jouko Mikael Henttinen, asemarniehen toi
miin (Pieksiimiiki) ylim. asemarniehet Bruno Aleksanteri Sailamaa ja Lauri 
Aukusti Forss. 

Kouvolan liikennepiiri: yliteknikon (A 23) virkaan (Kouvola) ylim. teknikko 
(A23) Toivo Johannes Liukkonen, llk kirjurin virkaan (A20) (Kouvola) ylim. 
1 lk kirjuri Lasse Kalevi Juvonen, yp. 2 lk kirjurin virkaan (A 18) (Kotka) 
ap. asemamestari Aili Inkeri Hassinen, ap. asemamestarin virkoihin (Hamina) 
ylim. 3 Ik kirjurit Salme Emilia Mikkonen, (Vainikkala) Helvi Marjatta Ojala, 
veturinkuljettajan virkoihin ( Imatran varikko) veturinliimmittajiit Taisto Olavi 
Kiljunen, Veikko Vilho Melkko, ( Kotkan varikko) Niilo Allan Toyryla, Helge 
Kalervo Vekkeli, Pentti Ensio Mielonen, (Haminan varikko) Veikko Kalervo 
Sutela, Tauno Erkki Soronen, konduktoorin virkoihin (Kouvola) vaihdemiehet 
Ossian Oskari Nurminen, Reijo Sakari Nieminen, Seppo Evert Suojoki, junamiehet 
Emil Hiikkinen, Matti Laitinen, Mauri Olavi Heikkila, Timo Simo Lahetto, Pauli 
Henttu, Pasi Jaakko Kainlauri, Martti Kainlauri, (Kotka) Veijo Kaarlo Esaia:o 
Huovila, Erkki Kaarlo Honkanen, (Harnina) Paavo Sakari Moilanen, !k:uormaus
mestarin virkaan (Mikkeli) asemarnies Eino Ilpo Seitti, 2 Ik siihkoasentajan toi
miin (Kouvolan varikko) ylim. 2 Ik siihkoasentaja Pentti Tapio Kaleton, ts . 
siihkoasentaja Martti Aarne Olavi Raikkonen, veturinliimmittajiin toimiin (Kou
volan varikko) tilap. veturinlammittajiit Risto Heikki Nuutinen, Arto Edvard 
Ruotsalainen, Seppo Juhani Peippo, Seppo Leo Ilmari Holmavuo, Tauno Jorma 
Kalevi Tuukkanen, Aimo Juhani Matti Mattila, Hannu Sakari Saarinen, Markku 

6 
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Vilho Olavi Haimi, Markku Juhani Hannola, Seppo Juhani Vainonen (Kotkan 
v'!l"ikko) ylim. veturinliimmittiijat ~o Olavi Hyviirinen, Ossi Tapio Kirves, 
Eino Tapto Kopak.kala, limo Mauas Palomaa, Veik.ko Juhani Rikk.inen Harri 
Kalervo Olli, (Haminan varik.ko) Matti Hannes Rahikka, Heikki Juhni 'Hokka
nen, (Imatran varik.ko) Vilho Potkonen, Kari Uolevi Salmela, apulaiskanslistin 
(A 11) toimiin (Kouvola) konttoriapulaiset (A 9) Aino Puttonen, Taimi Annik.ki 
Terava, (Vainikkala) Hilve Tuulikki Oksanen, apulaiskanslisti (A 10) (Mik.keli) 
Sirkka Emilia Savolainen, apulaiskanslistin toimeen (A 10) (Kotka) ylim. toimis
toapulainen (A 8) Kaija Anneli Lundberg, konttoriapulaisen (A 8) toimiin 
(Kotka) ylim. toimistoapulaiset (A 7) Reino Kullervo Pusa ja (Vainik.kala) (A 8) 
Mirja-Leena Rissanen. 

Joensuun liikennepiiri: vaunumestarin virkaan ( Joensuun varikko) vaunun
tarkastaja Torsti Einari Antero Karjalainen, veturinkuljettajan virkoihin (Joen
suun varikko) veturinliimmittajat Jaakko Veli Esa Kalilainen, Paavo Ilmari Hari
nen, 2 lk sahkoasentajan toimeen (Joensuun varik.ko) ts. sahkoasentaja Pertti 
Mauri Lernmetyinen, asemamiehen toimiin (Savonlinna) ylim. asemamiehet Eero 
Luostarinen, Pentti Kalevi Johannes Muhonen, (Holjakka) tilap. asemamies Matti 
Anselmi Hiimruainen. 

Koneosasto 

1 lk kirjurin (A 20) virkaan ylim. 1 lk kirjuri Rauno Johannes Surakka, 
ylim. kirjurin (A 11) toimeen (Pasilan konepaja) ylim. apulaiskanslisti Leila 
Irmeli Anttila, ylim. apulaiskanslistin (A 10) toimiin (Pasilan konepaja) yl.im. 
toimistoapulainen Leena Anneli Heinonen, vt. ylim. apulaiskanslisti Eeva-Leena 
Marjatta Heimonen, ylim. toimistoapulaisen (A 8) toimeen (Pasilan konepaja) 
tilap. toimistoapulainen Lea Irmeli Aaltonen, ylim. toirnistoapulaisen toimiin 
(A 7) (Pasilan konepaja) vs. ap. 2 lk 1kirjuri Bror Osvald Nyman, vt. konttori
apulainen Arja Kaarina Kahkonen seka tilap. toirnistoapulaiset Anna-Liisa Hato
nen ja Irja Helena Immonen. 

Hankintaosasto 
1 lk varastopaallikon virkaan (Pieksiimiien varas to) yp. 1 lk tarkkaaja Paavo 

Erik Pyysalo, yp. 2 lk kirjurin (A 18) virkaan (Hyvinkiiiin varasto) ap. 2 lk 
kirjuri Reine Samuel Huhtamiiki, ylim. yp. 2 lk kirjurin (A 18) toimeen (Hyvin
kiiiin varas to) ylim. ap. 2 lk kirjuri Erkki Antero Huhtala, ylim. 3 lk kirjurin 
(A 1.3) toimeen (Helsingin varasto) konttoriapulainen Leena Marjatta Loikala, 
ylim. 3 lk kirjurin (A 11) toimeen (Helsingin varas to) varastotyontekija Ossi 
Erkki Ylermi Siltanen, konttoriapulaisen (A 9) toimeen ( Helsingin varas to) y lim. 
toimi toapulainen Anita Margaretha Vihanto. 

1 Eroja 

Hallinto-osasto 

Yp. 2 lk kirjuri (A 19) Bore Bostrom. 

Talousosasto 

Konttoriapulainen (A 9) Marja-Leena Eloranta. 

Liikenneosasto 

3 lk asemapiiallikko Sulo Armas Pipinen, 1 pl 4 lk asemapiiallikko Aimo 
.Joel Vilkuna, 1 lk 'k:irjurit Hugo Tenlen, Arvo Enok Karvinen, 1 lk asemamestari 
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Valde Johannes Miiki, vaihdemiesten esimies Reino August Helle, vaihdemiehet 7 
Gunnar Adolf Rantanen, Matti Oskari Rimmisto, Veikko Pasi, Martti Arthur 
Riikonen, Emil Paananen, Eino Olavi Tikka, Olavi Johannes Vliiitiinen, Eino 
Erkki Ensio Jarvinen, Kyosti, Olavi Jiirvelainen, konduktoorit Toivo Arvo Savo-
lainen, Veikko Johannes Laukkanen, Johan Fabian Heinonen, Atvo Evert Eske-
linen, Kosti Gusta£ Theodor Hietanen, Aulis Veikko Kullervo Niemi, apulaisl
kanslisti Helvi Agda Johanna Norho, jiirjestelymestari Viiino Nikodemus Huvila, 
junamiehet Antti Kustaa Leino, Veikko Oiva Pohjanheimo, Viljo Armas Leskinen, 
Reino Nikolai Rantasaari, asemamiehet Toivo Hiirkonen, Hugo Olavi Kokkonen, 
Osmo Allan Tuomela, konttoriapulaiset Liisa Heleena Lehtinen, Eeva Marjatta 
Juutinen, veturinkuljettajat Erkki Kustaa Harinen, Lauri Henrik Jyrkkavuori, 
Juho Henrikki Karjala, Martti Edvard Kerman, Vilho Selim Lamminkangas, 
Erkki Mikael Lehto, Aarre Ferdinand Lyly, Frans Runar Nordstrom, Martti ]o! 
hannes Selenius, Arvi Armas Syrjiiliiinen, Juho Antti Kaarlo Tuohino, Helge 
Oskar Vatanen, veturinliimmittiijii Martti Hiinninen, vaununtarkastajat Matti Olavi 
Parikka, Viiino Parkkali ja Eino Johannes Parkkinen. 

Rataosasto 

2 lk vanhempi toimistorakennusmestari Reino Antero Innilii ja 2 lk raken
nusmestari Urho Uolevi Auranen. 

Koneosasto 

Yliteknikko Viljo Kaarlo Hasu ja teknikko Teuvo Armas Kunnas. 

Kadonneita henkilokortteja 8 
Helsingin keskusaseman liikennetyontekijii Esko Joenmaalle 22.1. 1973 kir

joitettu henkilokortti n:o 058064 on kadonnut ja kuoletetaan. (Hki lp 1974/14/ 
73, 5. 6. 73.) 

Lahden keskusaseman asemarnies Helmi Alina Melkkaalle (nykyinen Saarinen) 
9. 10. 1953 kirjoitettu henkilokortti n:o 056525 on kadonnut ja kuoletetaan. (Hid 
lp 1959/14/73, 1. 6. 73.) 

Vt ratavartija Jorma Aallolle kirjoitettu VR henkilokortti n:o 20134 ( VR 
1127), annettu 20. 11. 1970, on kadonnut ja kuoletetaan. (Hki rp 5. 6. 73.) 

Miiiiraaikaiseliikkeellii olevalle tilap. veturinliimmittiijiille Lassi Veikko Heikki
liille Kouvolan varikolla kirjoitettu henkilOkortti n :o 43777 on kadonnut 23 . 5. 
1973 ja kuoletetaan. (Kv lpt 4. 6. 73.) 

Rautatieopisto g 
Eraitten syyslukukauden 1973 tavanomaisten kurssien alkamis- ja paiittymi~>

piiivamaiirat ( tutkintoineen ja todistusten jakoineen): 

Veturinkuljettajaoppikurssi I ( 1 luokka): 
alkaa 6. 8. 1973 kello 10.00, paattyy 9. 11. 1973 

Veturinkuljettajaoppikurssi II ( 1 luokka) : 
alkaa 12. 11. 1973 kello 10.00, paattyy 22. 2. 1974 

Veturinkuljettajakursseille saapuvilla on oltava mukanaan seuraavat ohjesaiin
not: Jt (2660) korjattuna, OTRO (2635 v. 1968 painos), Virantoimitusohjesaiinto 
(2501), Hoyryvetureiden paineilma- ia jarrulaitteet (2707), Vaunujeq uudet jarru-
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laitteet ( 2708), I tsesiiiitiivii kuljettajaventtiili ( 2709) , Teriisrunkoisten matkustaja
vaunujen liimmitys-, tuuletus- ja vesilaitteiden kiiyttoopas (2717), Dieselveturit 
ja moottorivaunut I-II osat sekii Tavarallik. kuljetuskalusto (2679 v. 1973 
painos). 

Alempi llikenneoppikurssi ( 1 luokka) : 
alkanut 2. 4. 1973, jatkuu 6. 8. 1973 kello 9.00, piiiittyy 5. 10. 1973 

Alempi llikenneoppikurssi ( 2 luokkaa): 
alkaa 6. 8. 1973 kello 10.00, piiiittyy 21. 12.1973 

Alemmille llikenneoppikursseille saapuvilla on oltava mukanaan seuraavat 
ohjesalinnot: Jt (2660) korjattuna, OTRO (2635 v. 1968 painos), AJS (2661), 
Tavaran tiedustelusiiiinto ( 2651 ) , Virantoimitusohjesiiiinto ( 2501), Teriisrunkois
ten matkustajavaunujen liimmitys-, tuuletus- ja vesilaitteiden ikiiyttoopas (2717) 
seka Tavaraliik. kuljetuskalusto (2679 v. 1973 painos). 

Tarvittaessa kiiytettlineen myos kursseilla aiemmin olleiden tyotovereiden apua 
ohjesiiiintojen saamiseksi kurssiaikaiseen kiiyttoon, koska useissa tapauksissa niitii 
ei ole tiissii vaiheessa painatusjaostosta saatavissa. 

Muusta koulutustoiminnasta tiedotetaan asianomaisille erikseen. 

Rautatieopisto on suljettuna 25. 6.-15. 7. 1973. (Ami 197/538, 5. 6. 1973.) 

Helsinki 1973. Valtlon painatuskeskus 



VIRALLISIA 
TIEDOTUKSIA 

1973 N:o 25 
Vllttaus Vlralllslln tledotukslln merkltiin: VT 1f72.l ( - Jehden numero, vuosl, 
asian numero). Jakelun muutokset on ilmoltettava palnatusjaostoon. 
To I m I t u s: Rautatlehallltus, lehtlpalvelu. 21 . 6. 1973 

sis a 11 y s: 

1. VR Virallisia tiedotuksia 22 a/73 ja 
23 a/73 . 

2. Kalliinpaikanlisa. 
3. Virkapukuavustus. 
4. Neuvostoliittoon menevien vaunujen 

lyijyttiiminen. 

5. CIM:n liite I (RID ): muutos. 
6. Avoimia virkoja ja toimia. 
7. Nimit}"ksia. 
8. Kadonneita henkilokortteja. 

VR Virallisia tiedotuksia 22 a/73 ja 23 a/73 1 
Erillisina on julkaistu VR Virallisia tiedotuksia 22 a/7 3 sisal.to-

naan henkiloautojen vuokraus ja VR Virallisia tiedotuksia 23 a/73 
sisaltonaan kirjatun matka- ja kiitotavaran lahettaminen. 

Kalliinpaikanlisa 2 
Valtiovarainministerion 17. 5. 1973 antaman paatoksen (388/73) 

mukaan on viran tai toimen haltijoille suoritettavaa kalliinpaikanlisaa 
maarattaessa noudatettava kuntien yleisen kalleusluokituksen vahvis
tamisesta 12 paivana lokakuuta 1967 annettua valtioneuvoston paa
tosta (477/67 - Kl1/68.5 ) taman pliatoksen voimassaolon jatkami
sesta 29. 12. 1972 annetun valtioneuvoston paiitoksen 963/72 - VT 
6/73.3.) mukaisesti vuoden 1973 loppuun saakka. (Hloj n:o Hlo 
437/115/73 , 8. 6. 1973 - Vert. Kl 1/68.5, Kl 16/68.1., VT 6/ 
73 .3. ja VT 11/73.3.) VT 25/73 . 2. 

Virkapukuavustus 3 
Valtion virkapukuavustuksista 30 patvana joulukuuta 1969 anne

tun asetuksen (850/69 - VT 41 a/70) 14 §:n 2 momentti on muu
tettu 18. 5. 1973 annetulla asetuksella (397 /73) niiin kuuluvaksi: 
12674/73 
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14 §. 

V altiovarainministerio voi kuitenlcin erityisista syista asianomaisen 
ministerion esityksesta myontaa lykkaysta asetuksen soveltamisesta 
jonkin viraston tai laitoksen osalta enintaan vuoden 197 6 loppuun. 

(Hloj n:o Hlo 438/118/73, 11. 6. 73 . ) VT 25/73. 3. 

4 Neuvostoliittoon menevien vaunujen lyijyttiiminen 

Sen johdosta, etta Neuvostoliiton kautta Japaniin menevien kon
tainerliihetysten lyijyttamisesta ja lyijykkeiden merkinnoista on jatku
vasti tullut valituksia kehotetaan liihetysasemia huolehtimaan etta lyi
jytystyo tehdaan entista huolellisemmin. 

(N:o Lko 22812/61/73, 13. 6. 73.) VT 25/73. 4. 

5 CIM:n liite I (RID): muutos 

CIM:n liitteeseen I (RID) on hyvaksytty tekstin muutos, joka 
tulee voimaan 1 paivasta heinakuu ta 197 3. Muutokset koskevat yh
teenkuormaus·lcieltoja ja varoituslipukkeita, jotka on uusittu ja joiden 
lukumaaraa on lisatty. Painoteknillisista syista tullaan uusien varoitus
lipukkeiden perusjakelu kuitenkin toimittamaan vasta elokuun alkuun 
mennessa. 

(Lko 31896/61/73, 15. 6. 73.) VT 25/73. 5. 

6 A voimia virkoja ja toimia 

Y ksi teknikon (A 23) ja kaksi teknikon (A 22) virkaa, toistai
seksi Pasilan konepajassa seka kaksi teknikon (A 21) virkaa, toistai
seksi Hyvinkaan konepajassa. Koneosaston johtajalle osoitetut hake
mukset on toimitettava rautatiehallituksen lcirjaajalle viimeistaan 16. 7. 
1973 ennen klo 12 (postitse ennen virka-ajan paattymista). 

Ensi luokan liikennetarkastajan virka. Rautatiehallitukselle osoite
tut kirjalliset hakemukset on toimitettava rautatiehallituksen kirjaa
jalle viimeistaan heinakuun 18 piiivana 1973 ennen kello 12 (postitse 
ennen virka-ajan paattymista). 

Edella mainittuun ensi luokan liikennetarkastajan virkaan nimi
tetty sijoitetaan toistaiseksi rautatiehallituksen liikenneosastolle. 

HUOM. 
Rautatiehallituksen kirjaajan osoite: Vilhonkatu 13 00100 Hel

sinki 10. 
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Nimityksiii 7 
Hallinto-osasto 

Yliliiiikiirin ( S 14) virkaan liiiiketieteen ja kirurgian tohtori Matti Juhani 
Romo, vanhemman oikeuskanslerinsihteerin virkaan apulaisasiainvalvoja Matti 
Johannes Heikkila, ap. 2 lk kirjurin (A 15) virkaan apulaiskanslisti Elsa-Irmeli 
Nieminen, kanslistin (A 13) toimiin apulaiskanslisti (A 10) Liisa Kyllikki Jokela, 
vt konekirjoittaja Rely Annikki Sippola, apulaiskanslistin (A 11) toirniin ylim. 
toirnistoapulainen Pirkko Anneli Aho, konttoriapulainen (A 9) Sirkka Alli Nii
ramo, apulaiskanslistin (A 10) toirniin konttoriapulaiset (A 9) Kirsti Tomiai
nen, Marja Kaarina Teraviiinen ja konttoriapulainen (A 8) Marja-Leena Laakso. 

Talousosasto 

Yp. 2 lk kirjurin (A 19) virkaan ap. 2 lk kirjuri Sinikka Tuulikki Kapa
nen, ap. 2 lk kirjurin (A 15) virkoihin apulaiskanslistit Arrni Hilkka Tellervo 
Malinen, Raija Margit Sjostrom, Vivi Asta Maria Wallen, Kaino Sylvi Kaarina 
Weckstrom, Aini Rauha Mirjarni Jussila, sekii konttoriapulainen Raili Marjatta 
Honkapirtti, ylim. ap. 2 lk kirjurin (A 15) toirneen apulaiskanslisti Anja An
nikki Kank!kunen, ylim. 3 lk kirjurin (A 11) toimiin apulaiskanslistit Marja Leena 
lien ja Mirjam Torikka. 

Liikenneosasto 

2 lk liikennetavkastajan (A 25) virkaan 2 lk liikennetarkastaja (A 24) Pentti 
Henrikki Kalavainen, apulaiskanslistin (A 10) toimiin konttoriapulainen (A 9) 
Eila Marjatta Smeds, vt. konttoriapulainen Eila Alisa Nykanen, konttoriapulai
sen (A 9) toirniin konttoriapulaiset (A 8) Pirkko Marjatta Al-Ani, Riitta Maria 
Sinisaari, konttoriapulaisen (A 8) toimiin ylim. toirnistoapulainen Karin Margit 
Helena Riikonen ja tilap. toirnistoapulainen Raija Sinikka Tiihonen. 

Kouvolan Iiikennepiiri: vaihdemiehen toirniin (Kouvola) asemamehet Alpo 
Rytkola, Niilo Ensio Hohti, Aulis Helmer Heikari, Viiino Eemil Tammikivi, 
Risto Tapani Kekiiliiinen, Mauno Heikki Metso, (Kotlka) Niilo Emil Vatto, 
Niilo Armas Pyykkonen, Erkki Johannes Nykiinen, Yrjo Olavi Leminen, Niilo 
Kalevi Hiikkiinen, Alpo Tapio Aho, Matti Armas Hiimiilainen, junamiehet Niilo 
Armas Partio, Aulis Savolainen, Heik:iki Tapio Akselila, (Hamina) Veikko Ka
lervo Seppiinen, asemamiehet Martti Paavola, Erkki Tuomela, (Imatra) Reino 
Olavi Rouvinen, Sulo Armas Sutinen, Esko Viljo Ensio Purho, Raimo Kalervo 
Nieminen, Erk!ki Kalevi Siekkeli, junarniehen toirniin (Kouvola) asemamiehet 
Taisto Ensio Collanus, Jouko Samuli Hermunen, Erkki Aapeli Paakala, Tirno 
Antero RakkoHiinen, Aarne Pentti Ilmari Lustberg, Tapio Juhani Koskinen, 
Hannu Aate Rita, Paavo Piensalrni, Pentti Antero Elomaa, Jouko Reino Tapani 
Mauno, (Hamina) Lasse Kalevi Riimii, ylim. asemarnies Antti Juhani Malmberg, 
(lmatra) asemarnies Eino Alpiin Karvinen, (Mikkeli) Viljo Olavi Tiilikainen, 
(Vainikkala) Timo Tapio Saareks, asemamiehen toirniin (Kouvola) ylim. asema
miehet Vesa Tapio Pekkola, Risto Juhani Niiriinen, Pekka Ahti Olavi Nippala, 
Hdkki Tapio VenaHiinen, Sakari Kuhmonen, Pentti Aulis Backlund, Reijo Kaarlo 
Aaltonen, Erkki Matti Pienmunne, (Miintyharju) Reino Tapio Rajamiiki, Matti 
Kalevi Hyytiiiinen, (Mikkeli) Olli Tapio Tuovinen, (Kotka) Martti Ilmari Puus
tinen, Ensio Pitkiinen, (Kymi) Veikko Viljam Kuukka, (Hamina) Ahti Olavi 
Piilola, Keijo Kullervo Tukia, Keijo Ensio Muuri, (Vainikkala) Viljo Kalevi 
Kaikko, (Sirnola) Pekka Olavi Tilli, (Lappeenranta) Matti Tapani Verner 
Seppa, Veilclm Jalmari Saikko, Seppo Olavi Kapanen, (Imatra) Heikki Tapani 
Harakka. 
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8 KadonneiUI henkili:ikortteja 

Konepajatyoliiiselle Jorma Hakaselle kirjoitettu henkilokortti n:o 114414 on 
kadonnut ja kuoletetaan. (Psi knp 15. 6. 73 .) 

Konepajatyoliiiselle Jukka Pussiselle kirjoitetru henkilokortti n :o 151401 on 
kadonnut ja kuoletetaan. ( Psl knp 11. 6. 73.) 

Helsinki 1973. valtion palnatuskesk:us 



VIRALLISIA 
TIEDOTUKSIA 

1973 N:o 26 

Vllttaus Viralllslln tledotukslin merkltiin : VT 1f72.2 ( - lehden numero, vuosl. 
asian numero). Jakelun muutokset on ilmoitettava painatusjaostoon. 
To I m I t us : Rautatiehallitus, lehtlpalvelu. 28. 6. 1971 

Sislillys: 

1. Liikenneosaston toimistovirkamies· 
harjoittelijain palkkauksen 
vahvistaminen. 

2. Asiarniesohjeet valtion tapaturma· 
asiarniehille. 

3. Erliita taloudellisia indeksisarjoja . 
4. Pienllihecysrahtikirjojen lahettiiminen 

tilastojaostoon. 
5. Ulkomaan valuutan muuntokurssit 

tavaraliikennettii varten. 

6. Viiliaikaiset tilitysmiiiiriiykset. 
7. Liikennepaikkojen viilimatkat -julkai

su: muutoksia. 
8. Aikataulun 140 lisiiykset. 
9. Vuokratut siiiliovaunut 15. 6. 1973. 

10. Avoimia virkoja ja toimia. 
11. Nimityksiii. 
12. 1Eroja. 
13. Kadonneita henkilokortteja. 

Liikenneosaston toimistovirkamiesharjoittelijain palkkauksen 1 
vahvistaminen 

Li.ikenneministerio on kirjelmiilliiiin n:o 769/12/73, 8. 6. 1973, 
asian oltua 8. 6. 1973 valtiovarainministerion raha-asiain kasittelyssii, 
ilmoittanut vahvistaneensa valtionrautateiden liikenneosastolle otetta
vien toimistovirkamiesharjoittelijain ( ent. liikenneoppilaiden) alkupal
kan 1. 5. 1973 lukien A 7 palkkausluokan mukaisen peruspalkan ja 
kalliinpaikanlisiin yhteismiiiiriia vastaavaksi. 

Edellii olevan johdosta hallinto-osaston johtaja huomauttaa, etta 
junasuoritustutkinnon suorittarnisen jalkeen ko. toimistovirkamieshar
joittelijan palkkausluokka on edelleenkin A 10 kulkulaitosten ja yleis
ten toiden ministerion kirjelmiin n:o 937/712-68/3551, 30. 8. 1968 
(Kl 38/68.2) mukaisesti. 

(Hloj n:o 629/115/73, 19. 6. 73.) VT 26/73. 1. 

Asiamiesohjeet valtion tapaturma-asiamiehille 2 
VR:n tapaturma-asiamiesten keskuudessa on esiintynyt epatietoi

suutta pientapaturmia koskevien tapaturmailmoitusten kasittelyssa. Yh
denmukaisen menettelyn aikaansaamiseksi kiinnitetaiin tapaturma-asia
miesten huomiota seuraaviin Tapaturmaviraston antamiin selvennyksiin: 

12901/73 
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Tapaturmavakuutuslain taytantoonpanosta valtion toissa 9. 12. 1948 
annetun valtioneuvoston paatoksen 2 § :ssa mainittu 150 markan maara 
tarkoittaa vahingoittuneelle nimenomaan tapaturmavakuutuslain mu
kaan tulevan korvauksen yhteismaiiraa ts. tyokyvyttomyysajalta laske
tun tapaturmavakuutuslain mukaisen piiivarahakorvauksen seka laiika
rinpalkkioiden, matkakulujen ja sairaala- ja liiiikekulujen yhteismaiiriiii. 
Varsinaista palkkausta ei tule sisiillyttiiii k.o. 150 markan summaan. 

Siihen niihden, etta valtion liikelaitoksilla on menosaannossaiin va
rattu erityinen miiiiriiraha tapaturmakorvausten suorittamista varten, ne 
voivat kiisitellii myos viran- ja toimenhaltijoita koskevat pientapatur
mat. 150 markan korvausmiiiirii lasketaan talloinkin tapaturmavakuu
tuslain perusteiden mukaisesti, joten sairausajanpalkkaa ei sisallyteta 
korvausmiiiiriian. 

Jos vahingoittunut on tyokyvyttomyysaikana saanut sairausajan 
palkkaa ja palkka on suurempi kuin vastaavan ajan tapaturmavakuutus
lain mukainen piiiviirahakorvaus, ei piiiviirahakorvausta tule suoritetta
vaksi, mutta jos hiinen saamansa palkka on pienempi kuin vastaavalta 
ajalta tuleva piiiviirahakorvaus, maksetaan hanelle piiiviirahakorvauksen 
ja palkan erotus. 

(Hit n:o Hlo 462/160/73, 8. 6. 73.) VT 26/73. 2. 

Eriiitii taloudellisia indeksisarjoja 

·~ 
> 

1972 v 253 335 372 161.9 
VI 254 335 375 162.3 

VII 256 339 376 163.4 
VIII 257 340 376 163.7 

IX 259 343 377 164.2 
X 260 346 380 164.5 

XI 262 352 380 165.3 
XII 262 356 383 165.8 

1973 I 265 363 388 167.6 
II 267 367 388 168.7 

III 269 372 402 171.1 
IV 272 374 403 175.4 
v 277 382 412 179.9 

(N:o To 80/22/73/272, 25. 6. 73.) VT 26/73. 3. 

160.9 
161.3 
162.4 
162.7 
163.2 
163.5 
164.3 
164.8 
166.5 
167.5 
170.0 
174.1 
178.7 
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Pienlahetyskirjojen lahettiiminen tilastojaostoon 4 
Pienliihetysten tilastointimenetelmaa on muutettu. Taman johdosta 

KL 8 a/67 kohdassa C. olevat maaraykset pienlahetysrahtikirjojen la
hettamisesta tilastojaostoon kumotaan 1. 7. 1973 lukien. 

(Top n:o To 539/27/73, 19. 6. 73.) VT 26/73. 4. 

Ulkomaan valuutan muuntokurssit tavaraliikennettii 
varten 

Muuntokurssit rautatieyhdysliikenteessa ovat 1. 7. 1973 alkaen seu
raavat: 

Luku
maiira 
100 
100 

1 
1 

100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 

1 
100 

1 

Rahayksikko 

Alankomaiden floriinia ( gulden ) . . . . .. 
Belgian frangia . . . . . . . . . . . . . . . . ... . 
Bulgarian leva . . . . . . . . . . . . . . . . .... . 
Englannin punta .................. . 
Espanjan pesetaa ................. . 
I tali an liiraa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Itavallan shillinkia ................ . 
Jugoslavian dinaria ................ . 
Kreikan drakmaa ................. . 
Luxemburgin frangia ............... . 
Neuvostoliiton ruplaa, clearing- . . .... . 
Norjan kruunua ................... . 
Portugali.n escudoa . . .............. . 
Puolan zlotya . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Ranskan frangia . . ............... . . 
Romanian leita ................... . 
Ruotsin kruunua . . ............ .... . 
Lansi-Saksan markkaa . . ........ .... . 
Ita-Saksan markkaa ........... ..... . 
Sveitsin frangia ................... . 
Tanskan kruunua ................. . 
Tshekkoslovakian kruunua .......... . 
USA:n dollari ..... . .............. . 
Unkarin forinttia ................. . 
Kultafraogi ...................... . 
Suomen markan kansainvalinen lyhennys 

Lybennys 

PI 
FrB 
Leva 
£ 
Pta 
Lit 
Oes 
Din 
Dr 
Frlux 
Rbl 
NKr 
Esc 
Zl 
FF 
Lei 
SKr 
DM/DBB 
M 
Frs 
DKr 
Kcs 
$ 
Ft 
FrOr 

on . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .• . FM 

(Tft n:o Tou 42/230/73, 25. 6. 73.) VT 26/73. 5. 

mk 

137,00 
9,90 
3,85 
9,75 
6,55 
0,65 

19,90 
23,00 
13,00 
9,90 

518,00 
68,50 
16,00 
19,70 
88,50 
76,50 
89,00 

146,00 
135,00 
123,00 
64,50 
65,00 

3,73 
15,70 
1,54 

& 
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6 Valiaikaiset tilitysmaaraykset 

Tilityspaikkoja koskevasta luettelosta ( ks. Viiliaikaiset tilitysmiiii
riiykset, liite n:o 1) poistetaan Jyvaskyliin kirjauskeskukseen kuuluva 
Laukaan tilityspaikka ja Ylivieskan kirjauskeskukseen kuuluva Nivalan 
tilityspaikka molemmat 1. 7. 1973 lukien. 

(Tit n:o 411/230/73, 21. 6. 73.) VT 26/73. 6. 

1 Liikennepaikkojen valimatkat -julkaisu: muutoksia 

1. 7. 1973 lukien muutetaan Laukaan aseman merkinniit seuraa
vasti: 

Laukaa 

ja edellisesta johtuen: 

4 
Jyvaskyla 23 . 
Jy 23. Hpj 187. 

Kuusa Suolahti 12. 
Jy 28. Hpj 182. 

5 
Hrl T 

(Lko 22733/67/73, 20. 6. 73.) VT 26/73. 7. 

1. 7. 197 3 lukien muuttuvat allamainittujen liikennepaikkojen lii
kennoimistapamerkinniit sarakkeessa 5 seuraavasti: 

Ahtiala . . . . . . . . . . . . Tt Purola ............ . 
Anttila . . . . . . . . . . . . Hil Paivola ........... . 
Jorvas . . . . . . . . . . . . . Hil Tt Rekola ............ . 
Kaunislahti . . . . . . . . . Hil Rodbrott .......... . 
Leteensuo . . . . . . . . . . Hil Ristinummi . ....... . 
Martinkylii . . . . . . . . . Hil Talma ............ . 
Noppo . . . . . . . . . . . . . Tt Tapanila .......... . 
Okeroinen . . . . . . . . . . Hil Torhola ........... . 
Palopuro . . . . . . . . . . . Hil Tuomarila ......... . 
Pinjainen . . . . . . . . . . . Hil Tt Tahtela ........... . 
Puistola . . . . . . . . . . . . Hrl Vesta ............. . 
Pukinmaki . . . . . . . . . . Hrl 

Hrl 
Hil Tt 
Hrl 
Hil 
Hrl 
Hil Tt 
Hrl 
Hil 
Hrl 
Hil Tt 
Hil 

Edella olevan johdos.ta poistetaan sarakkeesta 4 tilityspaikkaa tar
koittava merkinta ( sarakkeen ylin rivi) seka liikennepaikan koodimer
kintii seuraavien llikennepaikkojen kohdalta: 

Anttila, Kaunislahti, Leteensuo, Martinkyla, Okeroinen, Palopuro, 
Rodbrott, Torhola ja Vesta. 

Samat liikennepaikat merkintoineen poistetaan myos julkaisusta 
Liikennepaikkojen koodit . 

• 
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Jyriinko-niminen vaihde lakkautetaan ja merkinniit poistetaan jul- 7 
kaisuista Liikennepaikkojen viilimatkat ja Liikennepaikkojen koodit. 

(Lko 31730/67/73, 20 . 6. 73.) VT 26/73. 7. 

1. 7. 1973 lukien muutetaan Nivalan aseman merkinniit seuraavasti: 

Nivala 

ja edellisestii johtuen 

4 
Haapajiirvi 28. 
Yv 27. Hpj 28. 

4 
Karvoskylii Haapajiirvi 15. 

Hpj 15. Yv 40. 

5 
Hrl T 

(Lko 31913/67/73, 20 . 6. 73 .) VT 26/73. 7. 

0 i k a is u: VT 24/73.2 . Raahen liikennepaikkaa koskeva sa
rakkeeseen 6 lisiittiivii teksti on oleva: henkilo- ja matkatavarayhteys
liikennettii VT 23/73.14. julkaistun sopimuksen mukaisesti. 

Aikataulun 140 lisiiykset 8 
Lisiiys n:o 1 on ilmestynyt ja jaettu kaikille aikataulukirjan tilan

neille. 
(Lt 20 . 6. 1973, Lko n :o 31570/63/73.) VT 26/73. 8. 

Vuokratut siiiliovaunut 15. 6. 1973 9 
Virallisissa Tiedotuksissa n :o 22/73 .11 julkaistuun luetteloon teh-

diiiin seuraavat muutokset: 

Poistetaan: 
Kemira Oy 
N:o 196004/8 m3

, 196005/8 m3 ja 196033/13 m3, vaunut romu
tettu. 

(Lt n :o Lko 22382/652/73 , 19. 6. 73.) VT 26/73. 9. 

Avoimia virkoja ja toimia 1 Q 
Rataesimiehen toimi, toistaiseksi Seiniijoen ratapiirissii ( Isokyro). 

Rataosaston johtajalle osoitetut. hakemukset on toimitettava Seiniijoen 
ratapiirin piiiillikolle viimeistiiiin 25. 7. 1973. 

HUOM. 
Rautatiehallituksen kirjaajan osoite: Vilhonkatu 13, 00100 Hel

sinki 10. 
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11 Ni.mityksiii 

Liikenneosasto 
Helsingin llikennepiiri : 2 lk 1. pl asemapiiiillikon virkaan (Hiimeenlinna) ap . 

apulaisasemapiiiillikko Teuvo Ilmari Sinkko. 
Kouvolan llikennepiiri: 1 lk kirjurin (A 20) virkaan (Vai.n.ikkal.a) yp. 2 lk 

kirjuri Paavo Veikko Kaulio, 1 lk 2. pl asemapiiiillikon (A 28) vil'lkaan (Kotka) 
1 lk kirjuri (A 20) Pentti Viljo Olavi Halmeaho. 

Tampereen llikennepiiri: jiirjestelymestarin virkaan (Tampere) konduktoori 
Vilho Johannes Vii tala, polttoainetyonjobtajan toimeen (Porin varikko) ylim. 
polttoainetyonjohtaja Aarne Elis Mononen, veturinliimmittajiin toimeen (Porin va
rikko) ylim. veturinliimmittiija Antti Olavi Virtanen, huoltomieben toimeen (Tu
ron varikko) tallimies Toivo Sakari Rauhanen, vaununvoitelijan toimeen (Porin 
varikko) ylim. tallimies Mauri Kulha, asemamiehen toimeen (Va=ala) tilap. 
asemarnies Jouko Toivo Juhani Miik.ipaii. 

Seinajoen llikennepiiri: 2 lk 1. pl. asemapiiallikon virkaan (Pietarsaari) 4 lk 
1. pl asemapiiallikko (A 20) Runar Vilbelm Romar, 1 lk kirjurin (A 20) virkaan 
Seinajoki) yp. 2 lk ~irjuri (A 19) Jouko Uolevi Pohjanjoki, yp. 2 lk kirjurin 
virkoihin (A 18) Pietarsaari ap. asemamestarit Etel Sivia Schevelew, (Seiniijoki) 
Reino Ilmari Aarnio, ap. asemamestarin virkoihin (Kuovila) ylim. 3 lk kirjuri 
Jorma Unto Kalervo Haapa, (Seinajoki) ap. 2 lk kirjuri Matti Sakari Viitala, 
ap. 2 lk kirjurin virkoihin (Seinajoki) ylim. 3 lk kirjurit Mauri Tapani Puska, 
( Seinajoki lp) Oiva Johannes Rinta-Jaskari, kuormausmestarin virkoihin ( Seina
joki) junarnies Heimo Kaarlo Kekola, asemarniehet Esko Olavi Viitanen, Mauri 
Mikael Ilkka ja Kalevi Erkki Eemil Miikiranta, vaihdemiehen toimiin (Seiniijoki) 
junarniebet Reino Johannes Ristila, Vaino Gabriel .Makela-Lammi, Aaro Jaakko 
Makinen, Abti Herman Kivimiik.i, junamiehen toimiin (Seinajoki) asemarniehet 
Abti Matti Rauhala, Frans Iisakki Jalonen, Juho Viljam Kimpimaki, Hugo 
Henrik Haavisto, Unto Ilmari Hosiaisluoma, Alpo Aatos Torma, Pertti Albert 
Liukko, Jaakko Antero Kylmii.la, Jalo Vilbelm Mantykoski, Urho Daniel Renko, 
asemarniehen toimiin ( Seinajoki) ylim. asemamiehet Arvo Johannes Kallio, Niilo 
Samuel Sivula, Pentti Kalervo Polvi-Lohikoski, Jaakko Eino Ensio Koivula, Viljo 
Matias Siikkinen, Esko Oskari Luomaranta, Jorma Sakari Kujala seka ylim. tru
kinkuljettaja Heikki Armas Ristilii ja (Ruha) ylim. asemarnies Tapani Matias 
Lepisto. 

Oulun liikennepiiri: 1 lk kirjurin (A21) virkaan (Oulu lp) 1 lk (A20) 
kirjuri Atte Matti Autio, 1 lk kirjurin (A 20) virkoihin (Kerni) ylim. 3 lk kir
juri Vei!kko Kullervo Hintikka, (Rovaniemi) ap. asemamestari Heikki Tuomas 
Lampela, yp. 2 lk kirjurin (A 18) virkoibin (Kemi) ap. 2 lk kirjurit Ulla Emilia 
Koster, ( Oulu lp) Erkki Olavi Virtanen, ap. 2 lk kirjurin virkoihin (Tornio) 
ylim. 3 lk kirjurit Mikko Juhani Matinlassi, Pertti Viljamo Ajanki, (Oulu) Reijo 
Anervo Ollikainen, ylim. 2 lk kirjuri Antti Johannes Melamies, apulaiskanslisti 
Elvi Maria Inkala, (Kemi) konttoriapulainen (A 8) Laila Annikki Antinoja, 
konduktoorin virkoihin (Rovaniemi) kuormausmestari Leino Armas Rajaniemi, 
(Kemijarvi) junamies Pauli Viljami Poylio, veturinliirnmittajiin toirniin (Kemin 
varikko) ylim. veturinlammittiijat Veijo Aulis Hietala, Alpo Aukusti Leppiila, 
vaihdemiehen toimeen (Tornio) asemamies Veli Gunnar Rafael Buckman, juna
miehen toimiin (Rovanierni) asemamiehet Arvo Erkki Aro, Reijo Aarre Hannula, 
vaununtarkastajan toimeen ( Kemin varikko) ylim. vaununtarkastaja Paavo Olavi 
Tikkanen, vaununvoitelijan toimeen (Kemin varikko) ylim. 1 pl vaununvoitelija 
Paavo Emil Kulju. 

Joensuun llikennepiiri: ap. apulaisasemapaiillikon (A 22) virkaan (Parikkala) 
yp. 2 lk kirjuri (A 18) Reino Ilmari Pajari, yp. 2 lk kirjurin (A 18) virkoibin 
Joensuu lp) ap. 2 lk kirjuri Pertti Matias Multanen, (Uimaharju) ap. asema
mestarit Martti Juhani Hirvonen, (Lieksa) Taisto Ilmari Pantsari, ap. asemames-



-7- 26 

tarin virkoihin (Lieksa) ylim. 3 lk kirjuri Tuomo Juhani Turunen, (Savonlinna) 11 
ap. 2 lk kirjuri Taimi Inkeri Helena Mertanen, konduktoorin virkoihin (Joensuu) 
junarniehet Martti Juho Hirvonen, Esko Rintala, Aulis Silvennoinen, vaihdemie-
hen toirniin (Joensuu) junamies Raimo Heikka Multanen, asemarniehet Jorma 
limari Vartiainen, Pentti Pietari Johannes Mutanen, junamiehen toimiin (Joen-
suu) asemamiehet Viljo Einari Kauppinen, Oiva Ilmari Sorsa, Kyosti Kullervo 
Kuittinen, Armas Lytsy, Toivo Johannes Neuvonen, (Savonlinna) Viljo Ahokas, 
Vaino Olavi Inkinen, Erkki Olavi Eronen, vaununvoitelijan toimiin (Joensuun 
varikko) vaununasentajat Raimo Orvo Kalervo Patrikka, Heikki Antero Riikonen, 
asemamiehen toirniin (Joensuu) ylim. asemamiehet Teuvo Olavi Papunen, Sulo 
Reijo Ilmari Varpiola, Jorma Onni Uolevi Pakarinen, Raimo Jubani Palviainen 
ja Timo Pekka Toivanen. 

Rataosasto 
Yp. 1 lk (A 23) rakennusmestarin virkaan (Helsinki) tilap. rakennusmestari 

Martti Kalevi Remes, yp. 2 lk (A 21) rakennusmestarin virkaan (Tampere) 2 lk 
rakennusmestari Pentti Eero Kalevi Paillonen, ap. 1 lk (A 21) rakennusmestarin 
virkaan (Kerava) yp. 2 lk rakennusmestari Erkki Valentin Kivisto, yp. 2 lk 
(A 20) rakennusmestarin virkoihin (Pello) 2 lk rakennusmestarit Viljo Ilmari 
Pulkkinen, (Kemi) Ossian Kalevi Kankaanranta, (Kouvola) Onni Aarre Erkki 
Vakk:ila, (Tampere) teknikko Paavo Sakari Laaksonen, 2 lk (A 19) rakennus
mestarin virkoihin (Tampere) 3 lk rakennusmestarit Aaro Eemeli Moijanen, 
(Pieksamak:i) Lauri Partanen, yp. 2 lk kirjurin (A 18) virkaan (Pieksamaki) 
ylim. 3 lk kirjuri Mirjam Komula, 3 lk rakennusmestarin (A 18) virkaan (Kon
tiomaki) rataesimies Matti Heiskanen, rataesimiehen toimiin (Jyvaskyla) raide
miehet Kari Juhani Santala, (Tampere) Pentti Jalmari Moisio, Eero Yrjo Rossi, 
(Ylojarvi) Kauko Kalervo Hakkio, ratavartijan toirniin (Lappeenranta) raidemie
het Toivo Arvi Hannola, (Kouvola) Reima Jorma Outinen, kanslistin (A 13) 
toimeen apulaiskanslisti Oili Anneli Jaske, apulaiskanslistin (A 10) toimeen (Kou
vola) konttoriapulainen Eija Anneli Niemi, konttoriapulaisen (A 8) toimeen 
(Tampere) tilap. toirnistoapulainen Kyllikki Matilda Kuusi. 

Koneosasrto 
Ylirn. yliteknikon (A 23) toimeen (Hyvinkaan konepaja) vt. ylim. ylitek

nikko Kalevi Johannes Edvik seka ylim. teknikon (A 20) toimeen ylim. teknikko 
Mauno Johannes Vainio. 

Eroja 12 
Liikenneosasto 
Veturinkuljettajat Arvo Heilclci Sakari Eerikainen, Orvo Matias Makinen, 

Manno Matias Pohtola, Aarre Ensio Savolainen, Oiva Juhani Siira, Eero Jorma 
Sinisalo, Pentti Toivonen, veturinpuhdistajainesirnies John Oskar Honkaheimo, 
veturinlammittaja Armas Maenaho, tallirnies Mauri Mikael Viilirnaki . 

Rataosasto 
Vt. 2 1 rakennusmestari Risto Olavi Enroos, rataesimiehet Oiva Lyijynen, 

Kyosti Juhani Heino ja Sulo Johannes Lehtinen. 

Kadonneita henkilokortteja 13 
Konepajatyolaiselle Rolf Hattiselle kirjoitettu henk:ilokortti n:o 197792 on 

kadonnut ja kuoletetaan. (Psl knp 20. 6. 73.) 
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VIRALLISIA 
TIEDOTUKS lA 

N:o 26 a 
Viittaus Virallisiin tiedotuks iin merkitaan : VT 1/72.2 ( ... lehden numero, vuosi, 
asian numero). jakelun muutokset on ilmoitettava painatusjaostoon. 

To i m i t us: Rautatiehalli tus, lehtipalvelu. 2. 7. 1973 

Matkustajalaskenta 11.-17. 6. 1973 

Normaalin matkustajalaskennan sijasta suoritetaan erikoispika- ja pika
junissa seka erikseen mainituissa henkilojunissa 11.-17. 6. 1973 rnatkustaja
laskenta ja1jempana annettujen ohjeiden mukaisesti. Muissa henkilojunissa 
suoritettava 1askenta peruutetaan. 

Laskentapaikat 

Laskentapaikkoina ovat junien alku- ja paateasemien lisaksi seuraavat 
liikennepaikat: R i i him a k i, To i j a 1 a, Tamp ere, H a a pam a k i, 
S e i n a j o k i, K o k k o 1 a, Y 1 i v i e s k a, 0 u 1 u, K em i, R o v a n i e m i, 
J y v a s k y 1 a, K o u v o 1 a, M i k k e 1 i, Pi e k s a rn a lei, K u o p i o, 
I i s a 1 m i, K a j a an i, L a p p e e n r a n t a, I m a t r a, P a r i k k a 1 a, 
L i e k s a, N u r m e s, K a r j a a j a T u r k u. 

Matkustajien lukumaara ilmoitetaan matkustajien rnaaraalueet-lomakkeella 
(lorn. n:o 4481) seka 1askentapaikal1e saavuttaessa etta sielta 1ahdettaessa 
ryhmiteltyina matkustajien maaraa1ueiden mukaisesti seka eriteltyina vaunu
luokittain. 

Maaraalueet 

Maaraalueet on 1ueteltu junien kulkusuuntien mukaisessa ryhmityksessa. 
Kunkin ku1kusuunnan kohdalla on mainittu kysymykseen tulevat junat. 
Maariialueet muuttuvat rataosittain matkan edistyessa. Miiaraalueiden jiilkeen 
su1uissa olevat lyhennykset ilmoittavat alueelle kuuluvat pysiihdyspaikat tai 
rataosan, jonka kaikki pysiihdyspaikat kuu1uvat ao. alueelle. 

12885/73/17 
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Maaraa1ueet eri rataosilla ovat seuraavat: 

1. Erikoispika- ja pikajunat: 
rataosat miiariialueet 

a) Hki-Pko-Sk-01-Kja (junat 45, 47, 57, 61, 63, 65, 67) 
Hki-Tpe: Ri, T1 (H1), Tku (T1 1p), Tpe, Ov (Tpe pp), Sk (Pko), 

01 (Pna jk) 
Tpe-01: Sk (Pko), Kok (Pna), 01 (Kns-01), Kern (Ova), Tor, 

Roi ( Lla-Roi), Kja ( Roi itp) 
01-Kja: Kern (Ova), Tor, Hpa, Roi (Lla-Roi), Kja (Roi itp) 

b) Kja-01-Sk-Pko--Hki ( 46, 58, 62, 64, 66, 68) 
Kja-01: Roi (Kvr-Roi), Kern (Mul-Kern), 01, Kok (Vti-Kok), 

Sk (Pna), Tpe (Pko), Hki (T1-Hki) 
01-Tpe: Yv (Vti, Ou), Kok (Kns), Sk (Pna), Tpe (Pko), T1, Ri 

(Hl), Hki 
Tpe-Hki: Tl, Tku (T11p), Ri (Hl), Lh (Ri itp), Hki 

c) Hki-Hpk-Sk-01 ( 41, 43, 51) 
Hki-Tpe: Ri, Tl (Hl), Tku (T11p), Tpe, Sk (Ov-Sk), Jy (Hpk itp), 

01 (Lpa jk) 
Tpe-Sk: Hpk (Ov, V1p), Jy (Hpk itp), Sk (My-Sk), Vs (Sk 1p), 

Pts (Lpa-Pna), Kok, 01 (Kns-01) 
Sk-01: Pts (Pn=J), Kok, Yv (Kns), 01 (Ou-01), Kern (01 pp) 

d) 01-Sk-Hpk-Hki (42, 44, 52) 

01-Sk: Yv (Rki-Yv), Kok (K.ns), Sk (Pna-Sk), Hpk (A1v
Hpk), Tpe (Vlp, Ov), Ri (Tl, Hl), Hki (Hy, Ke) 

Sk-Tpe: Hpk (Alv-Hpk), Jy (Hpk ~itp), Tpe (Vlp, Ov), T1, Tku 
( T1 1p), Ri ( H1), Hki ( H y, Ke) 

Tpe-Hki: T1, Tku (T11p), Ri (Hl), Lh (Ri itp), Hki (Hy, Ke) 

e) Hki-Vs (33) 
Hki-Vs: Ri, T1 (Hl), Tku ( Tl lp), Tpe, Sk ( Pko), Kok ( Sk pp) 

Vs (Yst-Vs) 

f) Vs-Hki (32, 34) 
Vs-Hki: Sk (Lai-Sk), Tpe (Pko), T1, Tku (Tl 1p), Ri (Hl), Lh 

( Ri itp), Hki 

g) Hki-Jy (93, 97 perj. Tpe-Hpk) 
Hki-Jy: Ri, T1 (Hl), Tku (Tllp), Tpe, Hpk (Ov, V1p), Sk (Hpk 

pp), Jy (Keu, Pvi) 
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rataosat miiiiriialueet 

h) Pm-Jy-Hki (94, 98 sunn.) 
Pm-Tpe: Jy (Hks), Hpk (Pvi-Hpk), Tpe (Vlp, Ov), Tl , Ri (Hl), 

Hki 
Tpe-Hki: Tl, Tku (Tl Ip), Ri (HI) , Lh (Ri itp) , Hki 

i) Hki-Tpe-Pri (141, 143, 145, 151, 153, 155, 157) 
Hki-Pri: Ri, Tl (Hl) , Tku (Tl Ip), Tpe, Ov (Tpe pp), Ra (Pej Ip), 

Pri (Noa-Pri) 

k) Pri-Tpe-Hki ( 98, 142, 144, 146, 152, 156, 158, 160, 162) 
Pri-Hki: Tpe (Hva-Tpe), Tl, Tim (Tllp), Ri (HI), Lh (Ri itp), 

Hki (Hy) 

1) Hki-Kuo-Kon (71 , 73, 75, 77 , 79, 81, 83 ) 
Hki-Kv: Ri (Ke, Hy), Lh, Kv, Kta (Kv etp ), Pm (Voi-Pm), 

Kuo ( Snj), Kon ( Sij jk) 
Kv-Kuo: Mi (Voi, Mr), Pm (Hau), Jy (Pm lp), Var (Pm itp), Kuo 

( Snj), Ilm ( Sij, Lna), Kon ( Skv, Kaj) 
Kuo-Kon: Ilm (Sij, Lna), Yv (Ilm lp), Kaj (Skv), Kon, 01 (Kon lp), 

Nrm ( Kon itp) 

m) Kon-Kuo-Hki (72, 74, 76, 78, 80, 84) 
Kon-Ilm: Kaj, Ilm (Skv), Kuo (Lna, Sij), Pm (Snj), Kv (Hau-Kv), 

Ri (Lh), Hki (Hy, Ke) 
Ilm-Pm: Kuo (Lna, Sij), Pm ( Snj), Jy (Pm lp), Var (Pm itp), Kv 

(Hau---J<v), Ri (Lh), Hki (Hy, Ke) 
Pm-Kv: Mi (Hau), Kv (Mr), Lr (Kv itp), Kta (Kv etp), Ri (Lh), 

Hki (Hy, Ke) 
Kv-Hki: Lh, Ri, Hl (Ri pp), Hki (Hy, Ke) 

n) Hki-Kv- Imr-Jns (1, 3, 5, 7, 11, 13, 15, 25) 
Hki-Kv: Ri (Ke, Hy), Lh, Kv (Ka), Mi (Kv pp), Lr (Ta, La), 

Imr (Jts-Imr), Jns (Rja jk) 
Kv-Jns: Lr (Ta, La), Imr (Jts-Imr), Par (Rja, Spl), Sl (Par lp), 

Kit (Sr, Kti), Jns (Sa, Hsl), Lis (Jns pp) 

o) Jns-Imr-Kv-Hki (2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 26) 
Jns-Imr: Imr (Hsl-Imr), Sl (Par lp), Lr (Tos-Lr), Kv (La, Ta), 

Ri (Ka, Lh), Hki (Hy, Ke) 
Imr-Kv: Lr (Tos-Lr), Kv (La, Ta), Kta (Kv etp), Mi (Kv pp), 

Ri (Ka, Lh), Hki (Hy, Ke) 
Kv-Hki: Lh (Ka), Ri, Hl (Ri pp), Hki (Hy, Ke) 
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rataosat maiiraalueet 

p) Hki-Tkus/Nnls (121, 123, 125, 127, 129, 131) 
Hki- Kr, Hnk (Kr etp), Slo (Pku-Slo), Tku (Po), Ukp (-Ukp), 
Tkus-Nnls: Tkus, Nnl sat. 

r) Tkus-Hki ( 122, 124, 126, 128, 130, 132, 134, 136) 
Tkus-Hki: Slo (Po), Kr (PO-Kr), Ri (Kr pp), Rnk (Kr etp), Hki 

(Kkn) 

s) Nnls/Tkus-Tpe (101, 103, 105, 107, 109) 
Nnls/Tkus- Tku, Lm, Tl (Hp, Ur), Hl (Tl etp), Tpe, Hpk (Tpe pp), 
Tpe: Jy ( Hpk itp) 

t) Tpe-Tkus/Nnls ( 102, 104, 106, 108, 110) 
Tpe- Tl, Lm (Ur, Hp), Tku, Slo (Tku itp), Ukp(-Ukp), Tkus, 
Tkus/Nnls: Nnl sat. 

u) Tpe-Jns (101, 103) 
Tpe-Pm: Hpk (Ov, Vlp), Jy (Keu-Jy), Pm (Hks), Kuo (Pm pp), 

Mi (Pm etp), Sl (Jor jk), Jns (Var-Jns) 
Pm-Jns: Var, Jns (Hnv, Vnj), Lis (Jns pp) 

v) Jns-Tpe (104, 106) 
Jns-Pm: Var (Vnj-Var), Pm, Kuo, (Pm pp), Mi (Pm etp), Jy 

(Hks), Tpe (Pvi-Tpe), Tlm (Tl jk) 
Pm-Tpe: Jy (Hks), Hpk (Pvi, Keu), Sk (Hpk pp), Tpe (Vlp, Ov), 

Tl, Tku (Ur-Tku), Tkus (Nnls) 

P 33:ssa olevan Jyviiskylan rungon matkustajat lasketaan Helsingista 
alkaen kohdan g) ( 9 3) mukaisesti. Samoin P 94 lasketaan Helsinkiin 
saakka erillisenii. 

2. Henkilojunat: 

a) Tpe-Nnls (juna 538): Tl, Lm (Ur, Hp), Tku, muut 

b) Pri-Tpe ( 462, 464, 470): Tpe, Tpe pp, Tpe etp, muut 

c) Kv-Pm (771); Pm lp, Pm pp, Pm itp, muut 
Pm-Kv (772): Kv itp, Kv etp, Kv lp, muut 

d) Hpk-Tpe (518): Tpe, Tku (Tl lp), Ri (Tl-Ri), Lh (Ri itp), 
Hki, muut 

e) Hpk-Sk (43, 567, 569, 571): Alv (My, Aht), Sk, Sk lp, Sk pp, 
muut 
Sk-Hpk (564, 568): Hpk, Hpk etp, Hpk itp, muut 
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f) Vs-Sk (560, 564, 568, 570): Sk, Sk etp, Sk pp, Sk (Hpk) itp, 
rnuut 

g) Sk-01 (601): Kha (Lpa), Pts (Jpa, Pnii), Kok, Yv, Yv itp, Yv 
pp, rnuut 
01-Sk (606, 610): Yv (Vti, Ou), Yv itp, Pts (Kok, Pna), Lpa 
(Kha), Sk, Sk etp, rnuut 

h) Yv-Ilm (593, 595): Ilrn pp, Ilrn etp, rnuut 
Ilrn-Yv (592, 594): Yv etp, Yv pp, rnuut 

i) 01-Kon (kaikki junat): Kon etp, Kon itp, Kon pp, muut 
Kon-01 (kaikki junat): 01 etp, 01 pp, 01, rnuut 

j) Tor-Kern ( 636, 642): Lla itp, Kern, Kern etp, rnuut 

k) Tor-01 ( 666): 01, 01 etp, 01 itp, rnuut 

1) Hpk-Pm (kaikki junat): Keu-Vn, Jy, Vko-Nri, Prn, Pm pp, 
Pm etp, Prn itp 
Prn-Hpk ( kaikki junat) : Lvt ( Hks), J y, Hpk pp, Hpk etp, Hpk 
lp, rnuut 

rn) Srj-Jy (940, 944) Jy 1p, Jy itp 

n) Kon-Pm ( 964, 968, 970): Pm, Pm 1p, Pm etp, muut 

o) S1-Par (kaikki junat): Jns (Par pp), Imr, Lr, Kv, Ri (Lh), Hki, 
muut 
Par-Sl ( 802, 804, 806): S1, Sl pp, muut 

p) Sl-Pm (kaikki junat): Pm lp, Pm pp, Pm etp, muut 

r) Pm-Jns (kaikki junat): Jns pp, Jns etp, Jns, muut 
Jns-Pm (kaikki junat): Pm lp, Pm pp, Pm etp, rnuut 

s) Jns-Kon ( kaikki junat): Kon, Kon lp, Kon etp, muut 
Kon-Jns (kaikki junat): Jns, Jns 1p, Jns etp, muut 

Edelliimainituissa henkilojunissa sijoitetaan ryhmaan "muut" ne matkus
tajat, joita ei ryhmitellii tarkemmin. Laskentapaikat ovat samat seka kauko
ettii paikallisjunissa. 

Kaytetyt lyhennykset: jk = ja kauemmaksi 
etp = etelapuolelle 
itp = itapuolelle 
pp = pohjoispuolelle 
lp = lansipuolelle 
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LASKENTALOMAKKEIDEN TAYTTO 

Laskentalomakkeen "maaraalueet"-riville on merkittava k a i k k i ao. 
junan ja rataosan kohdalla luettelossa mainitut maaraalueet ja ennen kaik
kea 1 u e t t e 1 on m u k a is e s sa j a r j e s t y k s e s sa. Matkustajien 
lukumaarat merkitaan siten, etta kullakin laskentapaikalla ( erikseen saavut
taessa ja lahtiessa) selviaa silla hetkella junassa oleva k o k o m a t k u s
t a j am a a r a jaoiteltuna maaraalueittain. Ellei jollekin maaraalueelle ole 
matkustajia, merkitaan ko. sarakkeeseen -. 

Kukin matkustaja merkitaan sille maaraalueelle, jolla han poistuu ju
nasta joko jaadakseen tai vaihtaakseen junaa. Jos risteysasemalla tai junan 
paateasemalla on poikkeavaan suuntaan tai kauemmaksi matkustavia varten 
varattu oma maaraalue, merkitaan matkustaja talle alueelle. 

Maaraaluejakautuman muuttuessa on aina aloitettava uusi lomake. Kun 
junassa on edella mainitussa tapauksessa kaksi tai useampia runkoja, jotka 
lasketaan eri tavalla, ei naita saa yhdistaa samalle lomakkeelle. Paiva- ja 
makuuvaunuista tehdaan ilmoitus eri lomakkeille. 

Lomakkeissa olevat vanhentuneet merkinnat MK ja kiitojuna tarkoitta
vat erikoispikajunia. 

Matkustajien lukumaarien kerailyn helpottanuseksi voidaan kiiyttaa ke
railylomaketta (lorn. n:o 4482) tai kerailyliuskaa (lorn. n:o 4480)' johon 
voi lipuntarkastuksen yhteydessa lippupihdeilla lavistaa reian osoittamaan 
matkustajan maaraaluetta. Kerailyliuskat voi jakaa tarpeen mukaan eri suu
ruisiin kenttiin, jotka merkitsevat eri maaraalueita. Kunkin laskentapaikan 
jalkeen siirretaan kerailytiedot yhteenlaskettuina varsinaiselle laskentalomak
keelle. 

Taytetyt lomakkeet on jatettava kotiasemalle, jolta ne tarkastettuina ja 
junittain jarjestettyina lahetetaan paivittain tietokonetoimistoon, kuitenkin 
viimeistaan heinakuun 21. paivaan mennessa. 

Lomakkeen tayttamisessa noudatetaan muutoin soveltuvin kohdin 
A.J.S:n 46 §:n 9. ja 10. kohdassa annettuja ohjeita. Lahempia ohjeita an
netaan lisaksi liikennepiirien toimistoista ja kotiasemilta. 

Lomakkeiden perusjakelu suoritetaan painatusjaoston toimesta suoraan 
junanvarusteluasemille. 

(Lko 31918/67/79, 21. 6. 73.) VT 26 a/73. 



Ajankohtaista 

Salamalla varustettu kilpi ilmoittaa H EN G E NV A A R A S T A, 
joka uhkaa kilven yiapuoiella oievista jannitteisista ajojohdoista ja 
muista rakenteista. 

Joutuessasi kiipeamaiin portaita tai tikkaita ja samalla kenties ohit
tamaan taman salamakilven, varmistaudu siita, etta ajojohto on tehty 
jannitteettomaksi ja maadoitettu. Muuten taman kiiven ohittaminen 
on todella hen g en v a a r a IIi s t a. 
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VIRALLISIA 
TIEDOTUKS lA 

1973 N:o 27 

Vllttaus Vlralllslin tiedotukslln merkltiin: VT 1f72.2 (- Jehden numero. vuosl, 
asian numero). Jakelun muutokset on ilmoitettava palnatusjaostoon. 
To I m It us: Rautatiehallitus, Jehtlpalvelu. 5. 7. 1973 

sis a 11 y s: 

1. Tyoaikalain ja ryoaikasopimuksen so
veltamisohjeet val tionrautateilUi. 

2. Liikennepaikkojen valimatkat -julkaisu. 

3. Paineastioiden hankima ja valmistus 
uusien saiinnosten mukaan. 

4. Avoimia virkoja ja toimia. 
5. Kadonneita henkilokortteja. 

Tyoaikalain ja tyoaikasopimuksen soveltamisohjeet 1 
valtionrautateillii 

Valtiovarainministerio on kirjeellaan n:o VM 21/14-28/73, 5. 6. 
197 3 ilmoittanut hyvaksyneensa tyoaikalain ja tyoaikasopimuksen so
veltamisohjeita valtionrautateilla koskevan rautatiehallituksen esityk
sen, jonka mukaan Virallisissa tiedotuksissa 37 a/72 julkaistujen tyo
aikalain soveltamismaaraysten 12 §:n 3 kohta sekii 19 §:n 6 ja 9 mo
mentti muutetaan 1. 4. 1973 jalkeen alkavan ensimmaisen tyojakson tai 
tyoviikon alusta lukien nain kuuluviksi: 

12 § 3. Arkipyhallii tarkoitetaan muuksi kuin sunnuntaipaiviiksi 
sattuvaa uudenvuodenpaivaa, loppiaista, pitkaperjantaita, toista paa
siaispiiivaii, vapunpiiivaa, Kristuksen taivaanseenastumisen paivaa, hel
luntain valmistuspiiivaa, juhannuspaivaa, pyhiiinpaiviiii, itsenaisyyspai
viiii, joulupaiviia ja tapaninpaivaa. 

19 § 6 mom. Virkamiehen tuntipalkka lasketaan vuosipalkasta 
siten, etta vuosiperuspalkan tai vuosipalkkion sekii ikiilisien, kalliin
paikanlisien ja syrjaseutulisien summa jaetaan luvulla 2064 tai sanotun 
summan yksi kahdestoistaosa jaetaan luvulla 172. Korvauksia lasket
taessa tasoitetaan tyojakson (vast. tyoviikon) tyoaikojen loppusumma 
taysiksi tunneiksi siren, etta puolta tuntia lyhyempi aika jatetaan otta
matta huomioon sekii puoli tuntia ja sita pitempi aika korotetaan lii
himmaksi taydeksi tunniksi. 

19 § 9 mom. Muuna arkilauantaina kuin paiisiaislauantaina kello 
12.00-18.00 valisenii aikana tehdysta tyoaikalain 6 §:n tarkoitta-

13194/73 
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masta periodityosta suoritetaan korvausta 15 % asianomaisen virka
rniehen yksinkertaisesta tuntipalkasta . Paasiaislauantaina, juhannus- ja 
jouluaattona tehdysta tyosta suoritetaan ko. kalenterivuorokaudelta 
aattopaivanlisaa 50 % asianomaisen virkamiehen yksinkertaisesta tunti
palkasta . 

(Rh n:o .8'30/111/73, 28 . 6. 73 .) VT 27/73 . 1. 

Liikennepaikkojen valimatkat -julkaisu 

Tiedustelujen johdosta ilmoitetaan, etta Kurkimaen liikennoimistapa
merkinta sarakkeessa 5 on oleva kuten VT:ssa N:o 20/73.3 on ilmoi
tettu Hrl Tt. (Lko 22676/67/73 , 26. 6. 73.) VT 27/73 . 2. 

3 Paineastioiden hankinta ja valmistus uusien saannosten 
mukaan 

Paineastiatoiminnan uudelleen jarjestamiseksi on valtioneuvosto an
tanut paiitokset paineastiain hitsauksesta ( 232/71) , paineastiain raken
neaineista ( 619/71) ja paineastiain ja niiden osien mitoituksesta 
(837/71). Viimeksi mainittu on astunut voimaan 1. 7. 1972. Kauppa
ja teollisuusministerio on lisaksi kirjeellaiin n:o 21/020/72, 29. 6. 72 
samoin kuin paineastiain tarkastuslaitos kiertokirjeellaiin n:o 3/72, 
31. 5. 72 antanut maiiraykset ja ohjeet paineastiain mitoituksesta ja 
valmistamisesta tarpeelliseksi katsottuna siirtymakautena 1. 7. 72-
30. 6. 73, jonka kuluessa on voitu valmistaa paineastioita miiaratyin 
edellytyksin vanhojen lujuuslaskujen ja piirustusten perusteella. 

Kun 1. 7. 73 siirrytiiiin noudattamaan taysin paatosten maarayksia 
seka paineastilakia ( 98/73), on huomattava, etta kaikkien paineastioi
den, myos sellaisten, joita aikaisemminkin on valmistettu ns. vanhojen 
hyvaksymispiiiitosten ja piirustusten mukaan, valmistus voidaan aloittaa 
vasta sen jalkeen, kun niille on saatu paineastiain tarkastuslaitokselta 
uusi rakennesuunnitelmapiiatos. Se puolestaan edellyttiiii jokaisessa ta
pauksessa uusien piirustusten, suunnitelrnien ja laskel:mien laatirnista. 

Ryhdyttaessa hankkimaan joko kiinteiden laitteiden, liikkuvan ka-
1uston tai muiden laitteiden paineastioita erillisinii tai laitekokonai
suuksina tai raaka-aineina on asiaki1iat liihetettavii paineastiain piiri
tarkastajalle koneteknilliseen toimistoon rakennesuunnitelrnien ja lau
suntojen antamista varten. Edellii mainittu koskee myos useimmissa 
tapauksissa kuljetettavia kaasusiiilioita ja niiden laitteita. 

(Ko 1641/410/73, 29 . 6. 73 .) VT 27/73. 3. 
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Avoimia virkoja ja toimia 4 
Kolmannen luokan 1. pl asemapiiiillikon virka (A 25 pl). Rauta

tiehallituksen liikenneosaston piiallikolle osoitetut kirjalliset hakemuk
set on toimitettava rautatiehallituksen kirjaajalle viimeistaan elokuun 
1 piiiviina 1973 ennen kello 12 (postitse ennen virka-ajan paatty
mistii). 

Edellii mainittuun kolmannen luokan 1. pl asemapiiiillikon virkaan 
(A 25 pl) nimitetty tullaan sijoittamaan toistaiseksi Kemijiirven lii
kennealueelle ( Kjii). 

Alemman palkkaluokan ensi luokan rakennusmestarin (A 22) virka, 
to is taiseksi Tam pereen rata piirissii ( Haapamiiki ) . Ra taosas ton j oh ta j aile 
osoitetut kirjalliset hakemukset dn toimitettava rautatiehallituksen kir
jaajalle viimeistiiiin tulevan elokuun 1 piiiviinii ennen klo 12.00 (pos
titse ennen virka-ajan piiiittymistii). 

Kolme rataesimiehen tointa, toistaiseksi Oulun ratapiirissii ( Nuojua, 
Kemi ja Tornio). Rataosaston johtajalle osoitetut hakemukset on toi
mitettava Oulun ratapiirin piiiillikolle viimeistiiiin 3. 8. 1973. 

HUOM. 

Rautatiehallituksen kirjaajan osoite: Vilhonkatu 13, 00100 Hel
sinki 10. 

Kadonneita henkilokortteja 5 
Lahden aseman tilapaiselle asemamiehelle Osmo Veikko Ilmari Monoselle 

4. 10. 1967 annettu henkilokortti n:o 57329 on kadonnut ja kuoletetaan. (Hki lp 
2249/14/73 , 27. 6. 73 .) 

Konepajatyolainen Reijo Hattberg ei ole palauttanut hiinelle kirjoitettua hen
kilokorttia n:o 180303, joka taten kuoletetaan. (Psi knp 28. 6. 73 .) 



Ajankohtaista 

Radankorjaustoissa, rakennuksilla, kone- Ja korjauspajoilla, joilla 
kaytetaiin nostokoneita tai -laitteita tai joilla joudutaan tyoskentele
maan eri tasoilla, on aina olemassa vaara ylhaalta putoavista esineista 
tai paahiin kohdistuvista iskuista. Tasta syysta 

kayta aina suojakyparaa, mutta 

varo silti ylhaalta uhkaavaa vaaraa. 

Helsinki 1973. Valtion painatuskeslrus 



VIRALLISIA 
TIEDOTUKS lA 

1973 N:o 28 
Vilttaus Vlrallislin tiedotukslin merkitaan: VT 1/72.2 (- lehden numero, vuosl, 
asian numero). Jakelun muutokset on ilmoitettava painatusjaostoon. 

To I mIt us: Rautatiehallitus, lehtipalvelu. 12. 7. 1973 

sis a 11 y s: 

1. VR Virallisia tiedotuksia 26 a/73. 
2. Pohjoismainen tavaratariffi. 
3. NORDEG-tariffi. 
4. Ulkomaan va1uutan muuntokurssit 

tavaraliikennetta varten. 
5. Linjaradio Oulu-Tornio. 

6. Rautateiden Aikatau1u ( "Turisti"): 
muutos . 

7. Konteinerikuljetuksia koskevat rahti
sopimukset. 

8. Romuvaunujen punnitseminen. 
9. Avoimia virkoja ja toimia. 

VR Virallisia tiedotuksia 26 a/73 1 
Erillisena on julkaistu 2. 7. 1973 VR Virallisia tiedotuksia 26 a/73, 

jonka sisiilto on: Matkustajalaskenta 11 .-17. 7.1973.- O ikaisu: 
Virheellinen ladonta 11-17.6. pitaii olla 11.-17. 7. 

Pohjoismainen tavaratariffi 2 
Pohjoismaiseen tavaratariffiin ( vaunukuormatariffi n:o 9760 ja 

kappaletavaratariffi n:o 9761) tulee voimaan 1. 8. 73 lisiilehti n:o 3, 
joka sisiiltiia mm. Norjan rahtiosuuksien korotuksen noin 10 % :lla. 
Lisalehden ruotsinkieliset kappaleet jaetaan niiden saavuttua Ruotsista, 
mutta suomenkielinen painos valmistuu todenniikoisesti vasta elokuun 
puolella. Norjaan menevien lahetysten uudet rahdit voidaan ennen suo
menkielisen lisiilehden valmistumista saada esim. tariffitoimistosta, 
puh. 2716. 

(Tft n:o Tou 35/252/73, 4. 7 . 73.) VT 28/73. 2. 

NORDEG-tariffi 3 
NORDEG~tariffiin ( tariffi n :o 9162) ilmestyy 1. 8. 1973 lisiilehti 

n:o 42, joka sisiiltiiii mm. Norjan rahtiosuuksien korotuksen (n. 
10 %) . Lisalehti jaetaan sen saavuttua Saksasta. 

(Tft n:o Tou 11/252/73, 3 . 7. 73 .) VT 28/73. 3. 

13410/73 
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4 Ulkomaan valuutan muuntokurssit tavaraliikennetta 
varten 

Muuntokurssit rautatieyhdysllikenteessa ovat 15. 7. 197 3 alkaen 
seuraavat: 

Luku
miiiirli 
100 
100 

1 
1 

100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 

1 
100 

1 

Rahayksikko 

Alankomaiden florilnia ( gulden) . . . . .. 
Belgian frangia ................... . 
Bulgarian leva ................... . 
Englannin punta .................. . 
Espanjan pesetaa ................. . 
I tali an lliraa . . . . . . . . . . . . . . . . . . ... . 
I tavallan shillinkiii . . . . . . . . . . . . .... . 
Jugoslavian dinaria ................ . 
Kreikan drakmaa ................ .. 
Luxemburgin frangia .............. . 
Neuvostoliiton ruplaa, clearing- ..... . 
Norjan kruunua . . ................ . 
Portugalin escudoa . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Puolan zlotya .................... . 
Ranska~ fr~~~a . . ................ . 
Romaruan !etta ................... . 
Ruotsin kruunua ................. . 
Liinsi-Saksan markkaa .............. . 
Itii-Saksan markkaa ............... . 
Sveitsin frangia ................... . 
Tanskan kruunua ................. . 
Tshekkoslovakia.n kruunua .......... . 
USA:n dollari .................... . 
Unkarin forinttia ................. . 
Kultafrangi . . . . . . . . . . . . . . . . . . .... . 
Suomen markan kansainviilinen lyhennys 
on ............................. . 

Lyhennys 

Fl 
FrB 
Leva 
£ 
Pta 
Lit 
Oes 
Din 
Dr 
Frlux 
Rbl 
NKr 
Esc 
Zl 
FF 
Lei 
SKr 
DM/DBB 
M 
Frs 
DKr 
Kcs 
$ 
Ft 
FrOr 

FM 

(Tft n:o Tou 42/230/73, 9. 7. 73.) VT 28/73. 4. 

5 Linjaradio Oulu-Tornio 

mk 

143,00 I 
10,40 
3,85 
9,5o I 
6,55 
0,65 

21,5o I 
23,00 
13,00 
10,40 

508,30 
69,90 
16,00 
19,70 
n,oo I 
76,50 
91,00 I 

157,50 
135,00 
133,00 I 
65,40 
65,00 

3,62 
15,70 

1,54 

Linjaradiojarjestelma rataosalla Oulu-Tornio otetaan kayttoon 
torstaina heinakuun 12 piiivana 1973. LHkennepaikkaradioita on seu
raavilla paitkoilla: Oulu, Tuira, Haukipudas, Ii, Olhava, Kuivaniemi, 
Simo, Kemi, Laurila ja Tornio. Kiiytettiiva kanavaryhma on I. Radio
puhelimien kayttoohjeet ovat julkaisussa VR 2740. 

(Lko 22170/435/73, 6. 7. 73.) VT 28/73. 5. 
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Rautateiden Aikataulu ( "Turisti"): muutos 6 
Otsikossa mainitussa aikataulukirjassa sivulla n:o 179, julkaistu 

linja-autoliikenteen matkalippuhinnasto on liikenneministerion plilitok-
sella muu tettu 1. 7. 197 3 lukien seuraavaksi: 

Pikavuoron lisiimaksu 2 mk 

km mk km mk km mk km mk km mk 

6 1,00 96 8,80 201 17,40 306 26,50 411 35,20 
8 1,20 99 9,00 204 17,70 309 26,70 414 35,40 

10 1,30 102 9,30 207 17,90 312 27,00 417 35,60 
12 1,50 105 9,60 210 18,20 315 27,30 420 35,80 
14 1,70 108 9,80 213 18,50 318 27,50 423 36,00 
16 1,80 111 10,00 216 18,80 321 27,80 426 36,20 
18 2,00 114 10,20 219 19,00 324 28,10 429 36,40 
20 2,20 117 10,50 222 19,30 327 28,40 432 36,70 
22 2,40 120 10,80 225 19,60 330 28,60 435 36,90 
24 2,60 123 11,00 228 19,80 333 28,80 438 37,10 
26 2,80 126 11,20 231 20,00 336 29,00 441 37,30 
28 3,00 129 11,40 234 20,20 339 29,30 444 37,50 
30 3,20 132 11,70 237 20,50 342 29,60 447 37,70 
32 3,40 135 11,90 240 20,80 345 29,80 450 38,00 
34 3,60 138 12,20 243 21,10 348 30,00 453 38,20 
36 3,80 141 12,40 246 21,30 351 30,30 456 38,40 
39 4,00 144 12,60 249 21,60 354 30,60 459 38,60 
42 4,20 147 12,90 252 21,90 357 30,90 462 38,80 
45 4,40 150 13,10 255 22,10 360 31,10 465 39,00 
48 4,60 153 13,40 258 22,40 363 31,40 468 39,20 
51 4,90 156 13,60 261 22,70 366 31,60 471 39,40 
54 5,20 159 13,90 264 22,90 369 31,90 474 39,70 
57 5,40 162 14,20 267 23,10 372 32,20 477 40,00 
60 5,70 165 14,40 270 23,40 375 32,50 480 40,30 
63 6,00 168 14,60 273 23,70 378 32,70 483 40,50 
66 6,20 171 14,90 276 23,90 381 33,00 486 40,70 
69 6,50 174 15,20 279 24,20 384 33,20 489 40,90 
72 6,70 177 15,40 282 24,50 387 33,40 492 41,10 
75 7,00 180 15,70 285 24,80 390 33,70 495 41,40 
78 7,20 183 16,00 288 25,00 393 34,00 498 41,60 
81 7,50 186 16,20 291 25,30 396 34,20 501 41,90 
84 7,70 189 16,40 294 25,50 399 34,40 504 42,10 
87 8,00 192 16,70 297 25,70 402 34,60 507 42,40 
90 8,30 195 17,00 300 25,90 405 34,80 510 42,60 
93 8,50 198 17,20 303 26,20 408 35,00 

Samalla huomautetaan, ettli myytliessli VT:ssli 23/73.14 olevan 
Vihanti-Raahe lin j a-au toyhdysliikennesopimuksen mukaisia yhdys-
Hikennelippuja on nlii:stli lipuista kannettava 16. 7. 1973 lukien edellli 
mainitun hinnaston mukainen maksu ( 3 ,80. mk). 

(Lt n:o Lko 2270-8/66/73, 9. 7. 73.) VT 28/73. 6. 
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1 Konteinerikuljetuksia koskevat rahtisopimukset 

VT 15/73. kohdassa 4 mainittuun luetteloon asiakkaista, joiden 
kanssa on tehty konteinerikuljetuksia koskevia rahtisopimuksia, lisatalin 

Henry Nielsen Oy / Ab . . . . . . . . . . . . . . rahtisopimus 1177 
(Lko 2483/645/73, 28. 6. 73.) VT 28/73. 7. 

8 Romuvaunujen punnitseminen 

VT:ssa n :o 12/70.4 ja 29/70.6 on maarihty, etta Imatrankoskelle Ovako 
Oy:lle (ent. Oy Vuoksenniska Ab) ja Pohjankurun Ovako Oy:lle (ent. Oy 
Fiskars Ab) liihetettavien romukuormien punnitus suoritetaan vastaanottajan vau
nuvaa'alla. Kirjelmiilla n :o Lko 21113/2968 on ilrnoitettu, etta Valmet Oy:n 
Rautpohjan Tehtaalle Jyvaskylaan ja Oy Wiirtsila Ab:n Taalintehtaalle Saloon 
liihetettavien romuliihetysten punnitsemlnen suoritetaan ainoastaan maaraasemien 
(JyvaskyHi, Salo) VR:n vaunuvaa'oilla. 

Naiden lisiiksi Salon Romullike Oy:lle Saloon liihetettavien romuliihetysten 
punnitseminen suoritetaan VR:n vaunuvaa'alla Salossa, ja Kuusakosk:i Oy:lle 
Myllyojalle liihetettavien romuliihetysten punnitseminen suoritetaan vastaanottajan 
vaunuvaa'alla. 

Koska edelleen on esiintynyt paljon tapauksia, etta edella mainituille vastaan
ottajille osoitettuja romukuormia on punnittu rautatien vaunuvaa'oilla liihetys- tai 
viiliasemilla, huomautetaan, etta naiden romukuormien rahtik:irjoihin on liihetys
asemien liitettava punnituspyynto maininnalla: Punnitaan maiiraasemalla (Jy ja 
Slo) tai punnitaan tehtaan vaunuvaa'alla maaraasemalla (lmk, Pku ja Myl) . Naita 
romukuormia ei punnita lahetys- tai valiasemilla, ellei tavaran liihettaja sita erik
seen pyyda amalia kustannuksellaan tapahtuvaksi, tai ellei ole aihetta epiiilla, etta 
vaunun kantavuus on tullut ylitetyksi. 

Maiiraasemilla suoritetun punnituksen mukainen nettopaino ja rahti merki
taan rahti)drjan osiin 2-4 seka punnituspyyntoon ja punnituspyynto palautetaan 
heti liihetysasemalle, jossa nettopaino ja rahti merk:itaan rahtik:irjan 1 ja 5 osiin. 

Tatii punnitusmenetelmaa sovelletaan myos romuliihetyksiin, joissa valtion
rautatiet on liihettiijiina. 

(N:o Lko 31971/412/73, 4. 7. 73.) VT 28/73. 8. 

9 Avoimia virkoja ja toimia 

Yksi yp 2 l rakennusmestarin (A 20) virka, toistaiseksi Tampereen 
ratapiirissa Tampereen vastuualueella (Tampere) erikoistehtavana rata
tyokoneiden valvonta. Rataosaston johtajalle osoitetut hakemukset on 
toimitettava rautatiehallituksen kirjaajalle viimeistiian 9. 8. 1973 ennen 
kello 12 ( postitse ennen virka-ajan paattymista). 

Nelja rataesimiehen tointa, toistaiseksi kolme Tampereen ratapii
rissa (Tampere, Nokia ja Turku), joissa asunnot 2 h + k varattu 
seka yksi Helsingin ratapiirissa (Lahti). Rataosaston johtajalle osoi
tetut hakemukset on toimitettava ao. ratapiirin paallikolle viimeistalin 
9. 8. 1973. 

HUOM. Rautatiehallituksen kirjaajan osoite: Vilhonkatu 13, 
00100 Helsinki 10. 

Helsinki 1973. Valtion palnatuskeskus 



VIRALLISIA 
TIEDOTUKSIA 

1973 N:o 29 

Vllttaus Vfralllslln tfedotuksffn merkftiin: VT 1(72.2 ( - lehden numero, vuosi, 
asfan numero). Jakelun muutokset on ffmoftettava pafnatusjaostoon. 
To I mIt u u Rautatfehaffltus, lehtfpafvefu. 19. 7. 1973 

Si s iillys: 

1. Sairausvakuutuslain muuttaminen. 
2. Matkakustannusten korvaamisesta val

tion tyontekijoille annetun valtio
neuvoston piiiitoksen muuttaminen. 

3. VR Matkailuliput 1973. 
4. Ulkomaan valuutan muuntokurssi t 

henkilOlirkennettii ja kiitotavaralii
kennettii varten. 

Asetuskokoelmassa on julkaistu: 

5. Tavaravaunujen puhdistamis- ja kun-
nossapitoviikko 23-28. 7. 

6. Veniilaisten vaunujen puhdistaminen. 
7. Rautateiden kuljetusverkko. 
8. Avoirnia virk:oja ja toimia. 
9. Kadonneita henkilokortteja. 

Sairausvakuutuslain muuttaminen 1 

Laki 
sairausvakuutuslain muuttamisesta. 

Annettu Helsingissii 15 piiiviina kesiikuuta 1973. 

Eduskunnan paatoksen mukaisesti kumotaan 4 paivana heinakuuta 
1963 annetun sairausvakuutuslain (364/ 63) 7 §:n 2 momentti ja 10 
§:n 4 momentti seka muutetaan 5 §:n 1 momentin 4 kohta, sellaisena 
kuin se on 14 paivana tammikuuta 1966 annetussa laissa (5/66), 
6 §, 10 §:n 3 momentti, 11 §, sellaisena kuin se on 14 paivana tammi
kuuta 1966 ja 4 paivana heinakuuta 1969 annetuilla laeilla (5/66 ja 
464/69) muutettuna, ja 47 § niiin kuuluviksi: 

5 §. 
Sairaanhoitona korvataan sen mukaan kuin jaljempana saadetaan: 

4) laakarin, asianmukaisen ammattikoulutuksen saaneen henkilon 
tai vakuutetun taman lain mukaan korvattavan sairauden johdosta suo
rittamat matkakustannukset. 

13559/73 
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6 §. 
Sairaanhoidon kustannuksista suoritetaan korvausta siltii osin, 

minkli hoito tarpeettomia kustannuksia viilttlien, vakuutetun terveyden
tilaa kuitenkin vaarantamatta, olisi tullut vakuutetulle maksamaan. 

10 §. 

Hampaiden hoitoon llittyvat matkat korvataan vain, jos niiden yh
teydessli annettu hampaiden hoito korvataan. 

11 §. 
Vakuutetun matkakustannuksista suoritetaan korvausta se mliiirli, 

minkii matka olisi tullut maksamaan kiiyttlien halvinta matkustus
tapaa. Jollei vakuutettu ole kiiyttlinyt halvinta matkustustapaa, mlilirli
talin korvaus todellisten kustannusten perusteella vain, jos kaytetyn 
matkustustavan on katsottava olleen sairauden laadun tai liikenneolo
suhteiden vuoksi perusteltu. 

Jos vakuutettu tutkimuksen tai hoidon vuoksi taikka liikenneolo
suhteista johtuvista syista on joutunut yopymlian matkalla, suoritetaan 
hiinelle yopymisrahaa sen mukaan kuin asetuksella saadetliiin. 

Mikiili vakuutettu viilttiimlittli on tarvinnut saattajan matkan ai
kana, katsotaan saattajan matkasta aiheutuneet kustannukset vakuute
tun kustannuksiksi. 

47 §. 
Taman lain mukaista paivli- ja aitiysrahaa on haettava sen kunnan 

sairausvakuutustoimikunnalta, jossa vakuutetulla on varsinainen asun
tonsa ja kotinsa. Korvausta sairaanhoidosta taikka raskaudesta ja syn
nytyksesta aiheutuneista kustannuksista vakuutetulla on oikeus hakea 
muultakin kuin kotipaikkakuntansa sairausvakuutustoimikunnalta. Ase
tuksella siiiidetalin, milloin vakuutetulla on oikeus hakea pliiva- ja 
liitiysrahaa muulta kuin kotipaikkakuntansa sairausvakuutustoimikun
nalta. 

Asiat ratkaisee sairausvakuutustoimikunta kokouksessaan, jollei 
asiaa ole uskottu sairausvakuutustoimiston johtajalle tai toimiston 
muulle toimihenkilolle ratkaistavaksi toimikunnan puolesta. Kansan
elakelaitos malirlili asioiden siirtlimisesta toimiston johtajan tai muun 
toimihenkilon ratkaistavaksi. 

Sairausvakuutustoimikunnan puheenjohtajalta vaadittavasta pate
vyydesta siiiidetlian asetuksella. 

Tiimii Iaki tulee voimaan 1 pliiviinii elokuuta 197 3. 
(Asetuskokoelma n:o 496/73) (Hloj n:o Hlo 512/133/73, 11. 7. 

1973 - Vrt. K1 43 a/64 ja Kl 6/66. 1.) VT 29/73 . 1. 
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Matkakustannusten korvaamisesta valtion tyontekijoille 2 
annetun valtionneuvoston plilitoksen muuttaminen 

Asetuskokoelmassa on julkaistu: 

Valtioneuvoston plilitos 
valtion tyontekijoiden matkakustannusten korvaamisesta annetun 

valtioneuvoston plilitoksen muuttamisesta. 

Annettu Helsingissa 21 paivana kesakuuta 1973. 

Valtioneuvosto on valtiovarainministerii:in esittelysta muuttanut 12 
pliivanii heiniikuuta 1972 valtion tyi:intekiji:iiden matkakustannusten 
korvaamisesta antamansa paliti:iksen (553/72) 9 §:n, 13 §:n 2 mo
mentin, 14 §:n 1 ja 3 momentin, 15 ja 17 §:t, 18 §:n 1 momentin, 
19 ja 20 §: t, 23 §n 2 momentin ja 28 § :n nain kuuluviksi seka li
slinnyt paiitokseen nain kuuluvan uuden 30 a §:n: 

9 §. 
Tyi:intekijiin .tai toimihenkili:in omalla tai hallitsemallaan kulkuneu

volla asianomaisella luvalla tekemastii matkasta suoritetaan matkusta
miskustannusten korvausta seuraavasti: 

Autolla 

Moottoriveneella 
Moottorikelkalla 
Moottori pyi:iriilla 
Moottoripolkupyi:iralla 
Muulla tavalla 

Kunkin 1. 4. alkavan vuoden pituisen ajan
jakson 
- 5 000 ensimmiiiselta kilometrilta 33 pen

nia kilometrilta; 
- 10 000 seuraavalta kilometrilta 31 pen

nia kilometrilta; seka 
- seuraavilta kilometreilta 28 pennia kilo-

metriltli. 
Jos tehtavien suorittaminen edellyttaii pera
vaunun kuljettamista autoon klinnitettynii, 
suoritetaan edella sanotut kNometrimaksut 
4 pennillii korotettuina. Milloin asianomai
nen muutoin on joutunut kuljettamaan au
tossaan koneita tai laitteita, joiden paino 
ylittaa 100 kiloa tai joiden koko on suuri, 
suoritetaan korvaus kilometrilta 2 pennillii 
korotettuna. 
26 penrua kilometriltii 
20 pennia kilometrilta 
16 pennia kilometr~lta 
16 pennia kilometrHta 
10 pennia kilometrilta. 
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Paivarahat 

13 §. 

Milloin asianomainen joutuu matkan aikana olemaan yhdenjaksoi
sesti tyotehtavissa alueella, joka ulottuu yli 15 kilometrin etiiisyydelle 
hiinen tyopaikastaan tai asunnostaan tahi kun matka ulottuu toisen 
kunnan alueelle, yli 5 kilometrin etiiisyydelle kunnan rajasta, mitat
tuna yleisesti kiiytettya kulkutieta sen mukaan, tapahtuuko lahto asun
nosta tai tyopaikasta ja paluu vastaavasti asuntoon vai tyopaikkaan, 
suoritetaan 75 ensimmaiseltii matkavuorokaudelta piiiviirahaa 14 §:n 
mukaisesti ja sita seuraavilta matkavuorokausilta 75 prosenttia paiva
rahasta. 

14 §. 
0 sap a iva r aha suoritetaan, kun matka on kestiinyt 
1) yli 8 1;2 tuntia; tai 
2) yli 6 tuntia, jos enemmiin kuin 3 tuntia matkasta on tapahtu

nut kello 16-7 valisena aikana. 

Kun matka on kestiinyt enemmiin kuin yhden matkavuorokauden 
ajan ja siihen kaytetty aika ylittaa viimeisen matkavuorokauden yli 
kahdella tunnilla, se oikeuttaa uuteen osapiiiviirahaan, ja yli kahdella
toista tunnma, se oikeuttaa uuteen kokopiiiviirahaan. 

15 §. 
Paiviirahaa suoritetaan 
1) osapiiivarahana jokaiselta paivarahaan oikeuttavalta matkavuoro

kaudelta, josta matkaan on kaytetty 14 §:n 1 momentin 1 tai 2 koh
dissa mainitut vahimmiiisajat: 

Kaupunkipaivaraha . . . . .......... . 
Pohjois-Suomen piiiviiraha . . .. .. .. . 
Korottamaton piiiviiraha .. . .. .. ... . 

17,-
14,-
13,-

Kaupunkipiiiviiraha suoritetaan jokaiselta matkavuorokaudelta, jonka 
aikana asianomainen on kaupungissa tai kauppalassa tyotehtiivien hoi
tamisen, yopymisen tai muun piitevan syyn perusteella oleskellut yli 
kuusi tuntia. Vastaavin perustein suoritetaan Pohjois-Suomen paivii
raha oleskelusta Lapin laanin maalaiskunnissa seka seuraavissa Oulun 
liilinin maalaiskunnissa: Hyrynsalmi, Kuhmo, Kuusamo, Pudasjarvi, 
Puolanka, Ristijarvi, Sotkamo, Suomussalmi ja Taivalkoski. 

2) kokopiiiviirahana jokaiselta paiviirahaan oikeuttavalta matka
vuorokaudelta, josta matkaan on kiiytetty 14 § :n 2 momentissa mai
ni ttu viihimmiiisaika: 



-5-

Helsingin paivaraha . . ... . .. . ... . . 
Muu paivaraha . . ... . . ... .. ... . . . 

31 ,-
29,-

29 

Helsingin piiivaraha suoritetaan jokaiselta matkavuorokaudelta, 
jonka aikana asianomainen on Helsingin kaupungissa tyotehtavien hoi
tamisen, yopymisen tai muun patevan syyn vuoksi oleskellut yli kuusi 
tuntia. 

Taman paatoksen 1 § :n 5 momentissa tarkoitetuissa tapauksissa 
osapaivaraha suoritetaan kaupunkipaivarahana, Pohjois-Suomen paiva
rahana tai korottamattomana paivarahana sen mukaan, mihin ryhm1Hin 
asianomaisen tyomaan olosuhteet lahinna ovat verrattavissa. Koko
paivaraha suoritetaan muuna paivarahana. Taman momentin maarayk
sista voidaan erityisten syiden niin vaatiessa tyoehtosopimuksin poiketa. 

Ateriakorvaus 

17 §. 
Milloin matkasta ei tule suoritettavaksi paivarahaa, mutta tyon

tekija tai toimihenkilo on aterioinut tavanomaisen ruokailupaikkansa 
ulkopuolella vahintaiin 10 kilometrin etiiisyydella tyopaikastaan ja 
matka on kestanyt yli 6 tuntia, suoritetaan hanelle tasta ateriakorvausta 
7 markkaa. 

Majoittumiskorvaus 

18 §. 
Majoittumiskorvaus maksetaan paivarahan lisaksi matkalaskuun lii

tettavan majoitusliikkeen antaman tai muun luotettavan tositteen mu
kaisesti, kuitenkin enintaan vahvistettu enimmaismaara. Milloin majoit
tumismaksuun sisaltyy aterioita tai muita etuuksia, suoritetaan korvaus 
vain huoneen hinnan osalta. 

19 §. 
Edella 18 § :ssa tarkoitettujen majoittumiskorvausten enimmais

maarat matkavuorokautta kohti ovat: 

Helsingin kaupunki . . ... . ..... . 
- muut kunnat . .. .. . .. .. . . . . . . 

20 §. 

50,-
42,-

Edella 13 § :n 2 momentissa tarkoitetuissa tapauksissa valtion va
roista tositteen mukaisesti korvattavien majoittumiskorvausten enim
maismaarat ovat 75 ensimmiiiselta matkavuorokaudelta 19 §:ssa mai
nitut. Sita seuraavilta matkavuorokausilta suoritetaan vastaavasti enin
taan 75 prosenttia enimmaismaarista. 

2 
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Oppikurssilaisille suoritettavat korvaukset 

23 §. 

K u r s s i p a i v a r a h a a enintai:in vuoden kestavalta kurssiajalta 
suoritetaan tyontekijalle tai toimihenkilolle 15 markkaa jokaiselta ka
len teri vuorokaudelta. 

28 §. 
Henkilo, jolla ennen 1 paivaa elokuuta 1972 oli oikeus rautateilla 

I luokan paikkaan ja joka on ollut jatkuvasti valtion palveluksessa 
edella mainitun paivan jalkeen, sailyttaa sanotun oikeutensa. 

30 a §. 
Valtiovarainministerio antaa tarvittaessa tarkempia maaryksia taman 

paatoksen soveltamisesta. 

Tama paatos tulee voimaan 1 paivana heinakuuta 1973 ja sita so
velletaan 1 paivasta toukokuuta 1973 ja sita myohemmin alkaviin 
matkavuorokausiin. 

(Asetuskokoelma n:o 532/73) (Hloj n:o Hlo 513/125/73, 11. 7. 
1973- Vrt. VT 30/72. 1.) VT 29/73. 2. 

3 VR Matkailuliput 1973 

Koska Finnair Oy on muuttanut suoria Jentoyhteyksia, jotka on 
mainittu VT 11 a/73. 1. kohdassa olevassa "Lentomatkat"-luettelossa 
( sivu t 31-3 2 ) , pois tetaan luettelos.ta toistaiseksi seuraavat lento
matkat hintoineen: 

Kokkola/Pietarsaari-Oulu 
Oulu-Kokkola/Pietarsaari 
Oulu-Vaasa 
Tampere-Kokkola/Pietarsaari 
T ampere--V a a sa 
Vaasa-Oulu 

Samalla huomautetaan, etta ennenkuin lentomatkoja liitetaan mat
kailulippuun on matkustusmahdollisuudet tarkistettava Finnairin aika
tauluista. 

(N:o Lko 31159/66/73, 12. 7. 73.) VT 29/73. 3. 
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Ulkomaan valuutan muuntokurssit henkiloliikennettii 4 
ja kiitotavaraliikennettii varten 

Muuntokurssit rautatieyhdysliikenteessa ovat 16. 7. 1973 alkaen 
seuraavat: 
Luku-
maara 
100 
100 

1 
1 

100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 

1 
100 
100 
100 
100 

1 
100 

1 

Rahayksikko 

Alankomaiden floriinia (gulden) . . . . . . 
Belgian frangia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Bulgarian leva . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Englannin punta . . ..... ......... .. . 
Espanjan pesetaa ........ ..... .... . 
Italian liiraa ..................... . 
Itavallan shillinkiii ................ . 
Jugoslavian dinaria ................ . 
Kreikan drakmaa ................. . 
Luxemburgin frangia . . ...... . ..... . 
Neuvostoliiton ruplaa, clearing- ..... . 
Norjan kruunua .................. . 
Portugalin escudoa . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Puolan zlotya . . ...... ... ......... . 
Ranska!l fra~~~a . . . . . . . . . . . . . . . . .. . 
Romaruan le1ta ... ... ...... ....... . 
Ruotsin kruunua ................. . 
Liinsi-Saksan markkaa .............. . 
Itii-Saksa kiiyttaii kultafrangia ...... . . 
Sveitsin frangia . ......... . ...... .. . 
Tanskan kruunua .. ... .... .. . .. ... . 
Tshekkoslovakian kruunua ... .. .. ... . 
Turkin puntaa ................... . 
USA:n dollari .................... . 
Unkarin forinttia ............ . .... . 
Kultafrangi ...................... . 
Suomen markan kansainviilinen lyhennys 

Lyhennys 

Fl 
FrB 
Leva 
£ 
Pta 
Lit 
Oes 
Din 
Dr 
Frlux 
Rbl 
NKr 
Esc 
Zl 
FF 
Lei 
Skr 
DM 
FrOr 
FrS 
DKr 
Kcs 
Ltq 
$ 
Ft 
FrOr 

on .............................. FM 

(Tft n:o Tou 43/230/73, 11. 7. 73.) VT 29/73. 4. 

mk 

143,00 I 
10,50 
2,40 
9,62 
6,80 
0,70 

22,oo I 
24,65 
14,30 
1o,5o I 

524,10 
1o,oo I 
15,80 
19,15 
91,oo I 
76,60 
91,00 I 

157,00 
1,54 

133,00 I 
66,00 
66,40 
29,45 

3,7o I 
15,90 

1,54 

Tavaravaunujen puhdistamis- ja kunnostamisviikko 5 
23-28.7. 

Kuluvan vuoden toinen tavaravaunujen puhdistamis- ja kunnosta
misviikko on lko:n kirjelmiin n:o 22011/412/72 mukaisesti 23-28.7. 
Viikon aikana tapahtuneesta toiminnasta laaclitut yhteenvedot tulee 
piirien liihettaii yleiseen toimistoon. 

(N:o Lko 23007/412/73, 13. 7. 73.) VT 29/73. 5. 
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6 Venalaisten vaunujen puhdistaminen 

Koska SNT-Liiton taholta on tullut valituksia sinne palautuvien 
tavaravaunujen likaisuuden ja ovien ja pohjaluukkujen sulkematta jat
tamisien vuoksi, kehoitetaan asemia entista tehokkaammin valvomaan, 
etta tavaran vastaanottajat saattavat purkamansa vaunut luovutuskel
poiseen kuntoon. 

(N:o Lko 31907/61/73, 13. 7. 73.) VT 29/73. 6. 

7 Rautateiden kuljetusverkko 

VR 1296 Rautateiden kuljetusverkosta on valmistunut uusi painos 
paivattyna 1. 3. 1973. Tilattavissa painatusjaostosta. 

(Ptjo 11. 7. 73.) VT 29/73. 7. 

8 A voimia virkoja ja toimia 

Rautatiehallituksen hallinto-osastolla ovat haettavina: yksi psyko
login virka (A 28) ja yksi psykologin virka (A 26). Rautatiehallituk
sen paajohtajalle osoitetut hakemukset on toimitettava rautatiehalli
tuksen kirjaajalle viimeistaan 9 paivana elokuuta 1973 ennen klo 12.00 
( postitse ennen virka-ajan paattymista). 

Ylimi:iiiriiisen terveyssisaren toimen (A 18) viransijaisuus toistai
seksi rautatiehallituksen hallinto-osastolla. Tehtavaan otettava tullaan 
sijoittamaan terveydenhuoltojaostoon terveydenhuollon kehittiimis- ja 
suunnittelutehtaviin. Rautatiehallituksen hallinto-osaston johtajalle osoi
tetut hakemukset on toimitettava hallintotoimistoon viimeistaan 10. 8. 
1973 ennen kello 12 (postitse ennen virka-ajan paattymista). 

VR Virallisissa tiedotuksissa n:o 27. 4./73 ollut alemman palkka
luokan ensi luokan rakennusmestarin (A 22) virka Tampereen rata
piirissa (Haapamaki) haettavaksi j u 1 is tam in en peru u t eta an 
to is taiseksi. 

HUOM. 
Rautatiehallituksen kirjaajan osoite: Vilhonkatu 13, 00100 Hel

sinki 10. 

g Kadonneita henkilokortteja 

Pieksamaen varikolla palvelevalle veturinkuljettaja Huugo Allan Kohvakalle 
kirjoitettu henkilokortti n:o 131701 on kadonnut ja kuoletetaan. (Pm lp 771/ 
14/73, 6. 7. 73 .) 

Veturinkuljettaja Leevi Sorsalle Kouvolan varikolla kirjoitettu henkilokortti 
n:o 45023 on kadonnut 6. 4. 73 ja kuoletetaan. (Kv lpt 11. 7. 73.) 

Helsingin varikon vaununslivoojalle Maila Nuotiolle kirjoitettu VR:n he.n
kilokortti n:o 57753 on kadonnut ja kuoletetaan. (Hki lp 2553/14/73, 9. 7. 73 .) 

Helsinki 1973. Valtion painatuskeskus 



1973 

VIRALLISIA 
TIEDOTUKSIA 

N:o 29a 

Vilttaus Virallisiin tiedotuksiin merkitiiiin: VT 1/71.2 ( = lehden numero, vuosl, 
asian numero). jakelun muutokset on ilmoitettava painatusjaostoon. 

To I mit us: Rautatiehallitus, lehtipalvelu. 5. 7. 1973 

Vaunukuormien nouto- ja kotiinkuljetussopimus 

Virallisissa Tiedotuksissa n :o 52 a/70 julkaistu sopimus vaunukuormien 
kotiinkuljetuksista on uusittu 1. 6. 1973 alkaen siten, etta sopimukseen si
saltyy nyt myos vaunukuormien noutokuljetukset. Uusi sopimus kumoaa 
kokonaan edella mainitun vanhan sopimuksen siihen myohemmin tehtyine 
muutoksineen . 

Kuljetuskeskusten Liitto ry on jaserrkeskustensa edustajana allekirjoitta
nut sopimuksen. Jasenkeskuksis.ta, joita sopimuksessa sanotaan urakoitsijaksi , 
on nimi-, osoite- ja puhelintiedot liitteessa 1. 

Vastaavansisaltoisen sopimuksen rautatiehallituksen kanssa ovat tehneet 
myos Oy Pohjolan Liikenne Ab ja Viipurin Linja-Auto Oy sekii autoilija 
Mikko Stepanov. 

Eri yritysten toimialueet kiiyviit ilmi liitteestii 2, jossa luetellaan aakkos
jiirjestyksessii vaunukuormien kotiinkuljetusasemat toiminta- ja palveluval
miustietoineen. Asemien miiaraa on rationalisoimissyistii viihennetty enti
sestiian. 

Liite 3 sisaltiiii miiiiraykset vaunukuormien noutokuljetustariffista ja nou
toja koskevista hintasopimuksista. 

Liitteessa 4 on julkaistu nykyinen vaunukuormien kotiinkuljetustariffi, 
johon ei tiissii yhteydessa ole tehty muutoksia. 

Uusi sopimus liitteineen sisaltiiii seuraavaa: 

SOPIMUS 

Voimassa 1. 6. 1973 alkaen toistaiseksi 

Rautatiehallitus ja Helsingin kaupungista kotoisin oleva Kuljetuskeskus
ten Liitto r.y. jiisenkeskustensa edustajana ovat tehneet seuraavan vaunu
kuormien nouto- ja kotiirrkuljetustoimintaa koskevan sopimuksen. Liitteessii 
1 luetellaan jiisenkeskukset, jotka ovat hyviiksyneet tiimiin sopimuksen ja 

13328/73 
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antaneet siita kirjallisen sitoumuksen Kuljetuskeskusten Liitto r.y.:lle. Tassa 
sopimuksessa kaytetliiin eri jasenkeskuksista yhteisnimitysta urakoitsija. 

1. Rautatiehallitus luovuttaa urakoitsijan hoidettavaksi kaikki sellaiset 
vaunukuormien noutokuljetukset, joiden suorittamisesta on erikseen sovittu 
valtionrautateiden ja urakoitsijan kesken liitteessa 3 edellytetylla tavalla, 
seka sellaisten vaunukuormien kotiinkuljettamisen, jotka lahettaja on maa
rannyt kotiinkuljetettavaksi liitteessa 2 urakoitsijan hoidettavaksi maaritel
lyilla kotiinkuljetuspaikoilla ja joiden kuljetusmaksu on laskettu liitteessa 4 
julkaistun vaunukuormien kotiinkuljetustariffin mukaisesti. 

Urakoitsija sitoutuu hoitamaan edella mainitut vaunukuormien nouto- ja 
kotiinkuljetukset taman sopimuksen mukaisesti seka varaamaan niihin jal
jempana kohdassa 3 mainitut ennakkotiedot saatuaan tarvittavan maaran 
tarkoitukseen soveltuvia kuorma-autoja ja suorittamaan viivytyksetta kulje
tukset. 

Sellaisilla liitteessa 2 mainituiUa, urakoitsijan hoidettavilla liikennepai
koilla, joilla on kaytettavissa valtionrautateiden, Oy Pohjolan Liikenne Ab:n 
tai Viipurin Linja-Auto Oy:n kuorma-autoja rautatiehallitus voi taman sopi
muksen estamatta harkintansa mukaan kayttaa mainittuja autoja vaunukuor
mien nouto.. ja kotiinkuljetuksiin, milloin siihen on kysymyksessa olevista 
tehtavista suoriutumiseksi tarvetta ottaen huomioon kuljetettavan tavaran 
maaran, laadun ja kuljetusmaaraajan seka eri yrittajilla kaytettavissa olevan 
autokaluston soveltuvuuden ja riittavyyden. Vastaavasti niilla liikennepai
koilla, joilla esiintyvat vaunukuormien nouto- ja kotiinkuljetukset hoidetaan 
liitteen 2 mukaan Oy Pohjolan Liikenne Ab:n, Viipurin Linja-Auto Oy:n 
tai muiden yrittajien toimesta, rautatiehallitus voi kayttaa samalla tavalla 
myos urakoitsijan autoja. 

2. Tahan sopimukseen perustuvia nouto- ja kotiinkuljetustehtavia hoi
taessaan urakoitsija toimii valtionrautateiden asiamiehena. 

3. Lahetysliikennepaikka huolehtii siita, etta kuljetettavista vaunukuor
mista toimitetaan kaikki tarpeelliset ennakkotiedot urakoitsijalle: noutokulje
tuksista valittomasti ja kotiinkuljetuksista vaunujen lahti::ipaivana maara
liikennepaikan valityksella. 

4. Urakoitsija suorittaa noudetun tavaran siirtokuormauksen autosta 
vaunuun ja kotiinkuljetettavan tavaran siirtokuormauksen vaunusta autoon 
omalla henkili::ikunnallaan ja kuormausvalineillaan, ellei edella mainittua en
nakkoilmoitusta tehtaessa tai viimdstaan vaunun kuormaamis- tai purkamis
liikennepaikalla, jossa on kaytettavissa valtionrautateiden nostureita, trukkeja 
tai muita koneellisia kuormausvalineita, ole valtionrautateiden ja urakoitsijan 
kesken erikseen sovittu siita, etta kysymyksessa olevat tehtavat suoritetaan 
valtionrautateiden toimesta kayttiimilla hyvaksi sen kuormauslaitteita. Vii
meksi mainitussa tapauksessa on urakoitsijan autohenkilokunnan osallistut
tava mahdollisuuksiensa mukaan siirtokuormaukseen. 

Jos Iiikennepaikalla on vapaana valtionrautateiden haarukkavaunuja, saa 
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urakoitsija kayttaa niita korvauksetta lavakuormia vaunuun tai vaunusta 
siirtokuormattaessa. 

Urakoitsija noutaa tavaran lahettajalta asemalle ja kuormaa sen vaunuun 
siten kuin julkaisussa Tavaran kuormausmaaraykset (TKM) edellytetaan 
ottaen lisaksi huomioon sen, etta tavara voidaan maaraasemalla purkaa tar
koitetulla tavalla. Jos urakoitsija tekee kuormausvirheen, joka aiheuttaa pur
kamis- ja kotiinkuljetusvaiheen osalla valtionrautateille ylimaiiraisia kustan
nuksia, korvaa kuormaaja ne valtioruautateille. 

Urakoitsija toirnittaa tavaran rahtikirjaan merkityn osoitteen mukaisesti 
vastaanottajan varastoon tai muuhun vastaavaan paikkaan, minne se hanka
luudetta voidaan autolla kuljettaa ja jonne se voidaan kasiteltavyyden edel
lyttiimalla tavalla purkaa. Mikali asiakas esittaa tavaran varastoimiseen tai 
valitti:imaan jatkokuljetukseen kohdistuvia lisapalvelupyynti:ijii, urakoitsija voi 
harkintansa mukaan tiiyttiiii ne sopimaHa siita aiheutuvasta lisiilaskutuksesta 
suoraan pyynni:in esittiijiin kanssa. 

Urakoitsija on velvollinen ilman eri korvausta viemiiiin liihettiijiille nouto
kuljetusta varten tarvittavat valtionrautateiden kuormalavat ja kuljetussiiiliot 
sekii vastaavasti palauttamaan kotiinkuljetusten yhteydessii vastaanottajille 
jiittiimansa kuormalavat ja kuljetussailii:it. 

Kuormalavojen luovuttaminen valtionrautateiltii asiakkaille tapahtuu 
vaihtoperiaatetta noudattaen. Tama edellyttiiii, etta vietiiessii lavoja tyhjinii 
tai kuormassa asiakkaille samalla tuodaan vastaava miiiira samanlaatuisia joko 
tyhjia tai kuormattuja lavoja takaisin valtionrautateil:le. Ellei samanmiiiiriiinen 
vaihto ole mahdollista, on urakoitsija velvollinen antamaan asiakkaalle asian
mukaisesti tiiytetyn kuormalavakuitin (lomake n:o 3735.1 tai 3735.2). 

Vaihdon ehtona on lisiiksi, etta asiakkaalla on valtionrautateiden kanssa 
tehty kuormalavojen vuokrasopimus. Ellei vuokrasopirnusta ole, saa lavat 
jiittiiii vastaanottajille vain silloin, kun lavataakkoja ei voida luovutusvai
heessa purkaa. Tiilli:iin on myi:is aina kirjoitettava kuormalavakuitti ja huo
lehdittava lavojen palau ttamisesta ensi tilassa. 

5. Ellei urakoitsija suorita nouto- tai kotiinkuljetusta vaunun maksut
toman kuormaamis- tai purkamisajan kuluessa, on hiinen maksettava ylittii
valta ajalta vaununvuokraa yleisten miiiiriiysten mukaan. Asianomaisen lli
kennepiirin piiallikki:i voi, milloin erityisiii syitii on, harkintansa mukaan 
jatkaa maksutonta kuormaamis- tai purkamisaikaa enintiian kahdella vuoro
kaudella. Kuormaamis- tai purkamisaikaan ei lueta ennakkoilmoituspiiiviiii, 
jos se on sama kuin kuormaamis- tai purkamisajan alkamispiiivii. 

6. Urakoitsijan noutaessa tavaran antaa asiakas hiinelle asianmukaisesti 
tiiytetyn rahtikirjan, jonka urakoitsija toirnittaa liihetysliikennepaikalle. 

Jos urakoitsija noutaessaan tavaran havaitsee kuljetuspakkauksen tai itse 
tavaran vahingoittuneen tai rahtikirjaan merkitysta miiariistii osan puuttuvan, 
on hanen ilmoitettava asiasta liihettiijiille ja vaadittava haneltii rahtikirjaan 
selvitys pakkauksen tai tavaran kunnosta tai miiiirastii. 

Ottaessaan tavaran kotiinkuljetettavaksi on urakoitsijan tehtiivii vastaavat 
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ilmoitukset paikalliselle rautatien edustajalle, joka laatii vahingon selostuk
sen tai puuttumlsilmoitukseno 

7 o Urakoitsija on velvollinen antamaan kuittauksensa suoritettavakseen 
ottamasta kotiinkuljetustehtiivastii, johon sisaltyy myos rahtikirjaan merkit
tyjen mahdollisten kuljetus- ja muiden maksujen periminen lahetysten vas
taanottajaltao Maksujen tilittaminen ja vastaanottajan kuittaaman rahtikirjan 
3-osan palauttaminen rautatieliikennepaikalle suoritetaan valitti:imasti kul
jetustehtavan paatyttyao 

Vastaavalla tavalla on meneteltava kysymykseen tulevissa tapauksissa 
myos noutokuljetusten osaltao 

Suorittamastaan tilityksestii urakoitsija saa rautatieliikennepaikalta eril
lisen kuitino 

Todisteeksi kuljetustehtaviin suorittamisesta liikennepaikka antaa kulje
tuksen suorittajalle kysymyksessa olevasta rahtikirjasta lomakkeelle n:o 1940 
laaditun jaljennoksen tai vastaavan todisteeno Tama rahtikirjajaljennos tai 
vastaava laaditaan 2-osaisena, joihin aseman- tai toimistonhoitajan, jonka 
alaisuuteen liikennepaikka kuuluu, on merkittava tunnustuksensa kuljetuksen 
suorittamisestao T oinen jaljennoksista annetaan laskutustositteeksi kuljetuksen 
suorittajalle ja toinen lahetetaiin valittomasti Iiikennealueen paallikolleo 

8o Valtionrautatiet maksaa urakoitsijalle taman suorittamista nouto
kuljetuksista kuljetuskorvauksen liitteessii 3 mainituin perustein seka kotiin
kuljetuksista liitteessa 4 julkaistun vaunukuormien kotiinkuljetustariffin mu
kaisesti siten, etta korvaus on seka nouto- etta kotiinkuljetuksissa saman
suuruinen kuin rahtikirjaan merkitty vastaava nouto- tai kotiinkuljetusmaksuo 

J os kotiinkuljetustariffia on sovellettu virheellisesti, suoritetaan rahdin
oikaisu ja urakoitsijalle maksetaan kuljetuskorvaus oikaistun tariffin mukaano 

Jos tavaran kasiteltavyys rautatiekuljetuksen aikana on muuttunut, suo
rittaa valtionrautatiet urakoitsijalle korvauksen tasta johtuvan muuttuneen 
tariffin mukaisestio Muutoksesta on valtionrautateiden toimesta tehtava mer
kinta rahtikirjaano 

Kuljetnskorvauksen on urakoitsija oikeutettu laskuttamaan puolikuukau
sittain jalkikateeno Laskut laaditaan liikennealueittain ja osoitetaan sen lii
kennealueen paallikolle, jonka alaisuuteen kysymyksessa olevat liikennepaikat 
kuuluvato Laskussa erotetaan nouto- ja kotiinkuljetukset omiin ryhmiinsa, 
joissa ne viela eritellaan liikennepaikoittain ja lahetyksittaino Laskuihin on 
liitettava liikennepaikkojen antamat rahtikirjajaljennokset tai vastaavat to
sitteet niista vaunukuormalahetyksista, joita laskutus koskeeo Lasku lahete
taan asianomaisen liikennealueen paallikolle neljiina kappaleenao 

9. Jos siirtokuormaus autosta vaunuun tai piiinvastoin on suoritettu 
valtionrautateiden toirnesta, kannetaan tastii tyosta siirtokuormauskorvausta 
seuraavasti: 

Jos nouto- tai kotiinkuljetusmaksu on laskettu 

painon mukaan . . ... 0 ••••• 0 • • • 1,25 mk/tonni 
kuutiotaksan mukaan 0. 0 0. 0 0 0 0 0 0,50 mk/m3 
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_Milloin nouto- tai kotiinkuljetusmaksu on laskettu muun perusteen mu
kaan, kannetaan siirtokuormauksesta valtionrautateiden tariffitaulukossa 22 
maaratyt maksut. 

Siirtokuormauskorvaus lasketaan vaunukuormittain jokaista alkavaa tonnia 
tai kuutiometria kohden. 

Siirtokuormauskorvausta ei kuitenkaan perita silloin, kun 1avataakat on 
kuormattu vaunuun kahteen kerrokseen ja siirtokuormaus ilman trukkiapua 
ei ole mahdollista taakkoja purkamatta. Noutokuljetusten osalta menetellaan 
vastaavasti. 

10. Taman sopimuksen mukaisten kuljetusten aikana kadonneen, vahen
tyneen tai vahingoittuneen kuljetusesineen korvaamista seka kuljetuksen vii
vastymista koskevat asiat tutkii ja ratkaisee valtionrautateiden liikennesaan
non mukaan rautatiehallitus, joka myos suorittaa rautatieasiakkaalle vahingon
korvauksen regressioikeudella urakoitsijaa vastaan. Kumpikin sopijapuoli 
vastaa yksin sen kuljetusosuudella sattuneesta vahingosta ja viivastymisesta. 
Siina tapauksessa, ettei voida selvittaa, kumman kuljetusosuudeHa korvaus
velvollisuuden aiheuttanut tapahtuma on sattunut, vastaavat kumpikin so
pijapuoli vahingosta kuljetusmaksujen osoittamassa suhteessa. 

Kuljetusesineen katoamisesta, vahentymisesta tai vahingoittumisesta ta
man sopimuksen mukaisesti lankeavan vastuun vakuudeksi on urakoitsija 
velvollinen ottamaan vahintaan kahdenkymmenentuhannen ( 20 000) markan 
suuruisen kuljetusvakuutuksen, jossa korvauksen saajana vahinkotapauksissa 
on rautatiehallitus. Vakuutussopimuksen tulee kaikilta osiltaan olla rautatie
hallituksen lainopillisen toimiston hyvaksyman kaavan mukainen. 

Jos kuljetettavan tavaran arvo autokuormaa kohden ylittaa edella mai
nitun · vakuutussumman, on urakoitsija velvollinen vakuuttamaan erikseen 
tallaisen kuljetuksen tavaran tayteen arvoon saakka. 

11. Jos valtionrautateiden oma tai sen hallussa oleva muukin kuin edella 
10 kohdassa tarkoitettu tavara urakoitsijan tai hanen henkilokuntansa syysta 
vahingoittuu, vahenee tai katoaa valtionrautateiden alueella tai muualla, 
vastaa urakoitsija siten aiheutuneesta vahingosta valtionrautateille. 

12. Jos urakoitsija laiminlyo taman sopimuksen mukaisten velvoitustensa 
tayttamisen, on valtionrautateilla oi'keus urakoitsijan kustannuksella ryhtya 
sellaisiin toimenpiteisiin, joita laiminlyonnin korjaaminen edellyttaa. 

13. Sellaiset tata sopimusta koskevat erimielisyydet, joista sopijapuolet 
eivat paase sovintoon, ratkaisee ensimmaisena oikeusasteena Helsingin raas
tuvanoikeus. 

14. Tata sopimusta on laadittu kaksi samasanaista kappaletta, yksi kum
mallekin sopijapuolelle. Sita ei saa ilman molempien osapuolten suostumusta 
siirtaa kolmannelle henkilolle. Sopimus on molemminpuolisin kolmen ( 3) 
kuukauden irtisanornisajoin voimassa 1. 6. 1973 alkaen toistaiseksi. 

Tama sopimus kumoaa vaunukuormien kotiinkuljetusta koskevan sopi
muksen n:o Lko 21960, 30. 12. 1970 siihen myohemmin tehtyine muutok
smeen. 

(N:o 870/66/73, 1973-05-30) VT 29 a/73 
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:Rautatiehallituksen lisaohjeet sopimuksen soveltamisesta kaytantoon 

Sopimusta sovelletaan noutokuljetusten osalta kaikkiin vaunukuormien 
noutotehtaviin. Kotiinkuljetusten osalta sopimus koskee vain sellaisia jo la
.hetysliikennepaikalla kotiinkuljetettavaksi maarattyja vaunukuormalahetyksia, 
jotka on rahditettu sopimuksen mukaisella tavalla vastaanottajalle kotiin 
saakka. J OS vaunukuotman kotiinku}jettamista pyydetaan vasta maataliikenne
_paikalla, suositellaan talkiinkin urakoitsijan kayttamista kysymyksessa olevaan 
tehtavaan, mutta vastaanottaja ja urakoitsija voivat sopia kotiinkuljetuksen 
suorittamisesta suoraan keskenaiin. Kotiinkuljetettaviin yhteislahetyksiin ei 
sopimusta saa soveltaa eika myoskaan sellaisiin vaunukuormalahetyksiin, 
joiden kotiinkuljettaminen jo sisaltyy erilliseen voimassa olevaan rahti-, auto
kuljetus- tai muuhun sopimukseen. 

Sopimuksen mukaisesti noudatettavaksi tai kotiinkuljetettavaksi maarat
tyja vaunukuormalahetyksia ei saa ilman markkinointitoimistosta hankittua 
lupaa antaa muiden kuin liitteessa 2 maaratyn urakoitsijan hoidetta
vaksi. Milloin tallainen lupa muiden autojen kayttoon on saatu, menetellaan 
silloin ·kaikissa niissa suhteissa, mista ei erikseen ole muuta maaratty, sa
malla tavalla kuin kotiinkuljettaminen olisi urakoitsijan tehtava. 

Sopimuksen 3. kohdassa mainittuja ennakkotietoja urakoitsijalle toimi
tettaessa on lahetys- ja maaraliikennepaikkojen yhdessa huolehdittava siita, 
etta kaikki nouto- tai kotiinkuljetustyon suorittamisen kannalta merkityksel
liset sdkat, kuten tavaran laatu, yksikko-, tilavuus- ja kokonaispainot, kasit
telytapa ( = irrallaan, sakeissa, laatikoissa, nipuissa, lavoilla jne)' kuormaus
valineiden kayttomahdollisuudet, vaunun kuormaamis- tai purkamispaikka, 
lahettajan tai vastaanottajan nimi ja osoite seka nouto- tai kotiinkuljetus
mauka ja -maksu tulevat tarkasti selvitetyksi. 

Mikali sopimuksen tulkitsemisen suhteen esiintyy epatietoisuutta, on so
veltamismenettelysta varmistauduttava tiedustelemalla sita markkinointitoi
mistosta. 

(N:o Lko 22909/66/73, 1973-07-04) VT 29 a/73 

Vaunukuormien nouto- ja kotiinkuljetusmaksujen tilitysohjeet 

1. Soveltamisala 

Nama tilitysohjeet koskevat rautatiehallituksen ja jasenkeskustensa edus
tajana Kuljetuskeskusten Liitto ry:n valista 1 paivana kesakuuta 1973 voi
maan tulevan sopimuksen mukaisia vaunukuormien nouto- ja kotiinkuljetus-· 
maksujen tilityksia. 

2. No u to- j a k o t i in k u 1 j e t u s m a k s u j en t i 1 i t y s 

Nouto- ja kotiinkuljetusmaksut on tilitettava siten kuin tilityssaannossa 
kuljetusmaksujen tilittamisesta on maaratty. 
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Jos varsinaiseen rahtiin (esim. sopimusrahti) sisaltyy noutomaksua, ko
tiinkuljetusmaksua tai molempia, on niiiden osuus kokonaisrahdista merkit
tava erikseen rahtikirjan 1-osaan ( ks. VT 5/73 . 7. ). 

3. Liikennepaikan ja urakoitsijan vii.liset tilitykset 

31 . Noutokuljetus 

Noutokuljetuksen suoritettuaan urakoitsija luovuttaa tavaran lahettajalta 
saamansa rahtikirjan lahetysliikennepaikalle ja tilittaa samalla liihettajalta 
mahdollisesti perimansa kuljetus- ym. maksut . 

32. Kotiinkuljetus 

Kotiinkuljetustehtavaii varten luovutetaan urakoitsijalle rahtikirjan 3- ja 
4-osat. Laskutustositteen lorn. VR 2027 liikennealueen paallikolle lii.hetet
tavan osan kaantopuolelle kuljetustehtavan antaja merkitsee auton rekisteri
tunnuksen, luovutuspaivayksen sekii. tilitettavii.n rahamaaran. Kuittausta 
varten merkitaan sanat "Kotiinkuljetustehtava vastaanotettu", minka alle 
kuljetustehtavan vastaanottaja kirjoittaa nimensa . 

La1:kutustositteen avulla valvotaan tilitysta ja kotiinkuljetettavien lii.he
tysten perilletoimittamista. Urakoitsijan on tilitettava rahtikirjaan merkityt 
rahti- ym. maksut seka jalkivaatimusvarat valittomasti kuljetustehtavii.n paa
tyttya tehtavii.n antaneelle liikennepaikalle. Tilityksen yhteydessa palauttaa 
urakoitsija nimellaan varmistamansa vastaanottajan kuittaamat rahtikirjojen 
3-osat liikennepaikalle. 

33 . Laskutustosite ja urakoitsijalle annettava kuitti 

Nouto- ja kotiinkuljetustehtavan suorittamisesta on urakoitsijalle annet
tava laskutustosite, lorn. VR 2027. Laskutustosite kirjoitetaan kahtena kap
paleena, joista alkuperiiinen ( vihreii osa) annetaan kuljetustehtavan suorit
tajalle ja jii.ljennos ( valkoinen osa) 1iihetetiiiin liikennealueen paallikolle 1as
kutuksen valvontaa varten. Aseman- tai toimistonhoitajan on tehtavii. mer
kinta tyon suorittamisesta laskutustositteeseen. Rahtikirjan 2-osaan on mer
kittiivii 1askutustositteen numero. 

Jos samalla liikennepaikalla kuljetustehtiivia on suorittamassa useampi 
kuin yksi urakoitsija, voidaan jokaista varten kayttaa omaa laskutustosite
kirjaa. 

Laskutustositetta lorn. VR 2027 kiiytetiiiin myos Kl 12/69. 3. edellyt
tiimii.nii erikoisrahtisopimusten mukaisten rahdittomien rahtikirjojen liitteenii. 

Kuljetus- ym. maksujen tilityksistii. liikennepaikalle on urakoitsijalle an
nettava hiinen nimellaii.n varustettu kuitti, lorn. VR 1808. Kuitti on kirjoi
tettava kahtena kappaleena, josta jiiljennos jiiii liikennepaikalle. 
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4. No u to- J a k o t i ink u 1 j e tu s m aksu j en o i k a is u t 

Noutomaksuun kohdistuvan oikaisun maaral.iikennepaikka voi suorittaa 
vain lahetysliikennepaikan pyynnosta. Muuten on soveltuvin kohdin nouda
tettava jaljempana kotiinkuljetusmaksun oikaisemisesta annettuja ohjeita. 

Jos lahetysliikennepaikalla on merkitty kotiinkuljetusmaksu liian pieneksi , 
on maaraliikennepaikan oikaistava se tilityssaannon maaraysten mukaisesti . 
Jos rahti on maksettu Iahetysliikennepaikalla, oikaistu rahti merkitaan rahti
kirjan 2-osan asiakkaalle varattuun kenttaan korjaamatta lahetysliikenne
paikan rahditusta, eteen merkitaan sanat "oikaistu rahti". Lahetysliikenne
paikka perii rahtieron kayttaen tulojen kuittikirjaa VR 1815. Kuitin numero 
merkitaiin rahtikirjan 2-osaan seka siita kirjoitettavaan laskutustositteeseen. 

Milloin nouto- tai kotiinkuljetusmaksu poikkeaa liihettajal.ta tai vastaan
ottajalta peritysta maksusta, on tasta tehtava merkinta rahtikirjan 2-osaan ja 
laskutustositteen huomautus-sarakkeeseen. 

Aiheettomasti perityn maariin palauttaa tilitoimisto maaraliikennepaikan 
merkintojen perusteella. 

5. Urakoitsijan laskutus 

Urakoitsijalle suoritetaan sopimuksen mukainen maksu kuljetuksen toi
mittamisesta laskutuksen perusteella. Urakoitsija laatii kuljetuskorvauslasku
tuksensa sopimuksen kahdeksannen ( 8) kohdan mukaisesti. Tositteeksi hy
vaksytaan ainoastaan laskutustositteen, lorn. VR 2027, vihrea osa. 

Aseman- tai toimistonhoitajan laskutustositteeseen tekema sopimuksessa 
maiiratty merkinta varmentaa kuljetusmaksun tarkastuksen ja mahdolliset 
korjaukset oikein suoritetuiksi. 

Nama ohjeet tulevat voimaan samanaikaisesti uuden vaunukuormien 
nouto- ja kotiinkuljetusta koskevan sopimuksen kanssa. SamaHa kumotaan 
VT:ssa n:o 52 a/70. 2. (Tlt 1698/23/70, 18. 12. 70) julkaistut ohjeet. 

Koska laskutustosite lorn. VR 2027 on tyon alaisena, on sen sijasta kay
tettava toistaiseksi lorn. VR 1940, johon vastaavat tiedot soveltuvin kohdin 
on merkittava. Laskutustosite tilataan suoraan painatusjaostosta ja sen val
mistumisesta tiedotetaan erikseen. 

(Tit 365/230/73 , 1973-05-31.) VT 29 a/73 
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Liite 1 

Luettelo Kuljetuskeskusten Liitto ry:n jiisenkeskuksista, jotka ovat sitoutuneet hoi
tamaan vaunukuormien nouto- ja kotiinkuljetukset rautatiehallituksen ja Kuljetuskeskus
ten Liitto ry:n kesken tehdyn sopimuksen n:o 870/66/73, 30. 5. 1973 mukaisesti. Eri 
piiiiurakoitsijoiden kautta sitoumuksen antaneet alaurakoitsijat on lueteltu erikseen asian
omaisen piiiiurakoitsijan kohdalla. 

Jasenkeskuksen nimi 
Autoilijain Huolto Oy 

- Alavuden Kuljetus Oy 
- Jalasjarven ja Peraseinajoen KTK-

osuuskunta 
- Kauhajoen Kuljetusosuuskunta 
- Kauhavan seudun Autoilijat Oy 
- J<urikan Sora ja Kuljetus 
- Laihian Kuljetus Oy 
- Lapuan Kuljetus Oy 
- Narpes-Overmark Transport-

central Ab 
- Oy Pietarsaaren Kuorma-autollikenne-

Jakobstads Lastbiltrafik Ab 
- Ahtarin Kuljetus Oy 
Autotilaus Oy 

Autotilausyhdistys Kuljetus 

Haminan Kuorma-autotilauskeskus 

Heinolan Kuorma-autojen Tilauskeskus Oy 

Helsingin KTK-yhdistys 

Huittisten KTK-osuuskunta 
Hameen Kuljetus Oy 

- Forssan aluetoimisto 

- Hameenlinnan aluetoimisto 

- Janakkalan aluetoimisto 
- LempaiiHin aluetoimisto 
- Miintan aluetoimisto 

- Oriveden aluetoimisto 
- Riihimaen aluetoimisto 

- Urjalan aluetoimisto 
- Valkeakosken aluetoimisto 

- Virtain aluetoimisto 

Joroisten Sora ja Kuljetus Oy 
Joutsenon Kuljetus Oy 

2 13328/73 

Osoite 
Valtionkatu 28 
60100 Seinajoki 10 
63400 Alavus as 

61600 Jalasjiirvi 
61800 Kauhajoki kk 
62200 Kauhava 
61300 Kurikka 
66400 Laihia 
62100 Lapua 

64200 Narpio 
Pohjanlahdentie 55 
68600 Pietarsaari 
63700 Ahtari kp 2 
Hovinsaari 
48200 iKotka 
Sorsantie 8 
20300 Turku 30 
Rauhankatu 9 
49400 Hamina 
Sil takaru 44 
18100 Heinola 10 
Kotisaarenkatu 5 
00550 Helsinki 55 
32700 Lauttakyla 
Hatanpiiiinvaltatie 26 A 
33100 Tampere 10 
Kauppakatu 15 
30100 Forssa 10 
Kasarminkatu 5 A 
13100 Hiimeenlinna 10 
14200 Turenki 
37500 Lempaiila 
Lansitorinkatu 7 
35820 Miinttii 2 
35300 Orivesi 
Riihikatu 1 
11100 Riihimiiki 
31760 Laukeela 
Linja-autoasema 
37600 Valkeakoski 
Kotikuja 1 
34800 Virrat 
79600 Joroinen 
54100 Joutseno 

Puhelin 

964-22385 
965-20240 

964-60069 
963-11478 
964-80554 
964-52640 
961-70307 
964-32021 

40 

11265 
101 

952-13624 

921-334244 

952-41210 

910-2450 

90-790700 
932-69024 

9.31-.30540 

911-11117 

917-23222 
917-82187 
931-74665 

934-47835 
935-2746 

914-.34014 
917-60175 

937-42600 

934-55491 
.300 

95.3-34.321 



29a -10-

Jiimsiin Seudun Kuljetus Oy 42100 Jiirnsii 942-2890 
Karjaan Kuorma-autokeskus Keskuskatu 

10300 Karjaa 911-30512 
Keravan Kuljetus Oy Keravantie 3 

04200 Kerava 90-245452 
Keski-Suomen Kuljetus Oy Teollisuusalue 

40950 Muurame 941-731261 
- Pihtiputaan aluetoimisto 44800 Pihtipudas 102 
- Saarijiirven aluetoimisto 42100 Saarijiirvi 541 
- Eino Hintikka 41520 Hankasalmi kk 26 
- Laukaan Kuljetus Oy 41340 Laukaa 941-41100 
Keuruun kuljetus Oy Hagmannintie 

42700 Keuruu 20380 
Kokemaen Kuljetus 32810 Peipohja 939-60033 
Kuorma-autokeskus Oy Vainonkatu 38 

40100 Jyvaskyla 10 941-71437 
Kymen Kuorma-autoilijat Oy Palokankaantie 1 

45200 Kouvola 20 951-3391 
Labden Autokunta Vesijiirvenkatu 1 

15100 Lahti 10 918-23927 
Lieksan Kuljetuskeskus Siltakatu 5 

81700 Lieksa 390 
Lievestuoreen (Kuljetus Oy 41400 Lievestuore 941-61222 
Lohjan Kuorma-autotilauskeskus Asemakatu 

08100 Lohja 10 912-2034 
Liianin Kuljetus Oy Eerikinkatu 5 A 

20110 Turku 11 921-21223 
- Kankaanpiiiin aluetoimisto 38700 Kankaanpiiii 
- Parkanon aluetoimisto 39700 Parkano 933-2090 
- Salon aluetoimisto Uskelankirkkotie 2 

24100 Salo 10 924-2979 
- Va=alan aluetoimisto Puistokaru 17 

38200 Va=ala 932-2061 
- Kuorma-autojen Tilauskeskus 26100 Rauma 938-12508 
- Loimaan Kuorma-autojen Tilauskeskus Vanhatori 

33200 Loimaa 932-2530 
Liiiinin Tilausllikenne Oy Maaherrankatu 18 A 

50100 Mikkeli 10 955-13350 
Napapiirin iKuljetus Oy Rovakatu 31 

96200 Rovanierni 20 16903 
- Koillis-Lapin aluetoimisto 98100 Kemijiirvi 660 
- Kolarin aluetoimisto 95990 Kurtakko 21 
- Pelion aluetoimisto 95700 Pello 3099 
- Simon aluetoimisto 95200 Simo 62 
- Tervolan aluetoimisto 95385 Tervola 44 
- Tornion aluetoimisto 95420 Tornio 2 480 
- Ylitornion aluetoimisto 95620 Aavasaksa 122 
- Ajotilaus- ja Kone Oy Valajankatu 1 

94600 Kemi 60 2799 
Nokian Kuorma-autoilijat Oy Hiipesuonkatu 

37100 Nokia 10 931-410810 
Oulun laanin Kuorma-autojen Tilaus- Hallituskatu 29 A 
keskus Oy 90100 Oulu 10 981-14888 
- Haukiputaan aluetoimisto 90840 Haukipudas 550310 



- Oulaisten alueroimisto 
- Saloisten aluetoimisto 
- Utajiirven aluetoimisto 
- Vaalan aluetoimisto 
- Kuorma-autojen Tilauskeskus 

- Paltamon Autohuolto Oy 
Pohjois-Karjalan liianin Autotilaus
keskus Oy 
Porin Tilausajo Oy 

Porvoon KTK-osuuskunta 

Raision-Naantalin Kuljetus Oy 
Savon Kuljetus Oy 

- Kiuruveden aluetoimisto 
- Siilinjiirven aluetoimisto 

- Suonenjoen aluetoimisto 
Sotkamon Kuljetus Oy 
Tampereen Autokuljetus Oy 

Uudenmaan Kuljetus Oy 

- Hyvinkiiiin aluetoimisto 

- Loviisan aluetoimisto 

- Nu=elan aluetoimisto 

- Tammisaaren aluetoimisto 

Vaasan Kuorma-autopalvelu Oy 

Vakkakuljetus Oy 

Aiinekosken Kuorma-auto-osuuskunta 

Liite 2 

-11-

86300 Oulainen 
92160 Saloinen 
91600 Utajiirvi 
91700 Vaala 
Kiannankatu 32 
89600 .A=iinsaari 
88300 Paltamo 
Siltakatu 22 
80100 Joensuu 10 
Rajatie 12 
28610 Pori 61 
Oppipojantie 4 
06100 Porvoo 10 
21200 Raisio 
Tulliportinkatu 25 A 
70100 Kuopio 10 
74700 Kiuruvesi 
V alkeisenmiiki 
71800 Siilinjiirvi 
77600 Suonenjoki 
88600 Sotkamo 
Tammelanpuistokatu 44 
33100 Tampere 10 
Oravannahkatod 5 
02120 Tapiola 
Helletorpankatu 11 
05830 Hyvinkiiii 3 
Laivasilta 
07900 Loviisa 
03100 Nu=ela as 

Puistokatu 5 
10600 Tammisaari 
Mylliirinkatu 9 
65100 Vaasa 10 
Satamatie 
23500 Uusikaupunki 
Kotakenniiiintie 55 
44100 Aiinekoski 

29a 

983-70303 
982-33402 

61185 
65223 

297 
108 

22088 

939-27800 

915-10080 
921-783338 

971-16141 
52635 

971-40198 
979-10510 

172 

931-30150 

90-460233 

914-15086 

915-52163 
913-22856 

911-12759 

961-11777 

922-3243 

945-2329 

Luettelo rautatieliikennepaikoista, joille osoitetut vaunukuormaliihetykset voidaan rniiiiriitii 
kotiinkuljetettavaksi llitteessii 4 julkaistun vaunukuormien 
kotiinkuljetustariffin mukaisesti 

Asemien miehitystii ja aukioloaikoja ilmaisevat merkinniit: 

E = tavaraliikenteen kaupallisia tehtavia varten eri miehitys, jota vastaavat asemien 
aukioloajat ovat yleensii 8.00-16.00 yleisina tyopiiivinii. 

Y yleisesti junallikenteen hoitoa varten tarvittava miehitys joko ympiiri vuorokauden 
tai supistettuna erikseen rajattuihin vuorokauden aikoihin. 
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Aavasaksa X X xl 
Alavus X X X 
Espoo X X X 
Haapamaki X X X X 
Hamina X X X X 
Hammaslahti X X X 

Hankasalmi X X X 
Hanko X X X X X 
Harjavalta X X X 
Haukipudas X X X 

He inola X X X X 
Heinavesi X X 
Helsinki X X X X X X X X 
Humppila X X X X 
Hyrynsalmi X X X X 
Hyvinkaa X X X X X 
Hameenlinna X X X X X X 
Iisalmi X X X X X X 
littala X X X 
Timajoki X X 
llomantsi X X 

Imatra X X X X X X 
Inkoo X 
Isokyro X 
Jalasjarvi X 

Autopalveluvalmius 

• = samalla paikkakunoalla liioin KTK:n aluetoimisto 

b = samaila paikkakuonaila paikallinen KTK 

E- c = samalla paikkakunnalla muun yrittaj1i.n o ma toimisto tai asemapaikka :;; 

~ d = paikkakunta, josta kisin autokuljetukset hoidetaan 

EIY\a \ b \ c \ d 
I 

Liikenteenharjoittaja 

X X Napapiirin Kuljetus Oy 
X X X Alavuden Kuljetus Oy 
X X Helsinki Helsingin KTK-yhdistys 
X X Keuruu Keuruun Kuljetus Oy 
X X X Haminan Kuorma-autotilauskeskus 
X X Joensuu Pohjois-Karjalan liiiinin Autotilauskeskus 

Oy 
X X Keski-Suomen Kuljetus Oy 

X Tammisaari Uudenmaan Kuljetus Oy 
X X Peipohja Kokemaen Kuljetus 

X X Oulun laanin Kuorma-autojen Tilauskeskus 
Ov 

X X H~inolan Kuorma-autojen Tilauskeskus Oy 
X Mikkeli Laanin Tilausliikenne Oy 
X X X Helsingin KTK-yhdistys 
X X Forssa Hameen Kuljetus Oy 
X X Ammansaari Kuorma-autojen Tilauskeskus 
X X X Uudenmaan Kuljetus Oy 
X X X Hameen Kuljetus Oy 
X X X Oy Pohjolan Liikenne Ab 

Hameenlinna Hameen Kuljetus O y 
X Seinajoki Autoilijain Huolto Oy 
X X Joensuu Pohjois-Karjalan laiinin Autotilauskeskus 

Ov 
X X X Viipurin Linja-Auto Oy 
X X Karjaa Karjaan Kuorma-autokeskus 
X Laihia Laihian Kuljetus Oy 
X X X Jalasjarven ja Peraseinajoen KTK-osuus -

kunta 

..... 
N 

I 



Joensuu X X X X X X X X X Oy Pohjolan Liikenne Ab 
Joroinen X X X X X Joroisten Sora ja Kuljetus Oy 
Joutseno X X X X X X Joutsenon Kuljetus Oy 
Joutsijarvi X X X Kemijarvi Napapiirin Kuljetus Oy 
Juankoski X X X X X X X Kuopio Savon Kuljetus Oy 
Jyvaskyla X X X X X X X X X X X Kuorma-autokeskus Oy 
Jamsa X X X X X X X Jamsan Seudun Kuljetus Oy 
Kajaani X X X X X X X X X Oy Pohjolan Liikenne Ab 
Kairokoski X X X X X X Laanin Kuljetus Oy 
Kaltimo X X X X X Joensuu Pohjois-Karjalan laiinin Autotilauskeskus 

Oy 
Kankaanpaa X X X X X X Laanin Kuljetus Oy 
Karjaa X X X X X Karjaan Kuorma-autokeskus 
Kaskinen X X X X Niirpio Narpes-Overmark Transportc!ntral 
Kauhajoki X X X X X Kauhajoen Kuljetusosuuskunta 
Kauhava X X X X X X Kauhavan seudun Autoilijat Oy 
Kemi X X X X X X X Ajotilaus ja Kone Oy 
Kemijarvi X X X X X X Napapiirin Kuljetus Oy 
Kerava X X X X X X X Keravan Kuljetus Oy 
Kesalahti X X X Kitee Autoilija Mikko Stepanov ..... 

"' Keuruu X X X X X X X Keuruun Kuljetus Oy I Kirkkonummi X X X X X Tapiola Uudenmaan Kuljetus Oy 
Kitee X X X X X X Autoilija Mikko Stepanov 
Kiuruvesi X X X X X X X Savon Kuljetus Oy 
Koivu X X X Tervo Ia Napapiirin Kuljetus Oy 
Kokkola X X X X X X X X X X X Oy Pohjolan Liikenne Ab 
Kolari X X X Kurtakko Napapiirin Kuljetus Oy 
Kontiolahti X X X X X Joensuu Pohjois-Karjalan laanin Autotilauskeskus 

Oy 
Kotka X X X X X X X X X Autotilaus Oy 
Kouvola X X X X X X 
Kristiinan-

X X X X X Kymen Kuorma-autoilijat O y 

kaupunki X X X Narpio Nii.rpes-Overmark Transportcentral 
Kuopio X X X X X X X X X X X Oy Pohjolan Liikenne Ab 
Kurikka X X X X X X X Kurikan Sora ja Kuljetus 
Lahti X X X X X X X X X X X Lahden Autokunta 
Laihia X X X X X XI Laihian Kuljetus Oy 
Lapinlahti X X X X X X I Siilinjarvi Savon Kuljetus Oy N> 

/x e:> Lappeenranta X X X X X X X X X Viipurin Linja-Auto O y l>l 
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Lapua X 
Laukaa X X 

Laurila X X 

Lempaiilii X X 

Lieksa X X X X 
Lievestuore X X 
Liperi 

LoLja X X X X 
Loimaa X X X 
Loviisa X X 

Mikkeli X X X X X X X 

Miinttii X X 

Naantali X X X X X 
Nivala X X X X 

Nokia X X 

Nummela X X 

Nurt'nes X X 

Niirpio X 

Orivesi X X X 

Oulainen X X 

Oulu X X X X X 
Outokumpu X X 

Paltamo X X 
Parikkala X X X X 
Pello X X 

" " ·s 
~ 

~ 
0 
~ 

)<: 

X 
X 

X 
X 

X 
X 
X 

X 
X 
X 
X 
X 
X 

X 
X 
X 

X 
X 
X 

X 
X 

X 
X 
X 

.Autopalveluvalmius 

a - samalb. paikkakunnalla liiinin KTK:n aluetoimtsto 

b= samalla paikkakunnalla paikallinen KTK 

1:-
c - samalla paik_kakunnalla muun yrittljio oma toimisto tai asemapaikka :;; .. 
d = paikkakunta, josta kisin autokuljetuk:set boidetaan :§ 

EIYialblcl d 
I 

Liikcnrcenharjoittaja 

X X X Lapuan Kuljetus Oy 
X X Laukaan Kuljetus Oy 
X Tervola Napapiirin Kuljetus Oy 

X X ' Hameen Kuljetus Oy 
X X Lieksan Kuljetuskeskus 

X X Lievestuoreen Kuljetus Oy 
Joensuu Pobjois-Karjalan liiiin.in Autotilauskesku 

Oy 
X X X Lobjan Kuorma-autotilauskeskus 
X X X Loimaan Kuorma-autojen Tilauskeskus 
X X Uudenmaan Kuljetus Oy 
X X X Viipurin Linja-Auto Oy 
X X X Hiimeen Kuljetus Oy 
X X Raisio Raision-Naantalin Kuljetus Oy 

Ylivieska Oy Pohjolan Liikenne Ab 
X X X Nokian Kuorma-autoilijat Oy 

X X Uudenmaan Kuljetus Oy 
X X Joensuu Pohjois-Karjalan liiiinin Autotilauskeskus 

Oy 
X X X Niirpes-Overmark Transportcentral 
X X X Hiimeen Kuljetus Oy 

X Oulun liiiinin Kuorma-autojen Tilauskes-
kus Oy 

X X Oy Pohjolan Liikenne Ab 
X X Joensuu Pohjois-Karjalan liiiinin Autotilauskeskus 

Oy 
X X Paltamon Autohuolto Oy 

X X Savonlinna Viipurin Linja-Auto Oy 
X X, Napapiirin Kulietus Oy 

...... 
-1>-

1 



Pieksamiiki X X X X X X X X X Oy Pohjolan Liikenne Ab 
Pietarsaari X X X X X X X X Oy Pietarsaaren Kuorma-autoliikenne-

Jakobstads Lastbiltrafik Ab 
Pihtipudas X X X X X X X Keski-Suomen Kuljetus Oy 
Pori X X X X X X X X X Porin Tilausajo Oy 
Porokyla X X X X X Joensuu Pohjois-KarjalanlaaoinAutotilauskeskusOy 
Porvoo X X X X X X X X X Porvoon KTK-osuuskunta 
Punkasalmi X X X X Savonlinna Viipurin Linja-Auto Oy 
Putikko X X X X Savonlinoa Viipurin Linja-Auto Oy 
Pyhasalmi X X X X Ylivieska Oy Pohjolan Liikenne Ab 
Raahe )( X X X Saloinen Oulun laanin Kuorma-autojen Tilaus-

keskus Oy 
Raisio X X X X X X Raision-Naantalin Kuljetus Oy 
Rantasalmi X X X X Savonlinna Viipurin Linja-Auto Oy 
Rauma X X X X X X X X Kuorma-autojen Tilauskeskus 
Riihimiiki X X X X X X X X X Hameen Kuljetus Oy 
Rovaniemi X X X X•X X X X X Napapiirin Kuljetus Oy 
Saarijarvi X X X X X X X Keski-Suomen Kuljetus Oy 
Salla X X X X Kemijarvi Napapiirin Kuljerus Oy 
Salo X X X X X X X X Laanin Kuljerus Oy -Vl 
Savonlinna X X X X X X X X X Viipurin Linja-Auto Oy I Seinajoki X X X X X X X X X X X Autoilijan Huolto Oy 
Siilinjarvi X X X X X X X X Savoo Kuljetus Oy 
Silvola X X X X Savonlinna Viipurin Linja-Auto Oy 
Simo X X X X X Napapiirin Kuljerus Oy 
Sotkamo X X X X X X X Sotkamon Kuljerus Oy 
Suolahti X X X X X X Aanekoski Aanekosken Kuorma-auto-osuuskunta 
Suonenjoki X X X X X X X Savon Kuljetus Oy 
Taivalkoski X X X X X X X X Kuusamo Oy Pohjolan Liikenne Ab 
Tammisaari X X X X X X X Uudenmaan Kuljerus Oy 
Tampere X X X X X X X X X ,x Tampereen Autokuljetus Oy 
Tervo Ia 

:]x 
X X X X Napapiirin Kuljetus Oy 

Tikkurila X X X X X Helsinki Helsingin KTK-yhdistys 
Tohmajarvi X X X X X I Kitee Autoilija Mikko Stepanov 
Toijala X X X X X X X 

IX 

Oy Pohjolan Liikenne Ab 
Tornio X X X X X X Napapiirin Kuljetus Oy 
Tuira X X X Oulu Oy Pohjolan Liikenne Ab 
Turenki X X X X X Janakkala Hameen Kuljetus Oy ~ 

xl ~ 
Turku X X X X X X X /'"'- Autotilausyhdistys Kuljetus ~ 



Asema 

Tuupovaara 
Uimaharju 
Urjala 
Utajarvi 

Uusikaarlepyy 

Uusikaupunki 
Vaala 

Vaasa 
Valkeakoski 
Valtimo 

Yam mala 
Varkaus 
Viekki 
Viinijarvi 

Vilppula 
Virrat 
Yliharma 
Ylivieska 
Ylamylly 

Aetsa 
.Ahtari 
Ammiinsaari 
Aanekoski 

Tavarankisitt~lymahdollisuudet AutopalveJuvalmius 
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X 
X 
X 

d 
-" 
-" a = samalla paikkakunnalla Hianin KTK:n aluetoimisto 

b = samalla paikkakunnalla paikallinen KTK ·~ ~ ~ 
~ ~ -~ -~ j c = samalla paikkakunnalla muun yrittijin oma toi misto tai asemapaikka 

~ 0. e ~ ~ d = paikkakunta, josra k.asin autokuljetukset boidetaan 
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X X 
X X 
X X 
X X 

X X 

X X 
X X : ~ ~ X X 

X X X X X X X 
X X X X X 

X X X 

X X X X X 
X X X X 
X X X X 
X X X X 

X X X X 
X X X X X 

X X 
X X X X X 

X X X X 

X X X X 
X X X X 

X X X X X 
X X X X X 

X 

X 

Joensuu 
Joensuu 

Pietarsaari 

Joensuu 

Lieksa 
Joensuu 

Mantta 

Kauhava 

Joensuu 

Lauttakylii 

Li i ken teenharjoitta ja 

Pohjois-Karjalan laanin Autotilauskeskus Oy 
Pohjois-KarjalanlaiininAutotilauskeskusOy 
Hiimeen Kuljetus Oy 
Oulun liilinin Kuorma-autojen Tilauskes
kus Oy 
Oy Pietarsaaren Kuorma-autoliikenne-
Jakobstads Lastbiltrafik Ab 
Vakkakuljetus Oy 
Oulun llianin Kuorma-autojen Tilauskes
kus Oy 
Vaasan Kuorma-autopalvelu Oy 
Hameen Kuljetus Oy 
Pohjois-Karjalan liiiinin Autotilauskeskus 
Oy 
Liianin Kuljetus Oy 
Oy Pohjolan Liikenne Ab 
Lieksan Kuljetuskeskus 
Pohjois-Karjalan liiiinin Autotilauskeskus 
Oy 
Hiimeen Kuljetus Oy 
Hiimeen Kuljetus Oy 
Kauhavan seudun Autoilijat Oy 
Oy Pohjolan Liikenne Ab 
Pohjois-Karjalan liianin Autotilauskeskus 
Oy 
Huittisten KTK-osuuskunta 
.Ahtiirin Kuljetus Oy 
Kuorma-autojen Tilauskeskus· 
Aanekosken Kuorma-auto-osuuskunta 

I 
...... 
0"-

1 
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Liite 3 

rautatiehallituksen ja urakoitsijan kesken tehtyyn vaunukuormalahetysten 
nouto- ja kotiinkuljetussopimukseen n:o 870/66/73 , 30. 5. 1973 

Noutokuljetukset 

Sopimuksen alaisia lahetysasemia, joille noutokuljetuksia suoritetaan, 
ovat kaikk1 vaunukuormaliikenteelle avatut liikennepaikat lukuunottamatta 
niita asemia, joiden osalta valtionrautatiet on tehnyt vaunukuormien nouto
ja kotiinkuljetusten hoitamisesta eri sopimuksen muiden yrittajien kanssa. 
Viimeksi mainituista asemista on liitteessa 2 olevassa vaunukuormien kotiin
kuljetuspaikkaluettelossa eri maininta siita, kenen toimesta kysymyksessa ole
vat jatkokuljetukset hoidetaan. 

Urakoitsija suorittaa sopimusehtojen mukaisesti omilla, ammattimaista 
kuorma-autoliikennetta varten vahvistetuilla liikennealueillaan olevilta lahet
tajilta vaunukuormien noutokuljetukset lahetysasemille edellyttaen, etta kaik
kiin satunnaisiin aile 30 tannin tai tilavuuspainon mukaan rahditettavan 
tavaran osalta alle 100 m3 noutokuljetustehtaviin sovelletaan asianomaisella 
liikennealueella kulloinkin voimassa olevaa, ammattimaista kuorma- ja paket
tiautoliikennetta varten vahvistettua tilausliikennetaksaa, ja etta kaikista 
muista noutokuljetustehtavista tehdaan paikallisesti asianomaisten kesken 
neuvotellen etukateen eri hintasopimus seuraavasti. 

Kokonaismaariltaan edella mainittua suuremmista kertakuljetustehtavista 
seka kokonais- ja osakuljetusmaariltaan rajoittamattomista jatkuvista tai tois
tuvista noutokuljetuksista tehdaan valtionrautateiden ja urakoitsijan kesken 
oheisen lomakkeen n:o 3768 mukainen hintasopimus, jossa maaritellaan lo
makeotsikointia noudattaen kaikki kuljetustehtavan suorittamiseen ja hin
noitteluun vaikuttavat seikat ja vahvistetaan yksikkohinta , jonka mukaan 
noutokuljetus rahditetaan. 

Hintasopimus noutokuljetuksista, joista perittava noutomaksu merkitaan 
eri summana rautatierahtikirjaan, tehdaan siten, etta valtionrautatiet ja ura
koitsija neuvottelevat yhdessa siita lahettajan kanssa. Jos taas noutokuljetus
maksu on sisallytettava rautatierahtiin tai se kannetaan eri kuitilla valtion
rautate1lle, tehdaan hintasopimus siten, etta yhteisneuvottelussa asiakkaan 
kanssa selvitetaan vain noudon suorittamiseen liittyvat seikat ja urakoitsi
jalle maksettavasta noutokorvauksesta sovitaan erikseen valtionrautateideo ja 
urakoitsijan kesken kaytavassa neuvottelussa. 

Ellei yhteisneuvottelu johda eri osapuolia tyydyttavaan tulokseen, vara
taan Kuljetuskeskusten Liitto r.y:lle tilaisuus tarjota kuljetustehtava muille 
kysymykseen ruleville jasenkeskuksilleeo. Mikali tamakaan ei johda tulok
seen voi valtionrautatiet sopia kuljetustehtavan hoitamisesta muiden yritta
jien kanssa taman sopimuksen sita estamatta. 
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Liite 4 

VAUNUKUORMIEN KOTIINKULJETUSTARIFFI 

Kuljetusmatkat 

I vyohyke 
II 

III 
IV 

enintaiin 5 km 
yli 5 km - enintaiin 
" 10 km-
" 15 km- " 

10 km 
15 km 
20 km 

Yksikkohinnat yll 20 km kuljetusmatkoille lasketaan siten, etta IV vyohykkeestii saa
tavaan perushintaan lisiitaiin jokaista alkavaa 5 kilometriii kohden taulukon osoittama 
vyohykelisa. 

Kuljetusmaksut lasketaan a-painoluokassa tavaran todellisen painon mukaan jokaiselta 
alkavalta sadalta kilolta ja b-painoluokassa tilavuuden mukaan jokaisel ta alkavalta kuutio
metrilta. 

Jos vaunukuo;maliihetys on osoitettu Helsinkiin, Katajanokalle, Liinsisatamaan, Valli
laan tai Sorniiisiin, lisiitaan taman tariffin mukaan laskettuun kotiinkuljetusmaksuun 
10% suuruinen lisa. 

Kotiinkuljetusmaksu, joka paiittyy viidellii jaottomaan pennilukuun, tasotetaan ylos
piiin viidella tasan jaolliseen pennilukuun. 

Tavararyhmat kiisittely- ja siirtokuormaustavoittain 

I-V = kasittelytapa autosta purettaessa 
1-2 = siirtokuormaustapa vaunusta autoon 

L Erikseen hinnoitetut irrallaan kiisiteltiiviit tavarat: 

( Siirtokuormaustapa vaunusta autoon ei tiissa tavararyhmiissii vaikuta hintaao) 

Tavaranimike 
Paino
luok
ka *) 

Aaltopahvi, valmisteet b 
Eristelevyt, kevyet, muoviset b 
Huonekalut ja myymiila-

kalusteet b 
Ilmastointilaltteet b 
Karrnit, ovi ja ikkuna, tavalliset b 
Keittiokalusteet, valmiit b 

, puolivalmisteet b 
Keittiokooeet ja -kojeet b 
Kreppipaperi b 
Mineraalivilla, aile 100 kg/m' b 

, 100 kg/m' ja yli b 
Paine- ja viemariputket, 

metallia a 
muoviset, nipussa, kehikossa b 
irrallaan b 

Pakastearkut b 
Radiaattorit a 

I II III IV Vyohyke-
lisii yli 

vyohyke vyohyke vyobyke vyobyke 20 km 
Kotiinkuljetusmaksu markkaa/yksikko 

3,20 m' 4,10 m' 5,00 m' 5,90 m' 0,90 m' 
3,20 " 4,10 " 5,00 " 5,90 " 0,90 " 

3,90 
3,90 " 
4,70 " 
2,25 " 
3,20 " 
3,90 " 
3,65 " 
1,65 " 
2,80 " 

9,10 to 
3,40 m' 
3,95 " 
4,45 " 

12,50 to 

4,80 
4,80 " 
5,60 " 
2,95 " 
4,10 " 
4,80 " 
4,50 " 
2,15 " 
3,45 " 

10,65 tn 
4,30 rn' 
4,85 " 
5,35 " 

14,05 tn 

5,70 
5,70 " 
6,50 " 
3,65 " 
5,00 " 
5,70 " 
5,35 " 
2,60 " 
4,05 " 

12,20 tn 
5,20 m' 
5,75 " 
6,25 " 

15,60 to 

6,60 
6,60 " 
7,40 " 
4,35 " 
5,90 " 
6,60 " 
6,20 " 
3,00 " 
4,70 " 

13,75 to 
6,10 m' 
6,65 " 
7,15 " 

17,15 tn 

0,90 
0,90 " 
0,90 " 
0,70 " 
0,90 " 
0,90 " 
0,85 " 
0,35 " 
0,60 " 

1,55 tn 
0,90 m' 
0,90 " 
0,90 " 
1,55 tn 
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Paino- II III IV Vyohyke-
Tavaraoimike luok- lisa yli 

ka •) vyohyke vyohyke vyohyke vyohyke 20km 
Kotiinkuljetusmaksu matkkaa/yksikko 

Rakennus- ja vastaavat levyt a 12,50 tn 14,05 tn 15,60 tn 17,15 tn 1,55 tn 

" " 
b 7,50 m 3 8,40 m 3 9,30 m3 10,20 m3 0,90 m' 

Saniteettitavarat, kylpyammeet 3,90 kpl 4,15 kpl 4,40 kpl 4,65 kpl 0,25 kpl 

" 
keraamiset b 6,95 m3 7,85 m3 8,75 m3 9,65 m3 0,90 m3 

Tynnyrit, taydet 1/1 astia 1,65 kpl 1,90 kpl 2,15 kpl 2,40 kpl 0,25 kpl 
1/2 1,00 " 1,10 " 1,20 " 1,30 " 0,10 " 

II. Kipattava tavara 
L Valutus ja kaato a 3,10 to 4,55 tn 6,00 tn 7,45 tn 1,45 tn 

b 1,80 m3 2,70 m' 3,60 m3 4,50 m' 0,90 m3 

2. Koneellinen a 5,75 tn 7,20 tn 8,65 tn 10,10 tn 1,45 tn 
b 3,45 m' 4,35 m3 5,25 m3 6,15 m3 0,90 m3 

IlL Lavataakkoina 
kasiteltiivii tavara: 

L Taakat, mikiili ne voidaan 
purkamatta jiittaa vastaan-
ottajalle a 7,10 to 8,55 tn 10,00 to 11,45 tn 1,45 tn 

b 4,25 m' 5,15 m' 6,05 m' 6,95 m' 0,90 m' 
Lava taaka t aile 300 kg 3,10 " 4,00 " 4,90 " 5,80 " 0,90 " 

IV. Trukilla tai nosturilla 
purettavat muut kuin 
lavataakat: 

L Koneellinen a 7,75 to 9,20 tn 10,65 tn 12,10 tn 1,45 tn 
b 4,65 m3 5,55 m' 6,45 m' 7,35 m3 0,90 m3 

~ Kasin a 10,35 tn 11,80 tn 13,25 tn 14,70 tn 1,45 tn 
b 6,20 m' 7,10 m3 8,00 m3 8,90 m' 0,90 m' 

v. Kiisin pulcrtaval JUUUL 

kuin tavararyhmiissii I 
mainitut tavarat: 

L Koneellinen a 9,00 tn 10,45 tn 11,90 tn 13,35 tn 1,45 tn 
b 5,40 m' 6,30 m3 7,20 m3 8,10 m3 0,90 m' 

2. Kasio a 11,55 tn 13,00 tn 14,45 tn 15,90 tn 1,45 tn 
b 6,95 m3 7,85 m3 8,75 m' 9,65 m3 0,90 m3 

'' ) a = viihin taan 600 kg/ m3 

b = aile 600 kg/m3 

Vaunukuormieo kotiinkuljetustariffia ei saa soveltaa vaunukuormalahetyksiin, jotka 
kasirtavat muuttotavaraa, lammitys-, jiiahdytys- ja pakastevaunuissa kuljetettavaa tavaraa, 
yli 7 metria pitkaii tavaraa tai kokonsa ja yksikkopainonsa subteen autoliikenteessa eri
koiskuljerukseksi katsottavaa tavaraa. 



Ajankohtaista 

Radalla tai ratapihalla tyoskenteleva tyontekija, ratavartija taikka vaihdemie~ 
saattaa jaada verurimiehilta havaitsematta riittaviin ajoissa ja varoirusopaste myo· 
hastyy, ellei ratapihalla olevalla ole esim. kirkkaanvarista "rurvavyota", liiveja tai 
sellainen vaatetus, joka eroitruu rummasta taustasta. 

Varoirusopasteet on annettava aina hyvissa ajoin ja to istaen . jos nakyvyy~ 
on heikko . Kayta raysia kulkuvaloja aina liikkeella ollessa . 

Helsinki 1973. Valtion painatuskeskus 



1973 

VIRALLISIA 
TIEDOTUKSIA 

N:o 30 

Vllttaus Vlralllslln tledotukslln merkltiin: VT ff72.'l. (- lehden numero, wosl, 
asian numero). Jakelun muutokset on ilmoltettava painatusjaostoon. 
To I m It us: Rautatiehallltus, lehtipalvelu. 26. 7. t973 

Sis all ys: 

1. Ensiapukoulutus. 3. Eroja. 
2. Avoimia virkoja ja toimia. 4. Kadonneita henkilokortteja. 

Ensiapukoulutus 1 
Piirien, konepajojen ja rautatierakennusten paallikoita ·tai heidiin 

maiiraamiaan paallikkoasemassa olevia henkiloita kehoitetaan huolehti
maan, etta OEA:n ( Ohjesiiiinto ensiavusta tyotapaturmien sattuessa) 
ja OTRO:n ( Ohjesaanto toimenpiteista rautatieonnettomuuksien sat
tuessa) edellyttama ensiavun antamiseen pystyvien henkiloiden miiiira 
toimi- tai tyopaikoilla on riittava, seka ilmoittamaan ensi syyskuun 1 
paivasta lahtien rautatiehallituksen sosiaalijaostolle ensiapukoulutus
tarpeesta ( OEA 4 § 1) seka sopimaan koulutusajankohdista. Samalla 
huomautetaan, etta vaikkakin piakkoin valmistuvasta uudesta 
OTRO:sta ensiapuryhmat tulevat jaamaiin pois, se ei vaikuta koulutus
tarpeeseen. 

(Hloj n:o Hlo 519/08/73, 16. 7. 73.) VT 30/73. 1. 

Avoimia virkoja ja toimia 2 
Rautatiehallituksen rakennustoimistossa on haettavana ap osasto

sihteerin (A 24) viransijaisuus ( tehtavan hoitajalta edellytetaan lain
opillista loppututkintoa tai etta han opiskelee oikeustiedetta). Varsi
naisten osastosihteerin tehtavien lisaksi kuuluvat viranhoitoon erilaiset 
kunnallistekniset sopimukset, vesioikeusasiat, pakkolunastusasioiden 
valmistelut ym. 

Rataosaston johtajalle osoitetut hakemukset on toimitettava rauta
tiehallituksen kirjaajalle viimeistaiin 8. 8. 1973. 

Lahempia tietoja antaa yli-insinoori Larjamo puh. 717 711/2300. 
13758/73 
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3 Eroja 

4 

Hallin to-osasto 

Ylim. liiiikintiivoimistelija (A 16) Terttu Tellervo Heinonen, konttoriapulainen 
(A 8) Helena Kaarina Koivisto ja ylim. vanhempi tyontutkija (A 25) Erk.ki Toi
vanen. 

Liikenneosasto 

3 1. asemapiiiillikot Viljo Henrik Ryodi, Toivo Mikael Lumme, 4 1. asema
piiiillikot Niilo Tuikkala, Aarne Kustaa Adolf Larivaara, yp. 2 1. kirjuri Lauri 
Johannes Mylliirinen, konttoriapulainen Aili Aino Kerttu Tolvanen, vaihdemiehet 
Viiino Johannes Alho, Kauko Yrjo Tuomas Syrjiilii, Ensio Evert Lahtinen, Martti 
Olavi Mannila, kuormausmestari Aarne Johannes Saari, junarniehet Lauri Kalevi 
Lehtola, Urho Mikael Hirvonen, asemamiehet Armas Einari Hirvonen, Lauri 
Ilmari Jiintti, Eero Henrik Anttila, veturinkuljettajat Emil Antero Forss, Erk.ki 
Olavi Hoffren, Sauli Kalervo Laine, Eero Kalervo Leinio, Frans Yrjo Marjanen, 
Kauko Johannes Mo=o, Kaarlo Evald Polliinen, Unto Rudolf Ruuska, vet.puhd. 
esimies Toivo Armas Vainio ja 1 1. siihkoasentaja Matti Oskari Lammi. 

Rataosasto 

Rataesimies Sven Ivar Tikander. 

Kadonneita henkilokortteja 

Riihimiien aseman asemamies Kaarlo Lahnamaalle aikavapaalippua varten kir
joitettu henkilokortti n:o 146742 on kadonnut ja kuoletetaan. (Hki Lp n:o 2470/ 
14/73, 18. 7. 73.) 

Tampereen asemalla palvelevalle alokas Altti Kalevi Heinoselle 30. 1. 1969 
kirjoitettu henkilokortti n:o 63565, on kadonnut ja kuoletetaan. (Tpe Lp n:o 
1456/14/73, 17. 7. 73.) 

Helsinki 1973. Valtlon painatuskeskus 



VIRALLISIA 
TIEDOTUKSIA 

1973 N:o 31 

Vilttaus Virallisiin tiedotuksiln merkitiin: VT f/72.2 (- lehden numero, vuosl, 
asian numero). Jakelun muutokset on llmoitettava painatusjaostoon. 

To I mIt us: Rautatiehallitus, lehtipalvelu. 2. 8. 1973 

Sisii l lys: 

1. Eriiitii taloudellisia indeksisarjoja. 
2. Liikennepaikkojen viilimatkat: 

muutoksia. 
3. VR:n autoliikenne: muutoksia. 
4. Junalauttaliikenne. 
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1972 VI 254 
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VIII 257 
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XI 262 
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1973 I 265 
II 267 
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IV 272 
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VI 280 
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343 
346 
352 
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363 
367 
372 
374 
382 
389 

5. Jiirjestelyt konteinerikuljetuksissa 
Japaniin. 

6. Ylipainoiset vaunut. 
7. Kadonneita henkilokortteja. 

Eraita taloudellisia indeksisarjoja 

.s il 
M ~ Q 

.o ·~ --
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:8 " ~ ~ ; ··~ "-" .. ~> 

if' ~~ c 'l!.S _ 
-~]3!!8 .w :9 -g § 5] 8 
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=~ u ~ O\. ~ 3§i ~~ ~ ~ ] §::~ :Sa~ ..-4 ;5]~::. f-1 e-~ ~~ ....... ~ 
375 162.3 161.3 
376 163.4 162.4 
376 163.7 162.7 
377 164.2 163.2 
380 164.5 163.5 
380 165.3 164.3 
383 165.8 164.8 
388 167.6 166.5 
388 168.7 167.5 
402 171.1 170.0 
403 175.4 174.1 
412 179.9 178.7 
415 182.7 181.4 

(N:o To 80/22/73/272, 23. 7. 73.) VT 31/73. 1. 

13926/73 

1 
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2 Liikennepaikkojen valimatkat: muutoksia 

1. 8. 1973 lukien lisataan Lappeenrannan keskusaseman kohdalle 
Kalkkitehtaan raide seuraavin merkinnoin: 

Lappeenranta 
Kalkkitehtaan raide Paraisten Kalkki Oy:tii varten. 

Utti 

T Hihtevaa kappaletavaraa varten 
asema- ja aluevaunujen rajoissa. 

(Lko 22987/67/73, 5. 7. 73.) VT 31/73. 2. 

Linjasuojastuksen kayttoonoton johdosta lakkautetaan Utin liiken
nepaikan miehitys 3. 8. 1973 lukien, joten liikennepaikkojen valimatka
kirjaan Utin liikennepaikan liikennoimista koskevia merkintoja muute
taan seuraavasti: 

5 6 
Uti 484-32116 HilTt Hpj 469. Hpk 354. Hko 227. 

Hy 145. Ilm 370. Jns 304. Jy 
276. Kr 244. Kon 479. Lh 74. 
Lla 759. 01 645. Pko 324. Psl 
201. Pml96. Pri 384. Ril33. Sk 
408. Sij 310. Tpe 249. Tl 209. 
Tku 337. Vnj 337. Yv 524. 
Kappaletavaran kuljetusmaksut las
ketaan laajennetun jakelulinjalii
kenteen mukaisesti katkotariffilla 
( autovalimatka Kouvola-Utti 12 
km), jollei rahti Tt-liikennemaa
riiysten mukaan tule halvemmaksi. 

(Lko 23063/67/73, 27. 7. 73.) VT 31/73. 2. 

3 VR:n autoliikenne: muutoksia 

Valtionrautateiden Autoliikenne-saantoon tehdaan 3. 8. 1973 lukien 
seuraavat muutokset: 

Sivuilla 35-45 julkaistuun aakkoselliseen paikkakuntaluetteloon 
lisataan Utti seuraavin merkinnoin: 

Utti II 206 Kouvola 12 VR Kouvola 

Jakelulinjaluetteloon sivulle 71 1linjan 206 Kouvola-Luumaki ajo
reittia koskeva merkinta Utin osalta muutetaan seuraavaksi: 
- Utti (Kouvola 12) -

Tavaralinjaluetteloon (liite n:o 3) muutetaan linjan n:o 52 Lap
peenranta-Simola ajopaiviksi tiistai ja perjantai. 
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Liikennepaikkojen koodit julkaisun (lorn. VR 2629) autoliikenne- 3 
osaan tehdaiin seuraava lisays 
( Kouvola 480) 

Utti 484 

(Lt n:o Lko 23063/67/73, 27. 7. 73.) VT 31/73. 3. 

Junalauttaliikenne 4 
Muutoksena aikaisempaan tiedonantoon ( VT 19/73.4) koskien 

junalautta Trelleborgin liikennoimista viililla Naantali-Tukholma 
(Vartan) ilmoitetaan, etta 18. 8. alkaen ajetaan toistaiseksi viitta 
viikkovuoroa (lautta ei ole 'kulussa sunnuntaisin eika maanantaisin). 
Aikataulu on muutoin sama kuin edella mainitussa VT:ssa on ilmoi
tettu. 

(Lt n:o Lko 31693/251/73, 25. 7. 73.) VT 31/73. 4. 

Jarjestelyt konteinerikuljetuksissa Japaniin 5 
Konteinerikuljetusten huomattavasti laajentuessa Suomesta SNT

Liiton kautta Japaniin on erityisen tahdellista, etta mahdollisimman 
tarkat ja riittaviin selvat ennakkotiedot naista kuljetuksista ovat kaik
kien asianomaisten kaytettavissa. Lappeenrannan asemalla kasitelliian 
toistaiseksi J apaniin <lahetettavat konteinerit suurimmalta osalta. 

Konteinereiden siirtokuormaustyon asianmukaisen suorittamisen 
ja niiden riittavan nopean ja joustavan kuljetuksen aikaansaamiseksi 
k a i k k i en niiden 1 a he t y sa semi en, joilta konteinereita Lap
peenrantaan lahetetaan siirtokuormattavaksi on e h dot tom as t i 
joko puhelimitse tai telex yhteytta kayttaen i 1m o it etta v a Lap
peenrannan jarjestelymestarille kun edella mainittu liihettaminen on 
tapahtumassa tai tiedetaan varmasti tapahtuvan: 

- lahettaja/huolitsija 
- lahetysasema 
- lahetyspaiva ( mahd. junan numero) 
- konteinereiden koko ja luku (esim. 2 kpl/20' ja 1 kpl/40') 
- rahtikirjan ylareunaan merkitty kuljetusnumero, joka on oltava 

huolitsijan/lahettajan tiedossa. 
Toistuvista laiminlyonneista johtuen uudelleen huomautetaan, etta 

asemien, joilta tavara kuormataan konteinereihin on konteinereiden 
ovien sulkernisen jalkeen e h d o t t o m a s t i huolehdittava, etta 
kaikki oven lukitussalvat ( ainakin nelja kappaletta) 1 y i j y t eta an. 

Epaselvyyksien sattuessa on kaannyttava liikennetoirniston puoleen 
puh. 2577 tai 2576. (Lt n:o Lko 23051/253/73, 26. 7. 73.) VT 
31/73. 5. 
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6 Ylipainoiset vaunut 

7 

L a h d en liikennepaikalle saapuu jatkuvasti H e i n o 1 an ja L o
v i i s an rataosille osoitettuja vaunukuormia, joiden akselipaino ylit
taa 17 tonnia. Ylipainoiset vaunut on Lahdessa vajautettava, josta 
rom. aiheutuu lisiikustannuksia Hihettajalle, rninkii lisaksi kuljetusten 
perille toirnittarninen viivastyy jopa useita vuorokausia. 

Liihetysasernilla on valvottava, ettei ern. rataosille lahetetii vaunu
kuorrnia, joiden akselipaino ylittiia 17 tonnia (Jtt:n kohta 5.71). 

Kun asiakkaat ovat ilrnoittaneet, ettei heilla ole aina tietoa VR:n 
rajoituksista, kehoitetaan liikennealueiden paiillikoita tehostarnaan 
kuorrnausrnaaraysten yrns. tiedottarnista asiakkaille. 

(N:o Hki lp 2541/62/73, 27. 7. 73.) VT 31/73. 6. 

Kadonneita henl-.llokortteja 

Helsingin llikennealueen asetinlaitemies Aimo Tuoviselle vuonna 1954 kir
joitettu henkilokortti n:o 051425 on kadonnut ja kuoletetaan. (N:o Hki lp 2519/ 
14/73, 24. 7. 73.) 

Helsingin llikennealueen tilapliiselle asemarniehelle Rainer Uolevi Puraselle 
aikavapaalippua varten annettu henkilokortti n:o 054609 on kadonnut ja kuole
tetaan. (N:o Hki lp 2527/14/73, 26. 7. 73 .) 

Varkauden keskusasemalla palvelevan ylim. toimistoapulaisen Vappu Kolarin 
nimelle kirjoitettu henkilokuntalippu n:o 5 on kadonnut ja kuoletetaan. Vappu 
Kolarin henkilonumero 78131. 

(N:o Var la 344/119/73, 23. 7. 73.) 

Helsinki 1973. Valtion palnatuskesku• 



VIRALLISIA 
TIEDOTUKS lA 

1973 N:o 32 

Vllttaus Vlralllslln tledotukslln merkltiin: VT tf72.2 (- lehden numero, vuosl, 
asian numero). Jakelun muutokset on llmoltettava palnatusjaostoon. 
To I mIt us: Rautatlehallltus, lehtlpalvelu. 9. 8. 1973 

sis a 11 y s: 

1. Virkarniesasuntojen vuokrat 1. 9. 1973 
lukien. 

2. Liikennepaikkojen valirnatkat: rnuu
toksia. 

3. Syysalennusliput 1973 ( = maanantai 
-torstaialennus 20 %, myyntiaika: 
1. 10.-15. 11. 1973). 

4. Matkalippualennuksia. 
5. Kadonneita henkilokortteja. 
6. Alemrnat liikenneoppikurssit (konduk

toorikurssit) kevat- ja syyslukukau
della 1974. 

Virkamiesasuntojen vuokrat 1. 9. 197.3 lukien 1 
Valtioneuvosto on taloudellisen kasvun turvaamisesta 30 piiivanii 

joulukuuta 1970 annetun lain (868/70) 7 ja 17 §:n nojalla, sellaisena 
kuin ne ovat, edellinen 29 piiivana maaliskuuta 1972 ja jalkimmiiinen 
30 paivana maaliskuuta 1973 annetussa laissa (246/72, 270/73) 
sosiaali- ja terveysministerion esittelystli piiiittlinyt mm. seu.raavaa: 

Poiketen siita, mita valtion virkamiesasuntojen vuokrista ja luon
toisetujen !korvauksista 6 paivanli lokakuuta 1966 annetus~ valtioneu
voston paatoksessa ( 504 I 66) maaratalin, saa korvauksena keskus
lammitysasunnon liim,pOkustannuksista peria edella mainitun valtioneu
voston piiiitoksen 2 §:ssa mainittujen malirien sijasta koko maassa 
enintalin 70 pennia neliometrilta kuukaudelta ja korottaa vuokrapisteen 
hinnan enintaiin 1,55 penniksi. 

Edellii olevan pliiitoksen perusteella valtiovarainministerio on 
tanalin paattlinyt tarkistaa valtion virkamiesasuntojen vuokrat 1 piii
vasta syyskuuta 1973 lukien siten, etta korvauksena keskuslammitys
asunnon lampakustannuksista peritaan koko maassa 70 pennia neliO
metrilta kuukaudessa ja vuokrapisteen hinta korotetaan samasta ajan
kohdasta lukien 1,55 penniksi. 

Niissli asunnoissa, j'Oissa asukkaat itse suorittavat liimmityskustan
nukset ( uunillimmitysasunnot) vaiku ttaa vuokriin ainostaan korotettu 
vuokrapisteen hinta. 

14078/73/5 
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Taman valtiovarainministerio kunnioittaen ilmoittaa valtioneuvos
ton kanslialle ja kaikille ministeriOille tiedoksi seka niiden alaisten 
virastojen ja laitosten tietoon saatettavaksi. 

(VvM n:o P 2418, 19. 7. 1973 - Rh/hlo 1108/163/73, 1. 8. 
1973 - Vert. K1 46/66. 3) VT 32/73. 1. 

Liikennepaikkojen valimatkat: 
muutoksia 

Kuluntalahden liinennoimistapamerkinta muutetaan 1. 9. 1973 
lukien HilT. 

Murtomaen liikennoimistapamerkindi muutetaan 1. 9. 1973 lukien 
HilTt. 

(lko 23082/67/73, 3. 8. 1973) VT 32/73 . 2. 

Syysalennusliput 1973 ( = maanantai-torstaialennus 20 %, myynti
aika: 1. 10.-15. 11. 1973) 

1. Syysalennuslippuja myydaiin meno- ja paluumatkoina kahden 
henkiloliikenteelle avatun liikennepaikan valiseen meno- ja samaa tieta 
tapahtuvaan paluumatkaan. 

Syysalennuslippujen myynnin ehtona on, etta matkan pituus meno
suuntaan on vahintaan 250 km tai etta lipun hinta lasketaan vahin
taan 250 km:n pituiselta matkalta ja etta matkustaminen tapahtuu 
arkipaivina maanantai-torstai. 

2. Syysalennuslippuja myyvat kaikki mal!k:atoimistot ja rautatie
liikennepaikat, joilla on lomakelippujen myyntioikeus. Myynti tapahtuu 
seuraavasti: 

1. 10.-15. 11. 1973 aikana myydaan matkustajalle meno- ja paluu
lippu 20 % :n alennuksella kayttiimalla meno- ja paluulippulomaketta 
VR 2203 tai VR 2203 kk seka annetaan kausialennustodistus (lomake 
VR 2427 tai VR 2427 kk), johon matkalippu kiinnitetaan. 

Syysalennusliput ovat voimassa yhden kuukauden. Viimeinen 
myyntipiiiva on siis 15. 11. 1973 ja viimeinen kelpoisuuspiiiva nain 
ollen 15. 12. 1973. 

Valmiit hinnat syysalennusmatkoja varten saadaan suoraan VR:n 
Tariffitaulukkojen taulukosta n:o 10 B. 

Meno- ja paluulipun ylalaitaan seka myos lipun kantaosaan on 
kirjoitettava tai leimattava sana "Kausialennus". 

M1kali asemat tai matkatoimistot myyvat joillekin paikkakunnille 
huom~ttavan paljon syysalennuslippuja, voivat ne tilata valmiiksi 
painettuja "kausialennus"-otsikolla varustettuja k,artonkisia lippuja 
tilitoim:iston kotimaisesta tarkastusjaostosta (Trk). 
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3. Syysalennuslipun myynnin yhteydessii on lipunmyyjiin mainittava, 3 
etta liput rkelpaavat vrun arkipiiivina maanantai-torstai. Mikiili matka 
on alkanut torstaina, kelpaa syysalennuslippu ilman lisamaksua perille 
saa:kka edellyttaen, etta matka tapahtuu :keskeytyksetta. Mikali mat
kustaja kuitenkin matkustaa perjantai-sunnuntaipaivina, on hiinen 
lunastettava puolimenolippu sille osalle matkaa, jonka han tekee 
perjantai-sunnuntaipiiivien aikana. Mikiili mat..lcustaja on noussut 
junaan sunnuntai-iltana, lasketaan lisiilipun hinta sille asemalle, jossa 
juna maanantaina ensimmiiisen kerran pysahtyy. Syysalennuslippu 
yhdessa puolimenolipun kanssa oikeuttaa siis matkustamaan my& 
viikonloppuna. Konduktooreille huomautetaan, etta puolimenolippu on 
ehdottomasti kannettava. 

4. Lapsille, joilla on oikeus matkustaa puolella lipulla, ei syysalen
nusta myonneta. 

5. Valti'onrautateiden rkanssa yhdysliikenteessa oleville autolinjoilla 
kelpaavat syysalennusliput ainoastaa junaliikennetta korvaavilla auto
linjoilla. Nama linjat on erikseen mainittu julkaisun "Suomen kulku
neuvot" linja-autojen A-osassa "Valtionrautateiden kanssa yhdyslliken
teessa oleva linja-autoliikenne". Samassa osassa luetelluilla muilla 
yhdysliikennelinjoilla nama liput eivat kelpaa. 

6. Alennustodistuksista irroitettavat tilastoliuskat on asianmukai
sesti taytettyna liihetettava seuraavan kuukauden 5 paivaan mennessa 
tilastojaostoon. 

(Mt n:o Lko 31941/242/73, 28. 6. 1973) VT 32/73. 3. 

Matkalippualennuksia 4 
Helsinki (lyhinta tieta), 9-17.9. 1973 

Osuuskunta Suomen Messut: 11-15. 9. 1973 jarjestettaville Hel
singin Kansainviilisille Teknillisille Messuille matkustaville. 

Matkustajalle myydaiin meno. ja paluulomakelippu 20 % :n alen
nuksella ja annetaan uusittu lomake 2416. Matkalippu on lunastettava 
viihintiiiin 100 k.m:n matkalle menosuuntaan. Matkalippuun tehdaiin 
hintasarakkeen eteen koodimerkinta "94" joko kirjoittamalla tai lei
maamalla. V astaavasti merkinta on tehtiivii myos kantaosaan. Ostetut 
matkaliput oikeuttavat matlrustamaan vain yllii minittujen paivien 
viilisenii ikana ( mainitut piiivat mukaan luettuina). Alennus ei koske 
lastenlippulla matkustavia. 

(Mt n:o Lko 23509/242/72, 18. 1. 1973) VT 32/73. 4. 
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5 Kadonneita henkilokortreja 

6 

. Helsingi? .. vari~on vaununasentajan apulais~lle Esa Vainiolle kirjoitettu vapa?.
ltpun henktlokorttt n:o 181034 on kadonnut ]a kuoleretaan. (N:o Hki lp 2568/ 
14/73, 2. 8. 73.) 

Helsingin liikennealueen liikennetyontekijii Jouni Juhani Rasimukselle .f . 8. 
1972 Jdrjoitettu henkilokortti n:o 057809 on kadonnut ja kuoletetaan. (N:o Hki 
lp 2596/14/73, 3. 8. 73 .) 

Konepajatyolaiselle Esko Peltoselle kirjoitettu henkilokortti n:o 197770 on 
kadonnut ja kuoletetaan. (Psl knp 1. 8. 73.) 

Alemrnat !iikenneopoikurssit ( konduktoorikurssit) 
keviit- ja syyslukukaudella 1974 

Oppilaiden valitsemiseksi vuoden 1974 alemmille liikenneoppikursseille (kon
duktoorikursseille) tullaan jarjestamaan valintakokeet Helsingin, Kouvolan, Tampe
reen, Seiniijocn, Oulun ja Joensuun liikennepiirien alueelta kyseisille kursseille 
pyrkiville. Niiiden piirien alueelta kursseille hakijoiden on jiitettava rautatieopis
ton johtokunnalle osoitetut hakemuksensa viimeistaan 10. 9. 1973 asianomaisille 
esimiehilleen, jotka liihettiivat ne liikennepiirien piiiillikoille 17. 9. 1973 mennessa. 
Liikennepiirien toimistoista liihetetaiin hakemu.k.set rautatieopistoon 24. 9. 1973 
mennessa hakijoiden nimien mu.k.aan aakkosjiirjestylkseen jarjestettyinii. Hakijoiden 
on huomioitava, etta he saattavat joutua siirtymaiin toiselle paikkakunnalle kurssin 
suoritettuaan, vaikka varsinaisia siirtymissitoumuksia ci otctakaao . 

Hakemusten kasittelyssa n!lee otettavaksi huomioon opetustoimen ohjesiiannon 
10, 11, 17, 18, 45, 48, 54 ja 55 §§:n maiiriiykset. Nimikirjan otetta ei tkuitenkaan 
tarvita, mikali virkavirheestii tai rikoksesta mahdollisesti tuomitut rangaistukset 
selvasti ilmeneviit virallisesta nirnikortin jiiljennoksestii (n:o 1123.2). Mahdollisesti 
vireillii oleva kurinpito- tai rikossyyte on mainittava. Viimeisestii osallistumisesta 
piiasytutkintoon on hakemuksessa mainittava tarkka aikamaara. Erityisesti on 
huomattava, etta kaikkien ha'kuedellytysten tulee olla tayttyneina viimeistiian haku
ajan piiiittyessii eli 10. 9. 1973. Hakemuksia vastaanotettaessa on mahdollisista 
puutteellisuuksista huomautettava ja kehotettava asianomaista hakijaa tiiydema
maan hakemuksensa. Opetustoirnen ohjesaannon 11 § :n edellyttaman lausuntonsa 
yhteydessa esimies samalla erityisesti toteaa, etta hakija on alemman patevyysrut
kinnon suoritettuaan toirninut viihintaiin viisi vuotta tehtiivissii, joiden suorittajalta 
edellytetaiin tiima tutkinto seka, etta hakija on sanotusta viiden vuoden ajasta 
toiminut junamiehen tehtavissa taikka muissa mainitun ohiesaiinnon 54 §:n 2. 
momentin edellyttiiroissa tehtavissa yhteensa puoli vuotta. (Kl 43/67. 1. sivu 5.) 

Valintakoe, joka jiirjestetaan 13. 10. 1973, kasittiia ta.t1keiropien ohjesaiintojen, 
laskennon ja aidinkielen seka ruotsinkielisiin niihden myos suomenkielen ( kurssin 
O!Jetuskieli on suomi) kirjalliset kokeet. Ohjesaiintojen osalta vaatirnukset vastaa
vat asema- ja junamiesoppikurssien tasoa. Valintaikokeisiin kutsuttaville ilmoitetaan 
tarkemmin liikennepii.rien kautta kokeitten paikasta ja ajastn. (Amj n:o 225/720, 
2. 8. 73.) 

Helsinki 1973. Valtion painaruskeskus 
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VIRALLISIA 
TIEDOTUKS lA 

N:o 33 

Viittaus Vlralllslin tiedotuksiin merkltain: VT f/72.2 ( - lehden numero, vuosl, 
asian numero). Jakelun muutokset on ilmoitettava painatusjaostoon. 

To I m It us: Rautatiehallitus, lehtipalvelu. 16. 8. f 973 

sis a 11 y s: 

1. Sairausvakuutusasetuksen muuttami- 5. Kadonnut haarukkavaunu. 
nen. 

2. Avoimia virkoja ja toimia. 
6. Kadonneita henki!Okortteja. 
7. Fyysisen kunnon testaus syyskaudella 

1973. 3. Nimiryksiii. 
4. Eroja. 

Sairausvakuutusasetuksen muuttaminen 1 
Asetuskokoelmassa on julkaistu: 

Asetus 
sairausvakuu tusasetu.ksen muuttamisesta. 

Annetru Naantalissa 20 piiivana heinalmuta 1973. 

Sosiaali- ja terveysministerion toimialaan kuuluvia asioita kasitte
lemaan maaratyn ministerin esittelystii muutetaan 1 piiiviinii marras
kuuta 1963 annetun sairausvakuutusasetuksen ( 473/63) 5 §:n 1 mo
mentti, 9 §:n 4 momentti, 10 §, 14 §:n 1 momentti, 15 §, 19 §:n 
1 momentti ja 21 §, niiistii 5 §:n 1 momentti sellaisena kuin se on 
21 piiiviinii tammikuuta 1966 annetussa asetuksessa (30 /66), 9 § :n 
4 momentti sellaisena kuin se on 25 piiiviinii heiniikuuta 1969 anne
tussa asetuksessa (505/69), 19 §:n 1 momentti sellaisena kuin se on 
6 piiiviinii marraskuuta 1964 annetussa asetuksessa (538/64) ja 21 § 
sellaisena kuin se on osittain muutettuna mainitulla 21 piiiviinii tammi
kuuta 1966 annetulla asetuksella, sekii lisataan 7 §:iiiin uusi 2 mo
mentti, 8 §:iiiin, sellaisena kuin se on edellii mainitussa 25 piiiviinii 
heiniikuuta 1969 annetussa asetuksessa, uusi 3 momentti ja asetukseen 
uusi 7 a § seuraavasti: 

5 §. 
Sairausvakuutuslaissa tarkoitettuna asianmu.kaisen ammattikoulu

tuksen saaneena henkilonii pidetiiiin sitii, jonka liiiikintohallitus on sai-

14250/73 
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raanhoitajana, katilona, laakintavoimistelijana tai laboratoriohoitajana 
merkinnyt terveydenhuoltohenkilostosta pitamaansa luetteloon. 

7 §. 

Milloin vakuutettu on sairastunut Suomen, Islannin, Norjan, Ruot
sin ja Tanskan valilla sairausvakuutettujen siirrosta seka sairausavusta 
tilapaisen oleskelun aikana tehdyn sopimuksen tarkoittaman tilapaisen 
oleskelun aikana toisessa _pohjoismaassa, korvataan kuitenkin paluu
matkasta sairauden vuoksi aiheutuneet lisakustannukset noudattaen, 
mita matkakustannusten korvaamisesta muutoin on saadetty. 

7 a §. 
Yopymisrahana suoritetaan, milloin vakuutettu, hanen tarvitse

mansa saattaja tai sairausvakuutuslain 10 § :n 2 momentissa tarkoitettu 
vakuutetun perheenjasen, holhooja tai muu tahan verrattava henkilo 
on matkan aikana joutunut yopymaan majoitusliikkeessa taikka tutki
mus- tai hoitolaitoksen potilaita varten jarjestetyssa majoituspaikassa 
kello 22 ja 7 valisena aikana vahintaan neljan tunnin ajan, 20 mark
kaa henkilolta vuorokaudessa, kuitenkin enintaan todellisia, tarpeel
lisia majoittumiskustannuksia vastaava maara. 

8 §. 

Tyotuloa maarattaessa tulosta vahennetaan sen hankkimisesta ja 
sailyttamisesta aiheutuneet kustannukset. 

9 §. 

Vakuutetulle myonnetty piiivaraha tarkistetaan 3 momentissa tar
koitetusta luettelosta ilmenevan tyotulon mukaiseksi seuraavan tammi
kuun alusta lukien, mikali piiivarahan maarii tarkistuksen johdosta 
suurenee. Vakuutetulle, jonka tarkistetut tyotulot ovat pienemmat kuin 
hiinen puolisonsa vastaavat tyotulot, ei kuitenkaan suoriteta huolta
janlisiiii sanotusta ajankohdasta lukien. 

14 §. 
Vakuutetun on haettava sairausvakuutuslain mukaisia etuuksia 

kirjallisesti sairausvakuutustoimikunnalta. Etuutta hakiessaan vakuute
tun on vaadittaessa esitettiivii sairausvakuutuskorttinsa. 

15 §. 
Sairausvakuutuslain 1 § :n 2 momentissa tarkoitetun vakuutetun 

on haettava paiva- ja aitiysrahaa Helsingin sairausvakuutustoimikun-
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nalta . Hakemus voidaan antaa myos ulkomailla olevaan Suomen diplo- 1 
maattiseen edustustoon tai lahetetyn konsulin virastoon, jonka tulee 
viipymiittii toimittaa se Helsingin sairausvakuutustoimistoon. 

Vakuutettu voi antaa piiivii- ja iiitiysrahaa koskevan hakemuksensa 
myos oleskelupaikkakuntansa sairausvakuutustoimistoon, jonka tulee 
toimittaa se vakuutetun kotipaikkakunnan sairausvakuutustoimistoon. 

19 §. 
Sairausvakuutuslain mukaista etuutta ei makseta silta ajalta, jonka 

vakuutettu on mielisairaslain (187 /52) 34 §:n 2 momentin tai 35 §:n 
1 momentin nojalla sairaalassa, piiihdyttavien aineiden viiiirinkaytta
jien huollosta annetun lain (96/61) nojalla sanotun lain mukaisessa 
huoltolassa sinne maarattyna taikka lastensuojelulain ( 52/36) nojalla 
kasvatuslaitoksessa, eika silta ajalta, jonka vakuutettu on tyolaitoksessa 
tai pakkolaitoksessa. Samoin on meneteltiivii muussa valtion tai kun
nan omistamassa tahi lakisaateista valtionapua saavassa julkisessa huol
tolaitoksessa hoidettavan vakuutetun osalta, joka laitoshoitoon kuu
luvana saa edella tarkoitetun etuuden. 

21 §. 
Jos vakuutettu on miiariitty sairausvakuutuslain 31 §:n 1 momen

tin mukaisesti tutkimukseen, on hanella oikeus saada kotipaikkakun
tansa sairausvakuutustoimikunnalta korvaus tutkimuksesta aiheutu
neista kustannuksista sekii matkustamiskustannusten korvausta, piiivii
rahaa, yomatkarahaa ja majoittumiskorvausta sen mukaan kuin kan
saneliikelaitos miiiiriiii. Mikali vakuutettu viilttamatta on tarvinnut 
saattajan, korvataan hiinelle matkasta aiheutuneet kustannukset samo
jen perusteiden mukaan kuin vakuutetulle. 

Sitii aikaa, jonka vakuutettu on tutkimuksia varten ollut otettuna 
sairaalaan, ei lueta paivarahaan, yomatkarahaan eikii majoittumiskor
vaukseen oikeuttavaksi ajaksi. 

Sairausvakuutustoimikunnan on ennen 1 momentissa mainitun 
maarayksen antamista kuultava asiassa asianomaista asiantuntijalaa
kiiriii. 

( Asetuskokoelma 630/7 3.) 
(Hloj n:o Hlo 549/133/73, 9. 8. 1973 - Vert. Kl 43 a/64 Ja 

Kl 6/66.) VT 33/73. 1. 

Avoimia virkoja ja toimia 2 
Rataesimiehen toimi, toistaiseksi Oulun ratapiirissa ( Misi). Rata

osaston johtajalle osoitetut hakemukset on toimitettava Oulun rata-
piirin piiallikolle viimeistaan 12. 9. 197 3. 
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2 Huom. 
Rautatiehallituksen klrjaajan osoite: Vilhonk. 13, 00100 Hel

sinki 10. 

3 Nimityksiii 

Hallinto-osasto 

Ylim. Hiakintavoimistelijan (A 16) toimeen laakintavoimistelija Helmi Mar
jatta Weckman. 

Liikenneosasto 

Helsingin liikennepiiri: ap. apulaisasemapiiiillikon virkaan (A 21) (Helsinki) 
yp. 2 1k kirjuri (A 18) Alli Ester Salmi, teknikon (A 22) virkaan (Riihimiien 
varikko) ylim. te'knikko (A 21) Voitto llmari Royttii, 1 lk kirjurin virkaan 
(A 21) (Helsinki lp) 1 lk kirjuri (A 20) Esko Onni Kaukoranta, yp. 2 1k kir
jurin virkaan (A 19) (Kerava) ap. asemamestari Ella Annikki Abo, yp. 2 1k 
kirjurin (A 18) virkoihin (Kauniainen) ap. asemamestarit Kustaa Adolf Koponen, 
(Pitiijiinmii.ki) Yrjo Johannes Siltamies, (Kerava) Jussi Lennes, (Jii.rvenpii.ii) 
Erkki Emil Peltola, (Lohja) Holger Vilhelm Lagerstam, ap. asemamestarin vir
koihin (Tikkutila) ylim. 3 lk kirjurit Heikki Leo Olavi Brusila, (Hameenlinna) 
Veikko Pellervo Natri, (Loviisa) Eero Topias Kinos, ap. 2 1k kirjurin virkoihin 
(Pitiijii.nmii.ki) apulaiskanslistit (A 10) Lea Maria Peltola, Gerda Marita HarkO. 
nen, vaihdemiesten esirniehen virkaan (Lahti) kuormausmestari !Pauli Jalmari 
Melin, kuormausmestarin virkoihin (Lahti) asemarnies Jorma Matti Kalervo Sipi
liiinen ja ylim. asemarnies Pekka Tapio Dufva, apulaiskanslistin (A 11) toimeen 
(Lahti) konttoriapulainen (A 9) Aira Inkeri Yrjonen, apulaiskanslistin (A 10) 
toimiin (Kerava) konttoriapulaiset (A 8) Eliisa Annikki Sulantaus (Riihirniien 
varikko) Kerttu Kaarina Elomaa, vetutinkuljettajan virkoihin ( Helsingin varikko) 
veturinliimmittiijat Heikki Edvard Nuutinen, Maune Olavi Andersson, Aimo 
Henrik Hagren, Sulo Eero Kettunen, Rauno Kalevi Leino, Matti Aulis Maenpaa, 
Reine Olavi Koukku, Pentti Voitto Ilmari Sundstrom, Jaakko Olavi Metso, 
Pentti Gunnar Kullervo Lehtinen, Raimo Olavi Lonkala, Torsti Pertti Ilmari 
Kaukolahti, Niilo Matti Kohtala, vetutinpuhdistajain esirniehen virkaan (Hel
singin varikko) ylim. 1 pl polttoainetyonjohtaja Taneli August Kylmii, konduk
roorin virkoihin (Riihimiiki) asetinlaiternies Lauri Johannes Hautamii.ki, kuor
mausmestari Heikki Olavi Vilkki, junarniehet Keijo Antero Luukkonen, Aimo 
Kalevi Lind£ors, (Heinola) Pentri Kalevi Matikainen, Aimo Ensio Seppii.nen, 
kuormausmestarin virkaan (Hyvinkiia) asemamies Alvi Johannes Pajala, junarnie
hen roimiin (Lohja) asemamiehet Lauri Suutari , (Loviisa) Helmer Vilhelm Peri
strom, vaununtarkastajan toimiin (Helsingin varikko) vaununvoitelijat Yrjo Reo
nola, (Riihimiien varikko) Heikki Kalevi Jokela, Antri Ilmari Paavilainen, vau
nunvoitelijan toimeen (Riihimii.en vari:kko) ylim. vaununvoitelija Aarre Matti 
Seelrni Biirholm, tallimiehen toimeen ( Helsingin varikko) ylim. tallimies Erkki 
Johannes Laurila, asemamiehen toimiin (Turenki) ylim. asemamiehet Toivo Jo
hannes Kauppinen, (Hiimeenlinna) Eero Sakari Harju, (Porvoo) Pentti Johannes 
Moilanen, (Pitajii.nmiiki) Arvi Valerius Vuokila sekii rilap. asemamiehet Rauli 
Tapio Lirnio ja Markku Kalevi Saarela. 

Rataosasto 

2 lk vanhemman roimistorakennusmestarin (A 23 ) virkaan (Joensuu ) yp . 
2 lk rakennusmestari Toivo Samuli Karkkiiinen, ap. 1 1k rakennusmestarin (A 21 ) 
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virkoihin (Helsinki ) 2 lk rakennusmestarit Lauri Bernhard Hynynen, (Riihimaki} 
Olavi Elmer Leppanen, yp. 2 lk rakennusmestarin (A 20) virkaan (Helsinki) 
3 1k r2kennusmestari Seppo Umamo Lindfors, 2 lk rakenousmestarin virkoihin 
(A 19 ) (Turku) vt 2 lk rakennusmestari Aulis Antero Nurmesto, (Kerava ) ra
kennusmestari Bjorn Erik Ilmari Sodergard, rataesimiehen roimee n (Kouvola ) 
opastintyontekija Aarne Verner Sakari Koivisto, opastinasenrajan roimeen (Tam
pere} raidemies Reino Nikolai Arvooen ja konttoriapulaisen (A 8 ) toimeen (Hel
sinki } tilap. toimistoapulianen Raija-Riitta Sydanmaa. 

Eroja 
Liikenneosasto 

Yp. 2 1k kirjurit Erkki Olavi Ruohio, Pentti Peliervo Vettenranra, ap. a ema
mestari Pirkko Kaarina Brandt, konduktoorit Onni Kalervo T"ahtinen, Eino :\skola 
Heikko Haakon Fihlman, Aarne Alarik Manninen, Sin10 Kivioja, Niilo Tiilikai
nen , Felix Oskari Mahonen, Veikko Johannes Nakkula, Veikko Olavi Miettineo~ 
Onni Samuel Hyvonen, Arvo Olavi Parnanen, Veikko Matias Aro, Erkki Johan
nes Tuominen, Martti Asser Hamalainen, Maini August Koski , O smo Eero Kar
vonen, Reino Kalevi Purhonen, vaihderniehet Otto Ilmari Mannikko, Arvi Eero 
Selonen, Viljo Venalainen, Leino Ilmari Hautamaki, Anselm Uljas Soderholm, 
Veikko August Hirsimaki, Antti Olavi Vainikka, asemamiehet Eioari Suomi, 
Reino Elionen. Terho Leonard Ahonen, Arvo Johannes Pajunen, Onni Koiranen, 
Eino Matias Parniinen, junamiehet Viiino Jeremias Asikainen, Olavi Valdemar 
Tikkamaki, Tauno Olavi Salo, Pauli Mikko Pakka, Erkki Valter Vilhelm Jousio, 
Hugo Fredrik Nortama, Reino Viktor Riihimaki. 

Rataosasto 

Dipl.ins. Heino Ollila, rataesumes Reino Johannes Paulin ja tilap. toimisto
apulainen Anneli Manninen. 

3 

4 

Kadonnut haarukkavaunu 5 
Pieksamaen matkustaja-asemalta ( kiitotavaran siirrosta) on kadonnut sini

seksi maalattu haarukkavaunu n:o 24. Numero on merkitty joko maalaamaUa 
tai hitsaamalia. Aseman tunnus ( Pm) voi nakyii heikosti. Pyydeta1in etsimaan 
ja tavattaessa lahettamaan tap Pm (puh. 981-203). (Pm lap n :o 894/51 / 73 , 
8. 8. 73.) 

Kadonneita henkilokortreja 6 
Helsingin keskusaseman asemamiehelle Reijo Kalevi SilasviidaUe 11 . 5. 1973 

kirjoitettu henkilokortti n:o 053748 on kadonnut ja kuoletetaan. (Hki lpt n:o 
2627/14/73, 8. 8. 73.) 

Helsingin keskusaseman tilapaiselle asemamiehelle Jorma Tapio Sormuselle 
5. 6. 1973 kirjoitettu henkilokortti n :o 58292 on kadonnut ja kuoletetaan. (Hki 
lpt n:o 2634/14/73, 9. 8. 73.) 

Tyiiesimiehelle Tauno Seitasaarelie kirjoitettu henkilokomi n:o 114189. ko
nepajatyOlaiselle Antti Laukkaselle kirjoitettu henkilokortti n :o 151533 ja kone
pajatyoliiiselle Ossi Muhoselle kirjoitettu henkilokortti n:o 151652 ovat kadon
neet ja kuoletetaan. (Psi knp 6. 8. 73.) 

Turun konepajassa palvelevalle koneenkokooja Tuure Hjeltille kirjoi tettu 
henkilokortti n:o 103506 on kadonnut ja kuoletetaan. (Tku knp n:o 328/14/73. 
9. 8. 73.) 

Hameenlinnan liikennealueen toimistossa vhm Tauno Juhani Karimalle kir
joitetut v. 1973 henkiJOkuntaliput n:o 5408-5409 ovat kadonneet ja kuoletetaan. 
(HI lap 9. 8. 73.) 
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7 Fyysisen kunnon testaus syyskaudella 1973 

Rautatiehenkilokunnan vapaaehtoista fyysisen kunnon testausta (Rh :n k:irjelma 
n:o I-I 984/7104, 2. 11. 1966 ) jarjestetiiati. VR Urheilun alueilla syyskaudella 1973 
seuraavas ti: 

TeHipyora 1 

Harni na .. . ... . . . . . 
Kotka ......... . . . 
Imatra .. . ... . . . .. . 
Lappeenranra . . . . . . 
Kouvola .... . ... . . 
Helsinki, rh 
Helsinki, Ia . . ... . 
H elsinki , vr . .... . 
H elsin\i, rata . .. . . 
Pasilan konepaja .. 
Karjaa ....... . .. . 

alo . . .... . . ... . 
Turku .... .... ... . 

27 . 08.-01.09 
03. 09.-08. 09 
10. 09.-15. 09 
17. 09.-22. 09 
24. 09.-29. 09 
01. 10.-06. 10 
08. 10.-13. 10 
15 . 10.-20. 10 
22. 10.-03. 11 
05. 11 .-17. 11 
19. 11.-24. 11 
26. 11.-01. 12 
03 . 12.-15. 12 

Tesripy o ra 3 

Rovanierni .. . .. .. . 
Kemi .. ... . . . . . . . 
Tornio ... . . . . . . . . 
Oulu . .. ... .. ... . 
Ylivieska .... . . . . . 
Kokkola .. . .. ... . . 
Pietarsaari . . . ... . . 
Seinajoki ...... . . . 
Vaasa ....... ... . . 
Haapamaki 
Jyviiskylii . .. ..... . 
Tampere . ... .. . .. . 
Pori .. . .. ....... . 
Raurna .... . . .... . . 
Toijala . .. . . . .... . 

T es tip yorii 2 

Kerava .. ........ . 
Hyvinkiia, knp .. . . 
Riihimiiki . ... . ... . 
Lahti .. ..... . .. . . 
Mikkeli . .. .... .. . 
Pieksiimiiki .. . . ... . 
Kuopio . .. ....... . 
Kajaani . . . .... .. . . 
Nurmes ... ..... . . 
Lieksa ......... . . . 
Joensuu . ... . ... . . 
Savonlinna . ...... . 
Kon tiorniiki . . .... . 

27. 08.-01. 09 
03 . 09 .-08. 09 
10. 09 .-15. 09 
17. 09.-29. 09 
01. 10.-06. 10 
08. 10.-13. 10 
15. 10.-20. 10 
22 . 10.-27. 10 
29. 10.-03. 11 
05. 11.-10. 11 
12. 11 .-17. 11 
19. 11.-01. 12 
03 . 12.-08. 12 
10. 12.-15. 12 
17 . 12.-22. 12 

27. 08.-01.09 
03. 09 .-08. 09 
10. 09-22. 09 

24. 09.-29. 09 
01. 10.-06. 10 
08. 10.-20. 10 
22. 10.-03. 11 
05 . 11 .-10. 11 
12. 11.-17. 11 
19. 11.-24. 11 
26. 11.-01. 12 
03 . 12.-08. 12 
10. 12.-15. 12 

Ajanrilauksesta, testauspaikasta yms. ilmoitetaan tarkemmin tyopisteissii seina
juli teilla ja ilmoituslehtisillii. 

VR:n Urheilutoimikunta 





Ajankohtaista 

- Ehka asia ei aina olekaan nain: 
Veturinkuljettaja, kayta vihellinopastinta olosuhteiden niin vaatiessa kerran 

useammin kuin kerran liian harvoin! Edessiisi olevan sumun, rankkasateen, lumi
pyryn tms. takana on ehka yksinainen resiinamies tai vaihteenpuhdistaja, joka 
hankaan ei nae lahestyvaa junaa. Vastaavanlaisia ulanreita muodostuu kaarreisilla 
radoilla kirkkaallakin ilmalla. 

Helsinki 1973. valtion painaruskeskus 



1973 

VIRALLISIA 
TIEDOTUKSIA 

N:o 34 

Viittaus Virallislin tledotuksiin merkitaan: VT 1/72.2 ( - Jehden numero, vuosl, 
asian numero). Jakelun muutokset on ilmoltettava painatusjaostoon. 
To I m I t us : Rautatiehallitus, lehtipalvelu. 23. B. 197l 

Sis iiI J y s: 

1. Kuitupuun kiito- ja pinokuutio--
metrin valiset muuntokertoimet. 

2. Liikennepaikan nimenmuutos. 
3. Ratapihojen liikennoimissaiinnot. 
4. Lainapeitteiden etsinta . 
5. Avoimia virkoja ja toimia. 

6. Nimityksia. 
7. Haarukkavaunujen etsinta. 
8. Kadonneita henkilokortteja ym. 
9. Alemrnat liikenneoppikurssit ( kon

duktoorikurssit ) kevat- ja syysluku
kaudella 1974. 

Kuitupuun kiinto- ja pinokuutiometrin valiset 1 
muuntokertoimet 

Enso-Gutzeit Osakeyhtion puutavarakuljetuksia koskevassa Viralli
sissa Tiedotuksissa n:o 52 a/71 , kohdassa 2.1.2. oleva kuitupuun 
muuntokerrointaulukko muutetaan 1. 9. 1973 lukien nykyoloja vas
taavaksi seuraavasti: 

Kiintokuutiometreinii rahtikirjaan merkitty kuitupuu, kuorellinen 
tai kuorittu muunnetaan rahditusta varten vastaaviksi pinokuutiomet
reiksi seuraavia kertoimia kayttaen: 
Puutavaralaji K u it up u u n pi [ u us, metria 

2 3 4 
Muuntoker r oin 

Havukuitupuu 1,52 1,59 1,64 
Lehtikuitupuu 1,75 1,85 1,92 

Rahtikirjoihin on aina merki ttiivii puutavaralaji 
tuus , vapaapituisen kohdalla arvioitu pituus. 

5 6 

1,67 1,70 
2,00 2,04 

ja kuitupuun pi-

(N:o Lko 22027/241/73, 17. 8. 73.) VT 34/73. 1. 

Liikennepaikan nimenmuutos 2 
30. 9. 1973 lukien on Kaltimo -mm1sen aseman mmt muutettu ni

meksi Eno. Myos liikennepaikan nimilyhennys on Eno. 
{Lko 22336/67/73, 12. 8. 73 . ) VT 34/73. 2. 

14511 / 73 
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3 Ratapihojen liikennoimissaannot 

Mantyluodon ratapihan uusittu liikennoimissaanto otetaan kayt
toon syyskuun 1 piiivana 1973. Perusjakelu on suoritettu. 

(N:o Lko 22923/62/73, 20.. 8. 73.) VT 34/73. 3. 

4 Lainapeitteiden etsinta 

Lainapeite Oy:n vaununpeitteet 

Kemira Oy:n lannoitekuljetuksiin Lainapeite Oy:lta vuokratuista vaunun
peitteista on viela palauttamatta seuraavat peitteet: 

N:o 28358 N:o 67066 N:o 119680 N:o 135045 

" 
37367 71126 

" 
122671 

" 
13506.3 

37651 75238 
" 

130851 
" 

135064 

" 
42321 77408 

" 
134504 

" 
135075 

45092 89406 
" 

134537 
" 

135094 

" 
54564 

" 
100814 

" 
135010 

" 
135099 

54829 101782 
" 

135018 
59282 113805 135031 
59784 

" 
117595 135033 

Peitteet on loydettaessa heti palautettava osoitteella asemanhoitaja Uusikau
punki. (Tku Ia. 774, 14. 8. 73.) VT 34/73. 4. 

5 Avoimia virkoja ja toimia 

I l vanhemman toimistorakennusmestarin (A 24) virka, toistai
seksi rautatiehallituksen ratateknillisessa toimistossa ja yp 2 l raken
nusmestarin (A 20) virka, toistaiseksi Kouvolan ratapiirin toimistossa 
(Kouvola). Rataosaston johtajalle osoitetut hakemukset on toimitet
tava rautatiehallituksen kirjaajalle viimeistiian 19. 9. 1973 ennen kello 
12 ( postitse ennen virka-ajan paattymistii). 

Piirtii.jii.n (A 13) toimi, toistaiseksi rautatiehallituksen rakennus
toimistossa ja apulaiskanslistin (A 10) toimi, toistaiseksi rautatiehalli
tuksen ratatoimistossa. Rataosaston johtajalle osoitetut hakemukset on 
toimitettava ao. toimiston piiallikolle viimeistaan 19. 9. 1973. 

HUOM. 
Rautatiehallituksen kirjaajan osoite: Vilhonkatu 13, 00100 Hel

sinki 10. 
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Liikenneosasto 
Nimityksiii 

Ap. osastosihteerin vitkaan yp. 2 lk kit juri (A 19) Aimo Sakari Kokkonen. 
Tampereen liikennepiiri: ap. apulaisasemapaiillikon vitkaan (A 22~ (Turku) 

1. lk kirjuri (A20) Allan Jaakko Simeon Siitonen, teknikon virkaan (A22) 
(Tampereen varikko) ylim. teknikko (A 22) Erkki Juhani Siljamaki, 1 lk kitju
rin vitkaan (A20 ) (Tampere lp) ylim. 1 lk kirjuri (A20) Arvo Kalevi Koi
vula, yp. 2 lk kirjurin virkaan (A19) (Tampere lp) yp. 2 lk kirjuri (A18) 
Maite Liisi Heinonen, ap. asemamestarin virkoihin (Rauma) ylim. 3 lk kitjurit 
Matti Johannes Lappalainen, (Salo ) Orvo Kalevi Muukkonen, ap. 2 }k kirjurin 
virkaan (Tampere) ylim. 3 lk kirjuri Belka Inkeri Lunden, 1 lk sahkoasentajan 
toimeen (Tampereen varikko ) 2 lk sahkoasentaja Arto Valia Malm, 2 lk sahkO
asentajan toimiin (Tampereen varikko) siihkoasentajat Matti Kalevi Hakala ja 
Reijo Erkki Kiiveri , vetutinkuljettajan vitkoihin (Tampereen varikko) veturin
lammittajat Aarne Albert Virtanen, Jukka Veli Kuntonen, Lauri Inkinen, Reijo 
Edvadt Rajala, Niilo Johannes Vaisiinen, Viiino Olavi Martikainen, Kau'ko Henrik 
Niemi, Matti Kalevi Tuomainen, Kauko Johannes Lindberg, Ismo Ilmari Han
ninen, Kauko Kalevi Eronen, Pentti Tapani Johannes Vepsiilainen, (Porin va
rikko) Frans Jooseppi Ketonen, Reina Johannes Piilo, Aimo Gunnar Aitamaa, 
Markku Kullervo Kallio, Pentti Olavi Valimiiki ja Simo Henrikki Kos·kinen, 
veturinliimmittiijan toimeen ( Haapamiien varikko) ylim. veturinliimmittaja Aulis 
Antero Aalto, vaihdemiehen toimiin (Pori) asemamiehet Kaino Kalevi Kortes
oja, (Miintyluoto) Onni Matias Lehtimiiki, asemarniehen toimiin (Pori) ylim. 
asemamiehet Kari Ilmari Hassinen, Antti Olavi Ahola, Pentti Juhani Kuusisto, 
Antti Kalevi Itasalo, Esa Kaj-Erik Lundgren, (Harjavalta) Reijo Olavi Salinkari, 
(Rauma) Armas August Syrjakallio, vaihdemiehen toimeen (Rauma) asemamies 
Heikki Matias Moisio, apulaiskanslistin toimeen (A 11) ( Turku) apulaiskans
listi (A 10) Ilea Vieno Tuulikki Tuominen, apulaiskanslistin toimeen (A 10) 
(Tampere) konttoriapulainen (A 9) Sisko Helena Eriisalo, konttoriapulaisen (A 8) 
toimiin (Tampere lp) ylim. toimistoapulaiset Anja Liisa Marjatta Hitvonen, (Haa
pamiiki) Marketta Kaarina Sinkkonen, (Tampereen varikko) Aini Marjatta Ran
tanen. 

Seinajoen llikennepiiri : 1 lk kirjurin virkaan (A 20) (Seinajoki) yp. 2 lk kit
juri (A 18) Topias Evert Pohjonen, ap. asemamestarin vitkaan (Alavus) ap. 2 lk 
kirjuri Kalevi Johannes Jokiaho, vaununtarkastajan toimeen (Kokkolan varikko) 
vaununasentaja Eino Johannes Arjovuo ja asemarniehen toimeen (Sievi) Esa 
Matias Veikkari. 

Oulun liikennepiiti: jarjestelymestarin virkaan ( Oulu ) ylim. jarjestelymestari 
Erkki Johannes Tervonen, vetutinkuljettajan virkoihin (Oulun varikko) vetutin
liimmittajat Eero Alfred Hytinkoski, Ahti Henrikki Kippola, Veikko Paavali Kei
nanen, Arttur Henrikki Heikkinen, (Rovaniemi) Pentti Antero Kahlos, konduk
toorin virkoihin (Oulu) kuormausmestarit Joonas Uolevi Tin1lin, Vesa Jotma 
Viinikangas, Aki Leo Puro, Pertti Uolevi Tikkinen, (Rovaniemi) Martti Ilmari 
Pietila, (Raabe) asemamies Aarno Johannes Matela, veturinlammittajan toimiin 
( Oulun varikko ) tilap. veturinlammittajat Seppo Ilmari Puurunen, Erkki Olavi 
Kauppinen, Esko Kalervo Oksa, (Rovaniemi) ylim. veturinliimmittajat Eero Al
vari Tuovinen, vaununtarkastajan toimeen ( Oulun varikko) ylim. vaununtarkas
taja Arvo Olavi Takalo, vaununvoitelijan toimeen (Oulun varikko) vaununasen
taja Pentti Juhani Tuomaala, vaihdemiel1en toimeen ( Oulu) asemamies Matti 
Johannes Havana, junamiehen toimiin ( Oulu) asemamiehet Petteri Johannes 
Pulli, Ilmari Aukusti Ohtonen, Aarno Mikael Anttila, Kauko Johannes Raja
niemi, Viljo Ilmari Annala, (Kemi) Martti Antero Haarakoski, Vilho Oskari 
Raiha, (Kemijiirvi) Martti Aaprami Torvinen, asemarniehen toimiin (Oulu) ylim. 
asemamiehet Pentti Johannes Krekila, Seppo Ilmari Nenonen, Kari Juhani Var
tainen, Raimo Eemeli Tiikkainen, (Kemi) Matti Antero Lehtilahti, Martti Olavi 

6 
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Kaskela, Lauri Viljo Kalervo Kolehmainen, (Rovaniemi) tilap. asemamiehet 
Vaino Heikki Mylliiri, (Olhava) Eino Antero Kaleva, konttoriapulaisen (A 8) 
toimeen ( Oulu lp) ylim. toimistoapulainen Lea Kristiina Ristola . 

Haarukkavaunujen etsintii 

Lohjan aseman haarukkavaunut Lo 3 ja Lo 4 ovat harhateilla. Pyydetaan 
etsimaan ja palauttamaan Lohjalle, sekii loydosta ilmoittamaan liikennealueen toi
rnistoon, Riihimaki. (Ri Ia 779, 13. 8. 73.) 

8 Kadonneita henkilokortteja ym. 

9 

Helsingin liikennealueen vaihdemiebelle Eino Johannes Laitiselle vuonna 
1948 kirjoitertu henkilokortti n:o 50605 on kadonnut ja kuoletetaan. (Hk lp 
2671/14/73, 15. 8. 73 .) 

Helsingin liikennealueen ylimiiariiiselle siivoojalle Veera Karhulle 4. 1. 1973 
annettu henkilokortti n:o 54272 on kadonnut ja kuoletetaan. (Hki lp 2670/14/ 
73, 15. 8. 73.) 

Helsingin liikennealueen tilapiiiselle asemamiehelle Pauli Kalevi Tolvaselle 
8. 9.1971 kirjoitettu henkilokortti n:o 54978 on kadonnut ja kuoletetaan. (Hki 
lp 2701/14/73, 17. 8. 73.) 

Tampereen liikennepiirissii palvelevalle ylim. 3 1 kirjuri Heikki Rauhalaile 
Tampereen liikennepiirin toimesta kirjoitettu benkilokorrti n:o 010222 on anas
tertu ja kuoletetaan. (Tpe lp 1651/14/73, 13. 8. 73.) 

Pieksamiien ratapiirin opastintyootekija Matti Pylkkoselle aikavapaalippua 
varten annetru henkilokortti n:o 136238 on kadonnut ja kuoletetaan . (Pm rpt 
1951/14/73, 14. 8. 73 .) 

Alemmat liikennoppikurssit ( konduktoorikurssi t ) 
keviit- ja syyslukukaudella 1974 

Selvennyksenii alemmille liikennoppikursseille pyrkivien valintakoetta koske
neeseen tiedotukseen (VT 32/73.6) ilmoitetaan, ettii niiden, jotka 29. 12. 1970 
tai sen jalkeen jarjestettyjen valintakokeiden perusteella on hyviiksytty alemmille 
liikenneoppikursseille, mutta joita ei vielii ole kursseille miiiiriitty, ei tarvitse osal
listua uudelleen valintakokeeseen. Hyviiksymisesta on aikanaan ilmoitettu asian· 
omaisille liikenneosaston toimesta. Tullakseen huomioonotetuksi oppilaita valit
taessa vuoden 1974 alemmille liikenneoppikursseille on naidenkin jiitettiivii haku
ajan kuluessa esirniehelleen rautatieopiston johtokunnalle osoitettu ilmoitus haluk
kuudestaan osallistua ko. kursseille. Myos tiillaisten pyrkijiiin osalta tulee esimie
hen lausunnossaan mainita, minkiilainen hakijan kiiytos ja toiminta myohemmin 
on ollut. (Amj n:o 225/753, 16. 8. 73.) 

Helsinki 1973. Voltion painatuskeskus 



VIRALLISIA 
TIEDOTUKS lA 

1973 N:o 35 

Viittaus Virallisiin tiedotuksiin merkitaan: VT t/72.2 (= lehden numero, vuosi, 
asian numero). jakelun muutokset on ilmoitettava painatusjaostoon. 

To i mIt us: Rautatiehallitus, lehtipalvelu. 30. 8. 1973 

Sis a II y s: 
1. VR Virallisia tiedoruksia 29 a/73 . 
2. Huoneenvuokralain muuttaminen . 
3. Puutavaran rahdittaminen. 
-1 . Ulkomaan valuutan muuntokurssit 

tavaralii:kennetta varten. 
5. Eraita taloudellisia indeksisarjoja. 

6. Lippujen virheellisen lavistyksen 
korjaaminen. 

7. Muutos julkaisuun Maariiykset vaa-
rallisten aineiden kuljettamisesta 
(VAK) . 

8. Avoimia virkoja ja toimia. 
9. Kadonneita henkilokortteja. 

VR Virallisia tiedotuksia 29 a/73 1 
Erillisena on julkaistu VR Virallisia tiedotuksia 29 a/73 sisalto-

naan: Vaunukuormien nouto- ja kotiinkuljetussopimus. 

Huoneenvuokralain muuttaminen 2 
Asetuskokoelmassa on julkaistu 

La k i 
huoneenvuokralain muuttamisesta. 

Annetru Naantalissa 10 piiivanii elokuuta 1973. 

Eduskunnan paatoksen mukaisesti muutetaan 10 paivana helmi
kuuta 1961 annetun huoneenvuokralain ( 82/61) 34 §:n 2 momentti 
sekii 44 ja 52 §, niiista 34 §:n 2 momentti ja 52 § sellaisina kuin ne 
ovat 13 paivanii marraskuuta 1970 annetussa laissa ( 697/70), seka 
lisiitaan lakiin uusi 51 a § seuraavasti : 

34 §. 

Irtisanotulle vuokralaiselle on annettava kirjallinen irtisanomis
ilmoitus, jossa on mainittava vuokrasuhteen paiittymisajankohta ja irti-

14768/73 
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sanomisen peruste sekii, milloin irtisanominen tourutetaan 3 7 § :n 2 
kobdan nojalla, vuokralaisen velvollisuudesta ilmoittaa maaraajassa kir
jallisesti, hyvaksyyko han irtisanomisen perusteen. Jollei nain ole me
netelty, on irtisanominen mitaton. 

44 §. 
Jollei vuokrasopimukseen perustuvaa saamisvaatimusta koskevaa 

haastetta ole kolmen vuoden kuluessa sopimuksen paattymisesta an
nettu velalliselle tiedoksi, on kanneoikeus menetetty. 

51 a §. 
Sosiaali- ja terveysmmlstenon asiana on vahvistaa asuinhuoneistoa 

koskevan vuokrasopimuksen yleiskaava ja pitaa huolta siita, etta pai
nettuja sopimuslomakkeita on kohtuullisesta maksusta yleison saata
vana. Lomakkeista tulee kayda ilmi, etta ne ovat sanotun yleiskaavan 
mukaisia . 

52 §. 
Lailla voidaan erikseen saataa, etta huoneenvuokrasuhteesta johtu

vat riita-asiat kiisittelee ja ratkaisee yleiseen alioikeuteen astettu eri
tyinen osasto, jota sanotaan asunto-oikeudeksi. 

Tama laki tulee voimaan 1 paivana tammikuuta 1974. 
(Asetuskokoelma n :o 648/73) 

(Hloj n:o Hlo 575/163/73, 23 . 8 . 73 . ) VT 35/73. 2. 

3 Puutavaran rahdittaminen 

Koska puutavaran mittauksessa on siirrytty yha laajemmin ·kiinto
kuutiometrimittoihin, mutta tariffitaulukot on laadittu pinokuutio
metrimittojen perusteella, on rahteja laskettaessa huolellisesi tarkastet
tava, kummassa mittayksikossa lahettaja on ilmoittanut puutavaralahe
tyksen tilavuuden. Mikiili tilavuus todetaan ilmoitetuksi kiintokuutio
metreina, on kiintokuutiometrit muunnettava ennen rahdittamista 
pinokuutiometreiksi tai kuutiojaloiksi tariffitaulukon taulukossa 29 
kohdassa C mainittuja kertoimia kayttaen. 

Varsinkin jos ilmoitettu tilavuus on pieni, on todennakoisesti ky
symyksessa kiintomitta ja tarkistus on tiilloin suoritettava. 

(Tft n:o To 654/241/73 , 22. 8. 73.) VT 35/73. 3. 
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Ulkomaan valuutan muuntokurssit tavaraliikennetta 4 
varten 

Muuntokurssit rautatieyhdysliikenteessii ovat 1. 90 1973 alkaen 
seuraavat: 

Luku
maiira 
100 
100 

1 
1 

100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 

1 
100 

1 

Rahayksikko 

Alankomaiden floriinia (gulden) 0 0 0 0 0 0 
Belgian frangia 0 o o o 0 0 0 .. 0 ... . .. 0 . . . 
Bulgarian leva . o •••••• 0 0 0 .. 0 0 . 0 . 0 . 
Englannin punta .. .. 0 ... . . . 0 . . 0 0. 0 0 
Espanjan pesetaa ........... 0 ... 0 0 . 
Italian liiraa . . o • • • 0 . 0 0 . . 0 . . . 0 0 0 . 0 0 
Itavallan shillinkia ...... 0 .. .. 0 0 0 0 0 . 
J ugoslavian din aria . . . . . . . . . . 0 0 0 0 0 . . 
Kreikan drakmaa ... . 0 0 . .. 0 0 .... 0 .. 
Luxemburgin frangia . . 0 0 . . . . . 0 0 0 . 0 . 
Neuvostoliitoo ruplaa, clearing- 0 0 . 0 0 . 
Norjan kruunua . 0 ... . . . 0 . 0 ..... 0 .. 
Portugalin escudoa 0 0 0 . 0 . 0 . 0 .. 0 . 0 0 0 . 
Puolan zlotya . 0 . .. 0 0 . 0 0 . 0 0 ..... 0 0 . 
Ranskan frangia . . 0 . 0 . 0 0 . . . 0 . . . . . . . 
Romanian leita .... ... . 0 0 . . 0. 0 . .. 0. 
Ruotsin kruunua ... 0 . 0 . 0 .. .. 0 . 0 . . . 
Lansi-Saksan markkaa .. . 0 0 0 .... 0 0. 0. 
Ita-Saksan markkaa . . .. 0 .. . .. 0 0 0 0 .. 
Sveitsin frangia ..... . 0 . . ..... 0 . . 0 .. 
Tanskan kruunua . . ..... 0 ... 0 0 0 o• 0. 
Tshekkoslovakian kruunua . .... 0 • ••• 0 

USA: n dollari . . . .. . ..... 0 ... . 0 ... 0 
Unkarin forinttia o •••••••••••• • 0 ••• 

Kultafrangi ...... . . .. . . .......... . 
Suomen markan kansainviilinen lyhennys 

Lyhennys 

Fl 
FrB 
Leva 
£ 
Pta 
Lit 
Oes 
Din 
Dr 
Frlux 
Rbl 
NKr 
Esc 
Zl 
FF 
Lei 
SKr 
DM/DBB 
M 
Frs 
DKr 
Kcs 
$ 
Ft 
FrOr 

on .... o .... oo o .... o ............ o FM 

(Tft n:o Tou 42/230/73, 270 80 730) VT 35/730 40 

mk 

140,00 I 
10,00 
3,85 
9,251 
6,55 
0,65 

21,oo 1 
23,00 
13,00 
1o,oo I 

521,10 I 
67,50 
16,00 
19,70 
87,oo 1 
76,50 
90.,00 

152,00 
140,60 
124,00 
65,oo I 
65,00 

3,7o I 
15,70 

1,54 
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5 Eraita taloudellisia indeksisarjoja 

~ 

0 
::> 
> 

1972 VII 256 339 376 
VIII 257 340 376 

IX 259 343 377 
X 260 346 380 

XI 262 352 380 
XII 262 356 383 

1973 I 265 363 388 
II 267 367 388 

III 269 372 402 
IV 272 374 403 
v 277 382 412 

VI 280 389 415 
VII 288 404 427 

(N:o To 80/22/73 , 28. 8. 73 .) VT 31/73. 5. 

6 Lippujen virheellisen lavistyksen korjaaminen 

163.4 
163 .7 
164.2 
164.5 
165.3 
165.8 
167.6 
168.7 
171.1 
175.4 
179.9 
182.7 
192.4 

162.4 
162.7 
163.2 
163.5 
164.3 
164.8 
166.5 
167.5 
170.0 
174.1 
178.7 
181.4 
191.0 

Matkalippujen uudet lavistysohjeet, jotka tulivat voimaan 1. 6. 
1972, on julkaistu VR Virallisissa tiedotuksissa n:o 21 a/72. Kaytan
nossa on todettu, etta annetuista ohjeista huolimatta tapahtuu jatku
vasti matkalippujen lavistyksessa virheita, joiden seurauksena syntyy 
usein myohemmin vaikeasti selvitettavia tilanteita . 

Tasta syysta on tarpeen antaa yhtalaisen kaytannon saavuttami
seksi ohjeet miten menetella, jos lavistyksessa tapahtuu virhe, joka 
heti huomataan ja voidaan korjata. Virheen sattuessa on lipun etu
puolella virheellinen lavistys ympyroitava punaisella kuulakarkikynalla 
seka vedettava risti yli. Lipun kiiiintopuolella on virheellinen lavistys 
ympyroitava punaisella kuulakarkikynalla seka kirjoitettava "viiarin la
vistetty, junan numero, paiviiys, konduktoorin tai rahastajan nimikir
jaimet seka kotiasema". 

Lomakkeesta "Kayttamattomyysmerkinniit lippuihin, joista anotaan 
takaisinmaksua (lorn. 2452)" otetaan uusi painos, jossa on myos malli 
virheellisen lavistyksen korjaamisesta. 

(N:o Lko 22385/69/73, 24. 8. 73.) VT 35/73. 6. 
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Maaraykset vaarallisten aineiden kuljettamisesta ( V AK) 7 
Julkaisuun "Maaraykset vaarallisten aineiden kuljettamisesta" il

mestyy lisalehti n:o 2, joka tulee voimaan 1. 9. 1973 lukien. Perus
jakelu suoritetaan painatusjaoston toimesta. Muutokset koskevat paa
asiassa varoituslipukkeita, jotka on uusittu. Vanhanmalliset lipukkeet 
kelpaavat vuoden 1973 loppuun. Uusista varoituslipukkeista painetaan 
varikuvasto ( V AK sivu 257 ), jonka perusjakelu suoritetaan painoksen 
valmistu ttua . 

( Lko 31896/61/73 , 24. 8 . 73. ) VT 35/73. 7. 

A voimia virkoja ja toimia 8 
Apulaisjohtajan virka ( B 2 ) toistaiseksi rautatiehallituksen hallinto

osastolla . Rautatiehallitukselle osoitetut hakemukset sijan saamiseksi 
siina virkaehdotuksessa, jonka rautatiehallitus tulee tekemaan sanotun 
viran tayttam.iseksi, on toim.itettava rautatiehallituksen kirjaajalle vii
meistaan 20 paivana syyskuura 1973 ennen klo 12.00 (postitse ennen 
virka-ajan paattym.ista) . Kelpoisuusehtona virkaan vaaditaan tuomarin
virkaan vaadittava tutkinto seka kaytanni:in perehtyneisyys ballinnolli
siin ja tuomarintehtaviin. 

Kamreerin virka (A 26 ), toistaiseksi rautatiehallituksen hankinta
osastossa. Rautatiehallituksen paajohtajalle osoitetut hakemukset on 
toimitettava rautatiehallituksen kirjaamoon viimeistaan 26. 9. 1973 
ennen klo 12 ( postitse ennen virka-ajan paattymista). 

Ylemmiin palkkaluokan apulaisasemapaiillikon virka (A 24 pl ) , 
ensi luokan kirjurin virka (A 21 pl) , kaksi ylemmiin palkkalunkan 
toisen luokan kirjurin virkaa (A 18 pl) , alemman palkkaluokan asema
mestarin virka, kaksi alemman palkkaluokan toisen luokan kirjurin 
virkaa, kaksi veturinkuljettajan virkaa ja kaksi konduktoorin virkaa. 
Rautatiehallituksen liikenneosaston paalliki:ille osoitetut kirjalliset hake
mukset on toim.itettava rautatiehallituksen kirjaajalle viimeistaan syys
kuun 26 paivana 1973 ennen kello 12 (postitse ennen virka-ajan paat
tymista). 

Edella mainittuihin virkoihin nimitetyt sijoitetaan toistaiseksi seu
raavasti: 

y.p. apulaisasemapaallikki:i ( A 24 pl) Tampereen ( 1 Tpe ) liiken
nealueelle, 

1 luokan kirjuri (A 21 pl) Haapamaen (1 Man) llikennealueelle, 
y.p. 2 luokan kirjurit (A 18 pl) Joensuun (1 Nrl) ja Savonlinnan 

( 1 Par) liikennealueille, 
a.p. asemamestari Lieksan ( 1 Nrm) liikennealueelle, 
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a.p. 2 luokan kirjurit Joensuun ( 1 Jns) ja Savonlinnan ( 1 Sl) 
liikennealueille, 

veturinkuljettajat Joensuun (2) varikolle sekii 
konduktoorit Savonlinnan (2 Sl) liikennealueelle. 
Kolme veturinlammittajan tointa, kaksi vaihdemiehen tointa, nelja 

junamiehen tointa ja kahdeksan asemamiehen tointa. Liikenneosaston 
paallikolle osoitetut kirjalliset hakemukset on toimitettava asianomai
sen liikennepiirin paallikolle viimeistaan 26. 9. 1973. 

Edella mainittuihin toimiin nimitetyt tullaan sijoittamaan toistai
seksi seuraavasti: 

veturinlammittajat: Lieksan ( 1 Nrm) ja Savonlinnan (2 Sl) lii-
kennealueille, 

vaihdemiehet: Lieksan ( 2 Nrm) liikennealueelle, 
junamiehet: Joensuun (2 Jns, 2 Nrl) liikennealueelle ja 
asemamiehet : Seinajoen (1 Aht), Joensuun ( 1 Ilo, 1 Oku, 1 Vnj , 

1 Kit) ja Savonlinnan ( 2 Sl, 1 Par) liikennealueille. 

HUOM. 
Rautatiehallituksen kirjaajan osoite: Vilhonk. 13, 00100 Hel

sinki 10. 

9 Kadonneita henkilokortteja 

Lahden aseman asetinlaitemiehelle Osmo Armas Salrniselle 9. 10. 1953 kirjoi· 
rettu henkilokortti n :o 55727 on kadonnut ja kuoletetaan. (Hki lp 2738/14/73 , 
22. 8. 73 .) 

Kooepajatyoliiiselle Yrjo Viirajalle kirjoitettu henkilokortti n:o 151525 on 
varasrettu ja kuoletetaao. (Psl knp 23 . 8. 73 .) 

Tampereen liikennepiirin Porin varikolla palvelevalle veturinkuljetraja Jalo 
Aatos Laineelle aikavapaalippua varten kirjoitettu henkilokortti n:o 130261 on 
kadonnut ja kuoletetaan. (Tpe lp 1735/14/73, 23. 8. 73.) 

Varkauden keskusasemalla palvelevalle asemamies Martti Johannes Laitiselle 
annettu henkilokortti n:o 76933 on kadoonut ja kuoleteraan . (Var lap 1382/ 
119/73, 20. 8. 73.) 





Ajankohtaista 

Maassamme jaa tilastojen mukaan joka vuosi joku rautatielainen vaunu
jen puskimien valiin vakavin seurauksin siita huolimatta, etta meita kaikkia 
on varoitettu menemiistii puskimien editse vaunujen lahestyessa toisiaan tai veturin 
ajaessa vaunuihin kiinni. Kiire, liukas keli ja heikohko valaistus saattavat myos 
aiheuttaa kompastumisen tai lankeamisen ja johtaa onnettomuuteen. Niiissa toissa 
on noudatettava aina varovaisuutta. 

Helsinki 1973. Valrion painatuskeskus 



1973 

VIRALLISIA 
TIEDOTUKS lA 

N:o 3Sa 

Vilttaus Virallisiin tiedotuks iin mer kitaa n: VT 1/71.2 ( = lehden numero, vuosl, 
asian numero). jakelun muutokset on ilmoitettava painatusjaostoon. 

To i mit us: Rautatiehallitus, lehtipalvelu. 5. 9. 1973 

sis ii ll y s: 

1. SNTL:n vaunujen kuormajarrujen 
kiiytro. 

2. Kuorman painon merkitseminen 
SNTL :n vaunujen osoitelappuihin. 

SNTL:n vaunujen kuormajarrujen kaytto 1 
SNTL:n vaunujen kuormajarrujen kaytosta annettiin ohjeet kiisky

lehdessa n:o 47 a/69. 
Eriiilla keskusratapihoilla suoritetuissa pistokokeissa on kuitenkin 

todettu , etta em. kaskylehdessa annettujen ohjeiden noudattamisessa 
on tapahtunut laiminlyonteja kautta rataverkon. 

Koska eraiina laiminlyonnin syyna saattaa olla naiden maiiriiysten 
tietiimiittomyys, julkaistaan jiiljempanii SNTL:n vaunujen kuormajarru
jen kiiyttoohjeet uudelleen. 

Liikennepiireja kehoitetaan huolehtimaan valittomasti ja jatkuvasti 
siita, etta kaikki asianomaiset henkilot ovat saaneet tai saavat opas
tuksen ko . vaunujen kuormajarruasettimien kaytostii. Opastusta suori
tettaessa on selvitettiivii myos miten menetellaan, jos kuormajarrun 
asettimen kahva puuttuu vaunusta. 

Ensisijaisesti velvollisia vastaamaan kuormajarruasettimien oikeasta 
asennosta ovat liikennepiirin tarkemmin miiariiiimiit kuormaus- ja pur
kauspaikkojen henkilot, sekii vaihto- tai jiirjestelyjunan miehisto, joka 
ko. vaunun hakee kuormaus- tai purkausraiteelta. 

Jarrujen tarkastajien on kuitenkin viela junan jarruja tarkastaes
saan ehdottomasti varmistettava, etta tyhjien SNTL:n vaunujen kuor
majarruasettimet ovat tyhjiiasennossa. 

KUORMAJARRUJEN KAYTTO SNTL:n VAUNUISSA 

1. Automaattiset kuormajarrut 
Automaattisella kuormajarrulla varustettujen vaunujen tOlmmta

venttiilien kuormajarruasettimien asettelusta on huolehdittava annet-

1.),769/73/ 17 
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tujen erikoisohjeiden mukaisesti raja-asemilla, eika muualla ole lupa 
muuttaa ko. asettelua. 

SNTL: n vaunuissa kiiytetaiin sekii valurauta- ( kuva a) etta teko
aineanturoita ( kuva b), jotka poikkeavat kitkaominaisuuksiltaan toi
sistaan. Vaunun painoon nahden sopivan jarruvoiman aikaansaamiseksi 
on toimintaventtiilin kuormajarruasettimen oltava kuorma-asennossa r kaytettaessa valurauta-anturoita ja puolikuorma-asennossa c 
kaytettaessa tekoaineanturoita. 

Tekoaineanturakiiyttoii varten tarkoitetut SNTL:n vaunut on mer
kitty jarrusylinteriin maalatulla valkoisella, halkaisijaltaan 120 mm, 
ympyriilla. Tekoaineanturoita asennettaessa on tahiin ympyraiin maa
lattu kirjain "K". 

Kuorrnajarruasettimen kaytostii on lisiiksi otettava huomioon seu
raavaa: 

a. Jos toimintaventtiilin kuormajarruasetin on lukittu tiettyyn 
asentoon, ei asentoa muuteta, vaikka anturamateriaali edeHyttiiisi muu
tostoimenpiteita. 

b. Mikali vaunussa on seka tekoaine- etta valurauta-anturoita kiiy
tetaan kuormajarruasettimen puolikuorma-asentoa. 

2. K a s in a s e t e t t a v a t k u or m a j a r r u t 

Kasinaseteltavan kuormajarrun asettelussa on otettava huomioon 
seka jarrutonkan anturamateriaali ( valurauta, tekoaine) etta vaunun 
kuorma. 

Asettelussa on noudatettava seuraavia ohjeita: 

2.1. 2-akseliset vaunut 

Toimintaventtiilien kuormajarruasettimien on oltava anturamate
riaalista ja vaunun kuormasta riippumatta aina tyhjasennossa. 

2.2 . 4-akseliset vaunut 

1. Vaunu varustettu valurauta-anturoilla 

Toimintaventtiilin kuormajarruasetin on pidettava tyhjiiasennossa 
vaunun kuorman ollessa pienempi tai yhta suuri kuin 24 t, mutta 
kuorma-asennossa vaunun kuorman ollessa suurempi kuin 24 t. 

2. Vaunu varustettu tekoaineanturoilla 

Kuormajarruasetinta ei missaan tapauksessa saa asettaa kuorma
asentoon, vaan vaunun kuorman oHessa pienempi tai yhta suuri kuin 
24 t, on kaytettava tyhjaasentoa ja kuorman ollessa suurempi kuin 
24 t puolikuorma-asentoa. 
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Mikali vaunussa on seka valurauta- etta tekoaineanturoita on nou- 1 
datettava tekoaineanturoilla varustettua vaunua koskevia ohjeita. 

2.3. 6-akseliset vaunut 
1. Vaunu varustettu valurauta-anturoilla 

Toimintaventtiilin kuormajarruasetin on pidettava tyhjaasennossa 
vaunun kuorman ollessa pienempi tai yhta suuri kuin 36 t, mutta 
kuorma-asennossa vaunun kuorman ollessa suurempi kuin 36 t. 

2. Vaunu varustettu tekoaineanturoilla 

Kuormajarruasetinta ei missaan tapauksessa saa asettaa kuorma
asentoon, vaan vaunun kuorman ollessa pienempi tai yhta suuri kuin 
36 t, on kaytettava tyhjaasentoa ja kuorman ollessa suurempi kuin 
36 t puolikuorma-asentoa. 

Mikali vaunussa on seka valurauta- etta tekoaineanturoita, on nou
datettava tekoaineanturoilla varustettua vaunua koskevia ohjeita. 

Kuva a Kuva b 
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SNTL:n vaunuissa kiiytettiivien toimintaventtiilien 
kuormajarru- ja jarrulajiasettimien kiisittelyohjeet 

Toimintaventtiilin, tyyppi 270-002, kuormajarru- ja 
jarrulajiasettimen kiisittelyohjeet 

Toimintaventtiilin rungossa on seuraavat kuormajarrun asentoa vas
taavat kirjaimet: 

r = kuorma-asento 

C = puolikuorma-asento 

n = tyhjiiasento 

Kunkin kirjaimen kohdalla on lovi, johon kuormajarruasettimen 
karassa oleva tappi asetetaan. (kuva 1) 

Tiissa toimintaventtiilimallissa haluttu kuormajarrun asento voidaan 
valita vaunun kummallakin puolella olevalla asetinkahvalla, jonka yh
teydessa on myos jokaista kuormajarrun asentoa vastaava kirjain. 
Edellamainitusta mahdollisuudesta huolimatta on aina ehdottomasti 
kuitenkin tarkistettava, etta asettimen karassa oleva tappi tulee va
littua kuormajarruasentoa vastaavan kirjaimen laveen. 

Osassa nailla toimintaventtiileillii varustettuja vaunuja ei ole em. 
asetinkahvaa, joten haluttu asento on kiiannettiiva asettamalla sopiva 
kaantotappi asettimen karassa olevaan reikiian. 

Eri kuormajarruasentoja valittaessa ja asetinta kaannettaessa pitaa 
asetinkahvalla ensin vapauttaa asettimen karassa oleva tappi lovestaan 
ja vasta sen jalkeen kiiantaii asetinkahvaa. 

Tassa toimintaventtiilimallissa on jarrulajiasetinkahva, jonka on ol
tava asennossa P. (kuva 2) 

Toimintaventtiilin, tyyppi M-135, kuormajarru- ja 
jarrulajiasettimen kiisittelyohjeet 

Toimintaventtiilin rungossa on seuraavat kuormajarrun asentoa 
osoittavat kirjaimet: 

r = kuorma-asento 

C = puolikuorma-asento 

n = tyhjiiasento 

Kuormajarrun eri asennot valitaan asetinkahvalla 2, joka on so
kalla kiinnitetty kuormajarruasettimen karaan ( osa 1). Kun asetin
kahvasta kiiannetaan, niin osa 1 menee joko enemman tai vahemman 
osan 5 sisaan. ( kuvat 3 ja 4) 

- Kun osan 1 tasopinta on tasan osan 5 ulkoreunan kanssa, tai 
tullut osan 5 ulkoreunan yli ( kuva 4), niin talloin 'kuormajarru on 
tyhjaasennossa. 
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- Kun osa 1 on mennyt taysm osan 5 sisaiin ( osa 1 kaantynyt 1 
90°), niin kuormajarru on kuorma-asennossa. 

- Edella mainittujen asentojen keskivi.ilissa ( osa 1 kaantynyt 
45°) on kuormajarrulla puolikuorma-asento. 

Kussakin asennossa kuormajarruasentin menee selvasti havaittavaan 
"pykalaan", ja vain tastii voidaan kulloinkin valittu asento todeta oi
keaksi. Asetinkahvan 2 yhteydessii on edelliimainittuja kuormajarrun 
asentoja vastaavat kirjaimet, mutta niiihin kirjaimiin ei saa luottaa, 
koska asetinkahva saattaa olla toimintakelvoton tai viiiiriissii asennossa 
kirjainmerkkiinsii niihden, eikii haluttua kuormajarruasentoa nain ollen 
sa ada. 

Jos asetinkahva on sokalla osan 1 karassa kiinni, niin kahva saat
taa olla itsestiiiin kiertymisen takia eri tavoin lukittu, joten lukitus 
{lukitustappi tai lovi) on vapautettava ennen kuin asetinkahvaa voi
daan kiiiintiiii. 

Mikiili asetinkahvaa ei toimintaventtiilin yhteydessii lainkaan ole, 
niin kuormajarruasetin voidaan kiiiintiiii asennosta toiseen siten, etta 
osan 1 karassa olevaan reikiian 4 (kuva 4) asetetaan sopiva kiiiinto
tappi ja osan 1 kiiiinto suoritetaan talla. 

Kuva 5 esittaa asetinkahvan eri asennot edellyttiien, etta kahva on 
oikein asennettu osan 1 karalle. 

Tiissii toimintaventtiilimallissa on jarrulajiasetinkahva, jonka pitaa 
olla asennossa P ( osa 6 kuvassa 3 a) . 

Toimintaventtiilin, tyyppi M-320, kuormajarruasettimen 
kasittelyohjeet 

Toimintaventtiilimallin, tyyppi M-320, (kuva 6) kuormajarrun 
asettimen kiisittelyohjeet ovat aivan samat kuin tyypissii M-135, joten 
siita annettuja kasittelyohjeita on noudatettava taman toimintavent
tiilin kuormajarruasettimen kasittelyssii. 

Automaattisen portaattoman 270-002 + 265-002 
tyyppisen kuormajarrun toimintaperiaate ja 
kiisittelyohjeet 

Portaaton kuormajarru n:o 270-002 + 265-002 kasittaii 270-002 
tyyppisen toimintaventtiilin ja automaattisen portaattoman kuorma
jarruventtiilin tyyppiii 265-002. Kuormajarruventtiili on sijoitettu telin 
rungon ja vaunun aluskehyksen vi.iliin ( kuva 7) ja sen toiminta pe
rustuu kuormituksen mukaan tapahtuvaan kehdon jousien kokoon
puristumiseen. Toimintaventtiilistii jarrusylinteriin johtava putki on 
johdettu kuormajarruventtiilin kautta. 
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Kuormajarruventtiilin tehtavana on saataa jarrusylinteriin menevan 
paineilman paine automaattisesti vaunun kuormitusta vastaavaksi, joten 
toimintaventtiilisti.i n:o 270-002 ( kuva 1) on voitu poistaa kuorma
jarruasettimen asetinkahva . 

Toimintaventtiilin rungossa on seuraavat kuormajarrun asentoa 
osoittavat kirjaimet: 

r = kuorma-asento 

C = puolikuorma-asento 

n = tyhjaasento 

Kunkin kirjaimen kohdalla on lovi, johon toimintaventtiilin kuor
majarruasettimen karan tappi asetetaan. Koska kuormajarruventtiili 
automaattisesti ja portaattomasti saataa jarrusylinterin paineen vaunun 
kuormitusta vastaavaksi, pitaa ko. kuormajarruasettimen karan tapin 
olla kuvan 1 esittamassa kuorma-asennossa kaytettaessa valurauta
anturoita ja puolikuorma-asennossa kaytettaessa tekoaineanturoita. 

Mikali vaunussa on seka tekoaine- etta valurauta-anturoita kayte
taan puolikuorma-asentoa. 

Toimintaventtiilin jarrulajiasetinkahvan on oltava kuvassa 2 esite
tyssa 2-painetoimintaa vastaavassa P-asennossa. 

Mikali kuormajarrujen toiminnassa ilmenee hairioita on vaunun 
ilmajarrulaite suljettava pois toiminnasta sulkemalla jarrujohdon ja 
toimintaventtiilin valinen hana. 

(N:o Lko 23137/412/73, 10. 8. 73.) VT 35 a/73. 1. 
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Kuva 1. Toimintaventtiili, tyyppi 270-002. -
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Kuvat 3, 3 a, 4 ja 5. Toimiotaventtilli, tyyppi M-135. 

-



0 .... 

-

~-
OJU8SD-OUIJOn>f!fOfld 

f1./ UM>O- DUJJOn)/ 



Kuva 7. Automaattinen portaaton kuormajarruventtiili, tyyppi 265-002. 
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Kuva 8. SNTL:n automaattist:n portaattoman 270-002 + 265-002-tyyppisen 
kuormajarrun periaatekaavio. 
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SmL,n toimintoventtiilityyppien 
270-002,11-135 jo H-320 kuormo
jqrruoselinkohvojen perioofekooviot. 

Taiminta>Mf'!tiili 
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Kuorman painon merk.itseminen SNTL:n vaunujen 
osoitelappuihin 

SNTL:n vaunujen kuormajarrujen kayttoa koskevien pistokokeitten 
yhteydessa on todettu, etta kuorman painon merkitseminen SNTL:n 
vaunujen osoitelappuihin Kl 23 I 69.4 edellyttamalla tavalla on useasti 
laiminlyoty. 

Koska ko. merkinta on kasinasetettavien kuormajarrujen asettelussa 
valttamaton julkaistaan em. kaskylehdessa ollut, asiaa koskeva, maarays 
uudelleen. 

SNTL:n vaunuissa on kuormajarrun asettelussa otettava huomioon 
myos kuorman paino. Kun kuorman paino on thlloin voitava todeta 
ilman kuljetuskirjoja, maarataan, etta kaikkiin SNTL:n kuormassa kul
jetettaviin vaunuihin - myos ryhmakuljetuksissa - on kiinnitettava 
osoitelaput, joihin on ehdottomasti merkittava myos kuorman paino 
sille tarkoitettuun kohtaan. 

(N:o Lko 23138/253/73, 10. 8. 73.) VT 35 a/73. 2. 



1973 

VIRALLISIA 
TIEDOTUKSIA 

N:o 36 

Vlittaus Virallisiin tiedotuksiin merkitaan: VT 1/72.2 (- lehden numero, vuosl, 
asian numero). Jakelun muutokset on ilmoitettava painatusjaostoon. 

To I mIt us: Rautatiehallitus, lehtipalvelu. 6. 9. 1973 

Sis ii II y s: 

1. Kiitoskirjat valtionrautateiden henki
lokunnalle. 

2. Tariffitaulukot. 

3. Konteinerikuljerukset Vainikkalan 
kautta SNT-Liittoon. 

4. Kadonneita henkilokortteja. 

Kiitoskirjat valtionrautateiden henkilokunnalle 1 
Rautatiehallitus on antanut henkilokunnalle jaettavista kiitoskir

joista seuraavat uudet maiiraykset ja ohjeet. 
1.1 Niille valtionrautateiden viran ja toimen haltijoille, ylimaarai

sen toimen haltijoille, tyosopimussuhteessa olleille toimihenkiloille ja 
tyontekijoille seka tilapiiisille toimihenkiloille, jotka paatoimisina pal
veltuaan ja laillisen elake- tai eroamisian saavuttaneina tai sairauden 
perusteella siirtyvat elakkeelle taikka kun erityista aihetta palvelus- tai 
tyosuhteen muuten paattyessa on rom. sen kautta, etta palveluksesta 
eroava henkilo elakesaannosten mukaisesti sailyttaa oikeutensa elakkee
seen, annetaan tunnustukseksi valtionrautateiden hyvaksi suoritetusta 
pitkaaikaisesta palveluksesta erityinen kiitoskirja, jonka ulkoasun rauta
tiehallitus on vahvistanut kaytossa olleen mukaiseksi, mutta kokoon 
A4. 

1.2 Kiitoskirjan saamisen edellytyksena on, etta asianomainen on 
ollut valtionrautateiden palveluksessa paatoimisena yhteensa vahintaan 
30 vuotta ja etta hiinen palveluksensa on ollut tunnustuksen ansaitse
vaa. 

1.3 Mikali palvelus on keskeytynyt yhtajaksoisesti kuutta kuu
kautta pitemmaksi ajaksi, on keskeytysaika vahennettava palvelusvuo
sista, paitsi milloin keskeytys on johtunut valtionrautateiden palveluk
sessa saadusta ruumiinvammasta, palveluksesta aiheutuneesta sairau
desta, julkisen tehtavan hoitamisesta, asevelvollisuuden suorittamisesta 
tai siita, etta henkilo ilman omaa syytaan on ollut pidatettynii tai estet
tyna tehtavaansii hoitamasta. 

1.4 Henkilo, joka tuomioistuimen paatoksella tai kurinpitotoimin 
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on pantu viralta tai tuornittu rikoslaissa viraltapanon sijasta saadet
tyyn rangaistukseen, rnenettaa oikeutensa lukea kiitoskirjan saarnista 
varten hyvakseen rangaistavaa tekoa edeltaneen palvelusajan. 

1.5 Silta, jolle tuornioistuirnen paatoksella tai kurinpitotoimin on 
rnaaratty valtionrautateiden palveluksessa ollessaan rnuu kuin edella 
rnainittu rangaistus, voidaan laskettaessa aikaa kiitoskirjan saarnista 
varten palvelusajasta vahentaa virheen tai rikoksen laadun rnukaan 
enintaan viisi vuotta. Hallinto-osaston paallikko ratkaisee rangaistus
ten vaikuttavuuden kiitoskirjan saantiin ja palvelusajan vahennykseen 
nahden. Annettavaan kiitoskirjaan rnerkitaan kuitenkin aina todelliset 
virassa- tai tyossaolovuodet. 

1.6 Kiitoskirja annetaan joko suornen- tai ruotsinkielisena, riip
puen saajan aidinkielesta, ja paivataan sille paivalle, jolloin asianornai
sen virka- tai rnuu palvelussuhde on paattynyt. Kiitoskirjan allekirjoit
tajat rautatiehallituksen paajohtaja ja sen osaston paallikko, jonka alai
suuteen asianornainen on viimeksi kuulunut. 

2.1 Kiitoskirjojen jakotilaisuudet jarjestetaan joko vuosittain, puo
livuosittain tai neljannesvuosittain - saajien lukumaarastii riippuen -
rautatiehallituksen osastoissa, piirien, konepajojen, varastojen, liikenne
alueiden ja ratapiirien vastuualueiden trns. toirnistojen sijaintipaikoilla. 
Kiitoskirjojen jakarnisen toirnittaa osaston, piirin, konepajan tai varas
ton paallikko tai hiinen rnaaraamiinsa seka rautatierakennuksilla raken
nuspaallikko tai hanen rniiariiarniinsa. 

2.2 Jakotilaisuuksien jarjestajien on hyvissa ajoin ilrnoitettava ja
kotilaisuuden aika ja paikka rautatiehallituksen sosiaalijaostolle. 

2.3 Kiitoskirjojen saajat kutsutaan henkilokohtaisesti naihin tilai
suuksiin. Jokaiselle on lahetettava kutsukortti hiinen aidinkielellaiin. 
J akotilaisuuksien jarjestajat ovat oikeutettuja kirjoittarnaan kiitoskir
jan saajalle ylirnaiiraisen vapaalipun hanen asuinpaikkansa ja kiitoskir
jan jakopaikan valista matkaa varten. Lipun kelpoisuusajaksi rnerkitaan 
7 vuorokautta. Jos kiitoskirjan saaja on estynyt jakotilaisuuteen saa
pumasta toirnitetaan kiitoskirja hiinelle, tai jos han on kuollut, hanen 
liihimmalle ornaiselleen virkateitse, tarvittaessa entisen esirniehen viili
tyksella. 

2.4 Jakotilaisuudet on pyrittava jarjestarnaiin rautateiden omissa 
kokous- tms. huoneistoissa. Kahvitarjoilu- ym. valttarnattornat rnenot 
seka kiitoskirjojen (lorn. 1182 tai 1182 r) ja kutsukorttien (lorn. 
1181 tai 1181 r) valkoisine kirjekuorineen (lorn. 1729 tai 1729 kk) 
ja luetteloiden (lorn. 1180) painatukset rnaksetaan hallinto-osaston 
kayttoon varatuista varoista. Laskut on lahetettava rautatiehallituksen 
sosiaalijaostoon. ' 

3.1 Kiitoskirjojen saantiin oikeutettujen henkiloiden selvittami
seksi laativat 2.1. kohdas-sa mainitut paallikot 30-vuotisen rautatiepal
veluksen jalkeen eroavista henkiloista luettelot (lorn: 1180), joista tu
lee ilmeta: 
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- taydellinen nimi ( sukunimi ja kaikki etunimet) 1 
- virka/ toimi/ ammatti aidinkielen mukaisesti ( oma virka tai 

toimi, johon saanut nimityksen tai maarayksen) 
- aidinkieli ( suomi tai ruotsi) 
- palvelusvuodet valtionrautateilla ( 30-35 v. palvelleiden osalta 

kuukauden tarkkuudella, mikali heilla esiintyy rangaistuksia) 
eroamispaiva 

- nykyinen asunto-osoite 
- kaikki rangaistukset taydellisesti merkittyinii 
3.2 Luettelot toimitetaan sosiaalijaostolle, joka huolehtii kiitoskir

jojen laatimisesta ja joka tarvittaessa antaa lisaohjeita kiitoskirjojen 
jakamiseen ym. liittyvista kysymyksista. 

Kaskylehdessa n:o 20/68.1. olevat miiariiykset kiitoskirjoista ku
motaan tiilla paatoksellii. 

(Rh/hlo n:o 1226/17/73, 30. 8. 73.) VT 36/73. 1. 

Tariffitaulukot 2 
Tariffitaulukon sivut 19-24 on painettu uudelleen luokan H 2 

muutoksesta johtuen (ks. VT 23/73. 6). 
Luokan H 1 vahimmat maksut eivat ole muuttuneet. Uuden pai

noksen sivulla 23 oleva luokan H 1 viihimpien maksujen taulukko on 
virheellinen. Rahdituksessa on luokan H 1 osalta kiiytettava entista 
korjauslehdessa n:o 1 huhtikuun 12 piiiviina ju1kaistua viihimmiin mak
sun taulukkoa. 

(Tft:n siihke n:o 11/73, 30. 8. 73.) VT 36/73. 2. 

Konteinerikuljetukset Vainikkalan kautta SNT-Liittoon 3 
Konteinerikuljetukset Vainikkalan kautta SNT-Liittoon ja sen 

kautta kolmansiin maihin ovat lisiiiintyneet. Konteinereiden kuormaus
asemilla joudutaan kiiyttiimiiiin niiihin kuljetuksiin piiiiasiassa suomalai
sia vaunuja, jolloin konteinerit on siirtokuormattava Suomessa ennen 
SNT-Liittoon liihettiimistii. Siirto tapahtuu toistaiseksi Lappeenran
nassa. Taman vuoksi annetaan niiitii tapauksia varten seuraavat yleis
ohjeet: 

1. Tiiydet konteinerit 

1.1 .1. Kuormaus suomalaisiin vaunuihin 

Yleensii pyritiiiin kiiyttiimiiiin 4-akselisia vaunuja. Niissii on kontei
nerit kuormattava siten, etta ovet ovat vastakkain. Jos kiiytetiiiin 2-



3 

36 -4-

akselisia vaunuja, on kahden vierekkaisen vaunun konteinerien ovien 
oltava vastakkain, jotta ne Lappeenrannassa tapahtuvassa siirtokuor
mauksessa voidaan sijoittaa SNT-Liiton 4-akseliseen vaunuun kontei
nereiden ovet vastakkain. Ellei niiin menetellii, perii Lappeenrannan 
asema liihettiijaltii ne kustannukset, jotka siellii aiheutuvat ylimiiarai
sistii vaihtotoista ja konteinerin kiiiintamisestii kuormausohjeiden mu
kaisesti vaaditulla tavalla. 

1.1.2. Kuljetus 

Vaunut kuljetetaan aina Lappeenrantaan. Taman vuoksi on vaunut 
osoitettava Lappeenrantaan siirtokuormattavaksi ja niille on laadittava 
tavanomaisten kuljetuskirjojen lisiiksi suomalainen vaunusaate ja sii
hen merkittiiva miiaraasemaksi Lappeenranta. Vaunujen liihettamisesta 
on liihetysaseman heti ilmoitettava Lappeenrannan jarjestelymestarille 
puh. 975/212, jotta siellii tiedetaiin varautua siirtokuormauksia varten. 

1.1.3. Rahtikirjat ja kuljetusmaksut 

Lahetyksille laaditaan lahetysasemilla 1trusen liikenteen kansainva
liset rahtikirjat siten, etta kaksittain kuljetettaville konteinereille teh
daan yksi yhteinen rahtikirja. Rahti lasketaan lahetysasemalta Lap
peenrannan kautta Vainikkalan rajalle saadun valimatkan mukaan yhta
jaksoiselta matkalta joko yleisen tariffin mukaan tai lahetysilsemille 
ilmoitetun sopimushinnan mukaan. Siirtokuormausmaksuksi merkitaan 
10 mk/20'. Muut rajaliikenteeseen kuuluvat maksut peritaiin yleisten 
maaraysten mukaan. Rahdit on yleensa maksettava liihtoasemalla. Poik
keuksena ovat ne asiakkaat, joille on avattu rahtiluottotili Vainikkalan 
asemalla ja jotka ovat saaneet erikoisluvan rahdin maksamisesta vali
asemalla, s.o. Vainikkalassa. Tulliasiakirjat kuljetetaan aina rahtikirjo
jen mukana. Jos ne jostakin syysta myohastyvat, lahetetaan asiakirjat 
tullausta varten postitse aina Vainikkalaan eikii Lappeenrantaan. 

1.2. Kuormaus veniiliiisiin vaunuihin 

20' konteinerit on aina kuormattava kaksittain venalaisiin vaunui
hin siten, etta ovet ovat vastakkain. Konteinereiden tukemisesta ovat 
voimassa erikoismaaraykset, jos kuljetus tapahtuu venaliiisissa Vo
vaunuissa. Kiiytettaessa venalaisiii konteinerivaunuja ei em. tukemista 
tarvita, koska vaunut ovat varustetut konteinerien kiinnitystapeilla. 
Vaunut kuljetetaan suoraan Vainikkalaan ja kuljetuskirjat laaditaan ta
valliseen tapaan. 
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2. Tyhjiit konteinerit 

Tyhjiit konteinerit kuljetetaan kuormauspaikoille kotimaisilla rahti
kirjoilla. Tyhjien konteinerien liihtoasemilla on lahettiijien jo tarkoin 
suunniteltava kuormaus siten, etta konteinerit tulevat Lappeenrantaan 
ovet vastakkain kuormattuina. ' 

3. Yleistii 

Kuljetuksen aikana ei konteineriryhmaa saa hajoittaa. Tama on 
muistettava myos ratapihoilla tapahtuvissa vaihtotoissa. Rahtikirjojen 
niihin liittyvine asiakirjoineen tulee aina seurata vaunujen mukana. 
Konteinereiden lahettamisessa Lappeenrantaan on otettava huomioon, 
etta taydet konteinerit saapuvat sinne siella kuormattavien venalaisten 
konteinerivaunujen kanssa samanaikaisesti, jotta valtyttaisiin vaunujen 
tarpeettomalta seisottamiselta. Kuljetusten ajoittaminen talla tavoin 
vaatii hyvaii yhteistyota kaikkien siihen osallistuvien kesken. Vrt. 
VT 31/73.5. 

Niimii maaraykset ovat voimassa siihen saakka, kun Vainikkalaan 
valmistuu oma konteinerinosturi. Siitii ilmoitetaan aikanaan. 

(N:o Lko 22977/253/73, 30. 8. 73.) VT 36/73. 3. 

3 

Kadonneita henki!Okortteja 4 
Helsingin varikon veturinkuljettaja Eino Leinoselle kirjoitettu henkilokortti 

n:o 111817, vaununtarkastaja Otto Lestelinille kirjoitettu henkilokortti n:o 
145150 sekii veturinkuljettaja Esko Yletyiselle kirjoitettu henkilokortti n:o 047215 
ovat kadonneet ja kuoletetaan. (Hki lp 2774/14/73, 28. 8. 73.) 

Konepajatyolruselle Tapio Jokiselle kirjoitettu henkilokomi n :o 197737 on 
kadonnut ja kuoletetaan. (Psl knp 27. 8. 73 .) 

Tampereen varikolla palvelevalle veturinliimmittiijii Reijo Tapani Lahtiselle 
22 . 3. 1973 kirjoitettu henkilokortti n:o 40946 sekii aikavapaalippua varten kir
joitettu henkilokortti n:o 130330 ovat kadonneet ja kuoletetaan. (Tpe lp 1764/ 
14/73, 28. 8. 73 .) 
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Ajankohtaista 

Junaliikenne aiheuttaa jatkuvan vaaran ratapihalla ja radalla liikkuville ja 
siella tyiiskenteleville tyiintekijiiille. Taman vaaran viihentiimiseksi ja tyoturvalli
suuden tehostamiseksi tarvitaan kaikkien liikenteen parissa toimivien jatkuvaa 
yhteistoimintaa. Erilaiset tyiiolosuhteet talvella ja kesalla, saan vaikutukset naky
vyyteen seka liikenteen nopeus ja tiheys ovat tarkeimmat tyiiturvallisuutta uhkaa
vat tekijat. 

Veturinkuljettaja, nae ja tule nahdyksi! Kayta vihellinta nakyvyyden heike
tessa! 

Resiinamies, ratatyiintekija, kayta varillisia liiveja tai viiita radalla tai rata
pihalla liikkuessasi. Ennen kaikkea katso ja kuuntele, ole varovainen! 
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VIRALLISIA 
TIEDOTUKS lA 

1973 N:o 37-38 

Vllttaus Viralllslin tiedotuksiin merkltaan: VT 1f72.2 (- lehden numero, vuosl, 
asian numero). Jakelun muutokset on ilmoltettava palnatusJaostoon. 
To I mIt us: Rautatiehallitus, lehtipalvelu. 20. 9. 1973 

sis u 11 y s: 

1. VR Virallisia tiedotuksia 35 a/73 ja 
38 a/73. 

2. Nordeg-tariffi. 
3. Liikennepalkkojen valimatkat 

-julkaisu: muutoksia. 
4. VR:n autoliikenne: muutos. 
5. Konteinerikuljetuksia koskevat 

rahtisopimukset. 

6. Suomesta lahetettaviit lantisen tava
rayhdysliikenteen sopimuskuljetukset. 

7. Jannitteen kytkeminen ratajohtoihin 
valilla Riihimiiki-Iittala. 

8. Polttooljyn tilaaminen klinteistojen 
lamrnitykseen. 

9. Avoimia virkoja ja toimia. 
10. Kadonneita henkilokortteja. 

VR Virallisia tiedotuksia 35 a/73 ja 38 a/73 1 
Erillisena on julkaistu VR Virallisia tiedotuksia 35 a/73 sisalto

naan: 1. SNTL:n vaunujen kuormajarrujen kaytto. - 2. Kuorman pai-
non merkitseminen SNTL:n vaunujen osoitelappuihin. 

Samoin erillisena on julkaistu VR Virallisia tiedotuksia 38 a/73: 
Tavaravaunuston seuranta. 

NORDEG-tariffi 2 
NORDEG-tariffiin ( tariffi n:o 9162) on ilmestynyt 1. 9. 1973 

lisalehti n:o 43. Tahan asti Ruotsin ja Tanskan kruunuina ilmoitetut 
DR:n transito-osuudet on tasta lahtien ilmoitettu Sveitsin frangeina. 

(Tft n:o Tou 11/252/73, 17. 9. 73.) VT 37-38/73. 2. 

Liikennepaikkojen valimatkat -julkaisu: muutoksia 3 
1. 10. 1973 lukien Sapun liikennoimistapamerkinta sarakkeessa 4 

muutetaan merkinnaksi Hil Tt. 

(Lko 23093/66/73, 14. 9. 73.) VT 37-38/73. 3. 

15655/73 
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4 VR:n autoliikenne: muutos 

Jakelulinja n:o 804 Joensuu-Heinavesi ajoreittia muutetaan 1. 10. 
1973 lukien siten, etta linja ajetaan paluumatkalla Karvionkanavan 
kautta. Taman johdosta tehdaan VR:n autoliikenne-saantoon seuraavat 
korjaukset. 

Sivuilla 35-45 julkaistuun aakkoselliseen paikkkakuntaluetteloon 
lisataan seuraavat paikkakunnat merkintoineen: 

Karvionkanava 
Kypara 
Suurmaki 

II 
II 
II 

804 
804 
804 

Heinavesi 
Heinavesi 
Juojiirvi 

33 PL 
23 PL 
12 PL 

Joensuu 
Joensuu 
Joensuu 

Jakelulinjaluettelossa sivulla 76 muutetaan linjan n:o 804 merkin
nat seuraaviksi: 

804 Joensuu-Heinavesi 
( kiertolin j a ) 

J oensuu-Onttola-Ylli.my lly-Liperi kk 
(Liperi 14)-Leppa.lahti (Vihtari 18)
Kerma-Heinavesi kk ( Heinavesi 6 )
Heinavesi-Kypara (Heinavesi 23 )
Karvionkanava (Heinavesi 33 )-Suur
maki (Juojarvi 12)-Sarvikumpu-Juo
jarvi-Ristinpohja-Liperi-Ylamylly
Onttola-Joensuu 

Liikennepaikkojen koodit julkaisun (lorn. VR 2629) autoliikenne
osaan tehdaan seuraavat lisaykset: 

( Heinavesi 4 3 7 ) 
Karvionkanava 0 L 1 
Kypara 012 

(Juojarvi 439) 
Suurmliki 010 

(Lt n:o Lko 23093/66/73, 17. 9. 73 .) 37-38/73. 4. 

5 Konteinerikuljetuksia koskevat rahtisopimukset 

VT 15/73 kohdassa 4 julkaistuun luetteloon asiakkaista, joiden 
kanssa on tehty konteinerikuljetuksia koskevia rahtisopimuksia, lisataan 

Hoyrylaiva Oy Bore . . . . . . . . . . . . . . . . rahtisopimus 1188. 

(Lko 2483/645/73 , 4. 9. 73 .) 37-38/73. 5. 
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Suomesta liihetettavat Hintisen tavarayhdysliikenteen 6 
sopimuskuljetukset 

VT 6/73.9 pyydettyjen lantisen tavarayhdysliikenteen sopimuskul
jetustietojen lahettaminen markkinointitoimistoon lopetetaan. Nama 
tiedot tullaan saamaan muuta tieta. 

(N:o Lko 32208/252/73, 14. 9. 73.) VT 37-38/73. 6. 

Jlinnitteen kytkeminen ratajohtoihin viililla Riihimiiki-Iittala 1 
Koeajoja varten kytketaan 25 000 voltin jannite ajojohtimiin 

1. 10. 1973 klo 8.00 valille Riihimaki-Iittalan rata-
pihan pohjoispaa. 

Kaikki ratajohdon johtimet viililla Riihimiiki-Iittala ovat taman 
jalkeen jannitteisia ja "Sahkoturvallisuusmaaraykset" ovat talla rata
osalla voimassa. 

Vaaratilanteista ja mahdollisesti havaittavista ratajohdon vioista 
( esim. katkenneet johtimet) on valitti::imasti ilmoitettava Alppilan val
vomoon Helsingissa, joka .tarvittaessa kytkee johtimet jannitteetti::i
miksi. 

Alppilan valvomon halytyspuhelimet ovat: 
- Helsingin keskuksen alueelta 2489 ja 3131. 

Muiden keskuksien alueelta soitettaessa tulee eteen suunta
numro 911 
( yleisen verkon puhelimella soitettaessa Helsingin keskuksen 
numero on 90-717 711, josta vastaa puhelunvalittiija. Mikiili 
tama numero on varattu, on halytyksia varten olemassa vara
numero 90·770 353) 

- Rata- ja asemaselektorijohdoilta valilla Riihimaki-Hameenlinna 
6-911-2489 tai 5-911-2489 seka valilla Hameenlinna-Toijala 
5-911-2489 tai 7-911-2489. 
Jos halytyspuhelimet 2489 ja 3131 ovat varatut, otetaan nume
rolla 81 yhteys puhelinvalittajaan, joka toimittaa halytyksen 
edelleen. 

(Ko 136/440/73, 12. 9. 73.) VT 37-38/73. 7. 

Polttooljyn tilaaminen kiinteistojen liimmitykseen 8 
Rautatiehallitus on tehnyt sopirnukset polttooljyhankinnoista seu

raavien yhtioiden kanssa: Oy Teboil Ab, Oy Esso Ab, Oy Shell Ab ja 
Neste Oy. 

Sopimukset ovat voimassa 1. 9. 1973-31. 8. 1974. 
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Kevyt polttooljy toimitetaan vapaasti tilaajan sailioon, ra kas polt
tooljy joko vapaasti vaunussa toimitusvarastolla tai vapaasti tilaajan 
sailiossa alempana olevan erittelyn mukaisesti. 

Tilaukset tulee osoittaa ja lahettaa suoraan oljy-yhtioiden ao. toi
mitusvarastoille. Laskutus tapahtuu Popun kautta. 

VR:n kulutuskohteisiin tilataan polttooljyt seuraavan luettelon 
mukaan. (HUOM! Kevytta poltto6ljya tilataan oljy-yhtioilta vain siina 
tapauksessa, etta omaa d.ieselpolttonestetta ei voida toimittaa ao. paik
koihin.) 

Polttooljy n:o 1: 

Kulutuspaikka Toimittaja-
yhtii:i 

Toimitusvarasto Puh. n:o 

Alavus Esso Vaasa 961/12845 
Espoo Esso Helsinki 90/6981122 
Haapajarvi Esso Kokkola 961/16231 
Ham ina TB Ham ina 952/46150 
Hanko TB Helsinki 90/780611 
Heinola TB Helsinki 90/780611 
Helsinki TB Helsinki 90/780611 
Herr ala TB Helsinki 90/780611 
Huopalahti TB Helsinki 90/780611 
Hyrynsalmi Esso Kajaani 8036 
Hyvinkaa Esso Helsinki 90/6981122 
Hameenlinna Esso Helsinki 90/6981122 
Harma Esso Kokkola 16231 
lisalmi Esso Kuopio 971/82333 
Ilomantsi TB Joensuu 80136 
Imatra TB Imatra 954/51501 
Inkeroinen TB Hamina 952/46150 
Inkoo Esso Helsinki 90/6981122 
Joensuu TB Joensuu 80136 
Juankoski Esso Kuopio 971/82333 
Juurikorpi Esso Kotka 952/11260 
Jyvaskyla Esso Jyvaskyla 941/271402 
Jamsankoski TB Jyviiskylli 941/252093 
Kajaani TB Kajaani 2739 
Kannonkoski Esso Kokkola 16231 
Kauklahti Esso Helsinki 90/681122 
Kauniainen Esso Helsinki 90/681122 
Kausala TB Kotka 952/15300 
Keitelepohja Esso Kokkola 16231 
Kemi TB Kemi 82023 
Kerava TB Helsinki 90/780611 
Kirkkonummi Esso Helsinki 90/6981122 
Kirkniemi Esso Helsinki 90/6981122 
Koivu TB Kemi 82023 
Kontiomiiki TB Oulu 981/22766 
Koski Esso Turku 921/301000 
Kotka Esso Kotka 952/11260 
Kouvola TB Ham ina 952/46150 
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Kulutuspaikka Toimittaja- Toimitusvarasto Puh. n:o 8 
yhtiO 

Kuivanierni TB Kemi 82023 
Kuopio Esso Kuopio 971/82333 
Kupittaa Esso Turku 921/301000 
Kutemainen Esso Jyvaskyla 941/271402 
Kyro Esso Turku 921/301000 
Lahti Esso Helsinki 90/6981122 
Lappila Esso Helsinki 90/6981122 
Lapua Esso Vaasa 961/12845 
Laukaa Esso Jyvaskyla 941/271402 
Lievestuore TB Jyvaskylii 941/252093 
Loimaa Esso Turku 921/301000 
Loviisa TB Helsinki 90/780611 
Luikonlahti TB Kuopio 971/20378 
Malrni TB Helsinki 90/780611 
Masala TB Helsinki 90/780611 
Messukyla Esso Tampere 931/57800 
Mikkeli Esso Mikkeli 11155 
Muhos TB Oulu 981/43834 
Myllymaki Esso Jyvaskylii 941/271402 
Naantali Esso Turku 921/301000 
Nokia Esso Tampere 931/57800 
Orivesi Esso Tampere 931/57800 
Otanmaki Esso Oulu 981/71464 
Oulu TB Oulu 981/22766 
Par kana Esso Pori 939/84234 
Parola Esso Helsinki 90/6981122 
Pasila TB Helsinki 90/780611 
Pella Esso Kemi 82056 
Pernio Esso Turku 921/301000 
Pieksiimaki TB Kuopio 971/20378 
P ihla j a vesi Esso Jyvaskyla 941/271402 
Pikkarala Esso Oulu 981/71464 
Pitajanmaki TB Helsinki 90/780611 
Pohjankuru Esso Helsinki 90/6981122 
Pori Esso Pori 939/84234 
Punkaharju TB Hamina 952/46150 
Raahe Esso Oulu 981/71464 
Raippo TB Ham ina 952/46150 
Rajamaki TB Helsinki 90/780611 
Riihimaki Esso Helsinki 90/6981122 
Ruukki TB Oulu 981/43834 
Rantamaki Esso Turku 921/301000 
Saarijiirvi Esso Kokkola 16231 
Savonlinna Esso Lappeenranta 953/10855 
Sima TB Kemi 82023 
Sornainen TB Helsinki 90/780611 
Taavetti Esso Lappeenranta 953/10855 
Tampere Esso Tampere 931/57800 
Tikkurila TB Helsinki 90/780611 
Toijala Esso Tampere 931/57800 
Tuira Esso Oulu 981/71464 
Tuomioja Esso Oulu 981/71464 
Turku Esso Tutku 921/301000 
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8 Kulutuspaikka Toinllttaja- Toimitusvarasto Puh. n:o 
yhtii.i 

Utajiirvi TB Oulu 981/43834 
Uusikylii Esso Helsinki 90/6981122 
Vaasa Esso Vaasa 961/12845 
Vainikkala Esso Lappeenranta 953/10855 
Valkeakoski Esso Tampere 931/57800 
Valko TB Helsinki 90/780611 
Vammala Esso Pori 939/84234 
Varanen Esso Kokkola 16231 
Varkaus Esso Kuopio 971/82333 
Vihanti Esso Oulu 981/71464 
V.ihtavuori Esso Jyviiskylii 941/271402 
V.ilppula Esso Tampere 931/57800 
Vinska TB Hamina 952/46150 
Ylivieska Esso Kokkola 16231 
Aetsii Esso Pori 939/84234 
Xhtiiri Esso V.aasa 961/12845 
Ammiinsaari TB Kajaani 2739 

Raskas polttoolfy n:o 4: 

Vapaasti ·tilaajan siiiliossii: 

Helsingin varikko, Shell Helsinki 90/6981055 
Pipolan liimpokeskus 

Helsingin varikko, Shell Helsinki 90/6981055 
Pasilan suoalue 

Pasilan konepaja Shell Helsinki 90/6981055 
Kouvola, asema TB Hamina 952/46150 
Nuppulinna, Esso Helsinki 90/6981122 

keskuspuu tarha 
Vaasa, konepaja Neste Vaasa 961/241255 

Vapaasti rautatiesiiiliovaunussa toimitusvarastolla: 

Hyvinkiiii, konepaja Neste Porvoo 915/23260 
Joensuu, varikko Esso Kotka 952/11260 
Kuopio, konepaja Esso Kotka 952/11260 
Kouvola, varikko TB Hamina 952/46150 
Pieksiimiiki, konepaja Esso Kotka 952/11260 
Seiniijoki, asema + varikko Neste Naantali 921/26080 
Tampere, varikko Neste Naantali 921/26080 
Turku, varikko Neste Naantali 921/26080 

(Hto 432/52/73 , 13. 9. 73.) VT 37-38/73. 8. 
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A voimia virkoja ja toimia 9 
T oisen luokan liikennetarkastajan virka (A 23 pl). Rautatiehalli

tuksen paajohtajalle osoitetut kirjalliset hakemukset on toimitettava 
rautatiehallituksen kirjaajalle viimeistaan lokakuun 17 paivanii 1973 
ennen kello 12 (postitse ennen virka-ajan paattymistii)_ 

Edella mainittuun virkaan nimitetty sijoitetaan toistaiseksi Joen
suun liikennepiiriin. 

HUOM. 
Rautatiehallituksen kirjaajan osoite: Vilhonkatu 13, 00100 Hel

sinki 10. 

Kadonneita henkilokortteja 1 O 
Karjaan liikenncalueella palvelevan veturinlammittaja Vllho Palolan pojaile 

Antti Palolla kirjoitettu aikavaalippua varten annettu henkilokortti n:o 98943 on 
kadonnut ja kuoletetaan. (Hki lp 2773/14/73, 6. 9. 73.) 

Helsingin liikennealueen tilapaiselle asemarniehelle Markku R.autiaiselle v. 
1968 annetru henkilokortti n:o 054013 on kadonnut ja kuoletetaan. (Hki lp 
2982/38/73, 12. 9. 73.) 

Lahden liikennealueen tilapaiselle asemamiehelle Jorma Johan David Fyhrille 
1. 11. 1972 annettu henkilokortti n:o 57945 on kadonnut ja kuoletetaan. (Hki Jp 
2990/14/73, 13. 9. 73.) 

Konepajatyoliiiselle Seppo Nystromille kirjoitettu henkilokortti n:o 197916 on 
kadonnut ja kuoletetaan. (Psi knp 11. 9. 73 .) 

Kuopiossa 1. 1. 1973 kirjoitettu henkiliikortti n:o 772665 vet.rniesharjoittelija 
Esko Niskalalle on kadonnut i.a kuolettaan. (Pm lp 771/14/73, 12. 9. 73.) 

Pieksiimaen konepajalla tyiiskentelevalle konepajatyontekija Keijo Frilanderille 
kirjoitettu henkilokortti n:o 151744 on kadonnut ja kuoletetaan. (Pm knp 234/ 
14/73, 10. 9. 73.) 



Ajankohtaista 

' Junallikenne aiheuttaa jatkuvan vaaran ratapihalla ja radaUa liikkuville ja 
siellii tyoskenteleville tyontekijoille. Taman vaaran vahentiimiseksi ja tyoturvalli
suuden tehostamiseksi tarvitaan kaikkien liikenteen parissa toimivien jatlruvaa 
yhteistoimintaa. Erilaiset tyoolosuhteet talveUa ja kesiillii, siian vaikutukset niiky
vyyteen sekii liikenteen nopeus ja tiheys ovat tarkeimmiit tyoturvallisuutta uhkaa
vat tekijiit. 

Veturinkuljettaja, nae ja tule nahdyksi! Kayta vihellintii niikyvyyden heike
tessa! 

Resiinamies, ratalyiintek.ijii, kiiyta viirlilisili liivejii tai viiitii radaUa tai rata
pihalla liikkuessasi . Ennen kaikkea katso ja kuuntele, ole varovainen! 

Helsinki 1973. Valtion painatuskeskus 



1973 

VIRALLISIA 
TIEDOTUKSIA 

N:o 38a 
Vllttaus Vlralllslln t leclotukslln merkltiin: VT t/71.2 (""' lehden numero. YUOSI, 
asian numero). Jakelun muutokset on llmoltettava palnatusjaostoon. 
To I m I t us : Rautatiehallltus, lehtlpalvelu. 14. 9. 1973 

TAVARAVAUNUSTON SEURANTA 

Tietokoneella toteutettava vaunuston seuranta pyrkii vaunuston hallin
taan ts. kaikkien vaunuyksikkojen kayttovaiheen ( vaununtilan) ja sijainnin 
tuntemiseen. Syottotietojen runsauden takia keskitytaan ensivaiheessa kui
tenkin vain vaunujen kulkureitin ja sijainnin selvittamiseen liikennepaikan 
tarkkuudella. 

Seuranta perustuu siihen, etta kaikista vaunujen siirroista, jotka tapah
tuvat liikennepaikalta toiselle, saadaan tiedot. Tiedot vaunullikunnoista la
hetetaan siirroittain ( = junittain) vaunuluettelosanomina. 

V aunuluettelosanornien saanti varmistetaan pitiimalla tietokonetoimistossa 
kulussa olevista junista junarekisteria, jonka perusaineiston muodostavat 
liikennepiirien julkaisemat 

- vakinaisesti kulussa olevien junien luettelot ja 
- junasuorituspaikkojen johdolla kulkevien jakelu- ja kerailyjunien 

luettelot. 
Paivittiiisista poikkeamisista ( kulkuunpanoista ja peruutuksista) saadaan 

tiedot junasanomien muodossa. 
Seuranta kohdistuu tiissa vaiheessa kaupallisessa tavaraliikenteessa ole

vaan vaunustoon. Niiin ollen seurannan ulkopuolelle jaavat virkatavaravaunut 
(litterat X, B jaM) seka tilapaisesti ne kaupallisen liikenteen tavaravaunut, 
jotka on luovutettu joko varikolle/konepajalle kunnossapitoon tai rataosas
tolle/muulle osastolle osaston omaan kiiyttoon. Seurannan piiriin sen sijaan 
kuuluvat ne SNT:Liiton tavaravaunut, jotka kulloinkin ovat maassamme. 

Niista vaunuista, jotka ylla mainituissa tapauksissa poistuvat seurannan 
piitista tai palautuvat siihen, ilmoitetaan luovutusilmoituksella. 

Tarvittavien tietojen syotto tietokoneille tapahtuu siis vaunuluettelosano
mien, junasanomien ja luovutusilmoitusten avulla. Tiedot lahetetaan tarkoin 
maaratyssa muodossa kaukokirjoittimella tietokonetoimistoon. Mikiili tieto
jen lahetys viivastyy tai siina tehdaan virheita, tietojen tulostus viivastyy 
vastaavasti. 
14821/73/17 
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Syottoaineistoa kiisittelemiillii voidaan tuottaa tietoja mm. seuraaviin 
tarkoi tuksiin: 

- aikataulujen ja junien kokoonpanon suunnitteluun, 
- vaunuston kayton tarkkailuun, 
- vetovoiman kayton tarkkailuun, 
- vaunuston kunnossapitoon, 
- kustannusten ja tuotannon analysointiin ja 
- erilaisiin tilastoihin. 

Jaljempiina on julkaistu ohjeet vaunuluettelosanomien laatimisesta ja la
hettiimisesta. Ne astuvat voimaan 15. 10. 1973, mista lukien VT:ssa n:o 
46 a/1970 julkaistut vaunuluetteloiden laadintaa ja lahettiimista koskevat 
ohjeet kumotaan. 

Uudet ohjeet poikkeavat voimassa olevista mm. seuraavissa kohdissa: 

- kulkupaivan maaraytymisessa, 
- sanoman korvaamisessa ja peruuttamisessa, 
- virheiden oikaisemisessa, 
- junan kulkuvalin sijasta merkitiiiin ilmoitusvali, 
- a-kirjain kirjoitetaan aina ii:nii ja o-kirjain o:nii, 
- yhtaliiisyysmerkkien kiiytto tulee mahdolliseksi, 
- osamatkarivien paikka ja merkitys muuttuu, 
- useiden liikennepaikkojen muutokset voidaan sisallyttiiii samaan il-

moitukseen. 

Junasanomaliikenne tietokonetoimistoon samoinkuin luovutusilmoitusten 
liihettaminen aloitetaan kuitenkin vasta myohemmin ilmoitettavana ajankoh
tana. 
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OHJEET VAUNULUETTELOSANOMIEN LAADINNASTA 
JA LAHETTAMISEST.A 
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1. Sanomaa laadittaessa havaittu virhe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12 
2. Sanoman liihettiimisen jiilkeen havaittu virhe . . . . . . . . . . . . . . 12 

7. Esimerkkejii vaunuluettelosanomista . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12 

1. Missii tapauksissa vaunuluettelosanoma laaditaan 

Vaunuluettelosanoma laaditaan kaikista niistii tavaravaunujen siirroista, 
jotka tapahtuvat liikennepaikalta toiselle ( ellei piirikohtaisesti toisin ole 
sovittu). 

Kaikista tavarajunista ( T) ja kiitotavarajunista ( TK) sekii jakelu- ja 
keriiilyjunista ( JK) tehdaiin vaunuluettelosanoma, johon merkitiiiin kaikki 
junassa kulkevat vaunut. 

Henkiloliikenteen junista (P, H) tehdiiiin vaunuluettelosanoma vain, 
jos kyseisessii junassa kulkee tavaravaunuja. Tiihiin vaunuluettelosanomaan 
merkitiian vain tavaravaunut. 

Virkajunista (V) tehdaiin vaunuluettelosanoma, jos juna kuljettaa kau
pallisessa liikenteessii olevia ( asiakkaille osoitettuja) vaunuja. Sanomaan 
merkitiiiin vain viime mainitut vaunut. 

Niistii junista, joista on miiiiriitty tehtiiviiksi vaunuluettelosanoma koko 
vaunustosta, ei laadita junailmoitusta (1om. 3824). 

Vaunuluettelosanoman laadintaan kiiytetiiiin lomaketta n:o 4430. 
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2. Kuka laatii, kuka lahettiili, kenelle lahetetiiiin 

Ku1jetusten piiivittainen suunnittelu ja jiirjeste1y edellyttaii, etta junien 
kokoonpanoista saadaan riittiivan ajoissa ennakkotiedot sille liikenteenhoito
henkilokunnalle, jota puheena olevat tiedot kulloinkin koskevat. 

Tarpeettoman tiedonsiirron viilttamiseksi liikennepiirien paiillikot anta
vat piirinsa a1ueella perusohjeet - naapuripiirien toivomukset huomioon 
ottaen - siita, 

- mille kulkuviilille perusilmoitus on kulloinkin 1aadittava ja 
- mihin toimintapisteisiin mistakin lahetettiiva. 
Liikennepiirien paiillikot maaraavat myos 
- mika toimintapiste vaunuluette1osanoman kulloinkin 1aatii ja 1ahettaa 

seka 
- miten se kaukokirjoitinta vailla o1evalta liikennepaikalta lahetetaiin. 
Erityisesti on huomattava, etta tietokonetoimistoon vaunuluette1osano

mat 1iihetetaan kaukokirjoittimella kaikista kohdassa 1 mainituista vaunuston 
siirroista lukuun ottamatta niita poikkeuksia, joista piirikohtaisesti on erik
seen sovittu. 

Sanomat lahetetaiin kaikille asianosaisille viivytyksetta. 

3. Vaunuluettelosanomien kiiytto ja niiden vakiorivit 

Varsinaisia vaunuluette1osanomia on kahta tyyppia: perusilmoitus ja 
muutosilmoitus. 

P e r u s i 1m o i t u k s e 11 a tiedotetaan junan taydellinen kokoonpano. 
( Vertaa kohdassa 1 esitetyt H-, P- ja V -junia koskevat rajoitukset.) 

M u u t o s i 1m o i t u k s e 11 a tiedotetaan junan kokoonpanossa, voi
massa o1evaan perusilmoitukseen niihden, tapahtuneista muutoksista. 

Olematta varsinaisia junien kokoonpano1uette1oja on vaunuluette1osano-
miin kuitenkin 1uettava my6s seuraavat kaksi sanomaa, joista 

- o i k a i s u s an o m a korjaa esiintyneet kirjoitusvirheet ja 
- p e r u u t u s s a n o m a peruuttaa liihetetyn sanoman. 
Kaikissa ylla mainituissa sanomissa tu1ee olla seuraavassa jarjestyksessa 

ainakin alkurivi, otsikkorivi ja 1oppurivi. 
A 1 k u r i vi 11 e kirjoitetaan toisistaan vahintaiin yhdella valilyonnillli 

erotettuina seuraavassa jarjestyksessa 
- vaunu1uette1osanoman alkuavain 

kayttaen seuraavaa merkintaa: + + + VL 
- sanoman 1ahettava liikennepaikka 

virallista 1yhennetta kayttaen 
- sanoman liihetyspiiivii 

kahdella numerolla ( esim. viides pliivii = 05) 
- sanoman 1ahetyskuukausi 

kahdella numerolla ( esim. tammikuu = 01) 

• 
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- sanoman lahetysaika ( kellonaika) 
tunnit ja minuutit kummatkin kahdella numerolla ( esim. 0830) 
Vertaa kohta 4.2. 

- sanoman lahettajan nimikirjaimet 
enintaan kuudella merkillli 

38a 

0 t s i k k o r i v i 11 e tulevat merkinnat selostetaan kunkin sanoma
tyypin kohdalla erikseen. 

Lop pur i vi 11 e kirjoitetaan sanoman plilittymisen merkiksi teksti 
+++LOPPU 

4. Perusilmoitus 

4.1. Perusilmoituksen laadinta 

Perusilmoitus 1aaditaan joko junan koko kulkuviilille tai vain tietylle osa
matkalle. 

Liikennepiirin piiallikko antaa piirinsii osalta perusohjeet siitii, mille 
kulkuviilille perusilmoitus kulloinkin tehdaan. 

Ilmoitusvaliii voidaan tarvittaessa piirin ohjeista poiketen lyhentiiii. Tal
loin ilmoitusvalin paateasema huolehtii uuden perusilmoituksen 1aadinnasta. 

Uusi perusilmoitus voidaan niinikiiiin laatia voimassa olevan perusilmoi
tuksen "piiiille". Talloin uudempi perusilmoitus korvaa ao. asemalta lukien 
aiemmin voimassa olleen perusilmoituksen. Tallainen menettely tulee kysy
mykseen silloin, kun junan kokoonpanossa tapahtuu niin suuria muutoksia, 
etta on tarkoituksenmukaisempaa muutosilmoituksen asemesta 1aatia uusi 
perusilmoi tus. 

Perusilmoituksessa on seuraavassa jarjestyksessa kuudenlaisia rivejii: 
alkurivi, yhdestli neljaan otsikkorivejii, suuntarivi, yksi tai useampia vaunu
riveja, yksi tai useampia osamatkariveja ja loppurivi. 

Alkuriville ja 1oppuriville tulevat merkinnat on selostettu kohdassa 3. 

4.1.1. Otsikkorivi 

Otsikkoriville kirjoitetaan tolSlstaan vahintaan yhdella viililyonnilla ero
tettuina seuraavassa jiirjestyksessii 

T 
TK 
JK 

- junalaji 
seuraavia lyhenteitii kiiyttiien: 

tavarajuna 
kiitotavarajuna 
jakelu- ja keriiilyjuna 

- junannumero 
- junan liihtopaiva 

P - pikajuna 
H henkilojuna 
V virkajuna ( muu kuin kaupal

lisen liikenteen juna) 

kahdella numerolla ( esim. kuudes piiivli = 06) 
Paiva maaraytyy junan aikataulunmukaisen lahtoajan perusteella ao. 
asemalta. 
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- junan Hihtokuukausi 
kahdella numerolla ( esim. tammikuu = 01) 

- junan veturin veturisarja 
seuraavia lyhenteita kayttaen: HR1, TK3, TV1, TR1, VR1, VR2, 
~3, HR12, HR13, SV12, SR12, \rV15, \rV16, \rV13, \rV14, 
VRll, ~12, DM6, DM7, DM8, DM9, DMG7, TVE1, TVE2, 
TVE3, TRR, TKA, SM1, SM2, SR1 
Mikali vetureita on kaksi, niiden sarjat kirjoitetaan perakkain vahin
tiiiin yhdella valilyonnilla toisistaan erotettuina. 

- sanoman ilmoitusviilin alkuasema 
virallista lyhennetta kayttaen 

- sanoman ilmoitusvalin paateasema 
virallista lyhennetta kayttaen 
Sanoman ilmoitusviili voi olla junan koko kulkuviili tai vain osa 
siita. (Katso kohta 4.1.) 

Otsikkoriveja on vaunuluettelossa tavallisesti vain yksi. Jos kuitenkin 
ilmoitus halutaan ulottaa koskemaan myos jatkojunia, laaditaan kullekin ju
nalle oma otsikkorivinsa. Rivit kirjoitetaan junien kulkujarjestykseen ja nii
den lukumaara saa olla enintaan nelja. Tallainen yhteinen perusilmoitus on 
tarkoituksenmukainen vain silloin, kun kokoonpano pysyy muuttumattomana. 

Edestakaisen matkan suorittavasta jakelu- ja kerailyjunasta voidaan myos 
laatia yhteinen perusilmoitus. Talloin kummallekin kulkuvalille ts. kummal
lekin junalle laaditaan oma otsikkorivinsa. 

4.1.2. Suuntarivi 

Suuntariville kirjoitetaan teksti VET ( veturista) tai LOP (lopusta) riip
puen siita, kummasta paasta vaunuluettelo on laadittu. 

4.1.3. Vaunurivi 

Vaunuriveilla luetellaan kaikki junassa olevat vaunut jarjestyksessa siten, 
etta yhden vaunun tiedot muodostavat yhden vaunurivin. Mita tassa sano
taan vaunuista, koskee kaikkea veturin vetamaa omilla pyorillaiin liikkuvaa 
kalustoa kuten lumiauraa, hinattavaa veturia ym. 

Vaunuriville kirjoitetaan toisistaan vahintaiin yhdella valilyonnilla ero
tettuina seuraavassa jarjestyksessa 

- vaununnumero tarkistusnumeroineen 
Jos junassa kuljetetaan jotakin laitetta ( esim. veturia hinauksessa tai 
nosturia tms.), kaytetaiin vaununnumerona kuutta nollaa ( 000000) . 
Kuljetuksen laaduksi merkitaiin talloin XX. Paino ja kulkuviili ilmoi
tetaan normaalisti. 

- vaunun bruttopaino ( vaunuryhmiin bruttopaino) 
Mikiili vaunuryhmasta on tiedossa vain yhteispaino, se merkitaiin 
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joko ensimmrusen tai viimeisen vaunun kohdalle, muiden ryhmiin 
vaunujen painon kohdan jiiadessa tyhjaksi. Vaunuryhmallii tarkoite
taan tiissii sellaisia vaunuja, joilla kaikilla on sama kuljetuksen laatu, 
lahti:ipaikka ja maarapaikka. 
kuljetuksen laatu 
jotakin seuraavista lyhenteista kayttaen 

AL - aluevaunu 
AS asemavaunu 
EK - lorn. n:o 2634 mukainen erikoiskuljetus. 

Myos erikoiskuljetukseen mahdollisesti kuuluvien suoja-
vaunujen kuljetuslaaduksi merkitaiin EK. 

EL - eliiinvaunu 
KI - kiitotavaravaunu 
OT - VR:n omaa tavaraa sisiiltava vaunu 
PO postia sisiiltiiva vaunu 
RU ruumisvaunu 
SI siirtovaunu 
ST - sotilastavaraa sisaltavii vaunu 
su - suuntavaunu 
VK vaunukuormatariffin mukaan rahditettu vaunu 
VT - tyhja vaunu ( myi:is tyhja Hka-vaunu) 
vx - korjattavaksi lahetetty vaunu 
F - kondukti:ii:irivaunu 
T - tyi:ivaunu 
VM matkustajavaunu 
XX - muut kuin edella mainitut 

Liimmitettyna oleva liimminvaunu ilmaistaan L-kirjaimella, joka kirjoite
taan viilittomiisti kuljetuslaadun periiiin ( esim. ASL). 

}iiii11dytettynii oleva jaahdytysvaunu ilmaistaan J-kirjaimella, joka kirjoi
tetaan viilitti:imasti kuljetuslaadun peraiin ( esim. ALJ). 

Vaihtoehtoisista laatumerkinnoista valitaan erikoislaatua ilmaiseva kul
jetuslaatu. ( Esimerkiksi elainvaunun kuljetuslaaduksi merkitiiiin aina EL). 

- vaunun liihetysasema 
virallista lyhennetta kayttaen 

- vaunun maariiasema 
virallista lyhennettii kayttiien 

- huomautukset 
Tahiin kirjoitetaan tarpeellisia vaunukohtaisia lisatietoja. 

Kotimaisten vaunujen rakennetta, erikoisvarustusta tai ominaisuuksia 
koskevista tiedoista ilmaistaan mm. 

- mukana seuraavien vaununpeitteiden maarii ( esim. 2 VP), 
- sailii:ivaunujen akselimaarii ( esim. 2 AKS tai 3 AKS), 
- vaihtotyi:ita koskeva rajoitus ( esim. EI MAKEEN). 
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Lammitettiivii ja jaahdytettava vaunu ilmaistaan kuljetuksenlaatusarak-
keessa siten kuin ao. kohdassa maiiriitaiin. 

Vaunun kuormaa koskevista tiedoista ilmaistaan rom. 
- laivan nimi ja tarvittaessa lastauspiiivii, 
- oltava perilla .... / . . . . ( pvm), 
- junalautta liihtopiiivineen, 
- punnittava vaunu lyhenteella PUN, 
- saattaja, 
- tarvittaessa vastaanottaja, huolitsija, tavaralaji jne. 

Erityisesti on huomattava, etta milloin V AK miiiiriHi vaarallisia aineita 
kuljetettaessa vaunuun kiinnitettiiviiksi VAK-lipukkeen, on siita tehtava 
merkintii muotoon V AK ja ao. lipukkeen numero ( esim. V AK 5). 

SNT:Liiton vaunujen osalta tehtavistii merkinnoista on huomattava seu
raavaa: 

- Sarjamerkintii (littera) saadaan jiittiiii pois vain silloin, kun on kyse 
Vgk-, Vok- tai Vgobo-vaunuista. 

- Ne katetut vaunut, joiden tilavuus on 107-120 m3
, ilmaistaan 

kirjaimella A. 
- Milloin vaunussa on akseleita enemmiin kuin nelja, akselimaiira mer

kitiiiin nakyviin seuraavasti: 6 AKS, 8 AKS jne. 
- Vaunujen kunto, erikoisvarustus, kayttotarkoitus tms. ilmaistaan esi

merkiksi seuraavasti: risana pal. SNTL, jaata, kamina, saattaja, kontti, vil
jalle, eliiimille jne. 

- Milloin samassa vaunussa on kaksi eri vaununnumeroa, merkitiiiin 
toinen niista numeron varsinaiselle paikalle ja toinen huomautusten ensim
miiiseksi tiedoksi muotoon NRO 7234567. 

Yhtalaisyysmerkkien kaytto 

Milloin kahdella tai useammalla sanomassa perakkain olevalla vaunulla 
on sama kuljetuslaatu tai lahetysasema tai maaraasema tai huomautus, voi
daan toistuva tieto ilmaista yhtaliiisyysmerkilla ( = ) . 

Selex~laitteilla varustetulle liikennepaikalle (Kv ja Pm) kulkevien junien 
osalta rajoitetaan yhtalaisyysmerkkien kaytto koskemaan vain vaunuryhmHi 
ts. vaunuja, joilla kaikilla on sama k u 1 jet u s 1 a at u, 1 a he t y sa s em a 
ja m a a r ii a s em a. 

Vaunun bru ttopaino -sarakkeessa yhtalaisyysmerkkien kaytto on kielletty. 

4.1.4. Osamatkarivi 

Ne vaunuluettelosanomassa periikkain olevat vaunut, joiden kulkuvali 
po. junassa on sama, muodostavat kokonaisuuden, jonka alle kirjoitetaan 
osamatkarivi. 
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Mikali kaikki junassa olevat vaunut kulkevat junan koko kulkuvlilin tai 
koko ilmoitusvalin, on osamatkariveja vain yksi. Mutta milloin ilmoitusvlilin 
jollakin asemalla vaunuja liitetiiiin junaan tai poistetaan siitii, kasvaa osa
matkarivien miiiirii vaunujen sijainnista riippuen kahteen tai useampaan kap
paleeseen. 

Laatimalla perusilmoitus piiiittyviiksi sopivalla risteysasemalla, jolla tiede
tiian junan tulevan uudelleen ryhmitellyksi, voidaan osamatkarivejii viihentiiii. 

Osamatkariville kirjoitetaan toisistaan viihintiiiin yhdellii viililyonnillii 
erotettuina seuraavassa jiirjestyksessii 

osamatkan alkuasema 
virallista lyhennettii kiiyttaen 

osamatkan piiateasema 
virallista lyhennettii kiiyttiien 

- akselimaara 
numeroin ilmaisten 

- lyhenne AKS 

- tonnimaiira 
numeroin ilmaisten 

- lyhenne TN 

- metrimaarii 
numeroin ilmaisten 

- lyhenne M 
Junan pituus metreinii ilmoitetaan vain tarvittaessa 
(Ks. Jtt 6.2.3.). 

Jokaista perusilmoituksen ilmoitusvalin matkanosaa kohti on oltava aina
kin yksi osamatkarivi. 

Mikali juna jollakin ilmoitusviilin matkanosalla kulkee veturina ts. ilman 
vaunuja, kirjoitetaan puheena olevan osamatkan kuljetusmaariksi 0 AKS 
0 TN. 

Osamatkarivien kirjoittaminen suositellaan aloitettavaksi vasta vaunun 
bruttopaino -sarakkeen kohdalta, jotta osamatkarivit selvemmin erottuisivat 
vaunuriveista. Jos osamatkarivin jlilkeen viela jatetaan tyhja rivi, erottuvat 
eri osamatkojen vaunuryhmat toisitaan yha selvemmin. 

On huomattava, etta osamatkarivit eivat sellaisinaan ilmaise junan kul
loistakin kokoa, vaan vaunuryhmien koot eri osamatkoilla. Poikkeuksen 
muodostavat yhden osamatkarivin tapaukset, joissa junan koko on niihtavissii 
yhdelta rivilta. 

Tiedossa olevat matkalla tapahtuvat lisaykset 

Perusilmoitukseen voidaan myos merkita tiedossa olevat ilmoitusvalillii 
tapahtuvat vaunujen lisiiykset. Talloin liitettavista vaunuista laaditaan vaunu-
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rivit tavalliseen tapaan ja ne sijoitetaan siihen paikkaan vaunuluetteloa, joka 
tulee vastaamaan vaunujen sijaintia junassa. 

Lisattiivien vaunujen vaunurivien alle kirjoitetaan tavalliseen tapaan osa
matkarivi, jonka alkuasemaksi merkitiiiin ao. liitiintiiasema ja piiiiteasemaksi 
junasta poistoasema tai ilmoitusviilin piiateasema, mikiili tiimii on ennen 
pais toasemaa. 

4.2. Perusilmoituksen korvaaminen 

Liihetetty perusilmoitus voidaan korvata siten, etta liihetetiian uusi perus
ilmoitus, jonka alkuriville merkitty edellistii myohiiisempi kellonaika mitiitoi 
edellisen ilmoituksen ja uusi perusilmoitus astuu voimaan. Otsikkotivi on 
kummassakin ilmoituksessa sama. 

4.3. Perusilmoituksen peruuttaminen 

Liihetetty perusilmoitus voidaan peruuttaa siten, etta liihetetaiin vaunu
luettelosanoma, jossa alku- ja loppurivien lisaksi on vain otsikkotivi. Tiilloin 
otsikkorivi kirjoitetaan samaan muotoon kuin peruutettavassa sanomassa ja 
rivin loppuun lisataiin sana PERUUTUS. Peruutus-sanan edessii on oltava 
vahintaiin yksi valilyonti. 

Mikiili peruutus koskee vain osaa ilmoitusviilistii, merkitaan otsikkorivin 
ilmoitusviiliksi peruutettava viili. 

5. Muutosilmoitus 

Muutosilmoituksella tiedotetaan junan kokoonpanossa, v01massa olevaan 
perusilmoitukseen nahden, tapahtuneista muutoksista. 

Muutosilmoitusta voidaan kiiyttaa tiedotettaessa 
- vaunujen lisayksista junaan, 
- vaunujen poistoista junasta ja 
- veturisarjan vaihtumisesta. 

Kaikista ylla mainituista seikoista voidaan tiedottaa yhdella muutosilmoi
tuksella. 

Yhteen muutosilmoitukseen voidaan niinikaiin merkita useiden liikenne
paikkojen suorittamat muutokset. 

Muutosilmoituksen laatii, ellei liikennepiirin paiillikko piirinsa alueella 
toisin maiiraa, se liikennepaikka, jolla junan kokoonpanoa muutetaan. 

Muutosilmoitukseen laaditaan aina ainakin a 1 k u r i v i, o t s i k k o r i v i 
ja 1 o p pur i vi. Alkutiville ja loppuriville tulevat merkinnat on selostettu 
kohdassa 3. 
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Otsikkorivi kirjoitetaan samalle ilmoitusvalille ja muutenkin samaan 
muotoon kuin vastaava perusilmoitus paitsi, etta rivin loppuun kirjoitetaan 
sana MUUTOS. Muutos-sanan edessa on oltava vahintaan yksi valilyonti. 
Veturisarjan tilalle voidaan kirjoittaa nelja nollaa ( 0000). 

5.1. Junaan lisatyt vaunut 

Kaikista junaan lisatyista vaunuista laaditaan vaunurivit ja osamatkarivit 
saman periaatteen mukaan kuin perusilmoitukseenkin. 

Lisatyn vaunuryhman kokoonpanosuunnan, jota ei erikseen ilmoiteta, on 
oltava sama kuin voimassa olevassa perusilmoituksessa. Junan veturipaana 
pidetaan - junan mahdollisesta kaantymisesta huolimatta - sita paatli, 
jossa veturi oli voimassa olevan perusilmoituksen alkuasemalta lahdettliessa. 

Lisiittyjen vaunujen sijainti junassa i:lmaistaan vapaamuotoisesti sulkulau
sekkeessa, joka kirjoitetaan omalle rivilleen lisatyn ryhman vaunurivien ylii
puolelle. Esim. (veturiin) tai (45120 peraan) tai (112500 eteen). Lisays
paikka voidaan jattaa ilmoittamatta vain silloin, kun sillii tiedolla ei ole 
merkitystii liikenteenhoitohenkilokunnalle. 

Milloin muutosilmoituksessa on useiden asemien lisiiyksiii, on huomat
tava, etta osamatkarivien eri alkuasemat jakavat vaunurivit asemittaisiin 
ryhmiin. Ryhmien jarjestys on syytii laatia vastaamaan vaunujarjestysta ju
nassa, ettei lisiiyspaikkaa tarvitsisi ilmoittaa kunkin ryhman osalta erikseen. 

Samaan tapaan kuin vaunujen lisiiyksistii, ilmoitetaan 
- niista vaunuista, joita ei jostakin syysta poistetakaan junasta, vaikka 

voimassa oleva vaunuluettelo niin edellyttaisi seka 
- niista vaunuista, jotka havaitaan ( viimeistaan junan miiliriiasemalla) 

olevan junassa, vaikka ei vaunuluettelossa. 
Toistuva tieto voidaan ilmaista muutosilmoituksissa yhtiilliisyysmerkeilla 

samaan tapaan ja samoin rajoituksin kuin perusilmoituksissakin. 

5 .2. Junasta poistetut vaunut 

Jokaisesta vaunusta, jorrka poistaminen junasta tapahtuu vastoin voi
massa olevaa ilmoitusta, laaditaan muutosilmoitukseen vaunurivi, jolle kir
joitetaan vahintaan yhdella valilyonnilla toisistaan erotettuina vaununnumero, 
sana POlS ja poistoaseman nimilyhenne. 

Jos junasta puuttuu jakin vaunuluettelossa oleva vaunu, laaditaan muu
tosilmoitukseen vaunurivi kuten yllii. Ellei vaunun poistoasemaa tiedetii, 
merkitiian sen tilalle sana TULO. 

5.3. Veturisarjan vaihtuminen 

Veturisarjan vaihtumisesta ilmoitetaan muutosilmoituksen otsikkorivilla 
kirjoittamalla ao. kohtaan uuden veturisarjan lyhenne. Muutosilmoituksen 
alkuasemaksi merkitaan talloin se asema, jolla veturisarja vaihtui. 
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6. Kirjoitusvirheiden oikaiseminen 

Mikali vaunuluettelossa havaitaan pienlkin virhe, se on korjattava. Vain 
vaunurivien vapaamuotoisiin huomautuksiin jaanyt virhe voidaan jattaa oi
kaisematta, ellei se aiheuta asian vaarinymmarrysta. 

6.1. Sanomaa kirjoitettaessa havaittu virhe 

Virheellinen rivi voidaan poistaa kirjoittamalla seuraavan nvm alkuun 
viihintaan nelja kertaa E. Useita virheellisia riveja poistettaessa kirjoitetaan 
EEEE-riveja yhta monta kappaletta kuin virheellisili riveja halutaan poistaa. 

Vaunuriville jaanyt virhe voidaan korjata viela viirneisen osamatkarivin 
jalkeisella rivilla. Riville kirjoitetaan seuraavassa jarjestyksessa valilyonnilla 
toisistaan erotettuina 

- korjattavan rivin ensimmainen tieto ( vaununnumero) 
- yhtalaisyysmerkki ( = ) 
- tilalle tuleva rivi siina muodossa, mihin se halutaan oikaista. 

6.2. Sanoman lahettiimisen jalkeen havaittu virhe 

Otsikko- ja osamatkariveille jaaneita virheita ei jalkikateen voida korjata 
muuten kuin peruuttamalla koko sanoma ja lahettamalla tilalle uusi. 

Vaunuriveilla havaitut kirjoitusvirheiden luonteiset virheet voidaan 
oikaista lahettamalla oikaisusanoma. 

Oikaisusanoman otsikkoriviksi kirjoitetaan virheellisen sanoman otsikko
rivi ja rivin loppuun lisataan sana OIKAISU. Oikaisusanan eteen lyOdaan 
vahintaan yksi valilyonti. 

Otsikkorivin jalkeisilla riveilla oikaistaan virheet seuraavalla tavalla: 

Riveille kirjoitetaan seuraavassa jarjestyksessa valilyonnilla toisistaan ero-
tettuina 

- korjattavan rivin ensimmainen tieto ( vaununnumero) 
- yhtalaisyysmerkki ( = ) 
- tilalle tuleva rivi siina muodossa, mihin se halutaan oikaista. 

7. Esimerkkeja vaunuluettelosanomien laadinnasta 

Esim. 1: Juna 6502 kulkee 25. 9. Kontiomaesta Ouluun. Kon tekee ju
nasta perusilmoituksen Kon-01. 
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Kontiomlien liihettiimii perusilmoitus 

+++VL KON 25 09 0600 RJ 
T 6502 25 09 SV12 KON OL 

VET 
53950-2 25 VK KUO PALT 

KON PALT 2 AKS 25 TN 

114025-0 27 VK KUO KVJ 
72364-3 58 VAR -

KON KVJ 6 AKS 85 TN 

111961-9 31 VK JY VAA 
72686-0 63 LR -

KON VAA 6 AKS 94 TN 

106291-8 26 VK LR UTJ 
106400-5 19 KTA 

KON UTJ 4 AKS 45 TN 

108047-2 20 VK KTA MH 
108428-4 22 

KON MH 4 AKS 42 TN 

72669-5 52 VK KV KEM 
74675-0 46 VAR KJA 
109447-3 29 LR 
108673-5 34 KUO OL 
106746-9 30 LRS 

KON OL 14 AKS 191 TN 

72669-5 = 72669-5 52 VK KV KJA 
106746-9 = 107399-8 30 VK LRS OL 

+++LOPPU 

Huomaa, etta loppurivia edeltavat kaksi rivia korjaavat vaunuriveille jaa
neet virheet: 

- vaunun 72669-5 maaraaseman tulee olla Kja 

- vaunun 106746-9 numeron tulee olla 107399-8 

Ylla mainittuun junaan lisataan vaunuja Utajarvella ja Muhoksella. Utj 
ja Mh ilmoittavat lisayksista Ouluun ja Ollahettaa muutosilmoituksen tieto
konetoimistoon. Samalla 01 ilmoittaa, etta junasta puuttui vaunu 108673-5, 
jonka jattopaikkaa se ei saa selvitetyksi. 
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Oulun Jiihettiimii muutosilmoitus 

+++VL OL 
T 6502 25 09 

25 09 1130 ~ 
0000 KON OL MUUTOS 

(VETURIIN) 
108998-6 
113171-3 

34085-1 

108673-5 

+++LOPPU 

62 
UTJ 
24 
MH 

POlS 

VK UTJ ROI 

OL 4 AKS 62 TN 

VK MH RHE 
OL 2 AKS 24 TN 

TULO 

Lisiiyspaikan ilmaisu ( veturiin) ei yllii olevassa ilmoituksessa ole tarpeen, 
koska on kysymys miiiiraaseman ilmoittelusta. 

Esim. 2: Jakelu- ja keriiilyjuna kulkee edestakaisen matkan Sk-Tk
Sk. Junan palattua Seiniijoelle, Sk liihettiiii perusilmoituksen, jossa kummalle
kin junalle on oma otsikkorivinsii. 

Seiniijoen Iiihettiimii perusilmoitus 

+++VL SK 25 09 1400 SM 
JK 4861 25 09 TKA SK TK 
]K 4862 25 09 TKA TK SK 
74684-2 49 VT KPA TK 
115027-5 29 VK TPE IKY 
106386-6 28 - RI YST 

SK TK 8 AKS 106 TN 
107465-3 12 VT TK SK 

TK SK 2 AKS 12 TN 
115027-5 29 VK TPE IKY 

TK IKY 2 AKS 29 TN 
106786-7 VK IKY RA 
111632-6 57 = 

IKY SK 4 AKS 57 TN 
106386-6 28 VK RI YST 

TK YST 2 AKS 28TN 
54005-4 10 VT YST SK 

YST SK 2 AKS 10 TN 
+++LOPPU 
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Esim. 3: Juna 4342 kulkee valin Pyk-Yv ja sen jatkojuna 4030 valin 
Yv-Hva. Koska jatkojuna jatkaa samassa kokoonpanossa Yv:sta eteenpiiin, 
voidaan junista laatia yhteinen perusilmoitus, mihin tiilloin merkitiiiin kaksi 
otsikkoriviii. Perusilmoituksen liihettiiii Yv. 

Ylivieskan liihettiimi perusilmoitus 

+++VL YV 
T 4342 25 09 

T 4030 25 0<9 

LOP 

76689-9 

76750-9 

76552-9 

76685-7 

76554-5 

76608-9 

76568-5 

76698-5 

76612-1 

76536-2 

76778-0 

76783-0 960 

25 09 

SV12 

SV12 

VK 

-
-

-
-
-
VK 

1130 

PYK 

YV 

PYK 

-

-
-

PYK 

vv 
YV 

HVA 

HVA 

-

-
-

-

HVA 

PYK HVA 48 AKS 960 TN 

+++LOPPU 

Kokkolassa junaan 4030 vaihdetaan HR12-sarjan veturi, mistii Kok tekee 
muutosilmoituksen. 

Kokkolan liihettiimii muutosilmoitus 

+++VL KOK 
T 4030 25 09 

+++LOPPU 

25 09 1300 PSK 

HR12 KOK HVA MUUTOS 

(Lt n:o Lko 23205/572/73, 6. 9. 73.) VT 38 a/73. 



Ajankohtaista 

Maassamme jaa tilastojen mukaan joka vuosi joku rautatieliiinen vaunu
jen puskimien viillin vakavin seurauksin sllta huolimatta, etta meitii kaikkia 
on varoitettu menemiistii puskimien editse vaunujen Iiihestyessii toisiaan tal veturin 
ajaessa vaunuihin kllnni. Kiire, liukas keli ja heikohko valaistus saattavat myos 
aiheuttaa kompastutnisen tai lankeatnisen ja johtaa onnettomuuteen. Niiissii toissii 
on noudatettava aina varovaisuutta. 

Helsinki 1973. Valtioo painatuskeskus 



VIRALLISIA 
TIEDOTUKS lA 

1973 N:o 39 
Vlittaus Virallisiin tiedotuksiin merkitaan: VT 1/12.2 ( .. lehden numero, vuosl, 
asian numero). jakelun muutokset on ilmoitettava painatusjaostoon. 

To i mit us: Rautatiehallitus, lehtipalvelu. 27. 9. 1973 

sis ii 11 y s: 

1. Valtion virkamiesten vuosiloma. 
2. Eriiiden julkisoikeudellisessa palve

lussuhteessa valtioon olevien henki
loiden vuosiloma ja vuosilomakor
vaus. 

3. Tyontekijiiin eliikelain 10 §:n 1 mo
mentissa tarkoitetun maksuprosentin 
vahvistaminen. 

4. Vapaalippuasetus. 
5. Asiakasnumero. 
6. Kappaletavaratilasto (lomake 3820) 

ja asemien ilmoitus umpikappale-

tavaravaunuista 1.-7. 10. 1973 viili
senii aikana. 

7. Vaunujen ryhmittely- ja tavaravau
nujunien kokoonpano-ohjeet. 

8. Yksityisten omistamat tai vuokraa
mat vaunut: korjaustoiminnasta il
moittaminen. 

9. Ratapihojen liikennoimiss1iiinnot. 
10. Ratapiharadiojiirjestelmiit. 
11. Aikataulun 140 lisiiys. 
12. Avoimia virkoja ja toimia. 

V altion virkamiesten vuosiloma 1 
Asetus 

valtion virkamiesten vuosilomasta. 

Annettu Helsingissii 31 piiiviinii elokuuta 1973. 

V altiovarainministerion toimialaan kuuluvia asioita kasittelemaiin 
maaratyn ministerin esittelysta saadetaan: 

Soveltamisala. 

1 §. 
Oikeus vuosiloman saamiseen taman asetuksen mukaan on valtion 

palveluksessa olevalla paatoimisella virkamiehella, joka on 
1) perus- tai sopimuspalkkainen viran tai toimen haltija; 
2) ylimaarainen toimenhaltija; 
3) tilapainen toimihenkilo; 
4) virkaa, tointa tai ylimaaraista tointa valiaikaisena tahi viransijaisena 

hoitamaan maaratty; seka 
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5) valtion satunnaiseen tehtavaan tai vuosilomasijaiseksi otettu tahi 
oman kehityksensa vuoksi valtion palveluksessa oleva harjoittelija, 
joka ei ole tyo- tai oppisopimussuhteessa valtioon. 

Mikiili muualla ei ole toisin saadetty, sovelletaan tata asetusta myos 
kihlakunnantuomareihin ja tuomiokuntain notaareihin seka Suomen 
ulkomaisissa edustustoissa ja tuomiokapituleissa palveleviin seka yli
opistojen, korkeakoulujen seka muiden valtion oppilaitosten palveluk
sessa olevaan muuhun kuin opetushenkilokuntaan. 

V uosiloman pituus. 

2 §. 
Perus- tai sopimuspalkkainen viran tai toimen haltija tahi ylimaa

rainen toimenhaltija saa vuosilomaa: 
1) kaksi arkipaivaa kultakin taydelta lomanmaaraytymiskuukaudelta; 

kuitenkin on virkamiehella oikeus saada lomaa kaksikymmenta
kuusi arkipaivaa kahdeltatoista taydelta lomanmaaraytymiskuukau
delta; ja 

2 ) kolme arkipaivaa kultakin raydelta lomanmaaraytymiskuukaudelta, 
jos hanella ennen loman alkamista on vuosilomaan oikeuttavaa 
palvelusaikaa yhteensa viisitoista vuotta. 

V altion tilapaiseen tai satunnaiseen tehtavaan tahi vuosilomasijai
seksi otettu henkilo saa vuosilomaa kaksi arkipaivaa kultakin taydelta 
lomanmaaraytymiskuukaudelta; kuitenkin on tassa momentissa tarkoi
tetulla virkamiehella, jonka valiton valtion palvelus on ennen loman 
alkamista jatkunut vahintaan viisi vuotta, tai jolla on ennen loman 
alkamista vuosilomaan oikeuttavaa palvelusaikaa yhteensa vahintaan 
kymmenen vuotta oikeus saada lomaa kaksikymmentakuusi taikka, 
jolla on ennen loman alkamista vuosilomaan oikeuttavaa palvelusaikaa 
yhteensa vahintaan viisitoista vuotta, oikeus saada lomaa kaksikym
mentakahdeksan arkipaivaa kahdeltatoista taydelta lomanmaaraytymis
kuukaudelta. 

Jos virkamies ennen lomavuoden, jolla tarkoitetaan kalenterivuotta, 
paattymista saavuttaa 1 momentin 2 kohdan tai 2 momentin mukai
seen pitempaan lomaan oikeuttavan palvelusajan, han saa aikaisem
min pitamastiian lomasta huolimatta saman lomavuoden aikana tasta 
johtuvan loman pitennyksen. Pitamatta jaanytta loman pitennysta tai 
sen osaa ei voida siirtaa seuraavaan lomavuoteen eika asianomaisella 
myoskaan ole oikeutta saada siita korvausta . 

.3 §. 
Vuosiloman maaraytymisen perustana on lomanmiiariiytymisvuosi, 

joka on lomakautta edeltaviin maaliskuun lopussa paattyva kahden-
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toista kuukauden pituinen ajanjakso. Taydeksi lomanmaaraytymiskuu- 1 
kaudeksi katsotaan sellainen lomanmaaraytym.isvuoden kalenterikuu
kausi, jonka aikana virkamies on ollut virassa vahintaan kahdeksan
toista paivaa. 

Virkam.iehen ei ole katsottava olleen virassa niina paivina, joina 
han on ollut virkavapaana tai muuten poissa muun kuin 3 momentissa 
mainitun syyn takia taikka virantoim.ituksesta pidatettyna. 

Virassaolopaivien veroisina paivina pidetaan vuosiloman pituutta 
maarattaessa myos vuosilomaa seka poissaoloa 

1 ) sairauden tai tapaturman vuoksi myonnetyn palkallisen virkavapau
den aikana; 

2) raskauden ja synnytyksen vuoksi myonnetyn palkallisen virkavapau
den aikana; 

3) reservin harjoituksen tai ylimaaraisen palveluksen takia tahi maan
puolustuskursseille, vaestonsuojelukoulutukseen tai -palvelukseen 
maarattyna; 

4) sellaisen kunnallisen tai muun julkisen luottamustehtaviin taikka 
todistajana kuulemisen takia, josta lain mukaan ei ole ollut oi
keutta kieltiiytya tai josta kieltiiytyminen olisi ollut sallittua vain 
laissa mainitun erityisen syyn perusteella; 

5) sellaisiin viraston tai laitoksen jiirjestiim.iin tahi sen muutoin osoit
tam.iin oppikursseihin osallistum.isen takia, joiden ajalta on suori
tettu palkkausta; 

6) sairauden leviamisen estiimiseksi annetun viranomaisen maarayksen 
takia; 

7) lomauttam.isen takia, kuitenkin enint~Hin 30 piiivan ajalta kerral
laan; sekii 

8) ilman omaa syytiian virantoim.ituksesta pidatettyna, estettynii tai es
tyneena olemisen takia. 

4 §. 
Virkaa tai tointa tahi ylimaaraista tointa valiaikaisena tai viransijai

sena hoitamaan maiiratylla on palvelusaikansa mukaisesti vuosilomaan 
ja sen korvaukseen samanlainen oikeus kuin viran tai toimen vakinai
sella haltijalla. 

Milloin viran tai toimen haltija tahi ylimaariiinen toimenhaltija on 
maaratty hoitamaan valtion tilapaista tehtavaa, on hanella oikeus saada 
vuosilomansa varsinaisen virkansa tai toimensa mukaan. 

5 §. 
Oman kehityksensa vuoksi valtion palveluksessa oleva harjoittelija, 

joka ei ole tyo- tai oppisopimussuhteessa valtioon, saa vuosilomaa 
2 §:n 2 momentin mukaisesti. 
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6 §. 
Arkipaivaksi ei tata asetusta sovellettaessa lueta itsenaisyyspaivaa, 

joulu- eika juhannusaattoa, paasiaislauantaita eika vapunpaivaa. 
Viraston tai laitoksen tyojarjestyksen tahi vahvistetun tyovuorotau

lukon perusteella tulevia, jo ansaittuja vapaapaiviii ei vuosilomaan 
sisallyteta. 

V uosilomaan oikeuttava palvelusaika. 

7 §. 
Vuosilomaan oikeuttavaa palvelusaikaa on valtion paatoimisessa 

virka- tai siihen verrattavassa muussa julkisoikeudellisessa palvelussuh
teessa palveltu aika mukaan luettuna myos 3 § :n 3 momentissa mai
nitut ajat. 

Vuosilomaan oikeuttavaa palvelusaikaa ovat myos muut kuin 3 
§ :n 3 momentissa mainitut virantoimituksen keskeytysajat, jos ky
seessa olevalta ajalta on suoritettu palkkausta. 

Milloin virkasuhde valtioon ei katkea ei myoskaan palkaton viran
toimituksen keskeytyminen katkaise vuosiloman edellytyksena olevaa 
valitonta valtion palvelusta. 

8 §. 
Vuosilomaan oikeuttavaksi palvelusajaksi luetaan myos paatouru

seksi katsottavassa valtion palveluksessa tyosuhteessa palveltu aika. 

9 §. 
Vuosilomaan oikeuttavaksi valtion palveluksen veroiseksi ajaksi 

luetaan edella 7 ja 8 §:ssa mainittujen aikojen lisaksi myos muu ika
lisaiin oikeuttava palvelusaika. Tiilloin on myos otettava huomioon se 
aika, jonka asianomainen. erivapauden perusteella on oikeutettu laske
maan hyvakseen ikalisaa varten. 

10 §. 
Vuosilomaan oikeuttavaksi palvelusajaksi saadaan lukea asevelvol

lisena vakinaisessa vaessa palveltu aika, mikali tama palvelus llittyy va
littomasti valtion vuosilomaan oikeuttavaan palvelukseen. 

11 §. 
V altiovarainministerio voi erityisista syista oikeuttaa virkamiehen 

lukemaan hyvakseen vuosilomaa varten muunkin kuin edella mainitun 
palvelusajan, enintaiin kuitenkin kahdeksan vuotta. 

V uosiloman aika. 

12 §. 
Vuosiloma annetaan viraston tai laitoksen maaraamana aikana lo

makautena, joka on kesakuun 1 paivan ja syyskuun 30 paivan viilinen 
aika, nama paivat mukaan luettuina. 
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Milloin kuitenkin virkatehtavien laatu tai muut syyt niin vaativat, 1 
voidaan vuosiloma antaa muunakin kuin 1 momentissa' mainittuna ai-
kana saman lomavuoden kuluessa tai siirtaa se asianomaisen virkamie-
hen suostumuksella annettavaksi seuraavana vuonna ennen toukokuun 
1 paivaa. 

Lorna voidaan sijoittaa myos lomavuoden tammikuun 1 paivan ja 
huhtikuun 1 paivan valiselle ajalle. Talloin ei virkamiehelle kuitenkaan 
anneta pitempaa lomaa kuin mita han on loman alkamishetkeen men
nessa ansainnut. 

13 §. 
Vastoin asianomaisen tahtoa ei vuosilomaa saa antaa yleensa ilman 

painavia syita useammassa kuin kahdessa osassa, joista toinen on pyrit
tava sijoittamaan lomakaudelle. 

Mikali sellaiselle virkamiehelle, joka saannollisesti noudattaa viisi
paivaista tyoviikkoa siten, etta lauantai- ja sunnuntaipaivat ovat va
paita, annetaan vuosilomaa paiva tai useampia paivia kerrallaan, on 
talla tavoin pidetyt lomapaivat otettava uutta lomaa myonnettaessa 
huomioon siten, etta kutakin tallaisista paivista koostuvaa viitta paivaa 
kohden maariitaan lisaksi yksi arkilauantai lomapaivaksi. 

Milloin virkamies vuosilomansa tai sen osan alkaessa on sairauden 
tai tapautrman johdosta tyokyvton tai raskauden ja synnytyksen vuoksi 
virkavapaana, on lorna, jos virkamies sita pyytaa, siirrettava myohai
sempaan ajankohtaan. Virkamiehella on vastaava oikeus loman tai osan 
siirtamiseen, mikali loman tai sen osan alkaessa tiedetaan, etta virka
mies loman aikana joutuu sellaiseen sairaan- tai muuhun siihen rinnas
tet~avaan hoitoon, jonka aikana han on tyokyvyton. 

Milloin sairaudesta tai tapaturmasta johtuva virkamiehen tyokyvyt
tomyys alkaa vuosiloman aikana ja jatkuu yhdenjaksoisena yli seitseman 
paivaa, ei taman ajan ylittavaa osaa tyokyvyttomyysajasta ole luettava 
vuosilomaksi, jos virkamies ilman aiheetonta viivytysta tata pyytaa. 
Virkamies on velvollinen esittamaan laakarintodistuksen tai muun luo
tettavan selvityksen tyokyvyttomyydestaan. 

14 §. 
Vuosilomat on jarjestettava niin, etta niista on mahdollisimman vii

han haittaa viraston tai laitoksen saannolliselle toiminnalle. 
Virasto tai laitos maiiraa tarvittaessa, kuka hoitaa vuosilomalla ole

van tehtavia loman aikana, ja on tallainen viranhoito, jollei siita ole 
toisin sovittu tai mliarlitty, toimitettava vastavuoroisesti seka korvauk
setta. 

15 §. 
Vuosilomat vahvistetaan etukateen laadittavan suunnitelman mu

kaan. Ennen suunnitelman vahvistamista on virkamiehelle tai taman 
edustajalle varattava tilaisuus esittaa mielipiteensa loman ajankohdasta. 
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Asianomaisen pyynnostii tai viraston toimenpiteella, milloin siihen on 
olemassa painavat syyt, voidaan vahvistetusta suunnitelmasta poi.k:eta. 

Loman ajankohta on saatava asianomaisen tietoon viihintiiiin kaksi 
viikkoa ennen vuosiloman alkamista. 

T alvilomapitennys. 

16 §. 
Milloin 2 §:n 1 momentin 1 kohdan tai 2 momentin mukaan maa

riiytyvasta vuosilomasta osa pidetaiin muuna kuin lomakautena mutta 
viimeistaiin ennen seuraavan vuoden toukokuun 1 piiivaa, myonnetaiin 
lorna talta osin pitennettyna puolella. 

Pitennys myonnetaan enintaan asianomaisen koko loman puolesta 
maiirasta. Jos loman pitennysta laskettaessa lomapaivien luvuksi ei tule 
kokonaisluku annetaan piiivan osa taytena lomapaivana. 

Milloin 2 § :n 1 momentin 2 kohdan mukaan maiiraytyvasta vuosi
lomasta pidetaiin enintaan kaksitoista arkipiiivaa lomakautena, myon
netaiin lorna kolmella arkipiiiviilla pitennettyna. Oi.k:eus loman piten
nykseen on vitkamiehella, jolla on oi.k:eus lomaan kahdeltatoista loman
maaraytymiskuukaudelta. 

Milloin vuosilomaa ei ole voitu virantoimituksen keskeytyksen 
vuoksi pitaa lomakautena, tai milloin on kysymys 2 § :n 3 momentin 
mukaan myonnetysta lomasta, samoin kuin jos virkasuhde katkeaa en
nen lomakauden alkua tai alkaa lomakauden jiilkeen, ei asianomaisella 
ole oi.k:eutta loman pitennykseen. Vitkamiehella on kuitenkin oikeus 
pitennykseen siina tapauksessa, etta vitantoimituksen keskeytyminen 
on aiheutunut virkamiehen saitaudesta, jos asianomainen vitkamies on 
ollut vitantoimituksessa tai vuosilomalla vahintaiin kolmekymmenta 
piiivaa lomakautena. 

V uosilomapalkka. 

17 §. 
Vuosiloman ajalta virkamiehelle suoritetaan hanen varsinainen palk

kauksensa tavanmukaisina maksupiiivina mikiili vuosilomapalkasta seka 
sen laskemisesta ja maksamisesta ei vitkaehtosopimuksella ole toisin 
sovittu. 

V uosilomakorvaus virkasuhteen ;atkuessa. 

18 §. 
Milloin vitasto tai laitos ei ole voinut jiirjestiiii vuosilomaa kalen

terivuoden aikana, on siita suoritettava lomakorvaus noudattaen sovel
tuvin osin 19 §:n siiiinnoksia. 
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Mikali lorna on virkamiehen suosturnuksella 12 § :n 2 rnornentin 1 
rnukaisesti siirretty pidettavaksi seuraavana vuonna ennen toukokuun 
1 paivaa, rnutta lornaa ei ole voitukaan tana aikana jarjestaa, on pita
rnatta jiianeestii lornasta suoritettava lornakorvaus. 

V uosilomakorvaus virkasuhteen piiiittyessa. 

19 §. 
Milloin virkasuhde valtioon piiiittyy ennen vuosilornan saamista, on 

virkamiehellii oikeus saada varsinaista palkkaustaan vastaava lornakor
vaus yhtii rnonelta lornanmaariiytyrniskuukaudelta kuin han 2-6 § :n 
rnukaan saisi lornaa 3 § : ssii tarkoi tetun lornanmiiaraytymisvuoden lop
puun rnennessii palvellun ajan perusteella niilta virkasuhteen piiatty
rnista edeltaneilta kalenterikuukausilta, joilta han siihen rnennessa ei 
ole saanut lornaa tai korvausta. 

Jos virkarnies niinii kalenterikuukausina, joina virkasuhde sarnan 
lornanrniiiiriiytymisvuoden aikana alkoi ja piiattyi, on ollut virassa yh
teensii vahintiiiin kahdeksantoista piiiviiii eikii siltii ajalta ole saanut 
lornaa tai korvausta, luetaan tiirna aika yhdeksi taydeksi lornanmaiiray
tymiskuukaudeksi. 

Edella tassa pykiilassa tarkoitettu oikeus lornakorvaukseen on rnyos 
asevelvollisena vakinaista palvelusta suorittarnaan ryhtyvalla virkamie
hella, jos han sita haluaa, vaikka hanen virkasuhteensa ei ole paiittynyt. 

V uosilomakorvauksen miiiiriiytyminen. 

20 §. 
Edella 18 §:n ja 19 §:n 1 ja 3 rnornentissa tarkoitettua vuosiloma

korvausta rniiarattiiessa lasketaan pitiirniitta jaanyttii lornapaivaii kohti 
1/300 vuosipalkkauksen rnaiiriistii. 

Asetuksen 18 §:n tarkoittamissa tapauksissa lasketaan vuosipalk
kaus seuraavasti: 
1) jos vuosilornaa ei ole voitu kalenterivuoden aikana jiirjestaa eika 

sita rnyoskaan ole voitu siirtiia annettavaksi seuraavana vuonna, 
vuosipalkkaus lasketaan lornavuoden joulukuun palkkauksen rnu
kaisena; ja 

2) jos lorna on siirretty annettavaksi seuraavana vuonna, rnuttei sita 
ole voitu rniiarattyna ajankohtana talloinkaiin pitiia, vuosipalkkaus 
lasketaan sen ajankohdan rnukaan, jolloin lorna oli rniiaratty pidet
tiiviiksi. 
Asetuksen 19 §:n 1 rnornentin tarkoittarnassa tapauksessa vouosi

palkkaus lasketaan virkasuhteen paiittyrnishetken ja 3 rnornentin tar
koittarnassa tapauksessa asevelvollisena vakinaiseen palvelukseen astu
mishetken rnukaisena. 
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Saamatta jaaneesta vuosiloman pitennyksesta ei ole oikeutta saada 
vuosilomakorvausta. 

21 §. 
Jos virasto tai laitos ei katso voivansa jiirjestaa vuosilomaa ja siita 

olisi taman johdosta suoritettava korvaus, tulee viraston tai laitoksen 
hyvissa ajoin ennen lomavuoden loppua saattaa asianomaisen ministe
rion ratkaistavaksi, onko olemassa perusteltua aihetta ksymyksessa ole
vaan jarjestelyyn. Ministerion tulee ennen asian ratkaisua pyytaa 
asiasta valtiovarainministerion lausunto. 

Korvauksen suorittamiseen tarvittavan maariirahan osoittaa asian
omainen ministerio. 

Erinaiset maaraykset. 

22 §. 
Joka katsoo, ettei hanelle ole annettu taman asetuksen mukaisia 

etuja, saa hakea muutosta vuosiloman myontavalta viranomaiselta vii
meistaan lomavuotta seuraavan kalenterivuoden kuluessa tehtavalla 
kirjallisella oikaisuvaatimuksella. Oikaisuvaatimukseen annettuun paa
tokseen saa hakea muutosta siina jarjestykessa kuin muutoksenhausta 
hallintoasioissa on saadetty. 

23 §. 
Tarkemmat maaraykset taman asetuksen soveltamisesta antaa tar

vittaessa valtiovarainministerio. 

24 §. 
Tama asetus tulee voimaan 1 paivana tammikuuta 1974. Silla ku

motaan tyoajasta ja vuosilomista valtion virastoissa ja laitoksissa 20 
paivana kesakuuta 1960 annetun asetuksen (294/60) 7-29 ja 31 § 
seka mainitun asetuksen nojalla annetut vuosilomaa koskevat maiiriiyk
set. Lisiiksi kumotaan 8 paivana syyskuuta 1924 annetun Helsingin 
yliopiston siiannot sisaltavan asetuksen (228/24) 50 §:n 1 momentti 
seka Jyvaskyliin yliopistosta 8 paivana maaliskuuta 1968 annetun ase
tuksen ( 146/68) 98 §:n 1 momentti. Naiden yliopistojen rehtori ja 
vararehtori seka Helsingin yliopiston kanslian tai kvestuurin virkamie
het, jotka taman asetuksen voimaantullessa ovat yliopiston palveluk
sessa, sailyttavat kuitenkin kyseisten saannosten mukaiset vuosiloma
etunsa loman pituuden osalta, jos he tasta asiasta ilmoittavat yliopis
tolle. 

Taman asetuksen 6 §:n seka 13 §:n 3 ja 4 momentin saannoksia 
sovelletaan kuitenkin 1. 4. 1973 alkaen. 

Lomavuoden 197 4 vuosiloma maiiraytyy lomanmaaraytymisvuoden 
1. 4. 1973-31. 3. 1974 perusteella. 
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Virkamiehelle, joka 1. 4. 1973-31. 12. 1973 valisena aikana on 1 
ollut virkavapaana tai pidatettyna virantoimituksesta eika sen vuoksi 
ole saanut silta ajalta vuosilomaa vuonna 1973, saadaan lomavuoden 
1974 vuosiloman pituutta laskettaessa ottaa huomioon virassaolopai-
vien veroisina paivina myos nama virkavapaus- ja virantoimituksesta 
pidatettyna olemansa ajat. 

Virkamiehelle, joka vuoden 1974 aikana eroaa valtion palveluk
sesta tai siirtyy virkasuhteesta tyosuhteeseen taikka joka on virkava
paana tahi pidatettynii virantoimituksesta kalenterivuoden loppuun 
saakka, annetaan vuonna 197 4 vuosiloma tai suoritetaan lomakorvaus 
vain niiltii kuukausilta, joilta han ei ole saanut lomaa tai loman kor
vausta. 

Peruspalkkaisen viran tai toimen tahi ylimiiaraisen toimen haltija 
saa kalenterivuonna 1973 vuosilomaa kuitenkin vahintaiin kaksi tyo
paiviia jokaiselta taydelta kuukaudelta, jonka aikana han sinii vuonna 
on ollut valtion palveluksessa, jolloin 30 paiviin katsotaan vastaavan 
tiiytta kuukautta. 

(Asetuskokoelma n:o 692/73) (Hloj n:o Hlo 632/114/73, 19. 9. 
1973 - Vrt. Kl 27/60.4, Kl 28/61.3, Kl 14/62.2 ja VT 7 /73.2) 
VT 39/73. 1. 

Eriiiden julkisoikeudellisessa palvelussuhteessa valtioon 2 
olevien henkiloiden vuosiloma ja vuosilomakorvaus 

Asetuskokoelmassa on julkaistu: 

Asetus 
eriiiden julkisoikeudellisessa palvelussuhteessa valtioon olevien henki

lOiden vuosilomasta ja vuosilomakorvauksesta. 
Annettu Helsingissa 31 paivana elokuuta 1973. 

Valtiovarainministerion toimialaan kuuluvia asioita kiisittelemiiiin 
miiaratyn ministerin esittelysta saadetiiiin: 

1 §. 
Tatii asetusta sovelletaan virkasuhteessa tai muussa siihen verratta

vassa julkisoikeudellisessa palvelussuhteessa valtioon oleviin henkiloi
hin, jotka ovat olleet lomanmiiiiriiytymisvuoden aikana valtion palve
luksessa yhteensii viihintiiiin kahdeksanatoista piiiviinii ja joihin ei mai
nitun palveluksen osalta sovelleta valtion virkamiesten vuosilomasta 
annetun asetuksen saiinnoksia. 

2 §. 
Sellainen 1 §: ssii mainittu henkilo, jolla ei ole piiatointa valtiolla, 

:;aa vuosilomaa kaksi arkipiiivaii kultakin tiiydeltii lomanmaiiriiytymis-
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kuukaudelta. Muutoin on noudatettava, mitii valtion tilapiiisen toimi
henkilon vuosilomasta on saiidetty, miiiiriitty tai sovittu ellei toisin ole 
virkaehtosopimuksella sovittu. 

Sellaiselle 1 momeotissa tarkoltetulle henkilolle, joka palvelussuh
teensa mukaisesti on lomanmaariiytyrnisvuoden aikana valtion palve
luksessa niin harvoina paivioa, etta tasta syys.tii ei yhtiiiin tai vain osa 
kaleoterikuukausista on 1 momentin mukaisia taysia lomanmiiarayty
miskuukausia, suoritetaan lomapalkan asemesta lomakorvauksena kah
deksan ja puoli prosenttia hanelle lomanmaaraytyrnisvuoden aikana 
maksetusta tai maksettavaksi eraantyneesta palkasta. 

3 §. 
Sellaiselle 1 §: ssii tarkoitetulle henkilolle, jolla lisiiksi on valtion 

palveluksessa paatoimi, annetaan vapaata 1 §:ssa tarkoitetusta palve
lul.;sesta siksi ajaksi jona hiinella on vuosiloma paatoimestaan seka 
rn.aksetaan lomapalkan asemesta lomakorvauksena kahdeksan ja puoli 
prosenttia hanelle lomanmaaraytyrnisvuoden aikana maksetusta tai mak
settavaksi eraiintyneesta tiissa asetuksessa tarkoitetun palveluksen pe
rusteella tulevasta palkasta. 

4 §. 
Joka katsoo, ettei hanelle ole annettu taman asetuksen mukaisia 

etuja, saa hakea muutosta vuosiloman tai vuosilomakorvauksen myon
tavalta viranomaiselta viimeistaan lomavuotta seuraavan kalenterivuo
den kuluessa tehtavalla kirjallisella oikaisuvaatimuksella. Oikaisuvaati
mukseen annettuun paatokseen saa hakea muutosta siinii jarjestyksessa 
kuin muutoksenhausta hallintoasioissa on saadetty. 

5 §. 
Tamil asetus tulee voimaan 1 paivana tammikuuta 1974. 
(Asetuskokoelma n:o 693/73) (Hloj n:o Hlo 633/114/73, 19. 9. 

1973.) VT 39/73. 2. 

Tyontekijain elakelain 10 §:n 1 momentissa tarkoitetun 
maksuprosentin vahvistaminen 

Asetuskokoelmassa on julkaistu: 

Sosiaali- ja terveysministerion paatos 
lyhytaikaisissa tyosuhteissa olevien tyontekijiiin elakelain 10 §:n 1 mo

mentissa tarkoitetun maksuprosentin vahvistarnisesta. 
Annettu Helsingissa 20 pii.iviinii elob.'Uuta 1973. 

Sosiaali- ja terveysrninisterio on 9 paiviina helmikuuta 1962 anne
tun lyhytaikaisissa tyosuhteissa olevien tyontekijain elakelain 10 §: n 
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1 momentin nojalla, sellaisena kuin se on 20 paivana joulukuuta 1968 3 
annetussa laissa ( 691/68), paattiinyt, etta mainitussa pykalassa tar
koitettu maksuprosentti edella mainitun lain piiriin kuuluvilla tyoaloilla 
on kahdeksan vuoden 1973 jalkeen maksetuista sanotussa momentissa 
tar koi tetuis ta palkois ta. 

(Asetuskokoelma n:o 706/73) (Hloj n:o Hlo 634/132/73 - Vrt. 
Kl 4/69 .1.) VT 39/73. 3. 

Vapaalippuasetus 4 
Vapaalippuasetuksen 8 § :n 1 lisamaariiyksen mukaan henkliokunta

lipun ruutuun on lahtopaivamaara ja junan lahtoaika merkittava kum
pikin neljalla numerolla muste- tai kuulakarkikynalla. Nain ollen sel
lainen henkilokuntalippu, johon merkinnat on tehty esim. lyijykynalla 
ei kelpaa matkalippuna. 

(Hlt n:o Hlo 646/14/73, 21. 9. 73.) VT 39/73. 4. 

Asiakasnumero 5 
Viitaten VT 15/73. 1. kohtaan ilmoitetaan, etta rahtiluottoasiak

kaiden numeroinnista huolehtii 1. 10. 1973 lukien tilitoimisto. Luotto
asiakkaiden numerointia koskeviin tiedusteluihin vastaa tilitoimisto 
puh. 911-3483. 

(Toj n:o 647/011/73, 24. 9. 73.) VT 39/73. 5. 

Kappaletavaratilasto ( lomake 3820) ja asemien ilmoitus 6 
umpikappaletavaravaunuista 1.-7. 10. 197 3 
valisena aikana 

Otsikossa mainittu kappaletavaratilasto yhdistelmineen laaditaan 
annettujen ohjeiden mukaisesti 1.-7. 10. 73 valisena aikana. 

Samanaikaisesti suoritetaan tutkimus kappaletavaraliikenteessa tar
vittavan umpivaunuston tarkoituksenmukaisen kiiyton selvittamiseksi 
ja tarkkaillaan, kuljetetaanko vaunut maiiriityillii ohjejunilla. Tiitii vat-
ten liikennetoimistossa on monistettu lomake "Ilmoitus . . . . ..... . 
kappaletavaraliikenteen umpivaunuista". Lomakkeet on lahetetty lii
kennepiireihin edelleen as~mille jaettaviksi. 

Lomakkeen tiiyttiivat piiivittiiin kahtena kappaleena kaikki ne ase
mat, joilta lahtee ja/ tai joille saapuu umpikappaletavaravaunuja ylla
mainittuna aikana. Toinen lomakkeista lahetetaiin paivittiiin ao. liiken-
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nepiirin kappaletavaraliikenteen valvojalle ja toinen osoitteella: Liiken
netoimisto huone 263, Helsinki. 

Lomak.keiden tayttiimisessii on otettava huomioon seuraavaa : 
- Tiiytetiiiin piiivittiiin liihteviin vaunuihin kuormauksen piiiityt

tyii ja kelloaika merkitaiin lomakkeen yliikulmaan. 
- Ensimmiiisena lomakkeella luetellaan otsikoiden mukaisesti 

kaikki liihteviit- ja saapuvat vakinaiset umpiohjevaunut, jotka on mer
kitty "Kappaletavaran kuormaus- ja kuljetusohjeisiin ( lomake 2652). 

- Taman jalkeen omina ryhminiiiin ylimiiiiriiiset ja asiakkaiden 
kuormaamat lahtevat ja saapuvat umpikappaletavaravaunut. 

- Huomautussarakkeeseen merkitiiiin vaunujen numerot, elleiviit 
ne ole saapuneet kuljetusohjeissa miiiiriityillii junilla. 

- Lopuksi vaunumiiiiriit lasketaan yhteen ja merkitiiiin lahteviin 
puolen mahdollinen vaunuvajaus ja saapuneista vaunuista purkamatta 
jiiiineiden lukumiiiirii. 

- Lomakkeen kaiintopuolelle kirjoitetaan mahdolliset selvitykset 
ja huomautukset. 

Liikennepiirit tarkastavat paivittiiin saapuneet lomakkeet ja suo
rittavat vertailun tilastolomakkeisiin n:o 3820. 

Tilastoviikon piiiityttya liikennepiirit laativat molemmista lomak
keista yhdistelmat liikennetoimistolle ja siiilyttiiviit asemien piiivittain 
liihettiimiit lomakkeet uusien "Kappaletavaran kuormaus- ja kuljetus
ohjeet" -esityksiiiiin varten. 

(Lt n:o Lko 23348/27/73, 20. 9. 73.) VT 39/73. 6. 

7 Vaunujen ryhmittely- ja tavarajunien kokoonpano-ohjeet 

Ohjeisiin on tehty seuraavia muutoksia: 

Sivu 

104.1 

, 

muutos 

poistet. 

muutet. 

1 2 3 4 
1. Liikennepiiri Helsinki 

1264 T 
rna 
1264 T 
ma-pe 
0960 tn 
rna junapaino 1300 tn, 
Ht13 

muutet. 1272 T n:oksi 
1268 T Riihimaki 
ma-pe 22.13Hl 
0880 tn 23.05 Ri 
Silk-vaunujen palautus 
Hl-Krn. 

poistet . 3640 T 

5 6 
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106.1 muutet. 1627 T Riihimaki ., 
rna, ke, pe Ke 1 
1300 tn Ri 

(Var 1) 1449 Kv 
Oljykuljetus Sld-Var. 

108.1 rnuutet. 1445 T Kouvola 
0880 tn 18.50 Lh 

20.20 Kv 
108.2 muutet. 1462 T Riihirniiki 

22.20 Lh 
23.45 Ri 

112.1 poistet. 1215. T 
Ia 

112.2 rnuutet. 1215 T 
ti-la 

Tarnpere 

la junapaino 1300 tn, 
Hr 12 

rnuutet. 1263 T Hiirneenlinna 
ma-pe 
rna junapaino 1300 tn, 
Hr 13 

112.3 rnuutet. 1449 T Kouvola 
rna, .ke, Ri 1-3 
pe-su Lh 3 

Kv 1 2201 Prn 

Oljykuljetus Sld-Var 
(Var 2) 

rna, ke, pe. 
112.4 rnuutet. 1628 T Pasila 

1100 tn 
112.6 rnuutet. 1834 T Karjaa 

Ri 
Kr 3 
(Slo 2) 

113.1 muutet. 1116 T Kerava 
rna, ke, pe Sid 1 
1300 tn Ke 1627 Ri 
Oljykuljetus Sld-Var. (Var 1) 

2. Liikennepliri Kouvola 

202.1 rnuutet. 2314 T Kouvola 
rna-pe 

lisiit . 2314 T Luumaki 
la 14.06 Irnr 1 
1100 tn 15.51 Lii 2420 Kv 

(Kv 1) 
205.2 lisiit . 2201 T Pieksiimiiki 

]a 00.10 Kv 1 
1300 tn 05.35 Prn 6423 Var 
Oljykuljetus Sld-Var. (Var 1) 

205.2 lis at. 2203 T Pieksiimliki 
Kv 
Mi 1 
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205.3 muutos 2227 T 

02.20 

" 
lisat. 2229 T 

rna, ke 22.40 
1300 tn 04.26 
oljykuljetus Sld-Var. 

205.7 muutet. 2806 T 

Oljyvaunujen palautus 
ke ja pe Var-Sld edell. 
j . 1662 Ke 

205.8 lisat. 2826 T 
Su oljyvaunujen palautus 
Var-Sld 

208.1 poistet. 2704 T 
lisiit. 2702 T 

ma-su 05.50 
1000 tn 06 .30 

210.1 lis at. 2420 T 
la 16.27 
1300 tn 17.46 
2314 Imr-Lii:n jatke 

213.2 muutet. 

Pieksamaki 
Kv 
Pm 
Pieksamiiki 
Kv 
Pm 
(Var 1) 
Riihimiiki 
Kv 
Ri 2 
(Sld 1) 

Riihimiiki 

Vainikkala 
Lr 
Vna 1 
Kouvola 
La 
Kv 1 

Imatra 
Vna 
Si 2 
Rpo 1 
Lrs 5 
Jts 4 
Imr 3 

3. Liikennepiiri Tampere 

301.1 muutet. 3102 T Miintyluoto 

309.3 muutet. 3512 T 

311.1 muutet. 3043 T 

muutet. 3515 T 

Hpk 
Pko 3 
Pri 2 
Mn 1 
Turku 
Tl 
Hp 2 
Lm 1 
Seinajoki 
Tku 
Sk 2 
(Kern 1) 
Toijala 
Tku 
Lm 2 
Hp 1 

1 
6403 Var 

1,2 

1662 Ke 

1 

1 
2014 Hid 2203 Mi 
2205 Pm 2806 Ri 
2852 Lh 

3 
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4. Liikennepiiri Seiniijoki 7 
403.1 muutet. 4071 T Iisalmi 

Kok 
Yv 
Hpj 5 
Ilm 5 
(Kuo 2) 
(Sij 4) 

poistet. 4210 T Seiniijoki 
Svs-kulj. Yks-Uim 

" 
muutet. 4214 T Seiniijoki 

16.35 Kok 1-3 
17.39 19.43 Pna 3 1,2 
21.12 21.30 Hm 1 2 
23.07 Sk 2 

405.1 lisiit. 4055 T Oulu 
Svs-kulj. Yks-Uim, 
jatko Yv 5073 Jns 

407.2 lisiit. 5073 T Iisalmi 
Svs-kulj. Yks-Uim 

5. Liikennepiiri Oulu 
501.1 muutet. 5224 T Oulu 

16.31 Hd 
01 

502.1 lis at. 5054 T Oulu 
Ia 18.30 Kern 1 
0960 tn 20.52 01 1 

504.1 muutet. 5052 T Raahe 
rna-to 
1a, su 

505.1 muutet. 5034 Tampere 
ma-la 

505.2 muutet. 5103 T Akiisjoki 
OJ 

01.50 Kern 
06.15 Ai 

lisat. 5207 T Kemijiirvi 
01 
Kern 

01.30 Roi 
505.2 lisiit. 5209 T Kemijiirvi 

OJ 
Kern 

03.35 Roi 
506.1 lisat. 5012 T Hiimeenlinna 

Rhe 
03.45 Tpe 

" 
muutet. 5051 T Misi 

0700 tn 

muutet. 5061 T Kontiomiiki 
0700 tn 
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., 506.1 muutet. 5063 T Kontwmiiki 
0700 tn 

507.1 muutet. Kemi 
Roi 

18.30 Kern 2 5212 01 
(01 1) 

juna jiiii Kemiin . 
508.1 muutet. 5114 T Oulu 

Tor 
Kern 
01 5030 Tpe 

511.1 lisiit. 5104 T Tuira 
Ai 

18.30 Tua 

6. Liikennepiiri Pieksiimiiki 

602.1 lisiit. 6202 T Pieksiimiiki 
Ilm 
Kuo 1 

" 
lisiit. 6204 T Pieksiimiiki 

605.1 " 
Ilm 
Kuo 

605.1 6216 T Pieksiimiiki 
Kon 
Kaj 2 

605.3 lisiit. 6740 T Vuokatti 
ma-la 05.05 Kon 1-4 
0960 tn 05.53 Vkt 1 6742 Nrm 

(Mlk 2) 
(Vlm 3) 
(Nrm 4) 

VUOKATTI 

lisiit. ja 6742 JK Nurmes 
muutet. 07.00 Vkt 1-3 

Mlk 1 3 
VIm 2 3 
Nrm 3 6704 Jns 

609.3 lisiit. 6223 T lisalmi 
su Pm 1-2 

Ilm 2 6205 Kon 
(Kon 1) 

609.3 lisiit. 6403 T Varkaus 
ti, to 05.00 Pm 
1300 tn 06.10 Var 1 
Oljykuljetus Sld-Var 

609.4 lisiit. 6423 T Varkaus 
Ia 07 .10 Pm 1 
1300 tn 08.42 Var 1 
Oljykuljetus Sld-Var 
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609.4 lisiit. 6630 T Kouvola 7 ti, to 18.52 Pm 1,2 
1300 tn 00.51 Kv 2806 Ri 

(Ri 1) 

Oljyvaunujen palautus 
(Sid 2) 

Var-Sld 
Suora juna Ri. 

609.5 muutet. 6818 T Haapamiiki 
Pm 
Jy 1 2,3 
Hpk 3 
(Sk 2) 

612.1 lis at. 6426 T Pieksamiiki 
Oljyvaunujen palautus 
ti, to Var-Sld edell. j. 

Var-Sld edell. j. 

" 
lisiit. 7706 T Pieksiimliki 6630 Kv 

la 18.46 Var 1,2 
1300 tn 19.56 Pm 2 6606 Kv 
Oljyvaunujen palautus (Sid 1) 
Var-Sld 

7. Liikennepiiri Joensuu 

701.1 muutet. 7531 T Joensuu 
ke 

703.1 muutet. 7032 T Viini j iirvi 
ke 

703.1 muutet. 7052 T Siilin j iirvi 
Jns 

22.57 Sij 
(lim 3) 
(Yv 1) 
(01 2) 

703.2 lisiit. 7502 T Niirala 
ma-pe 05.05 Jns 1 
0880 tn 06.50 Nrl 1 
SNTL-vaunujen palautus 
Rhe-Nrl 

muutet. 7504 T Niirala 
06.15 Jns 

0650 07.10 Hsl 
07.55 Toh 

Nrl 

" 
muutet. 7506 T Niirala 

la 
703.2 muutet. 7530 T Harnmaslahti 

ke 05.45 Jns 
06.14 Hsl 

703.3 lisat. 7612 T Puhos 
ma-la 06.50 Jns 1,2 
1300 tn 08.08 08.14 Kit 2 

0854 Pus 1 
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703.3 muutet. 7710 T 

705.1 lisat. 

Svs-vaunujen palautus 
Uim-Yks 
7503 T 

Pieksiimaki 
Jns 
Vnj 
Vih 

02.28 Var 
Pm 

Joensuu 
6209 Ilm 

ma-pe 
0735 tn 

10.42 Nrl 1-3 Pus/ 
12.32 Jns 1 7235 Uim 7612 

706.1 muutet. 7241 T 
ma-pe 

13.45 14.15 
711.1 muutet. 3073 T 

ke 
712.1 lisat. 

713.1 lisat. 

Puhos 
2073 T 
ma-pe 09.47 
1300 tn 10.22 
( SNTL-vaunujen palautus 
Pus-Nrl) 

Tikkala 
7508 T 
ma-pe 10.46 
1300 tn 11.34 
(SNTL-vaunujen palautus 
Pus-Nrl 

(Uim 2) 
(Pus 3) 
Kontiomaki 
Nrm 
VIm 
Mlk 
Joensuu 

Tikkala 
Pus 
Tkk 
(Nrl 1) 

Niirala 
Tkk 
Nrl 1 

1 

1 

(Lt n:o Lko 23349/63/73, 21. 9. 73.) VT 39/73. 7. 

Yksityisten omistamat tai vuokraamat vaunut: 
korjaustoiminnasta ilmoittaminen 

7508 Nrl 

Liikennoitsijan omistaman <tai VR:lta vuokraaman tavaravaunun 
jaadessa rikkoontumisen tai muun syyn takia pois liikenteesta on tiista 
rautatien toimesta ilmoitettava viilittomasti asiakkaalle, eosin enna
kolta puhelimitse ja sitten vahvistuksena tarkoitukseen varatulla ilmoi
tuskortilla. Tiistii on annettu ohjeet Kiiskylehdessii n:o 38/69.5 ja oh
jeita on tiiydennetty VR-virallisissa tiedotuksissa n:ot 1/70.17 ja 16/ 
72.10. Nyt on kuitenkin useissa yhteyksissa esiintynyt epatietoisuutta 
siitii, mihin tiillainen ilmoitus kussakin tapauksessa tehdaan. 

Yksityisten omistamista vaunuista suoritetaan ko. ilmoitukset vas
taisuudessa alla oleviin osoitteisiin ja toimintapisteisiin: 
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Tavaravaunujen korjaustoiminnan ilmoittamisosoitteisto 
Omistaja Satja 

Aga Oy Sag 
Oy Alko Ah Sal 

Enso-Gutzeit Oy Gut 

Oy Esso Ah Gnz 

Finnish Chemi- Sfc 
cals Oy 
Imatran Voima Siv 
Oy 

Kemira Oy Sti 
Sri 

Kymin Oy Gna 
Sky 

Lohjan Kalkki- Silk 
tehdas Oy 

Neste Oy Sne 

Olltrans & Co S£1 
Oulu Oy Sol 

Korjausosoite 

Oy Aga Ah, Kuljetus, 02610 Kilo 
Oy Alko Ab, Rajamaen Tehtaat, 05200 
Rajamaki 
Enso-Gutzeit Oy, Imatrankosken tehdas, 
55100 Imatra 10 
Vaunut n:ot 15006, 15007, 15052, 
15068, 151.36, osoitteella Oy Esso Ab, 
67900 Kokkola 90, puh. Kokkola 16231. 
Vaunut n:ot 15013, 15055, 15085, 
15099, 15113, 15118, 15121, 15122, 
15124, 15129, 15131, 15132 ja 15137 
osoitteella Oy Esso Ah Pansiontie 59-
61, 20240 Turku 24, puh. 921-301000. 
Vaunut n:ot 15151 ja 15152 osoitteella 
Oy Esso Ab Haponniemi 23500 Uusi
kaupunki, puh. 922-3271. 
Muut osoitteella: Oy Esso Ab, Oljysata
ma 48100 Kotka 10, puh. 952-11260. 
Finnish Chemicals Oy, 32740 Aetsa, puh. 
ilm. 932-33241/hra Miihka. 
Imatran Voima Oy, Kuljetustoimisto PL 
138, 00101 Helsinki 10, puh.ilm. 
6090382/hra P. Ruokonen. 
Vaunujen lastauspaikalle, Malminkatu 30, 
Helsinki 10. 
Vaunut n:ot 15988, 15989, 15990, 
15991, 15992, 15993, 15994 ja 15995 
osoitteella Kymin Oy di A. Lahti, Hoy
ryvoimalaitos, 45700 Kuusankoski. 
Muut vaunut: Kymin Oy, Kemianteolli
suus, 45700 Kuusankoski, puh.ilm. Di R. 
Sjoblom. 
Lohjan Kalkkitehdas Oy, tehdaspalvelu, 
08700 Virkkala, puh.ilm. ja tied. di Olav 
Rundt tai ylikonemest. Nils Hagstrom, 
puh. 912-41511 
Neste Oy, Kaivokatu 10, Postilokero 
432, 00101 Helsinki 10, puh.ilm. Tim 
921-26080/283, Prv 915-17700/315. 
Keskuskatu 6 A 4, 20700 Turku 70. 
Oulu Oy, kuormausmestari J. Saloranta, 
90101 Oulu 10, puh. 981-14321/417. 

8 
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Suomen BP Oy Spk 

Oy Shell Ab Gmz 

Suomen Forslitti- Gsd 
Dynamlitti Oy 

Sateri Oy Ssa 

Oy Teboil Ab Stb 

Yhtyneet Paperi- Syp 
tehtaat Oy V alke 

-20-

Mikonkatu 8, Helsinki 10, puh.ilm. 
11876 kulj.paall. Gran. 
Kuo-Kta vlilisesta liikenteesta lisiiksi Kuo 
varasto puh. 971-20125, Kta varasto 
puh. 952-11960. Herttoniemen liikentees
ta Hrt varasto puh. 780882. 
Oy Shell Ab Maakuljetusosasto Ulappa
saarentie 4, 00980 Helsinki 98, puh.
ilm. 90-313011/346. 
Suomen Forslitti-Dynamiitti Oy, Posti
lokero 23, 10901 Hanko, puh.ilm. Hnk 
6581/ins. A. Siggberg. 
Sateri Oy, Osto-osasto, Valkeakoski 
37600. 
Oy Teboil Ab, Bulevardi 26, 00120 Hel
sinki 12. 
Yhtyneet Paperitehtaat Oy Valke, Posti
lokero 44, 37601 Valkeakoski. 

Vuokratuista vaunuista ei vastaavaa osoiteluetteloa ole. Nlista an
nettavat ilmoitukset tulee yleensa toimittaa lahetysasemille ja vaunujen 
vuokraajille. 

Samalla huomautetaan, etta vaunujen palautuessa liikenteeseen kor
jaustoimintojen jiilkeen tulee konepajojen huolehtia slita, etta ao. 1li
kenneplirin vaununjakaja saa tasta ilmoituksen. 

(Lt n:o Lko 22037/643/73, 18. 9. 73.) VT 39/73. 8. 

9 Ratapihojen llikennoimissaiinnot 

Kokkolan ratapihojen uusittu liikennoimissaanto otetaan kayttoon 
lokakuun 1 paivana 1973. Perusjakelu on suoritettu. 

(N:o Lko 31721/62/73, 22. 5. 73. ) VT 39/73. 9. 

1 0 Ratapiharadiojarjestelmat 

Kotkan ratapiharadiojarjestelma otetaan kayttoon lokakuun 1 piii
vana 1973. Kayttoohjeet on jaettu. 

(N:o Lko 22170/435/73, 24. 9. 73.) VT 39/73. 10. 
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Aikataulun 140 lisiiys 1 Z 
Lisays n:o 2 aikatauluun 140 on ilmestynyt ja jaettu kaikille aika

taulukirjan tilanneille. 

(Lt n:o Lko 31570/63/73, 18. 9. 73.) VT 39/73. 11. 

Avoimia virkoja ja toimia 11 
Konttoripaallikon virka, toistaiseksi Pieksiimaen konepajassa. Kone

osaston johtajalle osoitetut hakemukset on toimitettava rautatiehalli
tuksen kirjaajalle viimeistaiin 22. 10. 1973 ennen klo 12 (postitse 
ennen virka-ajan paiittymista). 

HUOM. 

Rautatieballituksen kirjaajan osoite: Vilhonkatu 13, 00100 Hel
sinki 10. 
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Ajankohtaista 

Junaliikenne aiheuttaa jatkuvan vaatan ratapihalla ja radalla llikkuville ja 
siellii tyoskenteleville tyontekijoille. Tiimiin vaaran viihentiimiseksi ja tyoturvalli
suuden tehostamiseksi tarvitaan kaikkien llikenteen parissa toimivien jatkuvaa 
yhteistoimintaa. Erilaiset tyoolosuhteet talvella ja kesiillii, siiiin vaikutukset niiky
vyyteen sekii llikenteen nopeus ja tiheys ovat tiirkeimmiit tyoturvallisuutta uhkaa
vat tekijiit. 

Veturinkuljettaja, niie ja tule niihdyksi! Kiiytii vihellintii niikyvyyden heike
tessii! 

Resiinamies, ratatyontekijii, kiiytii viirillisiii liivejii tai voitii radalla tai rata
pihalla liikkuessasi. Ennen kaikkea katso ja kuuntele, ole varovainen! 

Helsinki 1973. Valtion painatuskeskus 
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Vllttaus Vlralllslln tledotukslln merkltiin: VT 1/72.2 (- lehden numero, vuosl, 
asian numero). Jakelun muutokset on llmoltettava palnatusjaostoon. 
To I mIt us: Rautatlehallltus, lehtlpalvelu. 4. 10. 1973 

Sis lilly s: 

1. Valtionrautateiden hallintoasetus. 
2. Itliinen yhdysliikenne. 
3. iKlisittelyohjeita suoritettaessa SNT

liiton vaunujen vaihtotOitli sekli 
tavaroiden kuormaamista ja pur
kamista Suomen rautateillii. 

4. Muutos valtionrautateiden autoliiken
teen tariffimiilirliyksiin. 

5. Konteinerikuljetuksia koskevat 
rahtisopimukset. 

Asetuskokoelmassa on julkaistu: 

6. Vuokratut sliiliovaunut 28. 9. 1973. 
7. VAK:n lisiilehti n:o 2: korjaus. 
8. Avoimia virkoja ja toimia. 
9. Konduktoorin lomakelippukirja 

(2247) kadonnut. 
10. Kadonneita henkilokortteja. 
11. Veturimiesoppilaita otetaan. 

V altionrautateiden hallintoasetus 1 
Asetus 

valtionrautateiden hallinnosta annetun asetuksen muuttamisesta. 
Annettu Helsingissii 21 piiiviinii syyskuuta 1973. 

Liikennem.inisterin esittelysta muutetaan 14 piiivana maaliskuuta 
1969 valtionrautateiden hallinnosta annetun asetuksen ( 183/69) 
33 S:n 1 momentin 2, 3 ja 4 kohta seka 2 momentti ja 34 §:n 1 mo
mentin 5, 6, 10, 14 ja 18 kohta sellaisena kuin 33 S:n 1 momentin 
2 kohta ja 2 momentti seka 34 § :n 1 momentin 10 kohta ovat 23 
piiivlina helmikuuta 1972 annetussa asetuksessa ( 171/72) ja 3 3 §: n 
1 momentin 4 kohta ja 34 §:n 1 momentin 14 kohta 23 piiivlina joulu
kuuta 1971 annetussa asetuksessa ( 933/71) seuraavasti : 

33 §. 
Taman asetuksen 12 §:ssa mainit tujen virkojen lisiiksi on valtion

rautateilla seuraavia virkoja ja toimia, joita voi olla eri palkkaluok
kaisia: 

16230/73 
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2) ylilaiikiirin, arlclcitehdin, tutkijan, ylikamreerin, ylitarkkaajan, 
yliaktuaarin, asianvalvojan, psykoteknillisen laboratorian hoitajan, rau
tatieopiston johtajan, paiimatemaatikon, koneinsinoorin, ensi luokan 
koneinsinoorin, ratainsinoorin, ensi luokan ratainsinoorin, kemisti-insi
noorin, geologi-insinoorin, konttoripaiillikon, ensi luokan liikennetar
kastajan, ensi ja toisen luokan asemapaallikon, apulaisasianvalvojan, 
sosiaalipaiillikon ja ensi luokan varastonpaiillikon virat; 

3) psykologin, aktuaarin, toisen luokan koneinsinoorin, toisen luo
kan ratainsinoorin, toisen luokan liikennetarkastajan, apulaisinsinoorin, 
koulutussuunnittelijan, kamreerin, apulaiskamreerin, osastosihteerin, 
varikonpaiillikon, sahkotarkastajan, apulaisostopiiiillikon, toisen luokan 
varastonpaiillikon, kirjaajan ja toimistosihteerin virat; 

4) apulaisvarastonpaallikon, tarkkaajan, ensi ja toisen luokan tark
kaajan, tyontutkijan, paiikirjanpitajiin, kirjanpitajan, rautatieopettajan, 
kolmannen ja neljiinnen luokan asemapaiillikon, apulaisasemapaiillikon, 
aikataulunsuunnittelijan, yliteknikon, teknikon, ensi ja toisen luokan 
vanhemman ja nuoremman toimistorakennusmestarin, ensi, toisen, kol
mannen ja neljiinnen luokan rakennusmestarin, ylipuutarhuri, ensi ja 
tois~· ~tlokan kirjurin, asemamestarin, ensi luokan asemamestarin, jiir
jestelymesl:arin, veturinkuljettajan, vaunumestarin, konduktoorin, kuor
mausmestarin, vaihdemiesten esimidten, veturinpuhdistajain esimiehen 
ja konemestarin ( konepajoissa) virat seka konemestarin ( muualla 
kuin konepajoissa), rikostutkijan, koneteknikon, autonkuljettajain esi
miehen, vanhemman autonasentajan, autonkuljettajan, asetinlaitemie
hen, yliasentajan, opastinasentajan, ensi ja toisen luokan sahkoasenta
jan, puutarhurin, vaakatarkastajan, polttoainetyonjohtajan, varastomes
tarin, vaununtarkastajan, huoltomiehen, vaihdemiehen, junamiehen, 
veturinlammittajan, koneenhoitajan, vaununvoitelijan, rataesimiehen, 
asemamiehen, tallimiehen, terveysolojen tarkkaajan, sairaanhoitajan, 
laboratoriohoitajan, piirtajiin, kanslistin, apulaiskanslistin, konekirjoit
tajan, konttoriapulaisen, puhelunvalittajan, ylivahtimestarin, vanhem
man vahtimestarin, vahtimestarin, talonmies-liimmittajan, talonmiehen 
ja vartijan toimet. 

Edella 12 §:ssa mainitut virat samoin kuin tassa pykaliissa maini
tut yli-insinoorin, apulaisjohtajan, ylilaakarin, liikennepiirin paiillikon, 
arkkitehdin, tutkijan, koneinsinoorin, ratainsinoorin, kemisti-insinoorin 
ja geologi-insinoorin virat voivat olla sopimuspalkkaisia. 

34 §. 
Kelpoisuusehtoina valtionrautateiden virkoihin ja tounun vaadi

taan, etta asianomainen on aikaisemmalla toiminnallaan osoittanut 
omaavansa sellaisen taidon ja kyvyn, jota viran tai toimen menestyk
ellinen hoitaminen edellyttaa. Sen lisaksi vaaditaan: 
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5) rataosaston johtajalta alaan soveltuva diplomi-insinooritutkinto 
ja kaytiinnon perehtyneisyys alaan; 

6) koneosaston johtajalta alaan soveltuva diplomi-insinooritutkinto 
ja kaytannon perehtyneisyys alaan; 

10) tutkijalta, ylikamreerilta, ylitarkkaajalta, yliaktuaarilta, rauta
tieopiston johtajalta, sosiaalipaallikoltli, psykoteknillisen laboratorian 
hoitajalta, psykologilta, aktuaarilta, kamreerilta, koulutussuunnitteli
jalta, apulaiskamreerilta, paakirjanpitajlilta, konttoripaallikolta rautatie
hallituksessa, alemman palkkaluokan osastosihteerilta ja kirjaajalta 
alaan soveltuva yliopistossa tai muussa korkeakoulussa suoritettu lop
pututkinto, kuitenkin niin, etta psykologilta vaaditaan sanottu tutkinto 
korkeimmin arvosanoin psykologiassa tai teoreettisessa filosofiassa psy
kologian linjalla sekli yliaktuaarilta ja aktuaarilta sanottu tutkinto kor
keimmin arvosanoin ikansantaloudessa, tilastotieteessli tai matematii
kassa; 

14) liikennetarkastajalta, ensi ja toisen luokan asemapaallikolta, 
rautatieopettajalta, toimistosihteerilta, tarkkaajalta sekli konttoripaalli
kolta, jonka virka on piirihallinnossa, ylioppilastutkinto; 

18) yliteknikolta ja teknikolta, lukuunottamatta konepajojen puu
tyO-, maalaus- ja verhoiluosastoja, koneteknikolta, rakennus- ja kone
mestarilta alaan soveltuva teknillisen koulun teknikon tutkinto; sekli 

Tama asetus tulee voimaan 1 pliiviina lokakuuta 197 3. 

(Rh/hlo n:o 212/011/73, 28. 9. 73.) VT 40/73. 1. 

1 

ltliinen yhdysliikenne 2 
Suomen ja SNT-Liiton rautatiet ovat sopineet erliistli maiden vlili

sia yhdysliikennemaarliyksia koskevista muutoksista. Taman johdosta 
julkaisuihin "Matkustajain, matkatavaran, kiitotavaran ja tavarain kul
jetustariffi" (VR 4784) ja "Rautatierajasopimus" (VR 4782) paina
tetaan 15. 8. 7 3 voimaan as.tuvat lislilehdet. Painatusjaosto suorittaa 
lislilehtien jakelun. 

Mm. seuraavaa on sovittu: 
- Svetogorskiin Finn-Stroi Oy:lle lahetettlivlit rakennustarvikkeet 

voidaan kuljettaa Imatrankosken raja-aseman kautta. Talloin my& 
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Neuvostoliiton rahtiosuus kannetaan liihettlijiiltli llihetysasemalla. Rahti 
Imatrankoski raja-Svetogorsk on 1,50 mk/tonni tavaran laadusta 
riippumatta ja se kannetaan todelliselta painolta, kuitenkin vahintalin 
10 tonnilta/vaunu. Suomen rahtiosuus lasketaan normaalien koti.mais
ten tariffimaaraysten mukaan. Neuvostoliiton ja Suomen rahtiosuudet 
lasketaan yhteen ja merkitaan yhtena summana rahtikirjaan. Neuvosto
liiton tonnirahtia ei siis merkitli erikseen niikyviin. Venalaisen vaunun 
kayttomaksu kannetaan normaalisti. - Poikkeustapauksissa voidaan 
kayttaa suomalaisia vaunuja, jolloin asiasta on sovittava liikennetoi
miston kanssa. 

- Tavaroita voidaan kuljettaa Suomesta Neuvostoliittoon kontei
nereissa seuraaville asemille osoitettuina: 

1. Moskva-tovarnaja Okt. zh. d. 
2. Leningrad-tovarnij-Vitebskij 
3. Riga-tovarnaja 
4. Harkov-Tshervonozavodskij 
5. Usatovo (Odessa) Odessko-Kishinevskoj zh. d. 
6. Revaka (Kishinev) 
7. Ovezberdy Kuliev (Ashabad) Sredne-Aziatskoj zh. d. 
8. Ungeny 
9. Brest 

10. Mukatshevo 
11. Kiev-tovarnyj 
12. Rostov-tovarnyj 
13. Kuntsevo II (Moskva) 
14. Pridatsha (Voronesh) 
15. Tsheljabinsk-gruzovoj 
16. Koljaditshi (Minsk) 

Jos konteinereita halutaan lahettiia muille asemille, on kuljetuk
sesta sovittava kussakin tapauksessa erikseen. 

- Lahetettaessa tavaroita tariffin 8 artiklan 10 § :ssa mainituille 
asemille ( Sahalinin saari) tai yhdysliikenteeseen kuuluviin satamiin, on 
pakkauksen oltava erityisen tiivis ja sellainen etta se varmasti takaa 
tavaran siiilymisen merimatkan aikana epasuotuisissakin purjehdusolo
suhteissa. 

- Tariffissa aikaisemmin ollut maariiys venlilaisten neliakselisten 
vaunujen kayttiimisestii kaksiakselisten puutteessa eriiissii tapauksissa 
on poistettu. Taman johdosta kumotaan aikaisempi rahditusmiiiiriiys, 
jonka mukaan neliakselinen vaunu on saatu rahdittaa kuten kaksiakse
linen siinii tapauksessa, etta asiakas on tilannut kaksiakselisen vaunun 
( K1 47/67.7). Kaikki veniiliiiset neliakseliset vaunut rahditetaan siis 
tastii liihtien normaalien neliakselista vaunua koskevien maaraysten 
mukaan. Tatii maaraystii sovelletaan myos saapuvaan tavaraan. 
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- Tariffin liitetta n:o 8 (maaraykset vaarallisten aineiden kuljet- 2. 
tamisesta) on taydennetty eriiilla sailiovaunujen kuormausta ja puh
distamista koskevilla miiiirayksilla. Liitteessa olevaan taulukkoon vaa
rallisista aineista on lisiitty eriiita uusia aineita. 

- Neuvostoliiton rautateiden puolijiiykat siteet on palautettava 
tyyppinsa mukaisesti pakattuina joko 50 kappaleen paketeiksi tai yh
den lahetyksen siteet omina nippuina. Siteet on laitettava tiukasti pa
ketteihin tai nippuihin ja sidottava vaunun paatyyn kahdella lanka
kierroksella 6 mm rautalangalla. Vialliset siteet on koottava ja pakat
tava erikseen. 

- Rajasopimuksen llitteeseen 14 ( siiiinnot matkustajavaunujen 
kiiyttamisesta) on tehty eriiita muutoksia, jotka koskevat mm. lisa- ja 
erityismatkatavaravaunujen tilaamista. 

- On sovittu miiiiriiyksistii, joita on noudatettava Suomessa lii
kennoivien SNT-Liiton vaunujen kunnon sailyttiimiseksi ( trukkien 
kayttaminen yms.). Nama miiiiraykset ilmoitetaan erikseen. 

- Lastulevya, vaneria ja lasivillaa saa poikkeuksellisesti kuljettaa 
avovaunuissa ehdolla, etta vastaanottajalta on tahan saatu suostumus. 
Tiilloin on lahettajiin tehtava rahtikirjan sarakkeeseen "Lahettajan eri
tyisia ilmoituksia" seuraava merkintii: "Suostun kuljetukseen avovau
nussa; sovittu vastaanottajan kanssa". Tallaiset tavarat on kuormattava 
korkealaitaisiin avovaunuihin paketoituina. Paketit on piiiillystettava 
ei helposti syttyvalla paiillyksella tai vaunu peitettava ei helposti syt
tyvalla peitteella. 

(Toj n:o Tou 562/253/73) VT 40/73. 2. 

Kiisittelyohjeita suoritettaessa SNT-liiton vaunujen vaihto- 3 
toita seka tavaroiden kuormaamista ja purkamista Suomen 
rautateilla 

Viime elokuun 8-15 paivinii Helsingissii pidetyssa SNT-liiton ja 
Suomen viilisessa rautatierajasekakomitean kokouksessa on mm. sovittu 
siita, etta Suomessa kiiytettavien SNT-liiton rautateiden vaunujen kun
non sailyttiimiseksi on Suomen rautateilla noudatettava allamainittuja 
kasittelyohjeita suoritettaessa vaihtotoita seka tavaroiden kuormaa
mista ja purkamista. 

SNT-liiton vaunujen kiisittelyohjeita suoritettaessa vaihtotoita seka 
tavaroiden kuormaamista ja purkamista. 

1. Siirrettaessa vaunua siirtolaitteella vaijerin koukkua ei saa 
kiinnittaa vaunun muista osista kuin vartavasten vaunuissa olevasta 
koukun kiinnityspidikkeestii tai automaattikytkimen korvasta tai piiiista 
taikka vartavasten kytkimessa olevasta aukosta ( kidan aukosta). 
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2. Vaihtotyot on suoritettava enintaan nopeudella 3 km/t veturin 
lahestyessa ( yksinaisen veturin tai veturin vaunujen kanssa) vaunuja 
ja enintaan nopeudella 5 km/ t yksiniiisen vaunun tai vaunujonon la
hestyessa ratapihalla olevia vaunuja riippumatta siita, ovatko vaunut 
kuormassa tai tyhjinii ja vaunun akselimaiirasta riippumatta. 

3. Kuormassa olevan turkin suurin pyorapaino sellaiseen vaunu
lattiaan, joka on varustettu pitkittaisilla tukipalkeilla ( keskipilarin ja 
vaunukehyksen viililla) saa olla enintaan 2,2 tonnia ja muissa kate
tuissa vaunuissa enintaan 1,5 tonnia. Vakioliimpovaunuissa, jotka on 
rakennettu vuonna 1964 tai sen jalkeen trukin pyorapaino saa olla 
enintaan 1,2 tonnia. Kuormauksissa, jolloin mainitut raja-arvot ylite
taan, on ehdottomasti asennettava vaunun lattialle trukin kulkusuun
nan mukaan metalliset levyt paksuudeltaan 4-5 mm. 

4. Katettuja ja vakiolampovaunuja kuormattaessa kielletaan kayt
tiimasta trukkeja, joiden korkeusulottuma tyokunnossa on sellainen, 
etta vall oviaukon ylareunan ja ttukin ylapinnan viilillii on aile 100 
mm. 

5. Sellaisten trukkien, joiden pyi:irat tai telaketju on varustettu 
lattian rikkoontumista aiheuttavilla nastoilla, kaytti:i on kielletty vau
nujen sisiilla. 

6. Sailiovaunujen luukut ja kannet samoin kuin myos sulkuvent
tiilit ja hanat on suljettava kuormauksen tai purkauksen jiilkeen. 

7. Korkealaitaisten avovaunujen ylareunaan asennetut irralliset tii
ryttimet, joiden tarkoitus on puhdistaa vaunu kuorman jiitteistii, saa
vat, rakenteesta riippumatta, kehittaa korkeintaan 9 000 kp:n tarytys
voiman epakeskoakselien pyorimisnopeuden ollessa 1 400-1 600 kier
rosta minuutissa. 

8. Irrallisen taryttimen tukipintojen, jotka koskettavat korkealai
taisen avovaunun ylareunaa, viilin on oltava vaunukorin sivuilla va
hintaan 3 000 mm. 

9. Irrallinen tiirytin on asennettava korkealaitaisen avovaunun yla
reunaan vuorotellen kunkin telin paalle ja vaunukorin keskelle niin, 
etta se kattaa kaksi sivuluukkua. Taryttimen kokonaiskiiyttoaika yhtii 
korkealaitaista avovaunua kuormattaessa saa olla korkeintaan 7 mi
nuuttia. 

Puhdistettaessa korkealaitaisia avovaunuja kuorman jiitteista, saa
daan tiirytinta kayttiiii vain sellaisiin vaunuihin, joilla on kuljetettu 
rakeista tavaraa. 

10. Erilaisia konstruktioita olevien tiiryttimien, jotka tiiryttavat 
valitti:imasti jaatynytta tavaraa koskematta vaunun osia, tarytinvoima 
saa olla korkeintaan 20 000 kp epiikeskoakseleiden pyorimisnopeuden 
ollessa 1 400-1 600 kierrosta minuutissa. Kaytti:i on ehdottomasti 
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kielletty, jos jiiiityneen las tin tiirytyksen aikana tiiryttimen osat kos- 3 
kettavat suoraan korkealaitaisen avovaunun rakenteita. 

(Lt 27. 9. 1973, n:o Lko 23379/61/73.) VT 40/73. 3. 

Muutos valtionrautateiden autoliikenteen tariffimaarayksiin 4 
Rautatiehallitus on muuttanut Valtionrautateiden Autoliikenne

siilinnon tariffimiiiiriiyksissii julkaistun varsinaisen kotiinkuljetustariffin 
( 4 §) 1. 10. 1973 alkaen jliljemplinii mainituilta osiltaan seuraavan 
sisiiltoiseksi. 

Muutos perustuu elinkeinohallituksen hinnanvahvistuspaatokseen 
n:o 4401/41/73, 14. 9. 1973. 

4 §:n 2 kohdan 1-3 kappaleet: 

2. Kaikissa muissa tapauksissa, ellei jliljempiinii ole tmsm maa
r1itty, lasketaan maksu varsinaisella kotiinkuljetusliikennepaikalla suo
ritettavista noudoista ja kotiinkuljetuksista liihetyksen tariffipainon 
perusteella seuraavasti: 

Paino kg 

-34 
35-54 
55-104 

105-154 
155-204 
205-309 
310-529 

Kotiinkuljetusmaksu mk 

3,90 
4,40 
5,10 
5,90 
6,70 
7,60 
8,70 

Yli 529 kilon kappaletavaralahetysten kotiinkuljetusmaksu on ta
riffipainon kultakin kilolta 1,68 pennia. 

Noutomaksut ovat muuten samat kuin edella miiaratyt kotiinkulje
tusmaksutkin, mutta vahin maksu on 6,70 markka. 

(Toj:n n:o To 728/241/73, 1. 10. 73.) VT 40/73. 4. 

Konteinerikuljetuksia koskevat rahtisopimukset 5 
VT 15/73.4:ssa mainittuun luetteloon asiakkaista, joiden kanssa 

on tehty konteinerikuljetuksia koskeva rahtisopimus, lisiitiian 
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Oy Finrail Ltd ... . . .. . 
John Nurminen Oy . . . . 

rahtisopimus 1189 
rahtisopimus 1190. 

(Lko 2483/645/73 , 27. 9. 73.) VT 40/73. 5. 

6 Vuokratut sailiovaunut 28. 9. 1973 

Virallisissa Tiedotuksissa n:o 22/73.11 julkaistuun luetteloon teh
daan seuraavat muutokset: 

Lisatiian: 
Ilmavoimien Esikunta 
N:o 198039/60 m3

, 198044/60 m3 ja 199137/30 m3 17. 9. 1973 
lukien. 

(Lt n:o Lko 22382/652/73, 28. 9. 73. ) VT 40/73. 6. 

'J VAK:n lisiilehti n:o 2: korjaus 

8 

Lisalehden n:o 2 nr 336 pitaa olla: 
( 1) Selluloidifilmirullat ja kehitetyt selluloidifilmit (kohta 5) on 

pakattava puiseen paallykseen tai pahvikoteloon. 

(Lko 31896/61/73, 28. 9. 73.) VT 40/73. 7. 

Avoimia virkoja ja toimia 

Yliaktuaarin virka (A 29), toistaiseksi rautatiehallituksen talous
osastolla. Rautatiehallitukselle osoitetut kirjalliset hakemukset on toi
mitettava rautatiehallituksen kirjaajalle viimeistaan 31. 10. 1973 ennen 
kello 12 (postitse ennen virka-ajan paattymista). 

Toisen luokan liikennetarkastajan virka (A 23 pl). Rautatiehalli
tuksen paajohtajalle osoitetut kirjalliset hakemukset on toimitettava 
rautatiehallituksen kirjaajalle viimeistaan lokakuun 31 paivana 1973 
ennen kello 12 (postitse ennen virka-ajan paattymista). 

Edella mainittuun toisen luokan liikennetarkastajan virkaan (A 23 
pl) nimitetty sijoitetaan toistaiseksi Oulun liikennepiiriin. 

Ensi luokan kirjurin virka (A 21 pl), ensi luokan kirjurin virka 
(A 20 pl), kaksi alemman palkkaluokan toisen luokan kirjurin virkaa, 
viisi konduktoorin virkaa, viisi kuormausmestarin virkaa ja veturin-
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puhdistajain esimiehen virka. Rautatiehallituksen liikenneosaston paiil- 8 
likolle osoitetut kirjalliset hakernukset on toimitettava rautatiehallituk-
sen kirjaajalle viimeistlian lokakuun 31 pliivanli 1973 ennen kello 12 
(postitse ennen virka-ajan plilittyrnistii). 

Edella rnainittuihin virkoihin nimitetyt sijoitetaan toistaiseksi seu-
raavasti: 

1 luokan kirjuri (A 21 pl) : Oulun ( 1 01) liikennealueelle, 
1 luokan kirjuri (A 20 pl) : Oulun liikennepiiriin (1 ) , 
a.p. 2 luokan kirjurlt: Oulun ( 1 01) ja Kernin ( 1 Kern) liikenne

alueille, 
konduktoorit : Oulun (2 01 ), Kernin (2 Kern) ja Rovaniemen 

( 1 Roi) liikennealueille, 
kuorrnausrnestarit : Oulun (2 01), Tornion ( 1 Tor ) ja Rovaniemen 

( 2 Roi ) liikennealueille sekii 
veturinpuhdistajain esimies: Oulun varikolle ( 1). 

V eturinliimmittajan toimi, vaununtarkastajan toimi, vaihdemiehen 
toimi, seitsemiin junamiehen tointa, kahdeksantoista asemamiehen 
tointa, apulaiskanslistin (A 10 pl) toimi sekii konttoriapulaisen (A 8 
pl) toimi. 

Liikenneosaston piiiillikolle osoitetut kirjalliset hakernukset on toi
mitettava asianomaisen liikennepiirin piiiillikolle viirneistlian 31. 10. 
1973. 

Edellii rnainittuihin toimiin nimitetyt tullaan sijoittamaan toistai-
seksi seuraavasti: 

veturinliimmittlijli: Rovaniemen ( 1 Roi) liikennealueelle, 
vaununtarkastaja: Oulun varikolle ( 1), 
vaihdemies: Oulun ( 1 01) liikennealueelle, 
junamiehet: Oulun ( 4 01) , Kemin ( 2 Kem) ja Kemijlirven (1 

Kj) liikennealueille, 
asernamiehet: Oulun ( 7 01, 1 Vaa, 1 Ova), Kemin ( 4 Kem), Tor

nion (1 Tor), Rovaniemen ( 2 Roi) ja Kemijiirven ( 1 Kjii, 1 Sll) lii
kennealueille, 

apulaiskanslisti (A 10 pl ): Oulun ( 1 01) liikennealueelle sekii 
konttoriapulainen (A 8 pl ) : Kemin ( 1 Kern) liikennealueelle. 

HUOM. 

Rautatiehallituksen kirjaajan osoite: Vilhonkatu 13, 00100 Hel
sinki 10. 
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g Konduktoorin lomakelippukirja (2247) kadonnut 

Seiniijoen llikennealueella palvelevalta asemamies Veikko Autiolta varastettu 
konduktoorin lomakelippukirja (2247) n:o 231801-231825, joka tiiten kuolete
taan. (Sk lp n:o 900, 21. 9. 73.) 

1 Q Kadonneita henkilokortteja 

Helsingin liikennealueella palvelevalle tilapiiiselle asemamiehelle Jarmo Juhani 
Tuhkaselle vuonna 1971 annettu henkili:ikortti n:o 054958 on kadonnut ja kuole
tetaan. (Hki lp 3135/14/73, 26. 9. 73.) 

11 Veturimiesoppilaita otetaan 

Valtionrautateiden Hyvinkiiiin konepajalle sekii Helsingin, Kouvolan ja Tam
pereen varikolle otetaan veturimiesoppilaita kursseille, jotka alkavat Hyvinkiiiillii, 
Helsingissii, Kouvolassa ja Tampereella helmikuussa 1974. 

Oppiaika on 2,5 vuotta ja oppilaille maksetaan tyi>ehtosopimuksen mukaista 
palkkaa. Vapaata asuntoa tai muita etuja ei ole. 

Piiiisyvaatimukset ovat: Suomen kansalaisuus, n. 17-20 vuoden ika ja suo
ritettu ammattikoulun (metallityO-, auto- tai siihkoosaston) tai keskikoulun oppi
miiiirii tai vastaavat tiedot. 

Hakeminen on tehtiivii kiiyttiimiillii hakulomaketta, joka saadaan ilmaiseksi 
edellii mainitulta konepajalta tai Helsingin, Kouvolan ja Tampereen liikennepii
ristii. Postitse hakulomaketta pyydettiiessii ei tarvitse llittiiii mukaan postimerk
kejii. Osoitteet ovat: Valtionrautateiden konepaja Hyvinkiiii, Helsingin liikenne
piiri Helsinki, Kouvolan liikennepiiri Kouvola ja Tampereen liikennepiiri Tam
pere. 

Hakemuslomakkeet on liihetettiivii lokakuun 23 piiiviiiin mennessii ao. kone
pajaan ja piireihin. Sopiviksi katsotut kutsutaan myohemmin soveltuvuuskokeisiin. 



Ajankohtaista 

Radankorjaustoissii, rakennuksilla, kone- ja korjauspajoilla, joilla 
kiiytetiiiin nostokoneita tai -laitteita tai joilla joudutaan tyoskentde
miiiin eri tasoilla, on aina olemassa vaara ylhiiiiltii putoavista esineistii 
tai piiiihiin kohdistuvista iskuista. Tiistii syystii 

- kiiytii aina suojakypiiriiii, mutta 

-- varo silti ylhiiiiltii uhkaavaa vaaraa. 
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Helsinki 1973. Valtion painatuskesk:us 



VIRALLISIA 
TIEDOTUKS lA 

1973 N:o 40a 
Vllttaus Vlrallislln tledotukslln merkltliins VT 1(72.2 (- lehden numero, vuosl, 
asian numero). jakelun muutokset on llmoltettava palnatusjaostoon. 
To I m I t us: Rautatlehallltus, lehtlpalvelu. 4. 10. 1973 

Kirjatun matka- ja kiitotavaran Hihettaminen 

30. 9. 1973 voimaan tulleessa aikataulussa on tapahtunut muutoksia 
kaukojunien vaunustoissa. Taman johdosta annetaan matkatavaran ja kiito
tavaran lahettamisesta seuraavat selventavat ohjeet: 

A Kirjattu matkatavara 

Kaukojunat 

1. Kirjattua matkatavaraa koskevat maarayikset ovat Liikennesalinnon 
III luvussa. 

Siina mainittuja esineita voidaan ottaa kuljetettavaksi kirjattuna matka
tavarana ilman rajoituksia niissa kaukojunissa, joissa on erillinen matka
tavara- ja konduktoorivaunu ( Fo) tai matkatavara- ja konduktooriosastolla 
varustettu pliivavaunu ( EFit ja EFi). 

Tallainen vaunu on seuraavissa kaukojunissa: 

] una Rataosa Vaunu 

1/2 Hki-Jns-Hki EFit 
5/6 (Hki) Kv-Jns-Hki EFi 

13/14 Hki-Jns-Hki Fo 
13/802/807/14 Hki-Sl-Hki EFi 
41/42 Hki-Sk-Hki Fo 
4 3/44 Tpe-Sk-Hki EFi 
45/32 Hki-Sk; Vs-Sk-Hki EFi 
51/52 Hki-01-Hki Fo 
51/95/96/52 Hki-Pm-Hki EFi 
61/62 Hki-Roi-Hki Fo 

16016/73 

Huom. 

pe/su, sv 

myos Eift 
pe/su, sv 
P 45 pe; P 32 pe, su, sv 
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Juna 

63/64 
65 
67/68 
71/72 
73/74 

75/76 
79/80 
81 
97/98 

103/104 
107/108 
109/110 
125/126 
127/128 
131/132 

134 
145/146 
155/47 

-2-

Rataosa Vaunu 

Hki-Kia-Hki Fo 
Hki-Roi EFi 
Hki-Roi-Hki EFit 
Hki-Kon-Hki Fo 
Hki-Kuo-Hki Fo 

Hki-Kon-Hki EFit 
H!ki-Ilm-Hki EFi 
Hki-Kon EFi 
Tpe-Pm-Hki EFi 
Tkus-Jns-Tkus EFit 
Tku-Tpe-Tku Fo 
Tikus-Tpe-Tkus EFit 
Hki-Tku-Hki EFit 
Hki-'Dkus-Hki EFit 
Hiki-Tkus-Hki EFit 

Tku-Hki EFi 
Hlk.i-Pri-Hki EFit 
Hki-Pko-Sk EFi 

Huom. 

pe 

74 su, sv 
Kon-H!ki EFi 

pe/su, sv 
pe 
pe/su, sv 

131 perjantaisin ja 
sunnuntaisin 
Dm-juna 
su, sv 

pe 

2. K i r j a t t u a m a t k a t a v a r a a v a i n r a j o i t e t u s t i (las
tenvaunuja, -rattaita, invalidien pyoriituoleja sekii seppeleitii) voidaan ottaa 
kuljetettavaksi niissii junissa, joissa on vain pienella mat'katavaraosastolla 
varustettu Dm 8- tai Dm 9-vaunusto. 

Tiillainen vaunusto on seuraavissa kaukojunissa: 

Juna 

11/12 
Rataosa 

H!ki-Imr-Hki 

15/806/803/16 Hki-Sl-H!ki 
25/26 lnU-Kv-Hki 
33/34 Hki-Vs-Hki 
33/93 Hki-Jy 
94/34 Jy-Hki 

46 Sk-Hki 
98 Tpe-Hki 

101/106 Nnls-Jy-Nnls 
102/105 Tpe-Tku-Tpe 
121/122 H!ki-Tkus-Hki 
129/130 Hki-Tkus-Hki 

Huom. 

pe-su, sv 11 la-ma 12 
EFi 

su, sv EFi Pm:ltii 

129 pe, su, sv EFit 
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]una Rataosa Huom. 

136 Tkus-Hki pe, la ja rna EFit 
141/142 Hki-Pri-Hki 
151/152 Hki-Tpe-Hki rna, pe ja la EFit 
153 Hki-Tpe 
157 Hki-Tpe 

158 Tpe-Hki avkisin 
162 Tpe-Hki su, sv 

3. K i r j a t u n m a t k a t a v a r a n v a s t a a n o t t a rn i n e_n_ k u 1-
j e t e t t a v a k s i k i e 11 e t a a n k o k o n a a n niissa junissa, joissa on 
konduktooriosastolla varustettu CEift- tai Eift-vaunu. Naissa vaunuissa ei 
ole lainkaan matkatavaraosastoa - ainoastaan pieni avonainen hylly kasi
rnavkatavaraa varten konduktooriosastoa vastapaiita. 

Tallainen vaunu on seuraavissa kaukojunissa : 

]una Rataosa Vauou 

3/4 Hki-Jns-Hki CEift 
7/8 Hki-Jns-Hki Eift 

10 Kv-Hki Eift 
57/58 Hki-01-Hki Eift 
77/78 Hki-Kuo-Hki Eift 
83/84 Hki-Kon-Hki Eift 

123/124 Hki-Nnls-Tku-HkiEift 

143/144 
155/156 

160 

Hki-Pri-Hki 
Hki-Tpe-Hki 

Tpe-Hki 

Paikallisjunat 

Eift 
Eift 

CEift 

Huom. 

pe, la, su, sv (rna-to 
Dm juna) 
ma-pe Dm 
155 pe EFi; 155/156 
rna-to Drn 
su-to, la Dm jona 

Paikallisjunien osalta rnatlkatavaran liihettaminen on !aJOltettu vain siih
komoottorijunissa, joissa on vain pieni rnatkatavaraosasto. 

Nama sahkojunat ovat toistaiseksi liikenteessa vain Helsingin liikenne
piirin alueella ja on niita koskevat matkatavaran liihettamisohjeet annettu 
erikseen. 

Kasimatkatavara 

Matkustajalla on oikeus henkiWvaunussa kasimatkatavarana maksutta 
kuljettaa mukanaan pienehkoja helposti kasiteltavia esineita, jotka laatunsa 
puolesta eivat tuota haittaa tai vahinkoa muille matkustajille eika kalustolle, 
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ja jotka voidaan SlJOlttaa markustajan oman paikan yla- tai alapuolelle tahi 
vaunujen kaytavissa oleville hyllyille. 

Vaarallisia, varsinkin helposti syttyvia tai rajahtavia taikka muita sel
laisia aineita, jotka voivat aikaansaada vahinkoa tai haittaa, kuten tulen
arkoja nesteita, tiivistettyja kaasuja, rajahdysaineita, ampumatarpeita tai 
syovyttavia happoja seka ladattuja ampuma-aseita ei saa ottaa matikustaja
vaunuun. 

E 1 a vi en e I a i n t e n kuljettaminen kasimavkatavarana on sallittu 
seuraavin ehdoin: 

Sokeiden opaskoirien opastettaviensa mukana kuljettaa kasimatkatavarana 
paiva- ja makuuvaunuissa maksutta. 

Samoin saadaan paallyksessa olevia sylikoiria ( eturaajojen kohdalta enin
taan 40 em korkeita), kissoja ja muita pienehkoja elaimia kuten kilpikonnia, 
marsuja ja hamstereita matkustajien mukana kuljettaa kasimatkatavarana 
paivavaunuissa ja makuuvaunujen perheosastoissa ( ei kuitenkaan ravintola
ja kahvilavaunuissa) maksutta, jos ne voidaan sijoittaa kasimatkatavaralle 
tarkoitettuun tilaan. 

Jos edellisessa kappaleessa mainittuja elaimia kuljetetaan ilman paallysta, 
kannetaan kustakin elaimesta vaunuluokasta riippumatta puolet toisen luokan 
menolipun hinnasta kyseessa olevalta markalta. 

Mikali eliiin aiheuttaa jollakin tavoin hiiiriota matkustajille, on konduk
toorilla oikeus maarata se vietavaksi konduktoorivaunuun. 

Muiden elainten kuin tassa kohdassa mainittujen kuljettaminen henkilo
vaunuissa on kielletty. 

Yleista 

Niiita ohjeita noudatetaan aikataulukauden n:o 140 loppuun saakka. 
Erikoisesti on kiinnitettava huomiota siihen, etta jokaiselle lahettajalle 

annetaan oikeat tiedot hanen matkatavaralahetyksensa kulusta aina maara
asemalle saakka huomioiden edella luetellut rajoitukset. 

Taman vuoksi on asiakkaille niinikaan mahdollisimman tehokkaasti tiedo
tettava matkatavaran etukateen lahettamisen merkitysta. 

B Kiitotavara 

Kiitotavara kuljetetaan paaosaltaan :kiitotavarajunien ohjevaunuissa. 
Pika- ja henkilojunissa, myos kiskoautojunissa saadaan kiitotavaraa kul

jettaa vain rajoitetusti. Lisaksi on otettava huomioon, e t t e i p i k a
eika henkilojunia saa myohastyttaa kiitotavaran 
k a s i t t e 1 y n t a k i a k u o r m a u s-, s i i r to k u o r m a u s- j a p u r-
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k a m i s a s e m i 11 a ja etta naiden junien konduktoori- ja matkatavara
vaunuissa on ensisijaisesti varattava tilaa matkatavaralle. 

EP-junissa, Dm 8- ja Dm 9-vaunustolla seka CEift- tai Eift-vaunulla 
varustetuissa pikajunissa ei kuljeteta minkaanlaista kiitotavaraa. Kiitotavaran 
kuljetus on kielletty myos seuraavissa pikajunissa: 1/2, 67/68, 75/76, 
145/146, 151/152 ja 155/156. Muissa pikajunissa saadaan 
viela toistaiseksi kuljettaa junia myohastyttamatta 
p i e n i a k i i r e e II i s i a k i i t o t a v a r a I a h e t y k s i a s e u r a a
vast i: 

Kiitotavaran kuljetusohjeet pikajunittain: 

Junan 
n:o 
13 

14 

41 

42 
51 

52 

61 

62 

63 

Vaunu Alue Mista 
n:o 

Fo Hki-Jns 

EFI Hki-SI 
Fo Jns-Hki 
EFi S1-Hki 
Fo Hki-Hpk-Sk 
Gg Hki-Hpk-Sk 21 
Fo Sk-Hpk-Hki 
Fo Hki-Hpk-01 

Fo Hki-Hpk-Jy 

EFi Hki-Hpk-Pm 
Gg Pm-Sk 21 
Gg Hki-Jy 33 
Gg Ri-Jy 33 

Fo 01-Hpk-Hki 

Hki-Imr 

Hki-Imr 
Jns-Kv 
SI-Par 
Hki-Hpk 

Sk-Hl 
Hki-Tpe 
Hpk-Yv 
Hki-Tpe 

Hki-Hpk 

Minne 

Jts, Rja-Kit 
Jns jk 
Par-SL 
Jns-Kv jk 
SI-Par jk 
HI-Sk jk 

Hpk-Hki 
Man, V1p-Sk 
Ph--01 
Jy-Pp, KiO--
Hpk-Vn 
Vko-Nri 

(Tpe kuormaa) 

Vti jk (ei Hki Tpe) 

Huomautuksia 

emk ja kp 
j. 13 Par/802 

emk ja kp 
Ia tv 

emk ja kp 
emk ja kp 

j. 51 Hpk/95 
j. 51 Hpk/95 
j. 96 Hpk/51 
j. 51 Hpk/95 
j. 1053 Tpe/51 
Hpk/95 

01 
Yv-Hpk 
Jy-T1 
Pm-Jy 

Hpk jk emk ja kp 
Fo Jy-Hpk-Hki 
EFi Pm-Hpk-Hki 
Gg Sk-Ri 
Gg Pm-Tku 15 

Gg V~Pm 32 

Gg Sk-Jy 33 
Fo Hki-Roi 
Gg Hki-Tpe 14 
Gg Hki--01 26 
Gg Tpe-01 26 
Gg Tku-01 26 
Gg 01-Roi 28 
Fo Roi-Hki 
Gg Kem-Hki 1 
Gg Kem-Tpe 14 
Fo Hki-Pko-Kja 

T1:n etp j. 96 Hpk/52 
Hpk:n 1p, Tl:n etp 

Sk Vko, Jy-Pp 
Hki-Kem Kem-Roi 

Roi-01 01 jk (ei Tpe, Hki) 

Hki, Ri, Hl Mis-Kja-Kls, 
T1, Tpe, Sk Kri jk 
01 

j. 5010 Tpe/52 
j. 96 Hpk/52 
Tpe 110 
j. 4808 Sk/52 
Hpk/95 
j . 52 Hpk/ 95 tv 
emk ja kp 
Ia rv 
Ia tv 
su 
j. 109 Tpe/61 

emk ja kp 
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Junan Vaunu Alue 
n:o n:o Mistii Minne Huomautuksia 

Gg Hki-Roi 28 
Gg Tpe-Roi 28 
Gg Roi-Kjii 29 01-Kjii j. 5209 

Roi/63 
64 Fo Kjii-Pko-Hki Kjii, Roi, KemOl jk 
71 Fo Hki-Kon Hki-Kuo Kon jk 

Gg Hki-Ilm 37 ( puolet postilla) pe j. 1061 ollessa 

Gg Hki-Kaj 38 
peruutettuna 
pe j. 1061 ollessa 
peruutettuna 

Gg Hki-Kon 39 ti 
72 Fo Kon-Hki Kon-Ilm Ilm, Kuo jk 

Gg Kon-Hki 1 
73 Fo Hki-Kuo Hki-Mi Lh-Kuo 

Gg Hki-Kv 7 la tv 
Gg Hki-Pm 32 la tv 
Gg Hki-Kuo 36 pe j. 1061 ollessa 

peruutettuna 
Gg Ri-Kuo 36 

74 Fo Kuo-Hki Kuo-Kv Pm jk 
Gg Kv-Hki 1 
Gg Kuo-Hki 1 

, Gg Kuo-Kv 7 
81 Gg Ri-Kaj 38 pe j. 1061 ollessa 

peruutettuna 
95 Gg Tpe-Pm 32 j. 3067 Jy/95 

Gg Tku-Pm 32 j. 107 Tpe/3067 

Gg Vs-Pm 32 
Jy/95 
j. 4808 Sk/52 

Gg Hki-Jy 
Hpk/95 

33 j. 51 Hpk/95 
Gg Ri-Jy 33 j. 1053 Tpe/51 

Sk-Jy 
Hpk/95 

Gg 33 Sk Vko, Jy-Pp j. 52 Hpk/95 
96 Gg Pm-Tku 15 puolet postilla j. 96 Hpk/52 

Tpe-Tku Tpe/110 
Gg Pm-Sk 21 j. 96 Hpk/51 

103 EFitTkus-Jns Tku-Pm Hpk itp emk ja kp 
104 EFit J ns-Tkus Jns-Tl Ur-Tku jk emk ja kp 
107 Fo Tku-Tpe Tku Tpe, Ra, Pri, Ov 

Hpk ja Tl:n etp 
Lm, Hp Tl pp 

Fo Tku-Tl Tku Tl, HI, Ri itp ma-pe 
Gg Tku-Sk 21 j. 107 Tpe/1053 
Gg Tku-Pm 32 j. 107 Tpe/3067 

Jy/95 
Gg Tku-Jy 33 j. 107 Tpe/3067 

108 Fo Tpe-Tkus Tpe-Tl Tl-Tku jk 
109 EFitTkus-Tpe Tku Tpe 

Gg Tku-01 26 j. 109 Tpe/61 
110 EFitTpe-Tkus Tpe, Tl Tl-Tku jk emk ja kp 

Gg Pm-Tku 15 j. 96 Hpk/52 
Tpe/110 
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Junan Vaunu Alue Mista Minne Huomautuksia n:o n:o 
125 EFitHki-Tku Hki, Kr, Po Kr-Hnk, Po emk ja kp 

Slo, Po Slo, Po, Tku jk emk ja kp 
126 EFit Tku-Hki Tku Rm-Hnk 

Kr-Kkn 
Slo, Kr Kkn-Hki-Tkl 

Gg Tku-Hki 
127 EFit Hki-Tkus Hki, Kr Slo, Tku jk emk ja kp 

Gg Hki-Tku 15 la tv 

Lt n:o Lko 22828/61/73, 24. 9. 73.) VT 40 a/73. 



Ajankohtaista 

Junalii.kenne aiheuttaa jatkuvan vaaran ratapihalla ja radalla liikkuville ja 
siella tyoskenteleville tyontekijoille. Taman vaaran viihentamiseksi ja tyoturvalli
suuden tehostamiseksi tarvitaan kaikkien liikenteen parissa toirnivien jatkuvaa 
yhteistoimintaa. Erilaiset tyoolosuhteet talvella ja kesiilla, saiin vaikutukset niiky
vyyteen seka liikenteen nopeus ja tibeys ovat tiirkeirnmat tyoturvallisuutta uhkaa
vat tekijat. 

Veturinkuljettaja, nae ja tule niihdyksi! Kayta vihellintii nakyvyyden heike
tessa! 

Resiinamies, ratatyontekija, kayta varillisia liiveja tai voita radalla tai rata
pihalla liikkuessasi. Ennen kaikkea katso ja kuuntele, ole varovainen! 

Helsinki 1973 . Va ltion pa.inatuskeskus 



VIRALLISIA 
TIEDOTUKSIA 

1973 N:o 41 

Vllttaus Vlralllsiin tledotukslln merkltilin: VT tf72.2 (- lehden numero, vuosl1 

asian numero). jakelun muutokset on ilmoitettava painatusjaostoon. 

To I mit us: Rautatiehallitus, lehtlpalvelu. 11. tO. f973 

sis a 11 y s: 

1. VR Virallisia tiedotuksia 40 a/73. 
2. Rautatiehallinnon tyojarjestys. 
3. Hakkeen yms. sahausjatteen rahri

alennus. 
4. Liinrinen yhdysliikenne. 

5. Ediita taloudellisia indeksisarjoja. 
6. Liikennepaikkojen valimatkat. 
7. Avoimia virkoja ja toimia. 
8. Nimityksia. 
9. Eroja. 

VR Virallisia tiedotuksia 40 a/73 1 
Erillisenii on julkaistu VR Virallisia tiedotuksia 40 a/73 sisiilto

niiiin: Kirjatun matka- ja kiitotavaran lahettiiminen. 

Rautatiehallinnon tyojarjestys 2 
Rautatiehallituksen piiajohtaja on 10. 4. 1973 tekemiilliian piiiitok

sellii muuttanut valtionrautateiden hallinnosta 14. 3. 1969 annetun ase
tuksen 3 §:n nojalla 28. 5. 1969 antamansa rautatiehallinnon tyojiirjes
tyksen 22 § :n 1 momentin seuraavasti: 

22 §. 

Markkinointitoimisto 

Markkinointitoirnistossa on markkinatutkirnusjaosto, markkinointi
suunnittelujaosto, myyntijaosto ja mainosjaosto. 

Muutos on tullut voirnaan 1. 5. 1973. 
Piiajohtaja on samoin 28. 9. 1973 tekemiillaan piiatoksella kumon

nut rautatiehallinnon tyojiirjestyksen 16 §:n 5 kohdan ja lisiinnyt 17 
§ :n 2 momenttiin 9 kohdan seka muuttanut 17 § :n 2 momentin 7 ja 8 
kohdan seuraavasti: 
16487/73 
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17 §. 

Tilitoimiston tehtiiviinii on 

7) laatia yhdysliikenteestii aiheutuvat laskut, 
8) valmistella takaisinmaksuasiat seka 
9) valmistella rahtiluottoasiat. 
Muutokset ovat tulleet voimaan 1. 10. 1973. 
(Rh/hlo n:o 615/0U/73, 2. 10. 73.) VT 41/73. 2. 

3 Hakkeen ym. sahausjatteiden rahtialennus 

Valtioneuvoston tekeman periaatepaatoksen mukaan tullaan kulu
van vuoden viimeiseen lisiimenoarvioon sisiillyttiimiiiin lisiimaiiriiraha 
momentin 31.45.40 (Korvaus valtionrautateille tariffien alentamisesta 
aiheutuvasta tappiosta) kohdalle. Mikiili miiiiriirahaesitys hyviiksytiiiin, 
tullaan mm. kehitysalueilta liihetettiiviille hakkeelle ym. sahausjiitteille 
(H2 luokkaan kuuluville tavaroille) myontiimaiin lisaalennus 1. 6. 1973 
jiilkeiseltii ajalta. 

Jalkikateen tapahtuvan korvauskiisittelyn jouduttamiseksi maara
tiiiin mahdollisen alennuksen maksamisen suhteen meneteltiiviiksi seu
raavasti: 

Sahausjiitteistii pidettyjen kuukausiluetteloiden (Ks. VT 23/73.3.) 
asemille jiiiineet kappaleet annetaan rahdin maksajille tarkistettavaksi. 
Mahdolliset takaisinmaksut suoritetaan niiin tarkistettujen ja rahdin 
maksajan hyviiksyrnismerkinniilla varustettujen luetteloiden perusteella. 

Rahdin maksajat liittiiviit luettelot rautatiehallituksen tilitoimiston 
kotimaiselle tarkastusjaostolle osoittamaansa takaisinmaksuanomukseen. 
Jos luettelossa on virheellisiii merkintoja tai siitii puuttuu vienteja, on 
niiista tehtava merkintii luetteloon ja korjauksen aiheuttaneiden rahti
kirjojen kuittikappaleet on liitettiiva takaisinmaksuanomukseen. Muita 
rahtikirjoja ei liitetii anomukseen. 

Takaisinmaksuanomukset voidaan jo nyt liihettaa kotimaiseen tar
kastusjaostoon, mutta maksujen suorittaminen aloitetaan vasta lisa
maiirarahan tultua hyviiksytyksi. Jiirjestelystii on ilmoitettava myos 
asiakkaille. 

(Toj n:o To 498/241/73, 4. 10. 73.) VT 41/73. 3. 

4 Lantinen yhdysliikenne 

Kansainviiliseen yleissopimukseen tavarankuljetuksesta rautateitse 
( CIM, VR n: o 4660), taman yleissopimuksen soveltamismaariiyksiin 
( PIM, VR n:o 4669) seka kansainvaliseen tavaraliikenteeseen Hitty-
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viin erikoissopimuksiin ( VR n:o 4677) on painatettu lisiilehdet, jotka 4 
sisiiltavat viimeisten kahden vuoden aikana voimaantulleet muutokset. 
Lisiilehtien numerot ovat: 4660 lisalehti n:o 4, 4669 lisiilehti n:o 9 
ja 4677 lisalehti n:o 14. Erikoissopimusten ( 4677) lisalehti sisiiltlia 
eri ajankohtina voimaantulleita muutoksia, ja kunkin lehden oikeassa 
alakulmassa oleva paivamaarli ilmoittaa, mistli llihtien uusittu sopimus 
on voimassa. 

Painatusjaosto on suorittanut lisalehtien jakelun. 
(Tft n:o Tou 31/252/73, 4. 10. 73.) VT 41/73. 4. 

Erliita taloudellisia indeksisarjoja 

a 
] a .s ~ 

'§ u ·;;; 
~ t.9 " . .9~ , ... 

~]·;; 
~ ·=·= u·- ~,...::!:; 1!jW 

~-"~ ]~- c-·=i:- 5]~8 a~]§ 
" g~8 ·- "8 ·; .tl~B8 ... lj.S~ r~- E "'as u- ~-~-=- l~ll-.. a·; II !·;iII :§]·:]u ~§ ·;iII ~ ~]' u 
-~ ..,c:,... ""' .!:d:C'4; ~ "" u~a~ -§;!]~ .s]~ 0" ~] ~r·; " -"'"' "''~.,.!otl 

P30"""' f--.]~ f-< e-~~::::. :3]~:::. :J..e~~ ;;. ..:.:~ 

1972 VIII 257 340 376 163.7 162.7 
IX 259 343 377 164.2 163.2 
X 260 346 380 164.5 163.5 

XI 262 352 380 165.3 164.3 
XII 262 356 383 165.8 164.8 

1973 I 265 363 388 167.6 166.5 
II 267 367 388 168.7 167.5 

III 269 372 402 171.1 170.0 
IV 272 374 403 175.4 174.1 
v 277 382 412 179.9 178.7 

VI 280 389 415 182.7 181.4 
VII 288 404 427 192.4 191.0 

VIII 292 408 427 197.8 195.4 

(N:o To 80/22/73, 3. 10. 73.) VT 73. 5. 

Liikennepaikkojen valimatkat: muutoksia 

1. 11. 1973 lukien avataan Naantalin aseman alainen Keskon raide 
kappaletavaraliikenteelle seuraavin merkinnoin: 

Sarake 1 Sarake 6 
Naantali Kesko Oy:tli varten. 

Keskon raide T lahtevali kappaletavaraa varten 
asema- ja aluevaunujen rajoissa. 

( Lko 32091/38/73, 1. 10. 73.) VT 41/73. 6. 

6 

6 
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1 Avoimia virkoja ja toimia 

Kolme rataesimiehen tointa, joista yksi toistaiseksi Helsingin rata
piirissa (Lahti); yksi toistaiseksi Seinajoen ratapiirissa ( Isokyro) ja 
yksi toistaiseksi J oensuun ratapiirissa ( Puukari); lsossakyrossa ja Puu
karissa asunto varattu; apulaiskanslistin (A 10) toimi, toistaiseksi Hel
singin ratapiirin toimistossa (Helsinki) . Rataosaston johtajalle osoite
tut hakemukset on toimitettava ao. ratapiirin paallikolle viimeistiian 
7. 11. 1973. 

HUOM. 

Rautatiehallituksen kirjaajan osoite: Vilhonkatu 13, 00100 Hel
sinki 10. 

8 Nimityksiii 

Talousosasto 

Piiiikirjanpitiijiinii virkaan (A 24) ekonomi Elli Marjatta Saarelainen, yp. 1 lk 
tarkkaajan virkaan (A 23) kirjanpitiijii Toivo Tapio Viitasalo, yp. 2 Ik kirjudn 
virkaan (A 19) yp. 2 lk kirjuri (A 18 ) Alina Helmi Peltonen, yp. 2 lk kirjurin 
virkaan (A 18) ap. 2 lk kirjuri Rauha Terttu Lagerroos, konttoriapulainen Sirkka
Liisa Pakkanen, ap. 2 lk kirjurin virkaan (A 15) apulaiskanslistit Eeva Marga
reetta Heikkila, Soile Marjatta Falck, apulaiskanslistin (A 11) toimiin apulais
kanslistit (A 10) Astrid Annikki Apaja, Ri tva Tuulikki Karvonen ja konttori
apulaiset (A 9) Seija Kaarina Koreneff, Outi Kaarina Enqvist, apulaiskanslistin 
(A 10) toirniin konttoriapulaiset Riitta Kaarina Isorniiki, Paul-Erik Enqvist, 
Riitta Hannele Salpala ja Eila Kaarina Paulasaari, konekirjoittajan (A 10) toimeen 
vt. konekirjoittaja Lea Tuulikki Montonen, konttoriapulaisen (A 9) toirniin kont
toriapulaiset (A 8) Marjo Kristiina Hakku, Anita Anneli Silvan, Marja-Liisa Pe
tersson, konttoriapulaisen (A 8) toimeen ylim. toimistoapulainen Inkeri Kyllikki 
Liljemark. 

Liikenneosast o 

Pieksiimiien liikennepiiri : konduktoorin virkoihin (Jyviiskylii) junamiehet 
Kauko Ensio Tiirinen, Vilho Kalevi Vaskelainen, Eino Armas Kallonen ja ase· 
mamies Aatto Piiivio Marjanen, kuormausmestarin virkaan (Jyviiskylii) asema
mies Martti Kalevi Kumpu, vaihdemiehen toirniin (Jyviiskylii) asemamiehet Esko 
Antero Teronen, Heino Lehtolahti, Veikko Mikael Kinnunen, Viljo Veikko Soi
ninen, junamiehen toirniin (Jyviiskylii) asemamiehet Pentti Reino Johannes Eko
nen, Kauko Lennart Iivari Nousiainen, Leo Antero Heiskanen, Pentti Sakari 
Polonen, Viiino Veniiliiinen, junamiehen toirneen (Suolahti) asemarnies Reino 
Johannes Virtanen, asemamiehen toimiin (Jyviiskylii) ylim. asemamiehet Raimo 
Kauko Juhani Roine, Olli Tapani Koukkurniiki, Sulo Robert Juhani Lavia, Pettti 
Antero Oksanen, Aimo Kalervo Viitanen, Sakari Kullervo Ojanen, Kari Kullervo 
Lappalainen, Reino Matias Hyviirinen, Tuomo Sakari Lamberg sekii Reijo Olavi 
Ulmanen, (Kuohu) Matti Edvard Kangas ja (Lievestuore) Seppo Jalmari Tapani. 
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Rataosasto 8 
Ratainsinoorin (S 12) virkoihin Yt. ratamsmoont (S 12) Jaakko Allani Pel-

tomaa, Seppo Tapio llmari Kahkonen, piirtiijan (A 13) toimeen ylim. piirtiija 
Eine Iris Halme, rataesimiehen toimeen (Viinijarvi) raidemies Eino Ensio Jouh-
kimo ja konttoriapulaisen (A 8) toimeen (Kouvola) ylim. toimisroapulainen Arja 
Ann eli Partanen. 

Koneosasto 
Apulaisinsinoorin (A 26) virkaan vt. ylim. apulaisinsinoori Lauri Juhani Salo, 

teknikon (A 23) virkaan (Pasilan konepaja) vt. teknikko Yrjo Elias Laitinen, 
teknikon (A 22) virkoihin (Pasilau konepaja) ylim. teknikko Harry Osvald Wi
ding ja teknikko Leo Elmer Kare. 

Hankintaosasto 
1 lk varastonpiiiillikon virkaan ( Turun varas to) apulaisvarastonpiiiillikko 

Jorma Ensio Makinen, apulaiskanslistin (A 10) toimeen Maija-Liisa Bergman. 

Eroja 
Liikenneo sasto 

Konduktoi:irit Oiva Johannes Kullas, Yrjo llmari Vihtonen, Hugo Kalervo 
Miettinen, Johannes Piilvisalo, Torsten Valdemar Wikman, yp. 2 lk kirjuri Arvo 
Johannes Tiilikainen, asetinlaitemiehet Sulo Vilho Pesu, Osmo Atmas Salminen, 
vaihdemiehet Martti Olavi Setiilii, Tauno Johan Gottfrid Kaukonen, junamiehet 
Kauko Ilmari ltkonen, Engen Erland Lipponen, asemamiehet Yrjo Nokka, Pekka 
Einari Yrjolii, Matti Reino Tuuri, Raimo Pentti Salrninen, Toivo Albin Kainu
lainen, Aarne Valter Sysipalo, Veikko August Monkkonen, Nikolai Listala, Esko 
Antero Jyrkkiinen, Reino Vihtori Lumme, Arvi Vento, Onni Atmas Virtanen, 
Kauko Frans Katainen, Voitto Juho Villiam Kallio, veturinkuljettajat Aimo Olavi 
Aaltonen, Taisto Klaus Emil Haapanen, Aleksanteri Salopino, Eino Adolf Suni, 
Nisse Kustaa Toivonen, Joel Olavi Aalto, Viiino Valtter Haikonen, Jaakko Olavi 
Inkeroinen, Allan Katilainen, Eero Johannes Laine, Unto Leskinen, Armi Ensio 
Marrasmaa, Jouko Arvo Matilainen, Toivo Mykkiinen, Matti Johannes Mylly
miiki, Toivo Einar Niiranen, Oiva Vihtori Nuorto, Viiino Atmas Saarirniiki, Olavi 
Aarre Uolevi Smed, Keijo Leo Vaalle, veturinliimmittiiiiit Veikko Kalervo Illman, 
Jaakko Olavi Saarikallio, Eino Nikolai Vainio, Alpo Emil Lampinen, vaununtar
kastajat Reino Olavi Aalto, Frans Alfons Granstrom, Vilho Valdemar Laitinen, 
Martti Nikolai Nieminen, Reino Richard Tuomi, Erkki Vanhanen, Matti Pellervo 
Tanner, koneenhoitaja Sven Birger Granath, vaununvoitelija Sulo Einar Seppii
nen, tallimies Toivo Matti Hanni, 1 lk siihkoasentaja Sigurd Anders Stenhagen, 
vanhempi autonasentaja Tauno Kylliistinen, veturinpuhdistajain esimies Johannes 
Mattila. 

Rataos asto 

V t. ratainsini:iiiri ( S 12) Pertri Pauli Rantala, 1 lk van hem pi roimistoraken
nusmestari Teodor Adolf Hammarberg, ap. 2 lk kirjuri (A 15) Anna Maija-Liisa 
Kupsu, vt. ylim. toirnistoapulainen Arja Sisko Kaarina Laurila ja konttoriapulai
nen (A 8 ) Ritva Kaarina Kuusaro. 

9 





Ajan.kohtaista 

Salamalla varustettu kilpi ilmoittaa H E N G E N V A A R A S T A, 
joka uhkaa kilven yllipuolella olevista jlinnitteisista ajojohdoista ja 
muista rakenteista. 

Joutuessasi kiipelimlilin portaita tai tikkaita ja samalla kenties ohit
tamaan taman salamakilven, varmistaudu siitli, etta ajojohto on tehty 
jlinnitteettomliksi ja maadoitettu. Muuten tliman kilven ohittaminen 
on todella h e n g e n v a a r a 11 i s t a. 



Ajankohtaista 

Radankorjaustoissa, rakennuksilla, kone- Ja korjauspajoilla, joilla 
kaytetaan nostokoneita tai -laitteita tai joilla joudutaan tyoskemele
maiin eri tasoilla, on aina olemassa vaara ylhaalta putoavista esioeista 
tai paahan kohdistuvista iskuista. Tasta syysta 

kayta aina suojakyparaa, mutta 

varo silti ylhaalta uhkaavaa vaaraa. 

Helsinki 1973. Valtion painatll$keslrus 



VIRALLISIA 
TIEDOTUKS lA 

1973 N:o 42 

Vilttaus Vlralllsiin tledotuksiin merkitaan: VT 1/72.2 (- lehden numero, vuosl, 
asian numero). Jakelun muutokset on ilmoitettava painatusjaostoon. 
To I mIt us: Rautatiehallitus, lehtipalvelu. ' 18· 10. 1973 

sis jj 11 y s: 

1. Finnrail-pass liput. 
2. Yhdysliikennesopimus Hoyrylaiva Oy 

Aland'in kanssa. 
3. Vuokratut siiiliovaunut 11. 10. 1973. 
4. Aikataulun 140 lisays. 

5. Avoimia virkoja ja toimia. 
6. Liikenneosaston toimistokurssi. 
7. Kadonneita henkilokortteja. 
8. Osoiteilmoitus. 
9. Menopaluu- ja sarjalomakelippukirja 

kadonneet. 

Finnrail-pass liput 1 
Rautatiehallitus on muuttanut Finnrail-pass lippujen voimassaolo

aikoja ja hintoja 1. 1. 1974 lukien. Nykyisen 15 paivaa voimassa olevan 
lipun lisaksi otetaan kayttoon myos 8 piiivaa, 22 paivaa ja yhden kuu
kauden voimassa olevat liput. Lippujen hinnat on maaratty kiinteiksi 
eraissa ulkomaiden valuutoissa, joten naissa valuutoissa kirjoitettuja 
ennakkomaksutodisteita saatetaan esittaa lippua ostettaessa. 

Lippujen hinnat eri valuutoissa ovat seuraavat: 

Lipun kelpoisuusaika 
8 piiivaa 15 piiiviia 22 piiivaii 1 kuukausi 

Valuutta hint a 
2 lk 1 lk 2lk 1 lk 2lk 1 lk 2 lk 1 lk 

Suomen markka 
(FM) •••• 0 0 •• 111 167 149 222 187 280 222 334 
USA:n dollari 
( $) .......... .30 45 40 60 50 75 60 90 
Engl. punta ( £) 12 18 16 24 20 30 24 36 
Lansi-Saksan mk 
(DM) .. ..... . 70 105 95 140 120 180 140 210 
Ranskan frangi 
(FF) •• 0 0. 0 •• 120 180 160 240 200 300 240 360 

16787/73 
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Muuten sovelletaan naihin lippuihin tariffisaa.nnon 24 § :n 5 lm:ssa 
annettuja ohjeita. 8 paivan lippujen viimeinen kelpoisuuspaiva on siis 
myyntipaivaa vastaava paiva viikkoa myohemmin, 22 paivan lipun 
kolmea viikkoa myohemmin ja yhden kuukauden lipun sama kuin yli 
50 km:n menolipusta on maaratty. (Tft/rh n:o 1322/252/73, 10. 10. 
73 .) VT 42/73. 1. 

Yhdysliikennesopimus Hoyrylaiva Oy Aland'in kanssa 

Hoyrylaiva Oy Aland on ilmoittanut muuttamansa tavaraliikenne
maksut laivamatkan osalta 1. 11. 1973 alkaen. Tasta syysta kumotaan 
V t:n 17/71. 8. mukainen yhtion painattama julkaisu "Hoyrylaiva Oy 
Aland'in kuljetusmaksut llikenteessa linjalla Turku-saaristo-Maarian
hamina" ja korvataan vastaavalla uusitulla julkaisulla, jonka perus
jakelu suoritetaan painatusjaoston toimesta. 

(Lt n:o Lko 32349/66/73.) VT 42/73. 2. 

3 Vuokratut sailiovaunut 11. 10. 1973 

Virallisissa Tiedotuksissa n :o 22/73. 11 julkaistuun luetteloon teh-
daan seuraava muutos: 

Poistetaan: 
Kemira Oy 
N:o 196056/13 m3 1. 10. 1973 lukien. 

(Lt n:o Lko 22382/652/73, 11. 10. 73.) VT 42/73. 3. 

4 Aikataulun 140 lisays 

Lisays n:o 4 aikatauluun 140 on ilmestynyt ja jaettu aikataulun 
B/9-osa ryhman 2 tilanneille. 

(Lt n:o Lko 31570/63/73, 11. 10. 73.) VT 42/73. 4. 

5 A voimia virkoja ja toimia 

Kaksi ensi luokan kirjurin virkaa (A 20 pl), kaksi ylemmiin palk
kaluokan toisen luokan kirjurin virkaa (A 18 pl), kolme alemman 
palkkaluokan asemamestarin virkaa, alemman palkkaluokan toisen luo
kan kirjurin virka, veturinkuljettajan virka, kaksitoista konduktoorin 
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virkaa, vaihdemiesten esimiehen virka ja kaksi kuormausmestarin vir- 5 
kaa. Rautatiehallituksen llikenneosaston paillikolle osoitetut kirjalliset 
hakemukset on toimitettava rautatiehallituksen kirjaajalle viimeistaan 
marraskuun 14 paivana 1973 ennen kello 12 (postitse ennen virka-
ajan paattymista). 

Edella mainittuihin virkoihin nimitetyt sijoitetaan toistaiseksi seu
raavasti: 

1. lk kirjurit (A 20 pl): Kouvolan liikennepiiriin ( 1) ja Kotkan 
( 1 Kta) liikennealueelle, 

y.p. 2. lk kirjurit (A 18 pl): Kouvolan (Kv) ja Vainikkalan 
( 1 V na) liikennealueille, 

a.p. asemamestarit: Vainikkalan (1 Vna), Kotkan (1 Ky) ja Ha-
minan ( 1 Hma) llikennealueille, 

a.p. 2. lk kirjuri: Kotkan ( 1 Kta) liikennealueelle, 
veturinkuljettaja: Kotkan varikolle ( 1), 
konduktoorit: Kouvolan ( 11 Kv) ja Imatran ( 1 Imr) liikenne-

alueille, 
vaihdemiesten esimies: Kotkan ( 1 Kta) liikennealueelle seka 
kuormausmestarit: Kouvolan ( 2 Kv) liikennealueelle. 

Asetinlaitemiehen toimi, seitsemiin veturinliimmittiijiin tointa, kol-
me vaununtarkastajan tointa, kuusitoista vaihdemiehen tointa, yhdek
santoista junamiehen tointa, neljiikymmentiiyksi asemamiehen tointa, 
kolme vaununvoitelijan tointa ja kolme konttoriapulaisen (A 9 pl) 
tointa. Liikenneosaston paallikolle osoitetut kirjalliset hakemukset on 
toimitettava asianomaisen liikennepiirin paallikolle viirneistaiin 14. 11. 
1973. 

Edellamainittuihin toirniin nimitetyt tullaan sijoittamaan toistaiseksi 
seuraavasti: 

asetinlaitemies: Kouvolan (1 Kv) liikennealueelle, 
veturinlammittajat: Kotkan ( 3) ja Haminan ( 4) varikoille, 
vaununtarkastajat: Kouvolan ( 2) ja Imatran ( 1) varikoille, 
vaihdemiehet: Kouvolan (10 Kv), Imatran (2 Imr) ja Kotkan 

( 4 Kta) liikennealueille, 
junamiehet: Kouvolan (9 Kv), Vainikkalan (1 Si), Imatran (1 

Imr), Haminan ( 2 Hma) ja Kotkan ( 6 Kta) liikennealueille, 
asemamiehet: Kouvolan (20 Kv), Vainikkalan (1 Vna), Imatran 

(7 Imr, 1 Rja), Mikkelin (1 Mi), Haminan (2 Hma) ja Kotkan 
(6 Kta, 1 Ky, 2 Jri) liikennealueille, 

vaununvoitelijat: V-ainikkalan (1 Vna) liikennealueelle ja Imatran 
varikolle ( 2 ) seka 
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konttoriapulaiset (A 9 pl): Vainikkalan (1 Vna) Ja Kouvolan 
( 2 K v) liikennealueille. 

HUOM. 

Rautatiehallituksen kirjaajan osoite: Vilhonkatu 13, 00100 Hel
sinki 10. 

6 Liikenneosaston toimistokurssi 

Rautatieopistossa Helsingissa Jaqestetaan vuoden 1974 kevatluku
kauden aikana .toimistotutkintoon paattyva toimistokurssi. Kurssille 
aikovien on jatettava yleisen toimiston paallikolle osoitetut hakemuk
sensa asianomaisille esimiehilleen 9. 11. 73 mennessa. Liikennepiirien 
toimistoista lahetetaan anomukset supistelmineen ja piiripaallikon lau
sunnoin yleiseen toimistoon viimeistaan 5. 12. 73. 

(N:o Lko 1181/151/73, 11. 10. 73.) VT 42/73. 6. 

7 Kadonneita henkilokortteja 

8 

Kokkolan liikennealueella palvelevalle tilapaiselle asemamiehelle Seppo Saa
relle kirjoitettu kesakausivapaalipun heokilokortti n:o 098173 on kadonnut ja 
kuoletetaan. (Sk lp 1904/14/73, 11.10. 73.) 

Pieksamaen ratapiirin rakennusmestari Aarne Haloselle annettu henkilokortti 
n:o 033010 on kadonnut ja kuoletetaan. (Pm rpt n:o 1999/14/73, 4. 10. 73.) 

Osoiteilrnoitus 

Helsingin alueen radanmuutostoiden virkapostiosoite on : Virkaposti Helsinki. 
(Hki radanmuutostyot n:o 1462/07, 12. 10. 73.) 

9 Riihimaen liikennealueeseen kuuluvalta Hikiiin asemalta on sinne tehdyn mur-
ron yhteydessii kadonnut menopaluulomakelippukirjan VR 2203 lehdet n:ot 
282303-282350 sekii sarjalomakelippukirjan VR 2207 kk lehdet n:ot 186671-
186680, jotka taten kuoletetaan. Tavattaessa edella mainittuihin numerosarjoihin 
kuuluvia lippuja, on ne otettava asiakkaalta pois ja pyrittiiva selvittamaan asiak
kaan henkilOllisyys ja mistii han on lipun saanut. (Tlt n:o 626/037/73, 15. 10. 73.) 

Helsinki 1973. Valtion painatuskeskus 



VIRALLISIA 
TIEDOTUKSIA 

1973 N:o 43 

Viittaus Virallisiin tiedotuksiin merkitaan: VT 1f72.2 ( = lehden numero, vuosl, 
asian numero). Jakelun muutokset on ilmoitettava painatusjaostoon. 

To i mIt us: Rautatiehallitus, lehtipalvelu. 25. 10. 1973 

Sis a I I y s: 

1. Tariffimuutokset 1. 4. 1974 
2. Liikaa maksetun palkan takaisin

periminen. 
3. Johtamistaidollinen koulutus. 
4. Ulkomaan valuutan muuntokurssit 

henkiloliikennetta ja kiitotavaralii
kennetta varten. 

5. Eriiita taloudellisia indeksisarjoja. 
6. Vaunukuormien kotiinkuljetustariffin 

uusiminen. 

7. Ennakkoilmoitus vaunukuormien ko
tiinkuljetuksesta. 

8. Kansainvaliset jiilkivaatimukset. 
9. Tavaralinjaliikenteen maksutaulukot. 

10. Viiliaikaiset tilitysmaaraykset. 
11. Liikennepaikkojen viilimatkat: muu

toksia. 
12. Hoyryvetureilla ajo sahkoistetylla ra

dalla. 
13. Avoimia virkoja ja toimia. 
14. Kadonneita henkilokortteja. 

Tariffimuutokset 1. 4. 1974 1 
Asetus valtionrautateiden tariffisaannon muuttamisesta ( 711/73) 

1. 4. 1974 lukien on annettu. Koska maksuja sovelletaan jo ennen 
edella mainittua paivaa myytaviin sellaisiin lippuihin, joiden k e 1 p o i
suusaika alkaa 1.4.1974 tai sen jalkeen, on rautatie
hallitus vahvistanut makuupaikkalippujen hinnat seka maksut henkilo
autojen kuljettamisesta maaratyissa pikajunissa sanotusta paivasta lu
kien seuraaviksi : 

Makuupaikkaliput ( tariffitaulukkojen 2 lk 
taulukko 1 ·kohdat 5 ja 6) 
vanhanmallisissa vaunuissa (Cm, CErn, Em) 14 mk 
terasrakenteisissa vaunuissa ( CEmt) 

kolmen vuoteen osasto . . . . . . . . . . . . . . 18 mk 
kahden vuoteen osasto . . ............ . 

1 lk 

21 mk 

27 mk 

10 makuupaikkaa sisaltavien lippuvihkojen myynti lopetetaan 1. 1. 
-31. 3. 1974 valiseksi ajaksi. 

17241/73 
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Maksut henkil6autojen kuljettamisesta mi.ii.iri.ityissa pikajunissa 
( tariffitaulukkojen taulukko 1 kohta 16) 

Maksu autolta markkaa 

Helsingista 
Ouluun Kemiin Rovaniemelle 

Auton pituus: 
tai piiinvastoin 

eninti.iiin 3,80 m . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 70 75 80 
3,81-4,70 m . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 90 95 100 
yli 4,70 m . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 110 115 120 
Autoon liitetysta matkailuperavaunusta 
sen pituudesta riippumatta . . . . . . . . . . . 90 95 100 

Kuukausilippujen ja matkalippujen uudet hinnat toimitetaan lii
kennealueiden keskusasemille, josta niiti.i voi tarvittaessa tiedustella. 
Hintatiedusteluihin vastaa niinikaiin tariffitoimisto, puhelin 2070. 

Yksityiskohtaiset tariffimuutokset tiedotetaan my6hemmin. 

(Rh n:o 1142/241/73, 17. 10. 73.) VT 43/73. 1. 

2 Liikaa maksetun palkan takaisinperiminen 

Valtiovarainministeri6 on ilmoittanut kirjeelli.ii.in n:o P 2633, 8. 10. 
1973 valtioneuvoston kanslialle ja kaikille ministeri6ille seki.i niiden 
alaisille virastoille ja laitoksille seuraavaa: 

Valtion virkamiesten palkanmaksussa on eri.iissa tapauksissa tapah
tunut virheita muun muassa siten, etta virkamiehelle on maksettu hi.i
nesta johtumattomasta syysta enemman palkkaa kuin mita han asian
omaisten saann6sten tai virkaehtosopimusmaaraysten mukaan on oi
keutettu saamaan. 

Virkamiehelle liikaa maksettu palkka on kaytann6ssa yleensa oi
kaistu siten, etta seuraavan tai seuraavien palkanmaksujen yhteydessa 
on hanelta peritty liikaa maksetun palkan maara. Menettelya ei kui
tenkaan voida pitaa muodollisesti oikeana, ellei ko. oikaisua ole edel
tanyt asianomaisen viranomaisen paat6s siita, etta virkamiehelle on 
annettu sellaisia etuja, joihin hiinella ei ole laillista oikeutta. Vain il
meisesta laskuerehdyksesta johtunut virhe voidaan ilman muuta oi
kaista. 

Itse palkanmaksun oikaiseminen tapahtuu, kuten edella on mai
nittu, joko lahinna seuraavan tai seuraavien palkanmaksujen yhteydessa 
siten, etta liikaa maksettu palkka peritaan valtiolle takaisin. Siita, 
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kuinka suuri osa palkasta voidaan taten kunkin palkanmaksun yhtey- 2 
dessa peria takaisin, ei ole nimenomaan saadetty. Ehka tasta johtuen 
on eriiissa virastoissa liikaa maksettu palkka peritty takaisin heti seu
raavan palkanmaksun yhteydessa, vaikkei virkamiehelle tiista johtuen 
ole jaiinyt palkastaan edes valttiimiittomiiiin toimeentuloon edellyttiivlia 
miilirlili. Kun virkamiehelle hanen syyttlilin liikaa maksetun palkan ta
kaisin periminen ei :kuitenkaan saa muodostua sellaiseksi, etta virka
miehen kohtuullinen toimeentulo tlimiin johdosta oleellisesti huonon-
tuisi, on kaytlinnossa palkan takaisin perinnassli ohjeena pidetty ulos
ottolain 4 luvun 6 § :n 1 momentin slilinnosta (364 /41 ) . 

(Hloj n:o Hlo 690/115/73, 17.10. 73.) VT 43/73. 2. 

Johtamistaidollinen koulutus 3 
Tampereen yliopiston taydennyskoulutuskeskuksessa jarjestetlilin 

johtamistaidollinen kurssi 2. 1.-15. 6. 1974 valisenii aikana. 
Kurssin pituus on 8 vii~oa jakautuen neljaiin kahden viikon pi

tuiseen jaksoon. 
Vahimmaisvaatimuksena kurssille piiasyyn on ylioppilastutkinto 

taikka teknillisessa opistossa tai kauppaopistossa suoritettu tutkinto. 
Kurssille pyrkivien (myos aikaisemmin pyrkineitten) on jatettliva 

osastonsa paiillikolle osoitettu hakemus viimeistaan 9. 11. 1973 asian
omaisen toimiston, piirin, konepajan tai varaston piiiillikolle, joka toi
mittaa hakemukset osaston palillikolle 19. 11. 1973 mennessii liittaen 
niihin pyrkijiin nimikirjan kaksoiskappaleen seka oman lausuntonsa. 

Osastojen paallikot toimittavat hakemukset ehdotuksineen siitli, 
missa jarjestyksessli hakijat olisi kutsuttava kurssille, 26. 11. 1973 
mennessa hallintotoimistoon rautatieopiston johtokunnan kasittelyii var
ten. (Amj n:o 280/1374, 19. 10.73.) VT 43/73. 3. 
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Ulkomaan valuutan muuntokurssit henkiloliikennetta 
ja kiitotavaraliikennetta varten 

Muuntokurssit rautatieyhdysliikenteessa ovat 1. 11. 1973 alkaen 
seuraavat: 
Luku- Rahayksikko'' L h mk miiiira Y ennys 

100 
100 

1 
1 

100 
100 
100 

1 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 

1 

100 
100 
100 
100 

1 
100 

1 

Alankomaiden floriinia (gulden) . . . . . . 
Belgian frangia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Bulgarian leva . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
En~ punta .................. . 
Espanjan pesetaa ................. . 
Italian liiraa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Itavallan shillinkia ........ . ....... . 
Jugoslavia, kayttaa kultafrangia ...... . 
Kreikan drakmaa ................ .. 
Luxemburgin frangia .............. . 
Neuvostoliiton ruplaa, clearing- ..... . 
Norjan kruunua .................. . 
Portugalin escudoa . . .............. . 
Puolan zlotya .................... . 
Ransk~ fr~~~a .................. . 
Romaruan letta ................... . 
Ruotsin kruunua ................. . 
Saksan Liittotasavalta, markkaa . . .... . 
Saksan Demokraattinen Tasavalta, kayt-
taa _k~tafran~a ................... . 
Svettsm frangta ................... . 
Tanskan kruunua ................. . 
Tshekkos1ovakia.n kruunua .......... . 
Turkin puntaa ................... . 
USA:n dollari .................... . 
Unkarin forinttia ................. . 
Kultafrangi ...................... . 
Suomen markan kansainvalinen lyhennys 

Fl 
FrB 
Leva 
£ 
Pta 
Lit 
Oes 
FrOr 
Dr 
Frlux 
Rbl 
NKr 
Esc 
Zl 
FF 
Lei 
SKr 
DM 

FrOr 
FrS 
DKr 
Kcs 
Ltq 
$ 
Ft 
FrOr 

on .............................. FM 

(Tft n:o Tou 43/230/73, 17. 10. 73.) VT 43/73. 4. 

141,oo 1 
10,50 
2,40 
9,30 I 
6,70 
0,70 

21,00 I 
1,54 

14,30 
10,50 

524,10 
68,00 
16,20 
19,90 
88,00 
76,60 
89,oo I 

154,oo I 
1,54 

124,00 I 
65,50 
66,40 
29,45 

3,8o I 
15,90 
1,54 
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Eriiitli taloudellisia indeksisarjoja 5 

1972 IX 259 343 377 164.2 163.2 
X 260 346 380 164.5 163.5 

XI 262 352 380 165.3 164.3 
XII 262 356 383 165.8 164.8 

1973 I 265 363 388 167.6 166.5 
II 267 367 388 168.7 167.5 

III 269 372 402 171.1 170.0 
IV 272 374 403 175.4 174.1 
v 277 382 412 179.9 178.7 

VI 280 389 415 182.7 181.4 
VII 288 404 427 192.4 191.0 

VIII 292 408 427 197.8 195.4 
IX 295 421 438 201.9 199.4 

(N:o To 80/22/73, 19. 10. 73.) VT 43/73. 5. 

Vaunukuormien kotiinkuljetustariffin uusiminen 6 
Rautatiehallituksen ja Kuljetuskeskusten Liitto ry:n kesken 30. 5. 

1973 tehdyn sopimuksen n:o 870/66/73 liitteessli 4 vahvistettu vau
nukuormien kotiinkuljetustariffi, joka on julkaistu Virallisissa Tiedo
tuksissa n:o 29 a/73 sivuilla 18-19, on uusittu 1. 11. 1973 alkaen 
seuraavan sisiiltoiseksi. (Lt n:o 22909/66/73, 19. 10. 73.) VT 43/ 
73. 6. 

Liite 4 

VAUNUKUORMIEN KOTIINKULJETUSTARIFFI 

Kotiinkuljetusmaksut lasketaan: 

a) tavaran todellisen painon mukaan jokaiselta alkavalta sadalta kilolta, jos 
tavaran tilavuuspaino on vlihintaan 600 kg/m' , 

b) tavaran tilavuuden mukaan jokaiselta alkavalta kuutiometriltii, jos tilavuus
paino on alle 600 kg/m', 

tai kappaleluvun mukaan, kun rahditusyksikkosarakkeessa on erikseen niin 
maariitty. 
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Jos vaunukuormaliihetys on osoitettu Helsinldin, lisatiiiin tiimiin tariffin mu
kaan laskettuun kotiinkuljetusmaksuun 10 % :n suuruinen Helsinki-lisa. 

Kotiinkuljetusmaksu, joka paattyy kymmenella jaottomaan pennilukuun, tasoi
tetaan lahimpaiin kymmenellii tasan jaolliseen pennilukuun siten, etta viitta pen
nia pienemmiit penniluvut pyoristetaiin alaspain ja viisi pennia seka sita suurem
mat penniluvut ylospain. 

Kuljetusmatkat 

I vyohyke enintaiin 5 km 
II yli 5 km - enintaiin 10 km 

III 10 km - 15 km 

Yksikkohinnat yli 15 km kuljetusmatkoille lasketaan siten, etta III vyohyk
keesta saatavaan perushintaan lisataiin jokaista alkavaa 5 kilometria kohden taulu
kon osoittama vyohykelisa. 

Tavararyhmiit kiisittely- ja siirtokuormaustavoittain: 

A-E = kasittelytavat autosta purettaessa 
1-2 = siirtokuormaustavat vaunusta autoon 

Yksikkohin ta ta ul ukko 

A. Erikseen hinnoitetut irrallaan kiisiteltiiviit tavarat: 

( Siirtokuormaustapa vaunusta autoon ei tassa tavararyhmassa vaikuta hintaan) 

Vyiihykkeet Vyiihyke· 
Rahditus· II III lisa yli 
yksikko 15 km 

Kotlinkuljetusmaksu mk/yksikkii 

Aaltopahvi, valmisteet m' 3,55 4,55 5,55 1,00 
Eristelevyt, kevyet, muoviset m' 3,55 4,55 5,55 1,00 
Huonekalut ja myymiiliikalusteet m' 4,35 5,35 6,35 1,00 
Ilmas to in tilai tteet m' 4,35 5,35 6,35 1,00 
Karmit, ovi ja ikkuna, tavall. m' 5,25 6,25 7,25 1,00 
Keittiokalusteet, valmiit m' 2,50 3,25 .4,00 0,75 
Keittiokalusteet, puolivalmiit m' 3,55 4,55 5,55 1,00 
KeittiOkoneet ja -kojeet m' 4,35 5,35 6,35 1,00 
Kreppipaperi m' 4,05 5,00 5,95 0,95 
Mineraalivilla, viihint. 100 kg/m3 ml 3,10 3,85 4,50 0,65 
Mineraalivilla, alle 100 kg/m3 m' 1,80 2,40 2,90 0,40 
Paine- ja viemariputket, metall. tn 10,15 11,85 13,55 1,70 
Paine- ja viemariputket, muovia 
- nipussa tai kehikossa m' 3,80 4,80 5,80 1,00 
- irrallaan m' 4,40 5,40 6,40 1,00 
Pakastearkut m' 4,95 5,95 6,95 1,00 
Radiaattorit tn 14,00 15,70 17,40 1,70 
Rakennuslevyt, viihint. 600 kg/m3 tn 14,00 15,70 17,40 1,70 
Rakennuslevyt, alle 600 kg/m' m' 8,40 9,40 10,40 1,00 
Saniteettitavarat, kylpyammeet kpl 4,35 4,60 4,85 0,25 
Saniteettitavarat, keraamiset m' 7,75 8,75 9,75 1,00 
Tynnyrit, taydet 1/1 astiat kpl 1,80 2,05 2,30 0,25 
Tynnyrit, tiiydet 1/2 astiat kpl 1,10 1,20 1,30 0,10 
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Vyohykkeet Vyohyke- 6 Rahditus- II III lisa yli 

yksikko 15km 
Kotiinkulietusmaksu mk/yksikko 

B_ Kipattava tavara 

1. Valutus ja kaato 
- vahint_ 600 kg/m' tn 3,45 5,05 6,65 1,60 
- aile 600 kg/ m' m' 2,00 3,00 4,00 1,00 

2. Koneellinen 
- vahint. 600 kg/m' tn 6,40 8,00 9,60 1,60 
- aile 600 kg/ m' m' 3,85 4,85 5,85 1,00 

C. Lavataakkoina kiisiteltiiva 
tavara 

1. Lavataakat, jotka voidaan 
purkamattomina jattaa vastaan-
ottajalle 

- vahint_ 600 kg/m' tn 1,95 9,55 11,15 1,60 
- aile 600 kg/m', mutta vahin-

taiin 300 kg/lava m' 4,15 5,75 6,75 1,00 
- alle 300 kg/lava m' 3,45 4,45 5,45 1,00 

D_ Trukilla tai nosturilla puret-
tavat muut kuin lavataakat 

1. Koneellinen 

- vahint. 600 kg/m3 tn 8,65 10,25 11,85 1,60 
- aile 600 kg/m' m' 5,20 6,20 7,20 1,00 

2. Kasin 

- vahint. 600 kg/m3 tn 11,55 13,15 14,75 1,60 
- aile 600 kg/m' m' 6,90 7,90 8,90 1,00 

E. Kasin purettavat muut kuin 
tavararyhmiissa A mainitut 
tavarat 

1. Koneellinen 

- vahint. 600 kg/m1 tn 10,05 11,65 13,25 1,60 
- aile 600 kg/ m3 m' 6,00 7,00 8,00 1,00 

2. Kasin 

- viihint. 600 kg/m3 tn 12,90 14,50 16,10 1,60 
- aile 600 kg/m3 m' 7,75 8,75 9,75 1,00 

Vaunukuormien kotiinkuljetustariffia ei saa soveltaa vaunukuormalahetyksiin, 
jotka kasittavat muuttotavaraa, lammitys-, jaahdytys- ja pakastevaunuissa kuljetet-
tavaa tavaraa, yli 7 metria pitkaa tavaraa tai kokonsa ja yksikkopainonsa suhteen 
autoliikenteessa erikoiskuljetukseksi katsottavaa tavaraa. 
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7 Ennakkoilmoitus vaunukuormien kotiinkuljetuksesta 

Vaunukuormien kotiinkuljetuksesta on autokaluston varaamista 
varten mliiirlitty tehtaviiksi ennakkoilmoitus lahetyspliivlinli. Tiima ilmoi
tus on kuitenkin jlilinyt varsin useissa tapauksissa tekemattli puhelin
yhteyksien heikkouden, mliiirapaikan tyoaikakatkosten tai huoli.matto
muuden vuoksi. Tasta syystli siirrytlian heti uuteen ilmoitusjiirjestel
miilin, jonka mukaan alia olevassa luettelossa on kunkin kotiinkuljetus
paikan ilmoitusasema erikseen miiiiratty ja jossa myos on ao. maarii
aseman puhelinnumero, johon ilmoitus on tehtavii. Mikiili tiima ei 
kaikesta huolimatta onnistu, on kaytettiivii po. tarkoitusta varten pai
nettua ilmoituslomaketta ( lomake 1705) ja lahetettiivii se viilittomasti 
liihetyksen maiiraaseman saapuvan tavaran toimistoon, joka on mainittu 
alla olevassa luettelossa puhelinnumeron jiiljessa. Kortin osoitteeseen 
painettu "Liikennealueen piiiillikko" yliviivataan niin kauan kuin sel
laisia kortteja on kiiytossii. 

Lisiiksi huomautetaan, etta liihetysasemien on kotiinkuljetettavien 
vaunujen rahtikirjojen yliireunaan merkittavii: 

"Ilmoitettu puhelimitse miiiiriiasemalle .... / . . . . kello .... ". 

Liikennepaikka Asema, jonne 
= vaunun ilmoitetaan 
miiariiasema puhelimitse 

Aavasaksa Tornio 
Alavus Alavus 
Espoo Helsinki 
Haapamiiki Haapamiiki 
Hamina Hamina 
Hammaslahti Joensuu 
Hankasalmi Pieksiimiiki 
Hanko Hanko 
Hatjavalta Harjava1ta 
Haukipudas Oulu 
Heinola Heinola 
Hei.niivesi Mikkeli 
Helsinki Helsinki 
Humppila Humppila 
Hyrynsalmi Kontiomiiki 
Hyvinkiiii Hyvinkiiii 
Hiimeenlinna Hiimeenlinna 
Iisalmi Iisalmi 
littala Iittala 
l 'lmajoki Seiniijoki 
Ilomantsi Joensuu 
Imatra Imatra 
Inkoo In.koo 
Isokyro Tervajoki 
Jalasjiirvi Seiniijoki 
Joensuu Joensuu 
Joroinen Vatkaus 

Puhelinnumero 
966/214 
951/132-49 
911/3428 
930/214 
973/215 
901/214 
981/215 
927/152-99 
936/248 
961/214 
913/214 
972/203 
911/3428 
932/186-05 
992/214 
917/477 
919/224 
980/214 
932/121-08 
951/2262 
901/214 
976/206 
926/111-95 
955/135-25 
951/2262 
901/214 
984 

Toimisto 
tavaratoimisto 

" autotoimisto 
tavaratoimisto 

" 

tavaratoimisto 

" 
" autotoimisto 

tavatatoimisto 
autotoimisto 

" tavaratoimisto 

autotoimisto 
tavatatoimisto 

" 

autotoimisto 
tavatatoimisto 
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Joutseno Joutseno 975/114-97 1 Joutsijlirvi Kemijiirvi 968 junatoimisto 
Juankoski Siilinj lirv i 983/211 
J yviisky Iii Jyviiskylii 942/214 tavaratoimisto 
Jiimsa Jamsa 938/125-19 
Kajaani Kajaani 992/214 tavaratoimisto 
Kairokoski Kairokoski 937/215 
Kaltimo Joensuu 901/214 tavaratoimisto 
Kankaanpaii Kankaanpiia 936/249 
Karjaa Karjaa 926/206 tavaratoimisto 
Kaskinen Kaskinen 954 
Kauhajoki Kauhajoki 951/131-34 
Kauhava Kauhava 951/124-05 
Kemi Kemi 965/214 tavaratoimisto 
Kemijlirvi Kemijiirvi 968 junatoimisto 
Kerava Kerava 916/214 tavaratoimisto 
Kesiilahti Kitee 901/122-10 
Keuruu Keuruu 930/261 
Kirkkonummi Helsinki 911/3428 autotoimisto 
Kitee Kitee 901/122-10 
Kiuruvesi Iisalmi 980/214 tavaratoimisto 
Koivu Kemi 965/214 " Kokkola Kokkola 959/262 autotoimisto 
Kolari Tornio 966/214 tavaratoimisto 
Kontiolahti Joensuu 901/214 tavaratoimisto 
Kotka Kotka 979/203 " Kouvola Kouvola 971/203 
Kristiinankaupunki Kristiinankaupunki 951/131-43 
Kuopio Kuopio 982/214 tavaratoimisto 
Kurikka Kurikka 951/2140 
Lahti Lahti 912/214 
Laihia Laihia 955/135-34 
Lapinlahti Iisalmi 980/214 tavaratoimis to 
Lappeenranta Lappeenranta 975/203 
Lapua Lapua 951/124-04 
Laukaa JyviiskyJii 942/214 tavara toimis to 
Laurila Kemi 965/214 
Lempiiiilii Lempiia!ii 931/111-03 
Lieksa Lieksa 904 tavaratoimisto 
Lievestuore Jyvaskylii 942/214 
Liperi Joensuu 901/214 
Lohja Lohja 918/108-35 
Loimaa Loimaa 923 
Loviisa Loviisa 912/169-36 
Mikkeli Mikkeli 972/203 tavaratoimisto 
Miinttii Miinttii 930/277 
Naantali Naantali 922 
Nivala Ylivieska 962/214 tavaratoimisto 
Nokia Nokia 931/121-03 
Nummela Nummela 918/151-06 
Nurmes Nurmes 907 tavaratoimisto 
NiirpiO Narpio 951/131-17 
Orivesi Orivesi 938/214 tavaratoimisto 
Oulainen Ylivieska 962/214 
Oulu Oulu 961/214 
Outokumpu Joensuu 901/214 
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7 Paltamo Kontiomaki 991 lap 
Parikkala Savonlinna 985/212 tavaratoimisto 
Pello Tornio 966/214 
Pieksamiiki Pieksamaki 981/215 
Pietarsaari Pietarsaari 958 
Pihripudas Aiinekoski 942/133-16 
Pori Pori 936/214 tavaratoimisto 
Porokyla Nurmes 907 
Porvoo Porvoo 916/131-18 tavaratoimisto 
Punkasalmi Savonlinna 985/212 tavaratoimisto 
Putikko 

" 
985/212 

Pyhasalmi Ylivieska 962/214 tavaratoimisto 
Raabe Raabe 964/ junasuor. 
Raisio Raisio 921/179-16 
Rantasalmi Savonlinna 985/212 tavaratoimisto 
Rauma Raurna 935/214 

" Riihimaki Riihimiiki 918/262 autotoimisto 
Rovaniemi Rovaniemi 967/214 tavaratoimisto 
Saarijiirvi Aiinekoski 942/133-16 
Salla Kemijarvi 968 junatoimisto 
Salo Salo 924 tavaratoimisto 
Savonli.nna Savonlinna 985/212 

" Seinajoki Seiniijoki 951/2262 autotoimisto 
Siilinjiirvi Siilinj iirvi 983/211 
Silvola Savonlinna 985/212 tavaratoimisto 
Simo Keml 965/214 
Sotkamo Sotkamo 992/142-16 
Suolahti Aiinekoski 942/133-16 
Suonenjoki Suonenjoki 981/131-54 
Taivalkoski Taivalkoski 991/Taivalkoski 
Tamrnisaari Tamrnisaari 926/152-03 tavaratoimisto 
Tampere Tampere 931/214 

" Tervola Kemi 965/214 
" Tikkurila Helsinki 911/3428 autotoimisto 

Tohmajarvi Kitee 901/122-10 
Toijala Toijala 932/214 tavaratoimisto 
Tomio Tornio 966/214 
Tuira Oulu 961/214 

" Turenki Hameenlinna 919/224 autotoimisto 
Turku Turku 921/214 tavaratoitnisto 
Tuupovaara Joensuu 901/214 
Uimaharju 

" 
901/214 

Urjala Urjala 932/186-03 
Utajiirvi Oulu 961/214 tavaratoimisto 
Uusikaarlepyy Pietarsaari 958 
Uusikaupunki Uusikaupunki 925 
Vaala Oulu 961/214 tavaratoimisto 
Vaasa Vaasa 955/214 

" V alkeakoski Valkeakoski 932/220 
Valtimo Valtimo 907 /V altimo 
Varnmala Vammala 931/239 
Varkaus Varkaus 984 

" Viekki Lieksa 904 tavaratoimisto 
Viinijarvi Joensuu 901/214 
Vilppula Vilppula 930/278 
Vir rat Vir rat 930/265 



Yliharma 
Ylivieska 
Yliimylly 
Aetsii 
.Ahtiiri 
Ammiinsaari 
Aiinekoski 

Kauhava 
Ylivieska 
Joensuu 
Aetsii 
.Ahtiiri 
Kontiomiiki 
Aiinekoski 
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951/124-05 
962/214 
901/214 
931/121-97 
951/132-25 
991 
942/133-16 

tavaratoimisto 

lap 

(N:o Lko 22909/66/73, 18 . 10. 73.) VT 43/73. 7. 
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Kansainviiliset jiilkivaatimukset 8 
Huornautetaan, etta kansainviilisista jiilkivaatirnuksista on annettu 

maaraykset julkaisussa "KANSAINV ALINEN TA V ARALIIKENNE 
Liintinen", toimitusohjeiden sivuilla 9-13. 

Erityisesti seuraavien toirnenpiteiden subteen on tapahtunut lairnin
lyonteja. 

Lahteva tavara 

Lahetysasernan on laadittava ja liitettava rahtikirjaan jalkivaatimus
kirja (lorn. n:o 4628), mikali rahtikirjaan on merkitty jalkivaatimus. 

Lahetysasemalla on myos valvottava, etta maaraasema palauttaa 
jalkivaatirnuskirjan 20. piiiviin kuluessa, asianmukaisin maksumerkin
noin, lahetysasemalle. Tarvittaessa on maaraasemalle lahetettava huo
rnautus (lorn. n:o 4627). 

Jiilkivaatirnuskirjan palattua rnaaraasemalta, on se heti liihetettava 
tilitoimiston kansainvaliseen tarkastusjaostoon ( tru). 

Saapuva tavara 

Maaraasemalla on jalkivaatimusrnaara perittava vastaanottajalta 
ennen lahetyksen luovuttamista. Vastaanottajan tulee talloin esittaa 
Tuontitavaran rnaksuilmoitus ( Suomen Pankin lomake SP 222) rnaksu
merkinniin tekemista varten. 

Maksumerkinta tehdaiin maaraasernalla lomakkeen 37. kohtaan 
alkuperiiisen valuutan maaraisena. Lornakkeen osa 1 otetaan asemalle 
ja osat 2-4 annetaan vastaanottajalle takaisin. 

Jalkivaatimuskirja palautetaan asianmukaisin kuittausmenkinnoin 
heti lahetysasemalle. Kannettu maara tilitetaiin liikennetuloina. Tuonti
tavaran maksuilmoituksen osa 1 lahetetaiin tilityksen mukana tilitoimis
ton kansainvaliseen tarkastusjaostoon . 

. Vastaanottajan kieltaytyessa maksamasta jalkivaatimusta, on maara
~seman ilmoitettava siita heti lornakkeella "Ilrnoitus tavaran luovutta
misen esteista" (lorn. n:o 4669) liihetysasernalle. (Tit 629/252/73, 
16. 10. 73.) VT 43/73. 8. 
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9 Tavaralinjaliikenteen maksutaulukot 

Valtionrautateiden autoliikenteen kuljetusmaksut tavaralinjaliiken
teessa nousevat 1. 11. 1973 luk.ien. Korotus perustuu elinkeinohallituk
sen hinnanvahvistuspiiiitokseen n:o 4401/41/73, 14. 9. 1973. Tiiman 
johdosta painetaan tariffitaulukkojen taulukko 32 uudelleen ja perus
jakelu suoritetaan painatusjaoston toimesta. (Toj n:o To 728/241/73, 
18. 10. 73.) VT 43/73. 9. 

1 0 Valiaikaiset tilitysmaariiykset 

Tilityspaikkoja koskevasta luettelosta ( ks. Viiliaikaiset tilitysmiiii
riiykset, liite n:o 1) poistetaan Kokkolan kirjauskeskukseen kuuluva 
Ykspihlajan tilityspaikka 1. 11. 1973 lukien. (Tlt 574/230/73, 19. 10. 
73.) VT 43/73. 10. 

11 Liikennepaikkojen viilimatkat: muutoksia 

Ykspihlajan asema muutetaan 1. 11. 1973 lukien miehittiimiitto
miiksi liikennepaika:ksi. Tiista johtuen julkaisuun muutetaan Ykspihla
jan kohdalla sarakkeissa 4 ja 5 merkinniit seuraavasti: 

4 5 
Kokkola 5 Tt Tp 
Pnli 38. Yv 84. 
Sk 138. 

Ykspihlajan alaisten Outokummun raiteiden merkinniit eiviit muutu. 

(N:o Lko 23358/67/73, 19.10. 73.) VT 43/73. 11. 

12 Hoyryvetureilla ajo sahkoistetyllii radalla 

VR:n "Sahkoradan turvallisuusmiiiiraykset" ovat uusittavana. Niiistii 
uudelta nimeltiiiin "Sahkoratamiiiirii~kset" on ennakkoon hyviiksytty 
liite n:o 7 "Veturinkuljettajan ohje". 

Tiissa ote ao. liitteen kohdasta, joka koskee hoyryvetureilla ajoa 
siihkoistetyllii radalla. 
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7.9. Pysahtyminen on kielletty siten, etta 

b ) hoyryvetureilla savupiippu jaa 
- erorusjakson tai 
- erotuskentan tai 
- ryhmityseristimen kohdalle 

43 

7 .11. Sahkoistettya rataa hoyryvetureilla liikennoitaessa verurimiesten 
tulee huolehtia: 

a ) etta veturin erikoisvarusteet ( suojahiikki, maadoitettu sumu
suutin, lyhennetty kuonatyonnin ja varoituskilvet) ajolangan 
alia ajoa varten ovat kunnossa 

b) etta kattilan, hytin ja tenderin paiille ei nousta 
c) etta kasteluletkun suihku on sumusuihku. Sumuttiroen rik

koutuessa kastelua ei saa suorittaa 
d ) etta hiiliii ei oteta yli suojahakkitason 
e) etta rulenhoitoviilineita ei nosteta suojahakkia korkeammalle 

ja etta niita on siiilytettava suojahiikin etuosassa olevissa 
kannatuskoukuissa 

f) etta veturia pesulle jatettaessa "ylosliimmityspuita" ei vetu
riin oteta. 

(N:o Lko 32392/62/73, 19. 10. 73.) VT 43/73. 12. 

12 

Avoimia virkoja ja toimia 13 
Varastomestarin toimi, toistaiseksi Pieksamaen varastossa. Han

kintaosaston johtajalle osoiterut hakemukset on toimitettava Pieksii
miien varaston piiiillikolle viimeistaan 8. 11. 1973. 

Y p 1 l koneinsinoorin (A 30) virka, toistaiseksi rautatiehallituksen 
ratatoimistossa. Rautatiehallirukselle osoitetut hakemukset on toimitet
tava rautatiehalliruksen kirjaajalle viimeistaan 21. 11.1973 ennen kello 
12 (postitse ennen virka-ajan piiattymista). 

Apulaisinsinoorin (A 28) virka, toistaiseksi rautatiehallituksen rata
teknillisessii toimistossa. Paajohtajalle osoitetut hakemukset on toimi
tettava rautatiehalliruksen kirjaajalle viimeistiian 21. 11. 197 3 ennen 
kello 12 (postitse ennen virka-ajan paattymista). 

1 l vanhemman toimistorakennusmestarin (A 25) virka, toistaiseksi 
rautatiehallituksen rataosastolla ja yp 2 l rakennusmestarin (A 21) 
virka ( opastinmestarina), toistaiseksi Oulun ratapiirissii ( Oulu). Rata-
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osaston johtajalle osoitetut hakemukset on tollllitettava rautatiehalli
tuksen kirjaajalle viimeistaan 21. 11. 1973 ennen kello 12 (postitse 
ennen virka-ajan paattymista) . 

Kanslistin (A 13) toimi, to is taiseksi rautatiehallituksen rakennus
toimistossa ja nelja rataesimiehen tointa, toistaiseksi Pieksii.maen rata
piirissa ( 1 Pieksii.maki, 1 Kuopio, 1 lisalmi ja 1 Kontiomaki). Rata
osaston johtajalle osoitetut hakemukset on toimitettava ao. toimisto
ja ratapiirin paiillikolle viimeistiian 21. 11. 1973. 

Huom. 

Rautatiehallituksen kirjaajan osoite: Vilhonk. 13, 00100 Hel
sinki 10. 

14 Kadonncita henkilokortteja 

Helsingin aseman tilapiiiselle asemamiehelle Heikki Teuvo Salmelle vuonna 
1973 annettu henkilokortti n :o 058443 on kadonnut ja kuoletetaan. (Hki lp 
3356/14/73, 12. 10. 73.) 



Ajankohtaista 

Radankorjaustoissa, rakennuksilla, kone- Ja korjauspajoilia, joilla 
kaytetaan nostokoneita tai -laitteita tai joilia joudutaan tyoskentele
maan eri tasoilia, on aina olemassa vaara ylhaalta putoavista esineista 
tai paahan kohdis.tuvista iskuista. Tasta syysta 

- kayta aina suojakyparaa, mutta 

- varo silti ylhaalta uhkaavaa vaaraa. 



Ajankohtaista 

L u m i ja j a a tyopaikalla merkitsevat varovaisuuden kaksinkertaistamista! 
Paitsi etta lumi hidastaa liikkumistasi, se vairnentaa myos aanen - lahestyvan 
junan tai varoituksen - kuulumista. Jaatynyt lumi raiteiden tai kiskojen valissa 
yhdessa kiireen kanssa saattavat muodostua kohtalokkaaksi. Noudata tasta syysta 
varovaisuutta, valta tarpeetonta ja vaarallista kiiretta. Esimiehen tehtaviin kuuluu 
huolehtia tyota haittaavien ja vaarantavien lumivallien poistamisesta ja teiden ja 
polkujen ajoittaisesta hiekottamisesta. 

Hdsinki 1973. Valtion painaruskeslrus 
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VIRALLISIA 
TIEDOTUKSIA 

N:o 43a 
Viittaus Virallisiin tiedotuks iin merkitaan: VT 1t71.2 ( = Jehden numero, vuosi, 
asian numero). jakelun muutokset on ilmoitettava painatusjaostoon. 

To i m i t us: Rautatiehallitus, Jehtipalvelu. 27. 10. 1973 

Matkustajalaskenta 11.-17. 11. 1973 

Normaa1in matkustaja1askennan sijasta suoritetaan erikoispika- ja pika
junissa seka erikseen mainituissa henkilojunissa 11 .-17. 11. 1973 matkustaja-
1askenta ja1jempiinii annettujen ohjeiden mukaisesti . Muissa henki1ojunissa 
suoritettava laskenta peruutetaan. 

Laskentapaikat 

Laskentapaikkoina ovat junien alku- ja piiiiteasemien lisiiksi seuraavat 
1iikennepaikat: R i i h i m ii k i, To i j a 1 a, T am p e r e, H a a p am ii k i, 
S e in ii j o k i, K o k k o 1 a, Y 1 i vies k a, 0 u 1 u, K em i, R o v ani em i, 
] y v ii s k y 1 ii, K o u v o 1 a, M i k k e 1 i, P i e k s ii m ii k i, K u o p i o, 
I is aIm i, K a j a an i, Lappe en ran t a, I m a t r a, P a r i k k a 1 a, 
L i e k s a, N u r me s, K a r j a a j a T u r k u . 

Matkustajien lukumiiiirii ilmoitetaan matkus.tajien miiiiriialueet-lomakkeella 
(lorn. n:o 4481) sekii laskentapaikalle saavuttaessa etta sieltii liihdettaessa 
ryhmiteltyina matkustajien maariialueiden mukaisesti seka eriteltyina vaunu
luokittain. 

Maiiraalueet 

Maaraalueet on luete1tu junien kulkusuuntien mukaisessa ryhmityksessa . 
Kunkin ku1kusuunnan kohdaUa 0111 mainittu kysymykseen tu1evat junat. 
Maaraalueet muuttuvat rataosittain matkan edistyessa. Miiiiraalueiden jiilkeen 
su1uissa olevat lyhennykset ilmoitJtavat alueelle kuuluvat pysahdyspaikat tai 
rataosan, jonka kaikki pysahdyspaikat kuuluvat ao. alueelle. 
17160/ 73 / 17 
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Maaraalueet eri rataosilla ovat seuraavat: 

1. Erikoispika- ja pikajunat: 

rataosat maaraalueet 

a) Hki-Pko-Sk-01-Kja (junat 45, 47, 57, 61, 63 , 65, 67) 
Hki-Tpe: Ri, Tl (Hl), Tku (Tl lp), Tpe, Ov (Tpe pp) , Sk (Pko), 

01 (Pna jk) 
Tpe-01: Sk (Pko), Kok (Pna), 01 (Kns-01), Kern (Ova), Tor, 

Roi ( Lla-Roi), Kja ( Roi itp) 
01-Kja : Kern (Ova), Tor, Hpa, Roi (Lla-Roi), Kja (Roi itp) 

b) Kja-01-Sk-Pko-Hki ( 46, 58, 62, 64, 66, 68) 
Kja-01: Roi (Kvr-Roi), Kern (Mul-Kern), 01, Kok (Vti-Kok), 

Sk (Pna), Tpe (Pko), Hki (T1-Hki) 
01-Tpe: Yv (Vti, Ou) , Kok (Kns), Sk (Pna), Tpe (Pko), Tl, Ri 

(Hl), Hki 
Tpe-Hki : T1, Tku (Tl1p), Ri (Hl), Lh (Ri itp), Hki 

c) Hki-Hpk-Sk-01 ( 41, 43, 51) 
Hki-Tpe: Ri, T1 (Hl), Tku (T11p), Tpe, Sk (Ov-Sk), Jy (Hpk itp), 

01 (Lpa jk) 
Tpe-Sk: Hpk (Ov, V1p), Jy (Hpk itp), Sk (My-Sk), Vs (Sk 1p) , 

Pts (Lpa-Pna), Kok, 01 (Kns-01) 
Sk-01: Pts (Pna), Kok, Yv (Kns), 01 (Ou-01), Kern (01 pp ) 

d) 01-Sk-Hpk-Hki (42, 44, 52) 
01-Sk: Yv (Rki-Yv), Kok (Kns), Sk (Pna-Sk), Hpk (Alv

Hpk), Tpe (Vlp, Ov), Ri (Tl, Hl), Hki (Hy, Ke) 
Sk-Tpe: Hpk (Alv-Hpk), Jy (Hpk itp), Tpe (V1p, Ov), T1, Tku 

(T11p), Ri (Hl), Hki (Hy, Ke) 
Tpe-Hki: T1, Tku (T1lp), Ri (HI), Lh (Ri itp), Hki (Hy, Ke) 

e) Hki-V s ( 3 3 ) 
Hki-Vs : Ri, T1 (Hl), Tku (T1 lp), Tpe, Sk (Pko), Kok (Sk pp) 

Vs (Yst-Vs) 

f) Vs-Hki ( 32, 34) 
Vs-Hki: Sk (Lai-Sk), Tpe (Pko), Tl, Tku (Tl lp), Ri (Hl), Lh 

(Ri itp), Hki 

g) Hki-Jy (93, 97 perj. Tpe-Hpk) 
Hki-Jy : Ri, Tl (Hl), Tku (Tllp), Tpe, Hpk (Ov, V'1p), Sk (Hpk 

pp), Jy (Keu, Pvi) 
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rataosat maaraalueet 

h) Pm-Jy-Hki (94, 98 sunn.) 
Pm-Tpe: Jy (Hks), Hpk (Pvi-Hpk), Tpe (Vlp, Ov), Tl, Ri (HI), 

Hki 
Tpe-Hki: TI, Tku (TI lp), Ri (HI), Lh (Ri itp), Hki 

i) Hki-Tpe-Pri (141, 143, 145, 151, 153, 155, 157) 
Hki-Pri: Ri, n (Hl), Tku (Tllp), Tpe, Ov (Tpe pp), Ra (Pej lp), 

Pri ( Noa-Pri) 

k) Pri-Tpe-Hki (98, 142, 144, 146, 152, 156, 158, 160, 162) 
Pri-Hki: Tpe (Hva-Tpe), Tl, Tku (D lp), Ri (Hl), Lh (Ri itp), 

Hki (Hy) 

I) Hki-Kuo-Kon (71, 73 , 75, 77 , 79, 81, 83) 
Hki-Kv: Ri (Ke, Hy), Lh, Kv, Kta (Kv etp), Pm (Voi-Pm), 

Kuo ( Snj), Kon ( Sij jk) 
Kv-Kuo: Mi (Voi, Mr), Pm (Hau), Jy (Pm lp), Var (Pm irtp), Kuo 

( Snj), Ilm ( Sij, Lna), Kon ( Skv, Kaj) 
Kuo-Kon: Ilm (Sij, Lna), Yv (lim lp), Kaj (Skv), Kon, 01 (Kon lp), 

Nrm ( Kon itp) 

m) Kon-Kuo-Hki (72, 74, 76, 78, 80, 84) 
Kon-Ilm: Kaj, Ilm (Skv), Kuo (Lna, Sij), Pm (Snj), Kv (Hau-Kv), 

Ri (Lh), Hki (Hy, Ke) 
Ilm-Pm: Kuo (Lna, Sij), Pm (Snj), Jy (Pm lp), Var (Pm itp), Kv 

(Hau-Kv), Ri (Lh), Hki (Hy, Ke) 
Pm-Kv: Mi (Hau), Kv (Mr), Lr (Kv itp), Kta (Kv etp), Ri (Lh), 

Hki (Hy, Ke) 
Kv-Hki: Lh, Ri, Hl (Ri pp), Hki (Hy, Ke) 

n) Hki-Kv-Imr-Jns (1, 3, 5, 7, 11, 13, 15, 25) 
Hki-Kv: Ri (Ke, Hy), Lh, Kv (Ka), Mi (Kv pp), Lr (Ta, La), 

Imr (Jts-Imr), Jns (Rja jk) 
Kv-Jns: Lr (Ta, La), Imr (Jts-Imr), Par (Rja, Spl), Sl (Par lp), 

Kit ( Sr, Kti), Jns (Sa, Hsl), Lis (Jns pp) 

o) Jns-Imr-Kv-Hki (2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 26) 

Jns-Imr: 

Imr-Kv: 

Kv-Hki: 

Imr (Hsi-Imr), Sl (Par 1p), Lr (Tos-Lr), Kv (Lii, Ta), 
Ri (Ka, Lh), Hki (Hy, Ke) 
Lr (Tos-Lr), Kv (La, Ta), Kta (Kv etp), Mi (Kv pp), 
Ri (Ka, Lh), Hki (Hy, Ke) 
Lh (Ka), Ri, HI (Ri pp), Hki (Hy, Ke) 
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rataosat miiiiriialueet 

p) Hki-Tkus/Nnls (121, 123, 125, 127, 129, 131) 
Hki- Kr, Hnk (Kr etp), Slo (Pku-Slo), Tku (Po), Ukp (-Ukp), 
Tkus-Nnls: Tkus, Nnl sat. 

r) Tkus-Hki ( 122, 124, 126, 128, 130, 132, 134, 136) 

Tkus-Hki: Slo (Po), Kr (PO-Kr), Ri (Kr pp), Hnk (Kr etp), Hki 
(Kkn) 

s) Nnls/Tkus-Tpe ( 101, 103, 105, 107, 109) 

Nnls/Tkus- Tku, Lm, Tl (Hp, Ur), HI (Tl etp), Tpe, Hpk (Tpe pp), 
Tpe: Jy (Hpk itp) 

t) Tpe-Tkus/Nnls (102, 104, 106, 108, 110) 

Tpe- Tl, Lm (Ur, Hp), Tku, Slo (Tku itp), Ukp(-Ukp), Tkus, 
Tkus/Nnls: Nnl sat. 

u) Tpe-Jns ( 101, 103) 

Tpe-Pm: Hpk (Ov, Vip), Jy (Keu-Jy), Pm (Hks), Kuo (Pm pp}, 
Mi (Pm etp), Sl (Jor jk), Jns (Var-Jns) 

Pm-Jns: Var, Jns (Hnv, Vnj), Lis (Jns pp) 

v) Jns-Tpe ( 104, 106) 

Jns-Pm: 

Pm-Tpe: 

Var (Vnj-Var), Pm, Kuo, (Pm pp), Mi (Pm etp), Jy 
(Hks), Tpe (Pvi-Tpe), Tku (Tl jk) 
Jy (Hks), Hpk (Pvi, Keu), Sk (Hpk pp), Tpe (Vlp, Ov), 
Tl, Tku (Ur-Tku), Tkus (Nnls) 

P 33:ssii olevan Jyviiskylan rungon matkustajat lasketaan Helsingista 
alkaen kohdan g) ( 9 3 ) mukaisesti. Samoin P 94 liasketaan Helsinkiin 
saakka erillisenii. 

2. Henkilojunat: 

a) Tpe-Nnls (juna 538): Tl, Lm (Ur, Hp), Tku, muut 
b) Pri-Tpe ( 462, 464, 470): Tpe, Tpe pp, Tpe etp, muut 
c) Kv-Pm (771): Pm lp, Pm pp, Pm itp, muut 

Pm-Kv (772): Kv itp, Kv etp, Kv lp, muut 
d) Hpk-Tpe (518): Tpe, Tku (Tl lp), Ri (Tl-Ri), Lh (Ri itp), 

Hki, muut 
e) Hpk-Sk (43, 567, 569, 571): Alv (My, Aht), Sk, Sk lp, Sk pp, 

muut 
Sk-Hpk ( 564, 568): Hpk, Hpk etp, Hpk itp, muut 
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[) Pri-Hpk ( kaikki junat) : Hpk etp, Hpk, itp, Hpk pp 

g) Vs-Sk (560, 564, 568, 570): Sk, Sk etp, Sk pp, Sk (Hpk ) itp, 
muut 

h) Sk-01 (601): Kha (Lpa), Pts (Jpa, Pna ), Kok, Yv, Yv itp , Yv 
pp, muut 
01-Sk (606, 610): Yv (Vti, Ou), Yv itp, _Pts (Kok, Pna), Lpa 
( Kha) , Sk, Sk etp, muut 

i) Yv-Ilm (593, 595): Ilm pp, Ilm etp, muut 
Ilm-Yv (592, 594): Yv etp, Yv pp, muut 

j) 01-Kon ( kaikki junat): Kon etp, Kon itp, Kon pp, muu t 
Kon-01 ( kaikki junat): 01 etp, 01 pp, ·01, muut 

k) Tor-Kem (636, 642): Lla itp, Kem, Kern etp, muut 

1) Tor-01 ( 666): 01, 01 etp, 01 itp, muut 

m ) Hpk-Pm (kaikki junat): Keu-Vn, Jy, Vko-Nri, Pm, Pm pp, 
Pm etp, Pm itp 
Pm-Hpk (kaikki junat): Lvt (Hks), Jy, Hpk pp, Hpk etp, Hpk 
1p, muut 

n) Srj-Jy ( 940, 944) Jy lp, Jy itp 

o) Kon-Pm ( 964, 968, 970): Pm, Pm lp, Pm etp, muu t 

p) Sl-Par (kaikki junat): Jns (Par pp), Imr, Lr, Kv, Ri (Lh), Hki, 
muut 
Par-S! ( 802, 804, 806): Sl, Sl pp, muut 

r) Sl-Pm (kaikki junat): Pm lp, Pm pp, Pm etp, muut 

s) Pm-Jns (kaikki junat ) : Jns pp, Jns etp, Jns, muut 
Jns-Pm (kaikki Junat): Pm lip, Pm pp, Pm etp, muut 

t) Jns-Kon (kaikki junat): Kon, Kon lp, Kon etp, muut 
Kon-Jns (kaikki junat): Jns, Jns lp, Jns etp, muut 

Edellamainituissa henkilojunissa sijoitetaan ryhmaiin "muut" ne matkus
tajat, joita ei ryhmitella tarkemm1n. Laskentapaikat ovat sam~t seka kauko
crra paikallisjunissa. 

Kaytetyt lyhennykset : jk 

etp 

itp 

ja kauemmaksi 

etelapuo1elle 

itapuolelle 

pp pohjoispuolelle 

lp lansipuolelle 
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LASKENTALON.UUCKEIDEN TAYTTO 

Laskentalomakkeen "maiiriialueet"~riville on merkittava k a i k k i ao. 
junan ja rataosan kohdalla luettelossa mainitut maaraalueet ja ennen kaik
kea 1 u e t t e 1 on m u k a i s e s. s a j a r j e s t y k s e s s a. Matkustajien 
lukumaariit merkitaan siten, etta kullakin laskentapaikalla ( erikseen saavut
taessa ja lahtiessa) selviaa siLla hetk.ella junassa oleva k o k o mat k us
t a j a m a a r a jaoiteltuna maiiriialueittain. Eliei jollekin maiiraalueelle ole 
matkustajia, merk1taan ko. sarakkeeseen -. 

Kukin matkustaja merkitaiin silla maaraalueelle, jolla han poi•stuu ju
nasta joko jaadakseen tai vaihtaakseen junaa. Jos risteysasemalla tai junan 
paateasemallia on poikkeavaan suuntaan tai kauemmaksi matkustavia varten 
vatattu oma ma-iiraalue, merkitaan matkustaja tii.lle alueelle. 

Maariialuejakautuman muuttuessa on 11ina aloitettava uusi lomake. Kun 
junassa on edella mainitus:sa tapauksessa kaksi tai useampioa runkoja, jotka 
lasketaan eri tavalla, ei na1tii saa yhdistaii samal'le lomakkeelle. Paiva- ja 
makuuvaunuista tehdaiin ilmoitus eri lomakkeille. 

Lomakkeis:sa olevat vanhentuneet merkinnat MK ja kii:tojuna tarkoiua
vat erikoispikajunia. 

Matkustajien lukumaarien keriiilyn helpottamiseksi voidaan kayttiia ke
riiilylomaketta (lorn. n:o 4482) ,tai keriiilyl.iiuskaa (lorn. n:o 4480), johon 
voi lipuntatkastuksen yhteydessa lippupihdeilla lavistaa reian osoittarnaan 
matkustajan maaragluetta. Keriiilyliuskat voi jakaa tarpeen mukaan eri suu
ruisiin kenttilin, jotka me.clcitsevat eri maaraaiueita. Kunkin laskentapaikan 
jalkeen siirretaful kediily,tiedot yhteenlaskettuina V·atsinaiselle Laskentalomak
keelle. 

Taytetyt lornakkeet on jatettava kotiasemalle, jol'ta ne tatkastettuina ja 
junittain jii.rjestettyina liihetetaiin piiivittain tietokonetoimistoon, kui·tenkin 
viimeistaiin marraskuun 21. piiiviian mennessa. 

Lomakkeen tayttarnisessa noudatetaan rnuutoin soveltuvin kohdin 
A.J.S:n 46 §:n 9. ja 10. kohdassa annettuja ohjeita. Liihernpia ohjeita an
netaan lisaksi liikennepiirien toimistoista ja kotiasemilta. 

Lornakkeiden perusjakelu suoritetaan painatusjaos,ton toimesta suoraan 
j unan vatusteluasemille. 

(Lko 31918/67/79, 19. 10. 73.) VT 43 a/73 . 



Ajankohtaista 

Salamalla varustettu kilpi ilmoittaa H E N G E N V A A R A S T A, 
joka uhkaa kilven yliipuo1ella olevista jannitteisista ajojohdoista ja 
muista rakenteista. 

Joutuessasi ki~peiimiiiin portaita tai tikkaita ja samalla kenties ohit
tamaan taman salamakilven, varmistaudu siita, etta ajojohto on tehty 
jiinnitteettomiiksi ja maadoitettu. Muuten taman kilven ohittamine,n 
on todella h e n g e n v a a r a 11 i s t a. 



RAUTATIESUOJELU 

Laulavatko 
kaikki pikkulinnut 

iltaan 
asti? 
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1973 

VIRALLISIA 
TIEDOTUKSIA 

N:o 44 
Viittaus Vlralllslln tledotuksiin merkitaan: VT tf72.2 (- lehden numero, vuosf, 
asian numero). Jakelun muutokset on llmoltettava palnatusjaostoon. 
To I m It us: Rautatiehallitus, lehtipalvelu. 1. u. 1973 

sis ally s: 

1. Henkiloautojen kuljetus pikajunissa. 
2. Virkaehtosopimuksen mukaisesta 

osapliivarahasta tehtiivii vahennys. 
3. Palkittuja aloitteita. 

4. Erityiset suojajalkineet. 
5. Avoimia virkoja ja toimia. 
6. Kielitutkinnot rautatieopistossa. 
7. Kadonneita henkilokortteja. 

Henkiloautojen kuljetus pik:ajunissa 1 
Henkiloautojen kuljettamisesta maiiriityissa pikajunissa (TS 58 § 

21 lm) on rautatiehallitus antanut seuraavat poikkeusmiiiiraykset, jotka 
tulevat voimaan 10. 11. 1973 1ukien. 

Jos autopaikka halutaan varata sen j a 1 keen k u n v a p a it a 
m a k u up a i k k o j a e i en a a o 1 e, voidaan autopaikka varata, 
jos autonkuljetusvaunussa on tilaa. Tilaajan on talli:iin 1unastettava 
vahintaiin 2 1uokan aikuisen matkalippu ja autopaikkalippu. Matka
lippuun, joka on esitettiiva autopaikkaa lunastettaessa, on joko puneella 
tai 1eimaamalla merkittavii sana "Auto". 

(Rh/to n:o 1494/241/73, 25. 10. 73.) VT 44/73. 1. 

Virkaehtosopimuksen mukaisesta osapiiivarahasta 2 
tehtiivii viihennys 

Tiedusteluun, miten on tulkittava valtion virkamiesten matkakus
tannusten korvaamisesta 14 piiiviinii huhtikuuta 1973 tehdyn virkaeh
tosopimuksen 11 § :n 2 momenttia siltii osin, kuin se koskee osapiiiva
rahasta tehtaviiii viihennystii, valtiovarainministerio on ilmoittanut lau
suntonaan seuraavaa. 

Virkaehtosopimuksen 11 §:n 2 momentin mukaan piiiviiraha alenee, 
kun virkamies joutuu matkan aikana olemaan yhtiijaksoisesti: yli 75 
vuorokautta virantoimituksessa mainitussa pykiiliissii tarkoitetulla 
17517/73 
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alueella. Osapiiivarahan alentaminen tulee kuitenkin kysymykseen vain 
niilta piiivilta, jolloin virkamatka ( komennus) joko paattyy taikka 
virkamies poistuu virantoimituksesta loman tai sairauden vuoksi ja 
jolloin viimeisen tayden matkavuorokauden ylittava aika on yli kaksi 
tuntia ja enintaiin kaksitoista tuntia. Tiilloin niiilta osapiiivilta suorite
taan 75 % osapaivarahasta, mikali virkamatka on kestanyt yli 75 vuo
rokautta. Muissa tapauksissa ei osapiiivarahan alentaminen tule kysy
mykseen. 

(Rh/hlo n:o 715/111/73, 19. 10. 73.) VT 44/73. 2. 

Palkittuja aloitteita 

Verhoilija Helmer Kannisto, Turku 
Dm 8-moottorivaunun 2. luokan istuimien takalevyn muutos. Kun

niakirja ja tuhatkahdeksansataa ( 1 800,-) mk rahapalkintona. 

Tyonjohtaja Yrjo Wendelin, Pasila 
CEmt-vaunun ylavuoteen varmuussalvan kiinnitys. Kunniakirja ja 

tuhat ( 1 000,-) mk rahapalkintona. 

Koneteknikko Jouko Nousiainen, Joensuu 
Hitsaaja Reina Riihola, J oensuu 
50 metristen kiskojen kuormauslaite. Kunniakirjat ja yhteensa 

kuusisataa ( 600,-) mk rahapalkintona. 

Apulaisinsinoori Aimo Anttonen, Joensuu 
Koneteknikko Jouko Nousiainen, Joemuu 
Raideleveyden korjauksessa kaytettava polkynsiirtolaite. Kunnia

kirjat ja yhteensa neljasataa ( 400,-) mk rahapalkintona. 

V aununtarkastaja Toivo Laukkarinen, Pieksiimi:iki 
Tyovaline vaunun vaiintyneiden kasiripojen oikomiseen. Kunnia

kirja ja kolmesataa ( 300,-) mk rahapalkintona. 

Koneenkokooja V eikko Keltamaki, T urku 
Koneenkokooja E. Sillartpiii:i, Turku 
Dm 6-7 moottorivaunun pyoran kiinnitysmutterin suojaus. Kun

niakirjat ja yhteensa kolmesataa ( 300,-) mk rahapalkintona. 

Sahkoasentaja J uhani Suominen, T urku 
Dm 8-9 moottorivaunun tehonsaatokytkimen muutos. Kunniakirja 

ja kaksisataa ( 200,-) mk rahapalkintona. 
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Teippinauhan kaytto osoitelappuina konepajan sisaisissa tavarakulje- 3 
tuksissa. Kunniakirja ja sataviisikymmenta ( 150,-) mk rahapalkin-
tona. 

]arjestelymestari Johannes V. Makela, Seinajoki 
Astimien ja kasiripojen lisaaminen Hka-vaunuihin. Kunniakirja ja 

kaksisataa ( 200,-) mk rahapalkintona. 

Ylikonduktoori Valentin Peltonen, ]oensuu 
Cht-hyttivaunujen paikkanumerokilpien kiinnittaminen kaytavan 

seinaan. Kunniakirja ja kaksisataa ( 200,-) mk rahapalkintona. 

Konduktoori Heimo Moisanen, Oulu 
Huomion kiinnittaminen mahdollisuuksiin helpottaa vaunujen kyt-

kemista kaarteisilla raiteilla. Kunniakirja. 

Ratavartija ] orma V erronen, Eurajoki 
Routakiilauksessa kaytettava kiilausapuri. Kunniakirja. 

Veturinkuljettaja V. Hamalainen, Lieksa 
Huomion kiinnittaminen aurausmerkkien sijoitteluun ratapihoilla. 

Kunniakirja. 

Rakennusmestari Aarne ]aaskelainen, Tampere 
Huomion kiinnittaminen mahdollisuuksiin muuttaa laatikkoauran 

korirakennetta. Kunniakirj a. 

Apulaisasemapiiiillikko Reina Malmivuo, T ampere 
Junista seisakeaikatauluihin tehtavien merkintojen tasmentaminen. 

Kunniakirja. 

Puutavarankirjanpitaja Kauko ]alkanen, Kemi 
Puutavaran merkitsemisessa kaytettava maalimerkkien merkkaus

vhline. Kunniakirja. 

(Jrt n:o 179/17/73, 26. 10. 73.) VT 44/73. 3. 

Erityiset suojajalkineet 4 
Voimassa olevan rautatiehallituksen ja Rautatielaisten Liitto ry:n 

valisen tyontekijoita koskevan tyoehtosopimuksen 22 § :ssa on sovittu 
siita, etta tehtavissa, joissa jalkateraan kohdistuva tapaturmavaara on 
ilmeinen, tyontekijan kayttoon annetaan erityiset suojajalkineet paikal
listen tyoturvallisuustoimikuntien suositusten perusteella. Sopimusmaa
rayksen soveltamisesta rautatiehallitus on antanut seuraavat ohjeet: 
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Tehtavissa, joissa jalkateraan kohdistuva tapaturmavaara on ilmei
nen, tyontekijan kayttoon annetaan maksutta erityiset suojajalkineet 
paikallisten tyoturvallisuustoimikuntien suositusten perusteella. 

Samoin perustein vastaavissa tehtavissa virkasuhteessa olevalle hen
kilolle annetaan maksutta erityiset suojajalkineet. 

Hankintaosaston tekeman sopimuksen mukaan Helsingin ja Tam
pereen piirien alueella kaytetaan Aaltosen Kenkatehtaan, Seinajoen ja 
Oulun piirien alueella Sievin Jalkineen seka Kouvolan, Pieksamaen ja 
Joensuun piirien alueella Saimaan Kenkatehtaan suojajalkineita. Em. 
tehtaiden toimittamien suojajalkineiden kuvastoja on saatavissa han
kintaosaston piiii- ja sivuvarastoista. 

Suojajalkineiden tilausten tulee olla piirin, konepajan tai rautatie
rakennuksen turvallisuustarkastajan vahvistamia sekii piirien, konepa
jojen ja vastaavien paallikoiden hyvaksymia. Tilaukset tulee toimittaa 
hankintaosaston piia- tai sivuvarastoihin, jotka hoitavat niiden edelleen 
kasittelyn saamiensa ohjeiden mukaisesti. 

Koska kunnollinen suojajalkine muutoinkin vahentaa tapaturman
vaaraa, annetaan muillekin kuin edella mainituille mahdollisuus hank
kia omakustannushintaan suojajalkineita liitteenii olevaa lomaketta 
kayttaen. Tilaus ( ks. liite) on talloin lahetettava maksettuna kirjeena 
suoraan osoitteella Oy Renlund Ab, Tukkuosasto, Mikonkatu 7, 
00100 Helsinki 10. 

(Rh n:o 1505/536/73, 25. 10. 73.) VT 44/73. 4. 

Avoimia virkoja ja toimia 

Ylemmiin palkkaluokan apulaisasemapiiiillikon virka (A 23 pl), 
alemman palkkaluokan apulaisasemapiiallikon virka (A 22 pl), alem
man palkkaluokan apulaisasemapaallikon virka (A 21 pl), teknikon 
virka (A 23 pl), neljii ensi luokan kirjurin virkaa (A 20 pl), ylemmiin 
palkkaluokan toisen luokan kirjurin virka (A 19 pl), kahdeksan ylem
miin palkkaluokan toisen luokan kirjurin virkaa (A 18 pl), ylemmiin 
palkkaluokan asemamestarin virka, neljatoista alemman palkkaluokan 
asemamestarin virkaa, kolmetoista alemman palkkaluokan toisen luo
kan kirjurin virkaa, kaksi jarjestelymestarin virkaa, kolmekymmenta
seitseman veturinkuljettajan virkaa, kaksikymmentiiyhdeksan konduk
toorin virkaa, kaksikymmentiiyksi kuormausmestarin virkaa, kolme 
vaihdemiesten esimiehen virkaa ja veturinpuhdistajain esimiehen virka. 
Rautatiehallituksen liikenneosaston paallikolle osoitetut kirjalliset hake
mukset on toimitettava rautatiehallituksen kirjaajalle viimeistaan mar
raskuun 28 paivana 1973 ennen kello 12 (postitse ennen virka-ajan 
paattymista). 
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Edella mainittuihin virkoihin nirnitetyt sijoitetaan toistaiseksi seu- 5 
raavasti: 

y.p. apulaisasemapaallikko (A 23 pl): Helsingin (1 Pjm) liikenne
alueelle, 

a.p. apulaisasemapaiillikko (A 22 pl): Riihimiien ( 1 Ri) liikenne
alueelle, 

a.p. apulaisasemapaiillikko (A 21 pl): Hiimeenlinnan (1 H1) lii
kennealueelle, 

teknikko (A 23 pl) : J oensuun varikolle (1 ) , 
1 luokan kirjurit (A 20 pl) : Helsingin ( 1 Hki), Karjaan ( 1 Kr), 

Turun ( 1 Tku) ja Tampereen ( 1 Tpe) liikennealueille, 
y.p. 2luokan kirjuri (A 19 pl): Turun varikolle (1), 
y.p. 2 luokan kirjurit (A 18 pl): Helsingin ( 1 Hki), Keravan (1 

Ke, 1 Jp), Lahden (1 Lh) ja Seinajoen (3 Sk) liikennealueille sekii 
Seinajoen liikennepiiriin ( 1), 

y.p. asemamestari: Lahden ( 1 Lva) liikennealueelle, 
a.p. asemamestarit: Helsingin liikennepiiriin ( 1) seka Helsingin 

(3 Hki, 1 Kkn, 1 Kni), Keravan ( 2 Ke), Riihimiien (1 Lo), Lahden 
( 1 Lh), Karjaan ( 1 Kr), Joensuun ( 1 Jns, 1 Uim) ja Savonlinnan 
(1 Sl) liikennealueille, 

a.p. 2 luokan kirjurit: Helsingin ( 4 Hki), Hameenlinnan ( 1 H1), 
Lahden ( 4 Lh), Seiniijoen ( 2 Sk) ja Pietarsaaren ( 1 Pts) liikenne
alueille sekii Seiniijoen liikennepiiriin ( 1 ) , 

jarjestelymestarit: Haapamiien (1 Hpk) ja Joensuun (1 Jns) lii
kennealueille, 

veturinkuljettajat: Hameenlinnan (1 H1), Karjaan (1 Kr) ja Toi
jalan ( 1 Tl) liikennealueille sekii Helsingin ( 11 ) , Riihimiien ( 4), 
Tampereen (10), Haapamiien (1), Porin (2), Turun (2), Seinajoen 
( 3 ) ja Ylivieskan ( 1 ) varikoille, 

konduktoorit: Helsingin ( 7 Hki), Riihimiien ( 2 Ri), Lahden ( 1 
Lh), Karjaan (2 Kr), Turun (2 Tku), Tampereen (5 Tpe), Porin 
(1 Mn), Haapamiien (2 Hpk), Rauman (1 Ra), Seiniijoen (2 Sk), 
Vaasan (1 Vs), Ylivieskan (1 Yv), Joensuun (1 Jns) ja Savonlinnan 
( 1 Sl) liikennealueille, 

kuormausmestarit: Helsingin ( 5 Hki), Riihimiien ( 2 Ri), Lahden 
(6 Lh), Karjaan (1 Tms), Tampereen (5 Tpe), Rauman (1 Ra) ja 
V aasan ( 1 V s ) liikennealueille, 

vaihdemiesten esimiehet: Turun (1 Tku), Porin (1 Pri) ja Joen
suun ( 1 Jns) liikennealueille sekii 

veturinpuhdistajain esimies: Seiniijoen varikolle (1). 
Kolme 1 l. sahkoasentajan tointa, 2 l. sahkoasentajan toimi, van

hemman autonasentajan toimi, viisi asetinlaitemiehen tointa, neljakym
mentayksi veturinlammittajan tointa, nelja koneenhoitajan tointa, kol
metoista vaummtarkastajan tointa, neljakymmentakahdeksan vaihde-
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miehen tointa, seitsemiinkymmentiiseitseman junamiehen tointa, huolto
miehen toimi, sataneljakymmentiikolme asemamiehen tointa, kymme
nen vaununvoitelijan tointa, kuusi tallimiehen tointa, neljii apulais
kanslistin (A 11 pl) tointa, viisi apulaiskanslistin (A 10 pl) tointa, 
seitsemiin konttoriapulaisen (A 9 pl) taint a ja neljiitoista konttoriapu
laisen (A 8 pl) tointa. 

Liikenneesasten paallikolle eseitetut kirjalliset hakemukset on tei
mitettava asianemaisen liikennepiirin paiillikolle viimeistaan 28. 11. 
1973. 

Edelliimainittuihin teimiin nimitetyt tullaan sijeittamaan toistai-
seksi seuraavasti: 

1 1. siihkoasentajat: Riihimiien ( 2) ja Haapamaen ( 1) varikoille, 
2 1. siihkoasentaja: Tampereen varikelle ( 1), 
vanhempi autenasentaja: Tampereen varikelle ( 1), 
asetinlaitemiehet: Riihimiien ( 3 Ri), Labden ( 1 Lh) ja Tampereen 

( 1 Tpe) liikennealueille, 
veturinlammittajat: Lahden ( 1 Lva), Karjaan ( 2 Kr, 1 Hnk) ja 

Rauman ( 1 Ra) liikennealueille seka Helsingin ( 10), Riihimaen ( 3 ) , 
Labden ( 1), Tampereen ( 8), Haapamaen (1), Perin ( 2), Turun ( 2), 
Seinajeen ( 6), Ylivieskan ( 1) ja J eensuun ( 2) varikeille, 

keneenheitajat: Tampereen ( 2), Perin ( 1) ja Seiniijeen ( 1) vari
keille 

vaununtarkastajat: Helsingin ( 6), Tampereen ( 1), Haapamiien 
( 2), Perin ( 1), Seinajeen ( 2) ja Jeensuun ( 1) varikeille, 

vaihdemiehet: Helsingin ( 22 Hki), Hiimeenlinnan ( 1 Ill), Lab
den (8 Lh, 2 Lva), Turun (1 Tku), Tampereen (4 Tpe), Perin (2 
Pri), Haapamiien ( 4 Hpk), Rauman (1 Ra) ja Seiniijeen (3 Sk) lii
kennealueille, 

junamiehet: Helsingin (20 Hki), Riihimiien (7 Ri, 1 Hy), Lab
den (2 Ha), Teijalan (5 Tl), Turun (4 Tku, 1 Sle), Tampereen (16 
Tpe), Perin (2 Pri, 1 Mn), Rauman (2 Ra), Seinajeen (5 Sk), Vaa
san ( 4 V s ) , Ylivieskan ( 2 Yv) , Pietarsaaren (1 Pts ) , J eensuun (3 
Jns) ja Lieksan ( 1 Nrm) liikennealueille, 

hueltemies: Riihimiien varikelle ( 1 ) , 
asemamiehet: Helsingin (21 Hki, 1 Pjm, 4 Tkl, 1 Krs), Keravan 

(1 Ke, 2 Jp), Riihimiien (1 Jk, 1 Hy, 2 Lo, 2 Rm), Lahden (11 Lh, 
1 Vrm), Karjaan (6 Kr, 1 Hnk), Teijalan (1 Tl), Turun (10 Tku, 
1 Sle, 1 Pik, 1 Me), Tampereen (22 Tpe, 1 Nea, 1 Vala), Perin 
( 5 Pri, 1 Mn, 1 H va), Haapamiien ( 3 Hpk, 1 Keu), Oriveden ( 2 
Ov), Rauman ( 1 Ra, 1 Kn), Seinajeen (12 Sk, 1 Y st, 1 Alv), V aa
san, (3 V s), Ylivieskan (3 Yv, 1 Nvl), Pietarsaaren ( 1 Pts, 1 Kei), 
Kekkelan (2 Kek), Jeensuun (5 Jns, 1 Uim), Lieksan (1 Hol) ja 
Savenlinnan ( 2 Sl, 1 Par) liikennalueille, 
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vaununvoitelijat: Helsingin (4), Riihimiien (2), Tampereen (2) 5 
ja Seiniijoen ( 2) varikoille, 

tallimiehet: Turun ( 4), Kokkolan ( 1) ja Ylivieskan ( 1) varikoille, 
apulaiskanslistit (All pl): Helsingin (3 Hki) ja Lahden (1 Lh) 

liikennealueille, 
apulaiskanslistit (A 10 pl): Helsingin (2 Hki, 2 Pjm) ja Turun 

( 1 Tku) liikennealueille, 
konttoriapulaiset (A 9 pl) : Helsingin ( 4 Hki), Lahden ( 1 Lh), 

Turun ( 1 Tku) ja Tampereen (1 Tpe) liikennealueille ja 
konttoriapulaiset (A 8 pl) : Helsingin liikennepiiriin ( 1 ) ja Helsin

sinkin ( 8 Hki), Keravan ( 1 Ke), Haapamiien ( 1 Vlp) ja Seiniijoen 
( 1 Sk) liikennealueille sekii Helsingin ( 1) ja Riihimiien ( 1) varikoille. 

HUOM. 
Rautatiehallituksen kirjaajan osoite: Vilhonkatu 13, 00100 Hel

sinki 10. 

Kielitutkinnot rautatieopistossa 6 
VR Kaskylehdessa 8/59.1. julkaistujen rautatiehallituksen 17. 2. 59 antamien 

maaraysten mukaiset kielitutkinnot ruotsin, englannin, venajan, saksan ja ranskan 
kielissa jarjestetaan rautatieopistossa myohemmin asianomaisille lahemmin ilmoi
tettavana aikana joulukuussa 1973. Ilmoittaurumiset lahetetaan ammattiopetus
jaostoon marraskuun 30 paiviian 1973 mennessa. Taydellisen nimen, virka-aseman 
ja virantoimituspaikan lisiiksi on tiilloin mainittava, minka asteisen rutkinnon (vii
tatrujen maiiriiysten §§ 3-6) ja missa kielessii ilmoittautuja aikoo suorittaa. Sa
malla on ilmoitettava mahdollisesti aiemmin a.o. kielessa suoritetru arvosana. 
Kielitaito tutkitaan vain sen asteista arvosanaa varten, mita ilmoittautuminen 
edellyttiiii seka ainoastaan yhdessa kielessa kerrallaan. 

Seuraava rutkintotilaisuus on toukokuussa 1974. (Ami 287/1385, 24. 10.73.) 

Kadonneita henkilokortteja 7 
Helsingin liikennealueen tilapiiiselle asemamiehelle Juha Tapani Pyrhoselle 

v. 1973 annettu henkilokortti n:o 058428 on kadonnut ja kuoletetaan. (Hki lp 
3483/14/73, 24. 10. 73.) 

Konepajatyolaiselle Seijo Dahlmanille kirjoitettu henkilokortti n :o 197817 on 
kadonnut ja kuoletetaan. (Psl knp 23. 10. 73.) 
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Liite: VT 44173. 4. 

Suojajalkinetilaus 

Taydellinen nimi 

Toimi tai ammatti ( tehtava) ......................................... .. .. . 

Tyopaikka I asema . ...... . ....... ... . . ....... ... . ................... ... . 

Suojajalkineen n:o ... . ........ Jalkinetyyppi ilmenee seuraavasta: 

0 Aaltosen 
Kenkatehdas 

0 Saimaan 
Kenkatehdas 

0 Sievin 
Jalkine _.....,.,.__ ..... 

0 massiivikumi-1 
solukumipohja 

0 llimmon-/oljynkesto-/ 
greenlandantura 

0 musta 0 ruskea 0 terasvalipohjalla 

0 puoli-
kenka 

0 varsi-
kenka 0 saapikas ovalimo-

kenka 

Vahvistan 

I 197 

Turvallisuustarkastaja 

Huom. Tilauslomake taytetaan selvasti, halutut vaihtoehdot merkitaan rasteilla 
(X). Lomake liihetetaiin esimiehen valityksella ko. piirin, konepajan tai 
vastaavan turvallisuustarkastajalle vahvistettavaksi seka edelleen varsinai
sen tilauksen tekemiseksi. 
Lomaketta voidaan kiiyttaa myos tilattaessa suojajalkineita nk. omakustan
nuksella, jolloin se asianmukaisesti taytettyna liihetetaan maksullisessa kir
jeessa os. Oy Renlund Ab Tukkuosasto, Mikonkatu 7, 00100 Helsinki 10. 

Liihetys pyydetaan toimittamaan 0 jalkivaatimuksella 

0 postiennakolla 

Liihiosoite: 

Postitoimipaikka: 

Helsinki 1973. Valtion painatuskeskus 



VIRALLISIA 
TIEDOTUKSIA 

1973 N:o 45 
Vllttaus Viralllslln tiedotuksiin merkitaan: VT f/72.2 ( - lehden numero, vuosl, 
asian numero). jakelun muutokset on ilmoltettava painatusjaostoon. 

Tolmltus : Rautatiehallitus, lehtipalvelu. 8. 1f . 1973 

sis ally s: 

1. VR Virallisia tiedotuksia 43 a/73. 
2. Lomaltapaluurahojen ja palkkojen 

maksatus seka ansiolaskelmien 
jakaminen. 

3. Palkkapankki-ilmoitusten kaytto. 
4. Matkakustannusten korvaus matkois

ta maiiraaikaistarkastuksiin. 
5. Jiilkivaatimusten koontiluettelot. 
6. Kasittelyohjeita suoritettaessa SNT

liiton vaunujen vaihtotoita seka ta-

varoiden kuormaamista ja purkamis
ta Suomen rautateilla. 

7. Liikennepaikkojen villimatkat: muu
toksia. 

8. Liikennealuejako. 
9. Lantinen tavarayhdysliikenne: Ulko-

laisten piensailioiden palauttaminen. 
10. Trukkien turvakatokset. 
11. Avoirnia virkoja ja toimia. 
12. Kadonneita henkilokortteja. 

VR Virallisia tiedotuksia 43 a/73 1 
Erillisena on julkaistu VR Virallisia tiedotuksia 43 a/73, jonka si

saltona on: Matkustajalaskenta 11.-17. 11. 197 3. 

Lomaltapaluurahojen ja palkkojen maksatus seka 2 
ansiolaskelmien jakaminen 

Valtiovarainministerio on kirjeellaan n:o P 2722, 18. 10. 1973 Suo
men Pankkiyhdistyksen pyynnosta antanut valtioneuvoston kanslialle 
ja kaikille ministerioille seka niiden alaisille virastoille ja laitoksille 
seuraavat ohjeet lomaltapaluurahojen ja vuoden vaihteessa tapahtuvien 
palkanmaksujen holtamista varten. 

Lomaltapaluurahat 

Valtion virkamiehille suoritetaan lornaltapaluuraha rnarraskuun ai
kana. Pankeille menevista maksatuslistoista on kliytiivii ilmi maksu
paiva, joksi voidaan merkita sellainen piiivii, joka on 3-4 paivaa mak
satuslistan pankille jattopaiviiii rnyohempi. Maksupiiivaii ei saa sijoittaa 
kuukauden vaihteeseen eikii puoliviiliin. 

17809/73 
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2 Palkanmaksu vuoden vaihteessa 

Ylimiiiiraisille ja tilapiiisille virkamiehille 31 piiivana joulukuuta 
1973 ja vakinaisille virkamiehille 2 piiivana tammikuuta 1974 tapah
tuvaa palkanmaksua varten on maksatuslistat toimitettava pankeille jo 
joulukuun 10 paivana alkavalla viikolla, koska pankit ovat joulupyhien 
vuoksi yhtajaksoisesti suljettuna 22-26 paivina joulukuuta seka lisaksi 
lauantaina 29 paivana joulukuuta, jolloin valtion virastoissa tyosken
nellaan. Valtion virastojen ja laitosten osalta tultaneen antamaan paa
tos, jonka mukaan niissa ei tyoskennella maanantaina 31 piiivana joulu
kuuta. Ylimaaraisten ja tilapaisten virkarniesten palkkojen maksu ta
pahtuu kuitenkin tana piiivana, jolloin pankit ovat avoinna· klo 13 
saakka. 

Ansiolaskelmat ( = "palkkaliuska") 

Rahalaitokset ovat jo osittain siirtyneet on line-maksujenvalitysjar
jestelmaan, jolloin ansiolaskelmien jako on muodostunut pankeille 
erittain vaikeaksi. Taman vuoksi v.irastojen ja laitosten olisi valrnistau
duttava suorittamaan ansiolaskelmien jako tyopaikalla. 

Edella olevan johdosta hallinto-osaston johtaja ilmoittaa, etta tili
toimisto antaa asiasta lahemmat ohjeet. 

(Hloj n:o 1491/115/73, 31. 10. 73.) VT 45/73. 2. 

3 Palkkapankki-ilmoitusten kaytto 

4 

Palkkatilin avaamis- ja muutosilmoituksena kehoitetaan kuukausi
palkkaisia palkansaajia kayttamaan henkilotoirnistoista saatavia tata tar
koitusta varten painettuja "Palkkapankki-ilmoitus" -lomakkeita VR 
2962. Rahalaitosten painattarnien erilaisten palkkapankkivaltakirjojen 
kayttoa em. tarkoitukseen olisi syyta valttaa. 

(Tlt 655/10/73, 29. 10. 73.) VT 45/73. 3. 

Matkakustannusten korvaus matkoista maaraaikais
tarkastuksiin 

Viitaten rautatiehallituksen 9. 10. 1968 otsikkoasiassa antamaan 
paatokseen (Kl 44/68.1.) huomautetaan, etta henkiloille, jotka osal
listuvat OTP:n edellyttamiin maaraaikaistarkastuksiin asemapaikkansa 
ulkopuolella, voidaan maksaa ko. maadiyksesta ilmenevin rajoituksin 
vain matkustamiskustannusten korvausta, mutta ei piiivarahaa. Maiitayk
sessa tarkoitetaan matkakustannuksilla nimenomaan samaa kuin mat-
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kustamiskustannuksilla nykyisessa virkaehtosopimuksessa ja tyontekijoi- 4 
den matkakustannusten korvaamista koskevassa valtioneuvoston piHi
toksessii . 

(Hloj n:o Hlo 739/117/73, 2.11. 73.) VT 45/73. 4. 

Jalkivaatimusten koontiluettelot 5 
Postipankin julkaisussa "Postisiirtotilit 1973-1974" siv. 19-20 

mainittu koontikortti tilisiirtokorteista otetaan valittomiisti kiiyttoon 
j alki vaa timuslliken tees sa kaikilla liikennepaikoilla. Tilil tiiottokorteista 
kirjoitetaan koontiluettelo entiseen tapaan (vrt. Kll0/69. 1 ja VT 6/ 
73.8 .). (Tlt 658/230/73, 30. 10. 73. ) VT 45/73. 5. 

Kasittelyohjcita suoritettaessa SNT-lliton vaunujen 6 
vaihtotoita seka tavaroiden kuormaamista 
ja purkamista Suomen rautateillii 

0 i k a i s u: Eraiden otsikkoasiaa koskevissa ohjeissa - VT 40/ 
73. 3 - havaittujen virheellisyyksien johdosta julkaistaan ne tassa 
tarkistettuina kokonaisuudessaan uudelleen: 

Viime elokuun 8-15 piiivina Helsingissa pidetyssa SNT-lliton ja 
Suomen valisessii rautatierajasekakomitean kokouksessa on rom. sovittu 
siitii, etta Suomessa kiiytettavien SNT-liiton rautateiden vaunujen kun
non sailyttamiseksi on Suomen rautateillii noudatettava allamainittuja 
kasittelyohjeita suoritettaessa vaihtotoitii seka tavaroiden kuormaamista 
ja purkamista. 

1. Siirrettaessa vaunuja vaihtotyohon tarkoitetulla vintturilla, on 
vaijerin koukku tai muu laite kiinnitettavii ainoastaan joko vaunun 
siirtosankaan, vaunun paiidyssii automaattikytkimen korvaan tai piiahan 
tahi erityiseen laitteeseen, joka sijoitetaan automaattikytkimen k.itaan. 

2. Vaihtotyot on suoritettava enintiiiin nopeudella 3 km/t veturin 
liihestyessii ( yksinaisen veturin tai veturin vaunujen kanssa) vaunuja 
ja enintaiin nopeudella 5 km/t yksinaisen vaunun tai vaunujonon liihes
tyessii ratapihalla olevia vaunuja riippumatta siita, ovatko vaunut kuor
massa tai tyhjinii ja vaunun akselimaiiriistii riippumatta. 

3. Kuormassa olevan trukin suurin pyorapaino sellaiseen vaunu
lattiaan, joka on varustettu pirkittaisillii tukipalkeilla ( keskipilarin ja 
vaunukehyksen viilillii) saa olla enintiian 2.2 tonnia ja muissa katetuissa 
vaunuissa enintiiiin 1.5 tonnia. Vakiolampovaunuissa, jotka on raken· 
nettu vuonna 1964 tai sen jiilkeen trukin pyorapaino saa olla enintaiin 
1.2 tonnia. Kuormauksissa, jolloin mainitut raja-arvot ylitetaiin, on 
ehdottomasti asetettava vaunun lattialle trukin kulkusuunnnn mukaan 
metalliset levyt paksuudeltaan 4-5 mm. 
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4. Katettuja ja vakiolampovaunuja kuormattaessa kielletaan kayt
tamasta trukkeja, joiden korkeusulottuma tyokunnossa on sellainen, 
etta viili trukin ylapinnasta oviaukon ylareunaan tai vaunun kattoou 
on 100 rom tai vahemman. 

5. Sellaisten trukkien, joiden pyorat tai telaketju on varustettu 
lattian rikkoontumista aiheuttavilla nastoilla, kaytto on kielletty vau· 
nujen sisalla. 

6. Sailiovaunujen luukut ja kannet samoin kuin myos sullm
venttillit ja hanat on suljettava kuormauksen tai purkauksen jhlkeen. 

7. Korkealaitaisten avovaunujen ja ylareunaan asennetut irralliset 
taryttimet, joiden tarkoitus on puhdistaa vaunu kuorman jatteista, 
saavat, rakenteesta riippumatta, kehittaa korkeintaan 9 000 kp:n tary
tysvoiman epakeskoakselien pyorimisnopeuden ollessa 1 400-1 600 
kierrosta minuutissa. 

8. Irrallisen taryttimen kiinnityspintojen, jotka koskettavat kor· 
kealaitaisen avovaunun ylareunaa, on oltava pituudeltaan vaunukorin 
kummallakin puolella vahintaan 3 000 mm. 

9. Irrallinen tarytin on asennettava korkealaitaisen avovaunun 
ylareunaan vuorotellen kunkin telin ylapuolelle ja vaunukorin keskelle 
niin, etta se kattaa kaksi sivulohkoa. Taryttimen kokonaiskayttoaika 
yhta korkealaitaista avovaunua kuormattaessa saa olla korkeintan 7 
minuuttia. 

Irrallista tarytinta sallitaan kaytettavan vain kuohkean tavaran jat
teiden puhdistukseen korkealaitaisista avovaunuista. 

10. Erilaisia konstruktioita olevien taryttimien, jotka taryttavat 
valittomasti jaatynytta tavaraa koskematta vaunun asia, tarytinvoima 
saa olla korkeintaan 20 000 kp epakeskoakseleiden pyorimisnopeuden 
ollessa 1 400-1 600 kierrosta minuutissa. 

Taryttimen kaytto on ehdottomasti kielletty, jos sen osat tarytet
taessa jaatynytta lastia koskettavat suoraan korkealaitaisen avovaunun 
rakenteita. 

(Lt 2. 11.1973, Lko n:o 23379/61/73.) VT 45/73. 6. 

Liikennepaikkojen valimatkat: muutoksia 

15. 11. 1973 lukien avataan Imatrankosken liikennepaikan alainen 
Rautatehtaan raide kappaletavaraliikenteelle seuravin merkinnoin: 

Sarake 1 

Imatrankoski 
Rautatehtaan raide 

Sarake 6 

Ovako Oy:ta varten. 
T lahteviiii kappaletavaraa varten 
asema· ja aluevaunujen rajoissa. 

(Lko 23523/67/73, 1.11. 73.) VT 45/73. 7. 
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Liikennealuejako 8 
Rautatiehallituksen tekemiin p~ii.itoksen (rh n:o 1533/011/73, 

31. 10. 1973) mukaan Kajaanin ja Kontiomaen liikennealueet yhdiste
taiin 1. 1. 1974 lukien Kajaanin liikennealueeksi keskusasemana Kajaa
nin asema. (N:o Lko 23601/011/73, 31. 10. 73.) VT 45/73. 8. 

Liintinen tavarayhdysliikenne: Ulkolaisten piensailioiden g 
palauttaminen 

Viivastymismaksujen valttamiseksi huomautetaan, etta ulkolaisten 
rautateiden omistamat piensailiot on viipymatta palautettava tyhjina 
raja-asemalle, ellei niille paluusuunnassa ole uudelleenkayttoa. Vihreaiin 
kuljetussaatteeseen ( Begleitschein) on aina leimattava seka tulo- etta 
lahtopaiva. Ks. julkaisun Kansainvalinen tavaraliikenne, lantinen, eri
koissopimus 3: Kuljetussailioiden kaytto. 

(Lt n:o Lko 23568/252/73, 30. 10. 73.) VT 45/73. 9. 

Trukkien turvakatokset 10 
Valtioneuvoston paatoksessa n:o 711, 19. 10. 1972 maarataan muun 

muassa: 
Jos trukissa kuljetettava tavara voi pudotessaan vahingoittaa 

ajajaa, trukissa on oltava valvontaviranomaisen hyviiksyma turva
katos. 
Paatos tulee voimaan 1. 1. 1974. 
Kyseessa olevan turvakatoksen tulee olla standardin SFS 2782 mu

kainen. Ko. standardissa maaritellaan lisaksi, etta turvakatos on oltava 
kaikissa korkealle nostavissa trukeissa, jollaisia ovat kaikki liikenne-
osaston trukit . ,. 

Nykyisin lko:n trukeissa olevat turvakatokset eivat lujuutensa puo
lesta tayta standardin vaatimuksia. 

Edella ilmenevasta johtuen on liikennepiirien toimesta ensi tilassa 
tilattava kaikkiin trukkeihin vaatimukset tayttava turvakatos. Tilaukset 
lahetetaan teknilliseen jaostoon, joka huolehtii yhteishankinnasta. Ti
lauksiin on eriteltavii katosten lukumiiiiriit trukkimel'kin ja nostokyvyn 
mukaan. 

Turvakatosten hankinta rahoitetaan liikennepiirien ao. kunnossa
pitovaroista. 

(Lko 23609/51/73, 1.11. 73.) VT 45/73. 10. 
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11 A voimia virkoja ja toimia 

Ap 1 l rakennusmestarin (A 22) virka, toistaiseksi Helsingin rata
piirissa ( Karjaa: viran haltija toimii Karjaan vastuualueen vastaavan 
rakennusmestarin tehtavissa; asunto 2 h + k mukavuuksin varattu); 
yp 2 l rakennusmestarin (A 21) virka, toistaiseksi Seinajoen ratapii
rissa (Kristiinankaupunki; viran haltija toimii Kristiinankaupungin vas
tuualueen vastaavan rakennusmestarin tehtavissa) ja 2 l rakennusmes
tarin (A 19) virka, toistaiseksi Pieksamaen ratapiirissa Kontiomaen 
vastuualueella ( Kontiomaki). Rataosaston johtajalle osoitetut hakemuk
set on toimitettava rautatiehallituksen lci.rjaajalle viimeistaan 5. 12. 
1973 ennen kello 12 ( postitse ennen virka-ajan paattymista). 

Rataesimiehen toimi, toistaiseksi Helsingin ratapiirissa Lahden vas
tuualueella ( Antetus; asunto varattu). Rataosaston johtajalle osoitetut 
hakemukset on toimitettava Helsingin ratapiirin paallikolle viimeistaan 
5. 12. 1973. 

Kuusi k01zduktoorin virkaa. Rautatiehallituksen liikenneosaston 
paallikolle osoitetut kirjalliset hakemukset on toimitettava rautatiehalli- · 
tuksen kirjaajalle viimeistaao joulukuun 5 paivaoa 1973 ennen kello 
12 ( postitse ennen virka-ajan paattymista). Edella mainittuihin virkoi
hin nimitetyt sijoitetaan toistaiseksi Kontiomaen ( 6 Kon) liikenne
alueelle. 

Nelja vaihdemiehen tointa. Liikenneosaston paallikolle osoitetut 
kirjalliset hakemukset on toimitettava asianomaisen liikennepiirin paal
likolle viimeistaan 5. 12. 1973. Edella mainittuihin toimiin nimitetyt 
tullaan sijoittamaan toistaiseksi Kontiomaen ( 4 Kon) liikennealueelle. 

Huom. 

Rautatiehallituksen kirjaajan osoite: Vilhonk. 13, 00100 Hel
inki 10. 

12 Kadonneita henkilokortteja 

Riihimiien liikennealueen tilapiiiselle asemamiehelle Pentti Olavi Kymiiliiiselle 
annettu henkilokortti n:o 178603 on kadonnut 15. 10. 1973 ja kuoletetaan. (Hki 
lp 3578/14773, 31. 10. 73.) 





Ajankohtaista 

L u m i ja j ii ii tyopaikalla merkitseviit varovaisuuden kaksinkertaistamista! 
Paitsi etta lumi hidastaa lliU"UIIlistasi, se vaimentaa myos aiinen - liihestyviin 
junan tai varoituksen - kuulumista. Jiiiitynyt lumi raiteiden tai kiskojen viilissii 
yhdessii kiireen kanssa saattavat muodostua kohtalokkaaksi. Noudata tiistii syystii 
varovaisuutta, viiltii tarpeetonta ja vaarallista kiirettii. Esimiehen tehtiiviin kuuluu 
huolehtia tyota haittaavien ja vaarantavien lumivallien poistamisesta ja teiden ja 
polkujen ajoittaisesta hiekottamisesta. 

Helsinki 1973. Valtion painaruskeskus 
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1973 N:o 46 

Viittaus Vlralllslln tledotukslln merkltiin: VT t{Tl.2 (- lehden numero, vuoalt 
asian numero). Jakelun muutokset on llmoitettava palnatusjaostoon. 
To I mIt us: Rautatiehallitus, lehtlpalvelu. ts.u. 1973 

Sis iiI I y s: 

1. Tyoskentely valtionrautateilla 7. 12. 
1973 ja 31. 12. 1973. 

2. Valtion virkamiesten luottamus
miessopimuksen soveltamisohjeet 
valtionrautateillii. 

3. Puutavaran rahdittaminen 1. 1. 1974 
alkaen. 

4. Vaunujen ryhmitteiy- ja tavarajunien 
kokoonpano-ohjeet. 

5. Vaunukuormien nouto- ja kotiin
kuljetukset. 

6. Ensiaputarpeistojen ja -tarvikkeiden 
tilaaminen ja tiiydentiiminen. 

7. Avoimia virkoja ja toimia. 
8. Nimityksia. 
9. Eroja. 

10. Kadonneita henkilokortteja. 

Tyoskentely valtionrautateillii 7. 12. 1973 ja 31. 12. 1973 1 
1. Tyoskentely valtion virastoissa 7. 12. ja 31. 12. 1973 

Valtioneuvosto on lokakuun 24 paivana 1973 valtiovarainministe
rion esittelysta ja nojautuen 20 paivana kesakuuta 1960 tyoajasta ja 
vuosilomista valtion virastoissa ja laitoksissa annetun asetuksen (294/ 
60) 2 § :n 1 momenttiin, sellaisena kuin se on 28 paivana marraskuuta 
1969 annetussa asetuksessa (722/69) paattanyt, etta valtion vitas
toissa ei tyoskennella perjantaina 7 paivana joulukuuta 1973 ja maa
nantaina 31 paivana joulukuuta 197 3 ja etta naita paivia vastaavasti 
valtion virastoissa tyoskennellaan lauantaina joulukuun 1 paivana 1973 
seka lauantaina joulukuun 15 paivana 1973. 

2. Tyoaikalain alaisten virkamiesten tyoaikajarjestelyt 

Joulukuun 7 paivaksi sattuva perjantaipaiva ja 31 paivaksi sattuva 
maanantaipaiva ovat yleensa tyopaivia. Nama paivat on kuitenkin 
useilla aloilla jiirjestetty vapaapaiviksi siten, etta naiden paivien tyo
aikaa vastaavat tyotunnit tehdaan edelta pain tiettyna paivana. Tasta 
johtuen on valtiovarainministerio toisaalta ja valtion vitkamiehia edus
tavat keskusjarjestot sopineet siita, etta vastaavasti voidaan menetella 

18156/73 
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myos tyoaikalain alaisten valtion virkamiesten osalta. Sopimuksen on 
valtioneuvosto virkaehtosopimuslain ( 664/70) mukaan hyvaksynyt 
lokakuun 24 paivana 1973. 

Edella olevan johdosta rautatiehallitus ilmoittaa, etta tyoaikalain 
alaisten valtion virkamiesten osalta joulukuun 7 piiivan 1973 tyoaika 
tehdaan sisiiiin lauantaina joulukuun 1 piiiviinii 1973, milloin tiimii on 
toiden jarjestelyn vuoksi mahdollista huomioon ottaen muiden viras
tossa tyoskentelevien virkamiesten ja tyontekijoiden tyoajat. Talloin 
siis perjantai joulukuun 7 piiivii 1973 on vapaapiiivii ja lauantai joulu
kuun 1 piiivii 1973 tyopiiiva. Vastaavasti siirretiiiin joulukuun 31 pal
van 197 3 tyoaika tehtiivaksi sisaiin lauantaina joulukuun 15 piiiviinii 
1973 jolloin joulukuun 31 piiivii 1973 on vapaapiiiva ja lauantai joulu
kuun 15 piiivii 1973 tyopiiivii. 

Edellii olevista tyoaikajarjestelyistii johtuen on siiiinnollinen tyoaika 
tyoaikalain 5 § :n mukaisesti jarjestetyssii tyossii 2. 12. piiiittyviillii vii
kolla 48 tuntia ja joulukuun ensimmiiisen viikon siiiinnollinen tyoaika 
itsenaisyyspiiivii huomioon ottaen 24 tuntia. 

Vastaavasti on siiiinnollinen tyoaika 16. 12. piiiittyviillii viikolla 48 
tuntia ja tammikuun ensimmiiisen viikon 197 4 tyoaika uudenvuoden
piiivii huomioon ottaen 24 tuntia. 

Tyoaikalain 6 § :n mukaisesti jiirjestetyssii tyossii on siiiinnollinen 
tyoaika 8. 12. paiittyviillii tyojaksolla, siinakin tapauksessa, etta ko. 
sisaiinteko 1. 12. 197 3 liikenteen hoi don kannalta tarpeelliset tehtiiviit 
huomioon ottaen voidaan toteuttaa, 114 t 17 min. Sen sijaan, mikali 
31. 12. paivan sisaiinteko 15. 12. 1973 vastaavasti voidaan toteuttaa, 
on 29. 12. 1973 paattyviin tyojakson saiinnollinen tyoaika siirretyn tyo
vuoron tuntimiiiiraii pi tempi ( 120 t + tyovuoron pituus) ja siiiinnolli
nen tyoaika 19. 1. 197 4 paattyviillii tyojaksolla vastaavasti siirretyn 
tyovuoron tuntimiiaraii lyhyempi ( 114 t 17 min - tyovuoron pituus). 

3. Tyoaikajarjestelyt tyosopimussuhteessa olevien tyoaikalain alaisten 
henkiloiden osalta 

Rautatiehallitus ja toiselta puolen Rautatieliiisten Liitto ry, Rauta
tievirkamiesliitto ry ja VR Teknilliset ry ovat sopineet vastaavasta 
tyoajan jarjestelystii seuraavasti: 

T yoaikalain 5 § : n alaisissa toissii perj an tai 7. 12. 19 7 3 j a maanan tai 
31. 12. 1973, jotka normaalien tyoaikajiirjestelyjen mukaisesti olisivat 
tyopaiviii, ovat vapaapiiivia, jotka tehdaiin sisiiiin lauantaina 1. 12. 1973 
ja 15. 12. 1973. Viikkoylityotii on tiilloin se tyo, joka 2. 12. 1973 paat
tyviilla viikolla ylittaii 48 tuntia ja 9. 12. 1973 piiiittyvallii viikolla 24 
tuntia, sekii vastaavasti 16. 12. 1973 piiattyviillii viikolla 48 tuntia ja 
6. 1. 1974 piiiittyviilla viikolla 24 tunti~1.. Viikkoylityotii laskettaessa ei 
piiivittaistii ylityota oteta huomioon. 
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Tyoaikalain 6 §:n alaisissa t01ssa annetaan 7. 12. 1973 ja 31.12. 1 
197 3 vapaapiiivaksi siina maarin kuin se liikenteen hoidon kannalta 
tarpeellisten tehtavien vuoksi on mahdollista. Koska 1. 12. ja 7. 12. 
kuuluvat samaan tyojaksoon, mutta sen sijaan 15. 12. ja 31. 12. eri 
tyojaksoihin, ylityokorvaukset lasketaan ko. tapauksissa 8. 12. 1973 
paattyvalta tyojaksolta 112 tyotunnin jalkeen, 29. 12. 1973 paattyvalta 
tyojaksolta 128 tyotunnin jalkeen ja 19. 1. 1974 paiittyvalta tyojaksolta 
104 tyotunnin jalkeen. 

(Rh/hlo n:o 1518/10/73, 8. 11. 73.) VT 46/73. 1. 

V altion virkamiesten luottamusmiessopimuksen 2 
soveltamisohjeet valtionrautateilla 

Rautatiehallituksen sekii erikseen Rautatielaisten Liitto r.y:n, Rauta
tievirkamiesllitto r.y:n ja Suomen Veturimiesten Liitto r.y:n kesken on 
6. 11. 1973 sovittu valtionrautateiden virkamiesten luottamusmiessopi
muksen soveltamisohjeisiin liittyvissa poytakirjoissa olevaan luottamus
miehen virkamatkoja ko&kevaan pykalaan (RL 5 §, RVL 3 §, SVML 
4 §) lisattaviiksi seuraavan sisiiltoinen 2 momentti: 

"Virkamatkaksi katsotaan myos matka, joka aiheutuu siita, etta 
paaluottamusmiehen varamies joutuu tyonantajan kanssa kullakin ker
ralla erikseen tehdyn sopimuksen mukaisesti hoitamaan paaluottamus
miehen tehtiivia oman varsinaisen asuin- ja virkapaikkansa ulkopuo
lella." 

(Rh/hlo n:o 1144/10/73, 7 . 11. 1973; Vert. VT 20/72. 2.) VT 
46/73. 2. 

Puutavaran rahdittaminen 1. 1. 197 4 alkaen 3 
Kaikissa puutavaran metsii- ja maantiekuljetuksissa on siirrytty 

mitta- ja maksuperusteena kayttamaan ikiintokuutiometria, jonka viral
lisena lyhennyksena kaytetaiin merkintaa m3 

( merkinnat k-m3 tai 
km3 saattavat myos esiintya). Yhdenmukaisuuden vuoksi on rautatie
hallitus piiattanyt, etta myos rautatiekuljetusten rahdinmaksuperusteena 
nykyisin kiiytettavat pinokuutiometrit ( pm3

) ja teknilliset kuutiojalat 
( j3 ) muutetaan 1. 1. 197 4 lukien kiintokuutiometreiksi ( m3

). 

Muutoksen johdosta painatetaan tariffitaulukoiden taulukot 29 ja 
30 uudelleen. Irtomittoja (pm3 ja j3 ) kiintokuutiometreiksi muunnet
taessa on kiiytetty eri puutavaralajien osalta eri kertoimia ja taman 
vuoksi on uudet taulukot laadittu siten, etta kullekin eri puutavara
luokalle on maiiratty omat hinnoituslukunsa. Samasta syysta on jou
duttu ottamaan kiiyttoon myos kaksi eri P4 luokkaa, P4 H luokkaan 
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kuuluvat tuoreet havukuitupuut (koodinumero 315) ja P4 K luokkaan 
kaikki koivukuitupuut ( koodinumero 311). Taulukossa 30 on mai
nittu kutakin hinnoituslukua vastaava yksikkohinta kiintokuutiometriii 
kohden sekii ne viihimmiiismaiiriit, jotka vaaditaan eri painoluokkien 
sovel tamiseksi. 

Kiintokuutiometrien asemasta saatetaan rahtikirjoissa edelleenkin 
kiiyttiiii irtomittoja (pm3 tai j3 ) liihetyksen maiiriin merkintiinii. Niiitii 
irtomittoja vastaavat hinnoitusluvut ja yksikkohinnat saadaan myos 
taulukosta 30. Kunkin luokan kohdalla on mainittu se luku, joka vii
hennetaiin kiintokuutiometrin yksikkohintaa vastaavasta hinnoituslu
vusta. Niiin viihennetyn hinnoitusluvun yksikkohinnalla kerrotaan rahti
kirjaan merkitty pinokuutiometrimiiiirii, jolloin saadaan liihetyksen lo
pullinen rahti. Kuutiojalkojen osalta on kuitenkin huomattava, etta 
vahennetty hinnoitusluku antaa kymmenen ( 10) kuutiojalan rahdin, 
joka siis on otettava huomioon lopullista rahtia laskettaessa. 

Jos samaan liihetykseen kuuluu sekii kiintokuutioina etta irtomit
toina ilmoitettuja eriii, on vaunuryhmiikuljetuksissa koko liihetys muun
nettava kiintokuutiometreiksi, jonka perusteella maiiriiytyy mahdollinen 
hinnoitusluvun vahennys. Muuntokertoimet on ilmoitettu taulukossa 
29, samoin myos ne ohjepainot, joiden mukaan kiintokuutiometrit 
lasketaan kiloina, jos ryhmaiin kuuluu muutakin tavaraa. 

Tariffitaulukoiden taulukot "31 A Luokkien P1 ja P3 maksutau
lukot" ja "31 C Luokkien T1 ja T2 maksutaulukot" poistetaan kiiy
tostii 1.1.1974 lukien, joten maksutaulukkona luo
k a s t a r i i p p u m a t t a k a y t e t a an t a u '1 u k k o a "3 1 B 
L u o k k i e n P 2 j a P 4 m a k s u t a u l u k o t", jonka otsikko 
muutetaan seuraavaksi: "31 Puutavaraluokkien maksutaulukot". 

Puutavaralahetysten vahimmiit maksut maaraytyvat siis edelleen 
vahimpien kuutiomiiiirien perusteella, eikii rahditukseen sovelleta vajaa
painosta annettuja miiiirayksia. Vahimpien maksujen osalta rautatie
hallitus on piiiittiinyt, etta myos puutavaroiden rahdittamisessa tullaan 
1.4. 1974 lukien soveltamaan vaunukuormien yleisiii viihimpiii maksuja. 

Edella olevan johdosta tehdaan tariffisaiinnon lisiimiiiirayksiin, tava
ranluokitustaulukkoon ja tariffitaulukoihin seuraavat muutokset ja li
siiykset. 

Tariffisiiiinnon 38 §:n lisiimaariiykset 10, 11 ja 12 muutetaan seu
raaviksi: 

D. P u uta v a ran erik o is 1 u o kat 

10. Eriiiden puutavaroiden rahditusta varten on otettu kiiyttoon 
kiintokuutiometreihin (m3 ) perustuvat luokat P1, P2, P3, P4 H, P4 K, 
T1 ja T2. Tavaranluokitustaulukossa on mainittu mihin luokkaan mi
kin puutavaralaji kuuluu. 
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Tariffitaulukoissa ( taulukko 30) on ilmoitettu kunkin luokan 15 3 
tannin painoluokan hinnoitusluvut seka niita vastaavat yksikkohinnat 
kiintokuutiometria ( m3

) kohden eri valimatkoilla. Tariffitaulukoissa 
( taulukko 30) on niin ikaan mainittu kuinka monelta kuutiometrilta 
kuljetusmaksu 15, 20 tai 25 tannin painoluokkia sovellettaessa on 
vahintaan laskettava. Nain lasketut, 15 tannin painoluokan rahdit ovat 
puutavaraluokkien vahimpia maksuja. P ja T luokkien rahdittamiseen 
ei sovelleta vajaapainorahditusta. 

Jos rahtikirjassa puutavaramaara on ilmoitettu pinokuutiometreina 
(pm3

) tai kuutiojalkoina (jl), on rahti laskettava tariffitaulukoissa 
( taulukot 29 ja 30) annettujen ohjeiden mukaan. 

Jos samaan rahtikirjaan on merkitty useaan eri luokkaan kutrluvia 
puutavaroita, sovelletaan kuhunkin eri luokkaan sita painoluokkaa, 
joka maaraytyy kunkin luokan osalta kahta vaunun akselia kohden 
keskimaarin kuormattujen kuutiometrien perusteella. Jos samassa vau
nussa on eri luok:kien tavaroita, maarliytyy vlihin maksu ja kaytettlivli 
painoluokka suurimman kuutiomliaran mukaan. Eri painoluokkiin kuu
luvlen erien rahdittamisesta ks. myos 7 lm:n toinen kappale. 

Puutavarallihetysten rahtikirjoihin on merkittlivli paitsi rahdituspe
rusteena kiiytetty kuutiomalirli (m3

, pm3 tai j3 ) myos llihetyksen ar
vioitu to de l1 in en paino (ks. tariffitatrlukoiden taulukko 29), 
vaikka sitli ei kaytetlikaan rahdinlaskun perusteena. Tukki- ja pylvas
llihetyksissa on rahtikirjaan merkittlivli tukkien tai pylviiiden kappale
luku. 

Vaunuryhmiikuljetusten osalta ks. kohta E. 

E. V a u n u r y h m li k u 1 j e t u k s e t 

11. Kun sama llihettajli on kuormannut yhtena vaunuryhmana sa
malla kertaa liihetettavliksi samalta liikennepaikalta samalle mliliralii
kennepaikalle vahintaan 500 tonnia tavaraa tai rahti lasketaan vlihin
tlilin tiiltli painolta, lasketaan rahti sen hinnoitusluvun mukaan, joka 
saadaan, kun muuten kaytettavlista 15, 20 tai 25 tannin painoluokan 
hinnoitusluvusta vlihennetlian luku 4. 

Puutavarakuljetusten osalta tehdaan tlimli vlihennys hinnoituslu
vuista luokissa P1-P4 ja T1-T2, jos samalla kertaa llihetetyn tava
ran mlilirli on vlihintlilin 600 kiintokuutiometrili, 1 000 pinokuutio
metrili tai 15 000 kuutiojalkaa. 

Jos llihetysmliarli P ja T luokkien tavaroiden osalta on ilmoitettu 
osittain kiintomittoina ja osittain irtomittoina, muunnetaan irtomitat 
kiintokuutiometreiksi tariffitaulukoissa ( taulukko 29) manitulla ta
valla. Jos llihetykseen puutavaroiden lisiiksi kuuluu painon mukaan 
rahditettavaa tavaraa, kiiytetlilin 'kiintokuutiometrien painona samoin 
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taulukossa 29 mainittuja puutavaran ohjepainoja lahetyksen kokonais
painoa maarattaessa. 

12. Rahti lasketaan kuhunkin rahtikirjaan kunkin painoon perus
tuvan rahtiluokan ( 6-10 ja H1-H2) osalta siihen kuuluvan tavaran 
yhteenlasketun kokonaispainon ja ao. painoluokan perusteella. 

Puutavaraluokkien (P1-P4 ja T1-T2) rahti lasketaan siten, etta 
kunkin luokan kuutiomaara rkerrotaan ko. painoluokan kuution yksik
kohinnalla ( tariffitaulukoiden taulukko 30). 

Tavaraluokitustaulukon aakkosellisen osan nimikkeen 311 paperi
puut: koivupuusta Juokka P4 muutetaan luokaksi P4 K ja nimikrkeen 
315 paperipuut: havupuusta, kuorimattomat: tuoreet lo.kka P4 luokaksi 
P4H. 

Tariffitaulukoiden taulukko 22 kohtaan 17 lisataan: 

Liikenneosaston pukkinostureiden kayttomaksut: 

pinotavara ja tukit, rahditus kiintokuutiometrilta 0,25 mk 

Liikenneosaston mobiilinosturien ja puutavaratrukkien kayttomak-
sut: 

Puutavaran kasittelyssa: 

Ajoneuvosta rautatievaunuun tai -vaunusta nostettaessa: 

pinotavara, rahditus kiintokuutiometrilta 0,40 mk 

(Rh n:o 1494/241/73, 7. 11. 73.) VT 46/73. 3. 
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Vaunujen ryhmittely- ja tavarajunien kokoonpano-ohjeet 4 
Ohjeisiin on tehty seuraavia muutoksia : 

Sivu Muutos 1. 2. 3. 4. 5. 6. 
1. liikennepiiri Helsinki 

112.2 poi stet. 1219 T Tampere 
lisiit. 2033 T Tampere 

ma-su Ri 
1500 tn Tpe 1 1057 Sk 305101 
SNTL-vaunuja Vna-Tpe 

3. liikennepiiri Tampere 

301.1 muutet. 3410 T Tampere 
ma-pe 

302.1 muutet. 3806 T Tampere 
ma 

303.1 lisiit. 3436 T Tampere 
Ia 11.30Jsk 
1300 tn 11.40 12.00Jiis 

13.25 14.000v 
15.10 Tpe 

PEIPOHJA 
306.1 lisiit. 3806 T Tampere 

Ia 09.35Pej 
0750 tn 12.45 Tpe 1 

309.2 muutet. 3417 T Haapamiiki 
pe 

309.2 lisiit. 3437 T Jiimsiinkoski 
Ia 07.00Tpe 1,2 
1300 tn 09.37 09.55Jiis 2 

10.05 Jsk 1 
309.5 poistet. 3803 T Harjavalta 
309.5 muutet. 3809 T Pori 

1300 tn 

4. liikennepiiri Seiniijoki 
403.1 muutet. 4341 T Pyhiikumpu 

su-pe 
403.1 muutet. 4345 T Pyhiikumpu 

ma-la 
4032 poistet. 4347 T Pyhiikumpu 
404.1 muutet. 4340 T Kokkola 

ma-la 
404.1 muutet. 4342 T Ylivieska 

ti, ke 
404.1 muutet. 4346 T Kokkola 

ma-la 
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4 404.1 poistet. 4348 T Ylivieska 
407.1 poistet. 4206 T Kokkola 
407.2 muutet. 4343 T Pyh1ikumpu 

ti, ke 
407.2 lisar. 4349 T Karvoskyla 

la 12.51Yv 
515 tn 03.26 Kva 
Ome-vaunujen palaurus Hva-Kva 

407.2 poistet. 5046 T Kokkola 

6. llikennepiiti Pieksiimiiki 

603.2 poistet. 6915 T lJinekoski 

605.3 lis at. 6711 T .Ammansaari 
ma-pe 07.10Kon 1 
0800 tn 09.30 Am 1 

606.1 lisat. 6120 T Pieksamili 
ti 20.08Kuo 1 
0800 tn 22.37 Pro 1 7030 Tpe 
Malmikuljerus Lui-Hva 

606.2 muutet. 6208 T Pieksamili 
ma-pe Kuo 1 
0870 tn Pro 1 6022 Hma 6024 

Kta 6634 Kv 
6409 Jns 

lis at. 6129 T Siilinjarvi 
ti Kuo 1,2 
0800 tn Sij 2 6105 Lui 

(Lui 1) 
Malmivaunujen palautus Hva-Lui 

607.1 poistet. 6130 T Pieksamili 
muutet. 6144 T Kuopio 

ma-la Lui 
0960 tn 11.10 13.26Sij 

607.1 muutet. 6152 T Kuopio 
rna, ke, pe 
0960 tn 

lisat. 6152 T Siilinjarvi 
ti 09.30Lui 1 
0800 tn 11.10 Sii 6150 Kuo 

(Pro 1) 
Malmikuljerus Lui-Hva 

609.2 poistet. 6036 T Tampere 

609.2 lisar. 6036 T 15 .25Haapamili 
ti-pe 21.22 Pro 1,2 
1600 to Hftk 2 

( pe 1) 

610.1 lisat. 6105 T Luikonlahti 
ti 11.24Sij 1 
0800 tn 13.10 Lui 1 
Malmivaunujen palautus Hva-Lui 
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610.1 lisat. 6150 T Kuopio 
ti 18.28Sij 1 
0800 tn 19.03 Kuo 6120 Pro 

(Pro 1) 
Malmikuljetus Lui-Hva 

.AMM.ANSAARI 

612.1 Iisat. 6712 T Kontioroaki 
roa-pe 10.20Aro 1 
0800 tn 12.40 Kon 1 6508 01 6702 Nrro 

Lis Jns 6220 Kaj 
Pro 6204 Ilm Kuo 

613.2 poistet. 6906 T Jyvaskyla 

" 
lis at. 6908 T Jyvaskyla 

Ia 13.50.Aki 1 
0960 tn 17.17 Jy 1 

" 
poistet. 6914 T Jyvaskyla 

(N:o Lko 23349/63/73, 8. 11. 73.) VT 46/73. 4. 

Vaunukuormien nouto- ja kotiinkuljetukset 

Vaunukuormien nouto- ja kotiinkuljetusmaksujen laskuttamista 
varten kayttoon otettavan laskutustositteen, 1om. VR 2027, painos on 
valmistunut. Lomakkeet on 50-lehden niteissa ja ne on tilattava suo
raan painatusjaostosta. (Ks. Vaunukuormien nouto- ja kotiinkuljetus
maksujen tilitysohjeet VT 29 a/73). 

(Tit 681/230/73, 9. 11. 73.) VT 46/73. 5. 

4 

5 

Ensiaputarpeistojen ja -tarvikkeiden tilaaminen ja 6 
tiiydentaminen 

Helsingin paavarastoon taydennettaviiksi liihetetyista sidetarvike
laatikoista puuttuu valitettavan usein tata toimenpidetta koskeva tilaus. 
Taman takia kehoitetaan kaikkia asianomaisia vastaisuudessa kaytta
maiin em. tilauksena Varastomaarays-lomaketta (3915) ja merkitaan 
siihen mm.: 

X kpl 
214. Ensiaputarvikkeita 
Sidetarvikelaatikoiden 
taydennys. 

Otsikkoasiaa koskevat ohjeet ovat "Ohjesaiinnossa toimenpiteista 
rautatieonnettomuuksien sattuessa" ( OTRO) ja maarataan niissa seu
raavaa: 
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6 §. 
Ensiaputarpeistot 

3. Ensiaputarpeistot tilataan maaraysten mukaisia yleisia menet
telytapoja noudattaen Helsingin varastosta sen osaston laskuun, jonka 
viranomaisten huollettavaksi ja jonka osaston kustannuksella kunnossa
pidettaviiksi ensiaputarpeisto taman ohjesaannon mukaan kulloinkin 
kuuluu. 

6. Kun sidetarvikelaatikkoa on jouduttu kayttamaan tai kun sen 
lyijyke on sarkynyt tai murrettu, on laatikko ensi tilassa lahetettava 
Helsingin varastoon taydennettaviiksi ja uudelleen sinetoitii.vaksi. 

(Hki pavto n:o 643/00/73, 7. 11. 73.) VT 46/73. 6. 

7 A voimia virkoja ja toimia 

8 

1 l vanhemman toimistorakennusmestarin (A 24) virka, toistai
seksi Pieksiimaen ratapiirin toimistossa ( Pieksiimaki) ja 2 l rakennus
mestarin (A 19) virka, toistaiseksi Kouvolan ratapiirissii. Kouvolan 
vastuualueella ( Kouvola). 

Rataosaston johtajalle osoitetut hakemukset on toimitettava rauta
tiehallituksen kirjaajalle viimeistaii.n 12. 12. 1973 ennen kello 12 ( pos
titse ennen virka-ajan paattymistii.). 

Apulaiskanslistin (A 10) toimi, toistaiseksi Tampereen ratapiirin 
toimistossa ( Tampere). Rataosaston johtajalle osoitetut hakemukset on 
toimitettava Tampereen ratapiirin paallikolle viimeistiiii.n 12. 12. 1973. 

HUOM. 

Rautatiehallituksen kirjaajan osoite: Vilhonkatu 13, 00100 Hel
sinki 10. 

Nimityksiii 

Hallinto-osasto 

Ylim. ap. 2 lk kirjurin (A 15) toimeen konttoriapulainen Aila Vilhelroiina 
Koskimiiki. 

Talousosasto 

Konttoripliiillikoo virkaan (A 29) ylim. konttoriplilillikko Matti Sulo Kosooen 
ja ylim. konttoripliiillikon toimeen (A 28) kamreeri Viljo Eemeli Nyklinen. 
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Liikenneosasto 

1 lk liikennetarkastajan virkaan 2 lk liikennetarkastaja (A 25) Pauli J uhani 
Kopperi, 1 lk kirjurin virkoihin (A 20) yp. 2 lk kirjurit (A 19) Helke Keiniinen 
ja Walfrid Wilhelm Wahlberg. Helsingin liikennepiiri : 1 lk kirjurin virkaan 
(A 21) (Helsinki) 1 lk kirjuri (A 20) Martti Ilmari Suuronen, 1 lk kirjurin vir
koihin (A 20) (Helsingin lp) yp. 2 lk kirjurit (A 19) Eero Antero Huhtala, 
(Helsinki) Mikko Yrjo Raitamo ja yp. 2 lk kirjuri (A 18) Seppo Kullervo Vuo
rimaa, yp. 2 lk. kirjurin virkoihin (A 19) (Helsinki) yp. 2 lk kirjurit (A 18) 
Lauri Eemeli Kivinen, (Lahti) Maire Emilia Joutsen, yp. asemamestarin virkaan 
(Lahti) ap. asemamestari Ensio Viktor Backlund, yp. 2 lk kirjurin virkoihin 
(A 18) (Helsingin lp) ap. asemamestari Paavo Ilmari Korhonen, ylim. 3 lk kirju
rit Vesa Antero Jappinen, Olavi Eemil Lampinen, (Helsinki) ap. asemamestari 
Maija-Liisa Hiihtola, ap. 2 lk kirjurit Kaisa Liisa Suhonen, Berith Mary-Ann He
lena Koskinen, Aira Anneli Salo, Paula Ellen Koski, (Lahti) Hilkka lnkeri Ka
miirainen, Maija-Liisa Tohkanen, (Riihimaki) ylim. 3 lk kirjurit Teuvo Antero 
Pikkarainen, (Karjaa) Ralf Axel Arnold Grundstrom, ap. asemamestarin virkoihin 
(Rajamiiki) ylim. 3 lk kirjurit Jarmo Reijo Jarvinen, (Lahti) Risto Samuli Sal
minen, ( Helsingin lp) Aimo Kalevi Sjostedt ja apulai~kanslisti (A 10) Terttu 
Anneli lmmonen, ap. 2 lk kirjurin virkoihin (Helsinki) ylim. 3 lk kirjuri Pauli 
Johannes Kerola, apulaiskanslistit (A 10) Lempi Ann Mari Pitkanen, (Helsingin 
lp) Eila Kirsti Liisa Pakarinen, (Helsinki) apulaiskanslistit (A 11) Aili Annikki 
Koskinen, lrja Marjatta Tiusanen, (Malmi) Alii Mielikki Silamurto, (Riihimiiki) 
ylim. 3 lk kirjuri Ella Annikki Virta, asemamies Heikki Sakari Kangasmiiki, 
(Karjaa) tilap. toimistoapulainen Maj-Lis Tellervo Lindqvist, jarjestelymestarin 
virkaan (Helsinki) konduktoori Seppo Asser Turunen, konduktoorin virkoihin 
(Helsinki) kuormausmestarit Eino Pietari Rajakangas, Unto Kalervo Rytimaa, 
Olli Antero Vuorialho, Otto Olavi Kiirkkainen, junamiehet Unto Ilmari Nissi, 
Eero Viljo Helin, Eino Johannes Kallionpaa, Mikko Tormiinen, Benjam Joru, 
Tuomo Tapio Lindell, Esko Aatos Korkala, Viljo Matias Kassinen, Yrjo Olavi 
Huumonen, Erkki Ripatti, Tauno Hyvarinen, Martti Albert Sinkkonen, Pauli 
Olavi Raudaskoski, Eeto Antero Rautio, Martti Kalevi Vidgren, (Riihimiiki) Esko 
Ensio Areva, Pekka Eemil Tiitinen, (Lahti) kuormausmestarit Vilho Johannes 
Heikkuri, (Karjaa) Jar! Erik Lindlof, Eino Artturi Mannervaara, kuormausmes
tarin virkoihin (Helsinki) junamiehet Sulo Rainer Heinonen, Heikki Olavi Kono
nen, asemamiehet Aulis Anttl Henrikki Tikka, Kalervo Paavo Ensio Virtanen, 
apulaiskanslistin toimiin (A 11) (Helsinki) apulaiskanslistit (A 10) Helmi Lydia 
Terho, Sinikka Liisa Salo, Sirkka Mirjam Kaalste, konttoriapulainen (A 9) Anna 
Inkeri Savolainen, apulaiskanslistin toirniin (Helsinki) konttoriapulaiset (A 9) Si
nikka Sanelma Heikkila, Terttu Kaarina Saarinen, Inger Alice Johansson, kont
toriapulaiset (A 8) Elsi Ingrid Lukkarinen, Maija-Leena Tuori, Saila Sirkka-Liisa 
Latomaa, Kirsti Kaarina Lundgren, konttoriapulaisen toimiin (A 9) (Helsinki) 
konttoriapulaiset (A 8) Aila Annikki Kotilainen, Lea Orvokki Streng, konttori
apulaisen toimiin (Helsinki) ylim. toimistoapulaiset Juhani Matias Katajamiiki, 
Kaija Katriina Siitonen, Irma Anneli Pulli, Irina Elisabeth Kokko, Salme Anneli 
Mynttinen. 

Eroja 
Liikenneosasto 

Teknikko Albert Vilhelm Vuorensola, vt. ylim. teknikko Sven Kai Rudolf 
Dammert, yp. 2 lk kirjuri Seppo Salomo Immonen, veturinkuljettajat Eemeli Ar
viitti Immonen, Arvo Oskari Jaatinen, Jaakko Viljami Kiviaho, Reino Kustaa 
Kuokkanen, Aarno Alpo Pesonen, Eino Pulkkinen, Oiva Edvin Sallmen, Taisto 
Ilmari Soderling, Veli Armas Tamminen, veturinliirnmittaja Pauli Arpola, 1 lk 

8 

9 
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siihkoasentaja Reino Teodor Miikelii, polttoainetyonjohtaja Leo Artturi Salo vau
nuntarkastajat Aarne Olavi Auvinen, Tauno Viljami Kontturi, Sulo Valdemar 
Riihimiiki, Pauli Kalervo Vanhanen, vaununvoitelija Reino Mikael Jarvi talli
miehet Toimi Johannes Miettinen, Vilho Antti Villberg, konduktoorit Aarn~ Hen
rik Vuolle, Kaarlo Antti Savilaakso, Juho Aukusti Pirnes, Erkki Olavi Viinikai
nen, Eino Armas Karppinen, Onni Artturi Mustonen, Viiino Olavi Keitaannlemi, 
Valo Einari Ahde, Artturi Ikonen, Reino Matti Riipinluoma, Olavi Antero He
lova, Evert Allan Svenstrom, Lars Gustaf Anselm Gronlund, aikataulusuunnitte
lija Unto Pekka Tiainen, ap. apulaisasemapiiiillikko Adam Rikhard Tirkkonen, 
4 lk 1 pl asemapiiiilliltko Helge Olavi Birger Kahakorpi, ap. 2 Ik kirjuri Mirjam 
Hillevi Sippel, ap. asemamestari Unto Kalevi Immonen, asetinlaitemiehet Viljo 
Veikko Antero Poutiainen, Urho Tapio Horppu, kuormausmestarit Pauli Johannes 
Laitinen, Toivo Olavi Salokannel, Urho Lindstedt, jiirjestelymestarit Kalle Artut 
Molander, Yrjo Vilhelm Heikkuti, vaihdemiehet Aukusti Vainikka, Niiio Harald 
Valkama, Reino Alvar Wikman, Toivo Jalo Aleksander Jokinen, Pauli Aatos Saa
rirniiki, Kaarlo Huugo 0. Kalliokoski, Ernst Kallio, Alpo Kaleva Toikka, juna
miehet Viiino Kalervo Harjokari, Arvi Koskelainen, Arvo Eino Laurila, Harald 
Kruusman, Ells Alvar Mikael Salonen, Eino Aleksanteri Paavola, Uuno Benjam 
Eskola, Jaakko Edvard Rautiainen, Einar Miikisalo, Eino Valdemar Kursu, Reino 
Johannes Rantala, Unto Olavi Sarrala, asemamiehet Reijo Voitto Olavi Miiki
harju, Kaarlo Johannes Riikonen, Vii.ino Sakari Myllymiiki, Vilho Eevertti Ham
mar, Sirkka Inked Lindroos, Kalervo Pusa, Markku Ilmari Soinila, Auvo Matti 
Pylviinen, Salli Unelma Tuomi, Pauli Olavi Eskola, Martti Jooseppi Karppinen, 
Aarne Johannes Selenius, Eero Oskari Rauhala, Vilho Emil Hilden , Eino Kalevi 
Kohopiiii, Ludvig Inkiliiinen, Vilho Matikainen. 

Rataosasto 
Yp. 1 Ik rakennusmestari Toivo Collan, ap. 1 Ik rakennusmestari Eino Olavi 

Wickstrom, 2 lk rakennusmestari Pauli Taneli Sirkiii, rakennusmestari Jukka Saas
tamoinen, vt. ylim. 2 Ik rakennusmestari Heikki Isokangas, kirjanpitiijii Aili 
Onerva Kauhanen, rataesimiehet Veikko Johannes Tolonen, Aarne Johannes Hie
tanen, Olavi Armas Parkkali, Paavo Nikolai Pihlaja, Eero Akseli Mon, Viljo 
Jalmari Karttunen, Eino Rikhard Uhlbiick, Einar Olavi Laukkanen, Erkki Iivari 
Jokinen ja Uljas Kasperi Vaajamo. 

Koneosasto 
Konttoriapulainen Varpu-Lilsa Pasanen ja ylim. vattija Arvo Juho Paader. 

Hankin taos as to 
Yp 1 lk tarkkaaja Uuno Jaakko Sillanpiiii, apulaiskanslistit Helkky Marjatta 

Kurjensaari, Arvo Ensio Kaitiala ja konttoriapulainen Markku Lauri Samuli Kaup
pinen. 

1 0 Kadonneita henkilokortteja 

Helsingin keskusaseman asemamiehelle Kyosti Kalervo Ijiik.selle vuonna 1973 
kirjoitettu henkilokortti n:o 073284 on kadonnut ja kuoletetaan. (Hki lp 3676/ 
14/73, 6. 11. 73.) 

Helsingin keskusaseman tilapii.iselle asemamiehelle Heikki Juhani Pulk.k.iselle 
vuonna 1973 kirjoitettu henkilokortti n:o 020563 on kadonnut ja kuoletetaan 
(Hki lp 3651/14/73, 6.11. 73.) 

Helslngin keskusaseman tilapii.iselle toimistoapulaiselle Ulla Kristiina Massi
selle vuonna 1973 kirjoitettu henkilokortti n:o 057789 on kadonnut ja kuolete
taan. (Hki 1p 3700/14/73, 8. 11. 73.) 

Helsinki 1973. Valtlon palnotuokcokua 



VIRALLISIA 
TIEDOTUKSIA 

t973 N:o 47 
Viit taus Virallisiin tie dotuksiin merkitaan: VT 1/71.2 (= lehden numero, vuosl, 
as ian numero). jakelun muutokset on ilmoite ttava painatusjaostoon. 

To i m it us: Rautatiehall itus, lehtipalvelu. 22. 11 . 1973 

Sisiillys: 

1. VR Lehtipalvelu. 
2. Opetustoimen ohjesaannon muutta-

minen. 
3. Sotilastariffin soveltaminen. 
4. Pohjoismainen tavaratariffi. 
5. Nordeg-tariffi. 
6. Autojen rahdittaminen itaisessa yh

dysliikenteessa. 
7. Luotot. 
8. Dm 8-moottorijunien vialliset ovet. 

9. Liikennepaikan nimilyhennys. 
10. Maiiraykset vaarallisten aineiden h.-ul

jettamisesta (VAK). 
11. 83-paikkaisten Ei-vaunujen paikka-

numerointi. 
12. Aikataulun 140 lisays. 
13. Avoimia virkoja ja toimia. 
14. Nimlcyksia. 
15. Eroja. 
16. Kadonneita henkilokortteja. 

VR Lehtipalvelu 1 
VR Lehtipalvelu on siirtynyt uusiin tiloihin. Puhelinnumerot ovat 

entiset, osoite: VR Lehtipalvelu, Rautatiehallitus, huone 154, Vilhon
katu 13, 00100 Helsinki 10. 

Opetustoimen ohjesaannon muuttaminen 2 
Rautatiehallitus on muuttanut Opetustoimen ohjesaiinnon 66 ja 68 

§:n 1. 12. 1973 lukien seuraavasti: 

66 §. 
V eturimieskurssien oppiaika ja -aineet 

Veturimieskurssit kestiiviit kaksi vuotta neljii kuukautta, josta 
ajasta yksi vuosi konepaja- tai varikkokoulussa, neljii kuukautta varik
koharjoittelussa ja yksi vuosi veturiharjoittelussa. Veturimiesoppilaiden 
tietopuolinen opetus kiisittiia ainakin 750 opetustuntia ja annetaan 
opetusta seuraavissa aineissa: 

1. kirjalliset harjoitukset 
2. rautatiehallinto ja -talous 
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3. terveyden huolto ja ensiapu 
4. ammattilaskento 
5. tekninen fysilla 
6. sahkooppi 
7. ammattipiirustus 
8. rautatiemaantieto ja -historia 
9. ohje- ja johtosaiinnot 

10. rata- ja turvalaiteoppi 
11. vaunuoppi 
12. veturiteknilliset aineet 

68 §. 
V eturinkuljettajakurssien oppiaika ja -aineet 

Veturinkuljettajakurssit kestavat 18 villoa kasittaen noin 550 
opetustuntia ja annetaan niilHi tietopuolista opetusta rautatieopiston 
johtokunnan vuosittain vahvistaman opetusohjelman mukaan seuraa
vissa aineissa: 

1. kirjalliset harjoitukset 
2. rautatiehallinto ja -talous 
3. ohje- ja johtosaiinnot 
4. rata- ja turvalaiteoppi seka 
5. veturiteknilliset aineet. 

(Rh/hlo 1595/112/73, 16.11. 73.) VT 47/73. 2. 

3 Sotilastariffin soveltaminen 

Useiden tiedustelujen johdosta ilmoitetaan seuraavat sotilastariffia 
koskevat tulkinnat: 

- jos sotilastavaraa sisiiltavaa lahetysta on maaratty seuraamaan 
saattovartio, joka kuljetetaan eri vaunussa, on koko kuljetus rahditet
tava sotilastariffin 4 §:n kohdan 3 mukaan joukkojen kuljetuksena, 

- tavarajunilla kuljetettaviksi maaratyt pelkat miehistokuljetukset 
rahditetaan joukkojen kuljetuksina, vaikka kalustovaunuja ei kuulu
kaan kuljetukseen, 

- Eims-vaunut rahditetaan 2-akselisina vaunuina, 
- sotilastariffin 4 § :n kohdissa 2 ja 3 tarkoitetuille kuljetuksille 

myonnetaan myos yleisen tariffin mukainen vaunuryhmaalennus silloin 
kun edellytykset sen myontamiselle ovat olemassa, 

- jos joukkojen kuljetukseen kuuluu makuuvaunuja tai Eim
vaunuja vuodevaatteineen, peritaan rahdin lisaksi ao. makuupaikkamak
sut ja Eim-vaunua lepovaununa kaytettaessa lepopaikkamaksut, 
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- sotilastariffin 2 §:n kohdassa 4 mainitulla ns. varusmieslipulla 3 
voi matkustaa EP-junassa, jos varusmies ennakolta ostetun 5 markan 
hintaisen EP-junan lisamaksulipun (paikkalipun) lisaksi lunastaa ylei-
sen tariffin mukaisen lh-lipun lisalipuksi erikoispikajunaan, jolloin va
rusmies on maksanut tayden tariffin mukaisen maksun matkastaan eri
koispikajunassa. 

(Tft n:o To 867/241/73, 16. 11. 73.) VT 47/73. 3. 

Pohjoismainen tavaratariffi 4 
Pohjoismaiseen tavaratariffiin ( vaunukuormatariffi n:o 9760 ja 

kappaletavaratariffi n:o 9761) tulee voimaan 1. 12. 73 lukien lisalehti 
n:o 4, joka sisaltaa mm. Tanskan rahtiosuuksien korotuksen noin 15 
% :lla ja muutetut sailiomaksut lahetyksille Suomesta ja Ruotsista. Ruot
sinkielisten kappaleiden vivvastymisen vuoksi saadaan suomenkielinen 
painos jakeluun vasta joulukuun puolella. Siihen asti voidaan em. hin
toja tiedustella tariffitoimistosta, puh. 2716. 

(Tft n:o Tou 35/252/73, 16. 11. 73.) VT 47/73. 4. 

Nordeg-tariffi 5 
Nordeg-tariffiin ( tariffi n:o 9162) ilmestyy 1. 12. 73 lukien lisa-

lehti n:o 44, jossa Tanskan sisaisen tariffin 1. 11. 73 tapahtunut koro-
tus on huomioitu. 

(Tft n:o Tou 11/252/73, 16. 11. 73 . ) VT 47/73. 5. 

Autojen rahdittaminen itiiisessa yhdysliikenteessii 6 
Viitaten Suomen ja Neuvostoliiton rautatieyhdysliikenteen tariffin 

(VR 4784) 7. artiklan 4 § :n toiseen kappaleeseen huomautetaan, etta 
autot rahditetaan vaunukuormatariffin mukaan itaisessa yhdysliiken
teessa. Nain ollen ei VT 7/71.1 mainittuja rahditusohjeita voida so
veltaa tiissa liikenteessa. 

(Tft n:o To 869/241/73, 16. 11. 73 . ) VT 47/73. 6. 

Luotot 'l 
Koska on esiintynyt tapauksia, etta myonnettyii luottomaaraa on 

huomattavastikin ylitetty kuukauden aikana, huomautetaan, etta tili-
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tyspaikan ja erillisen luottotoimiston paallikon on ehdottomasti valvot
tava, ettei myonnettya luottomaaraa yliteta (ks. Tls 36 § IV 2 ja K1 
41/66.6). 

Kuukausilaskelmaan on merkittava myonnetty luottomiiiirii (mark
kamaara tai "Raja ton") seka asiakasnumero. Laskelma on taytettavii 
huolellisesti ja selviilla kasialalla seka siten, etta tilitoimistolle tulevat 
jaljennoksetkin ovat selvia. Myos paiviileiman on oltava selva. 

Tilitoimiston tilijaostolle kuukauden toisena arkipiiiviina lahetetta
vat kuukausilaskelmat (vain 1 kpl kutakin) yhdistelmineen on osoi
tettava: Tilitoimisto, tilijaosto, huone 520, Helsinki. Kuoreen on mer
kittava "Luotto". Tiihan kuoreen ei saa panna muuta postia. 

(Tlt 690/245/73, 16. 11. 73.) VT 47/73. 7. 

8 Dm 8-moottorijunien vialliset ovet 

Dm 8 ovissa olevat tiivisteet ovat kuluneet ja muutamista ne ovat 
rikkoutuneet niin pahoin, etta ovia ei voida ohjaamosta kasin lukita. 
Konduktoorin on suljettava tallaiset ovet kolmioavaimella seka ennen 
junan lahtoii ja saapumista liikennepaikalle varoitettava matkustajia 
oviin nojaamisesta ja mekaanisesti lukituista ovista. 

Mikali matkan aikana havaitaan muiden ovien lukituslaitteissa hiii
rioitii, on konduktoorin meneteltiiva em. tavalla ja lisaksi tehtava vian
ilmoitus (lorn. VR 4324). 

Helsingin varikko tulee varustamaan ovet varoitustarroilla. Vialli
set ovet tullaan korjaamaan viilittomasti uusien tiivisteiden saavuttua. 

(N:o Lko 23701/412/73, 14. 11. 73.) VT 47/73. 8. 

g Liikennepaikan nim.ilyhennys 

Viialan liikennepaikan nimilyhennys Va muutetaan 1. 12. 1973 lu
kien nimilyhennykseksi Via. 

(Lko 32470/011/73, 13. 11. 73.) VT 47/73. 9. 

1 0 Miiaraykset vaarallisten aineiden kuljettamisesta ( V AK) 

Muutoksena VT 35/73.7. ilmoitetaan, etta vanhanmallisia varoitus
lipukkeita saadaan kayttiia 30. 6. 1974 saakka. 
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Liikennepaikkoja pyydetaiin tiedoittamaan jatketusta voimassaolo- 1 Q 
ajasta asiakkaille. 

(Lko 23616/61/73, 13.11. 73.) VT 47/73. 10 . 

83-paikkaisten Ei-vaunujen paikkanumerointi 11 
Helsingin paikallisliikenteessa kaytettavien 83-paikkaisten paiva

vaunujen paikat numeroidaan ja vaunuja kaytetaan jouluna kaukoliiken
teessa. Paikkakarttoja (lomake VR 2468) on tilattavissa painatusjaos
tosta. 

(Lt n :o Lko 32521/412/73, 16. 11. 73.) VT 47/73 . 11. 

Aikataulun 140 lisays 12 
Lisaykset n:o 5, 6 ja 7 aikatauluun 140 ovat ilmestyneet ja jaettu 

kaikille aikataulukirjan tilanneille. 

(Lt Lko n:o 31570/63/73, 16. 11. 73 . ) VT 47/73 . 12. 

Avoimia virkoja ja toimia 13 
T eknikon (A 23) virka, toistaiseksi Hyvinkaan konepajassa seka 

konttoriapulaisen (A 8) toimi, toistaiseksi Kuopion konepajassa. Kone
osaston johtajalle osoitetut teknikon virkaan tarkoitetut hakemukset 
on toimitettava rautatiehallituksen kirjaajalle seka konttoriapulaisen 
toimeen tarkoitetut hakemukset on toimitettava Kuopion konepajan 
paallikolle viimeistaan 17. 12. 1973 ennen klo 12.00 (postitse ennen 
virka-ajan paattymista). 

Ap 1 l rakennusmestarin (A 22) virka, toistaiseksi Tampereen ra
tapiirissa ( Haapamaki; viran haltija toimii Haapamaen vastuualueen 
vastaavan rakennusmestarin tehtavassa) ja yp 2 l rakennusmestarin 
(A 21) virka, toistaiseksi Helsingin ratapiirissa Lahden vastuualueella 
(Lahti). Rataosaston johtajalle osoitetut hakemukset on toimitettava 
rautatiehallituksen kirjaajalle viimeistaiin 19. 12. 1973 ennen kello 12 
(postitse ennen virka-ajan paattymista). 

HUOM. 
Rautatiehallituksen kirjaajan osoite: Vilhonkatu 13, 00100 Hel

sinki 10. 



47 -6-

14 Nimityksia 

Talousosasto 

Yliaktuaarin virkaan (A 29) aktuaari Viljo Olavi Lipponen. 

Liikenneosasto 

Helsingin liikennepiiri: veturinkuljettajan virkoihin (Lahden varikko) veturin
liimmittiijat Tarmo Viiiniimo Joronen, Esa Heikki Ohtonen, (Karjaa) Vilho Toivo 
Matias Palola, asetinlaitemiehen toimiin (Helsinki) vaihdemiehet Onni Armas 
Siimes, Martti Mikael Kauppila, junamiehet Vaino Aulis Saarinen, Veikko Johan
nes Kortelaineo, asemaroiehet Leoni Valter Lehto, Raimo Aaroe Kalevi Hiimii
liiinen, veturinliimmittajiin toimiio (Helsingin varikko) ylim. veturinliimmittajat 
Timo Tapani Laine, llkka Tauoo Juhani Salo, Jussi Petteri Huovineo, Reijo 
Kalevi Hamiilainen, Erkki Matti Kolehmaineo, Esko Kalervo Marttila, Raimo 
Veli-Pekka Karttunen, Jussi Leo Lanu, Veikko Jaakko Kalervo Ylisto, tilap. vetu
rinliimmittajiit Asko Eells Kekkooen, Sulo Y rjo Soini, ( Lahden varikko) Pekka 
Antero Lindman, ylim. veturinliimmittiijii Kauko Aotero Manninen, autonkuljetta
jan toimiin (Helsinki) ylim. autonkuljettaja Pentti Lauri Riisiinen, asemaroiehet 
Martti Rajanierni, Heikki Kalervo Kokko, Pertti Tapio Kobo, tilap. asemaroiehet 
Eero Alarik Juselius, Pentti Johannes Siiteri, (Lahti) asemamiehet Pentti Antero 
Niemi, Leo Jalmari Hakala, Pentti Olavi Patamiiki, junamiehen toimiin (Lahti) 
asemamiehet Johan Antero Lahtinen, Eino Ensio Lindstedt, Aimo Bertil Lahtinen, 
Seppo Ensio Pi:iyry, (Heinola) Olavi Ki:iotti, (Karjaa) Raimo Gunnar Wasstri:im, 
Pentti Piiivii:i Jiikiilii, Esko Jalmari Beerman, Torsten Harry Ragnar Lindholm, 
asemaroiehen toimiin (Helsinki) ylim. asemaroiehet Paavo Harjamiiki, Pekka 
Juhani Honkanen, (Malmi) Yrji:i Ahti Johannes Ahtinen, Raimo Asko Aotero 
Valariutta, Kyi:isti Juhani Husenius, Matti Kalervo Taoskanen, (Riihimiiki) Eino 
Arvi Kalervo Syrja, Esko Johannes Mauno Seuranen, Heikki Olavi Piipponen, 
Markku Aotero Kiuru, Risto-Pekka Torenius, Arto Kalle Juhani Askolin, Veli 
Juhani Jiiiiskeliiinen, Risto Juhani Leviinen, tilap. asemaroiehet Tapani Ensio 
Hillo, Osmo Viljam Leppanen, (Hyvinkiiii) ylim. asemaroies Erkki 01avi Viini
miiki, (Karjaa) tilap. asemarniehet Guy Rafael Dahlqvist, (Tarnmisaari) Kari Kul
lervo Kanerva. 

15 Eroja 

Hallinto-osasto 

Ylim. tarkkaaja (A 23) Leo W. Saarela. 

Talousosasto 
Ap. 2 lk kirjuri (A 15) Rake! Helena Tiainen, yp. 1 lk tarkkaaja (A 23) 

Sven Edvin Salin, yp. 2 lk kirjuri (A 18) Irma Tellervo Larka. 

Liikenneosasto 

3 lk asemapiiallikko Toivo Aarne Rapeli, 4 lk asemapaiillikki:i Kaarlo Alarik 
Anttila, kondukti:ii:irit Toivo Johannes Riisiinen, Reino Koivumaki, Jaakko Taisto 
Aotti Salovaara, kuormausmestari Martti Artturi Rantaneo, vaihdemiehet Erkki 
Luukas Lehtonen, Viljo Pelkonen, junamiehet Eva Lehtinen, Antti Pietari Skytz, 
Alpo Onni Olavi Miettinen, Aarne Adolf Jarvinen, Jouko Aulis Hovi, Edvard 
Melto, asemamiehet Muisto Evert Pokki, Kauko Kalervo Saarenpaii. 
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Rataosasto 15 
2 lk vanhempi toimistorakennusmestari Aimo Olavi Makela, yp. 2 lk raken

nusmestari Reino Aukusti Lahtinen, 2 Ik rakennusmestari Heikki Johannes Lei-
nonen, teknikko Heikki Parviainen, rataesimiehet Veikko Johannes Tulimiiki, 
Kaarlo August Suomalainen, Veikko Suhonen, Tauno Honkanen. 

Koneosasto 

1 lk sahkoasentaja Toivo Ilmari Saari. 

Kadonneita henkilokortteja 16 
Helsingin liikennealueella palvelevalle tilapiiiselle asemarniehelle V eli Antero 

Hintikalle 28. 9. 1973 kirjoitettu henkilokortti n:o 020517 on kadonnut ja kuole-
tetaan. (Hki lp 3799/14/73, 16. 11. 73.) 



Helsinki 1973. Valtion painatuskeskus 



1973 

VIRALLISIA 
TIEDOTUKS lA 

N:o 47a 

Viittaus Virallisiin tledotuksiin mer-ki taan: VT 1/71.2 ( = lehden numer-o, vuosi, 
asian numer-o). jakelun muutokset on ilmoitettava painatusjaostoon. 

To i m i tu s : Rautatiehallitus, lehtipalvelu. 22. 11 . 1973 

SIIVOUKSESSA KA.YTETTAVAT PUHDISTUSAINEET JA 
SUOJAKASINEET 

YLEISTA 
Valtionrautateillii kiiytettavien puhdistusaineiden ja -tarvikkeiden lajivali

koiman pienentiimiseksi suoritetuissa tutkimuksissa on todettu rautateilla 
kiiytettavan useita eri nimillii markkinoitavia, mutta ainekokoomukseltaan 
liihes samanlaisia puhdistusaineita. 

Kemian laboratorian toimesta on laadittu puhdistusainejaottelu H 1062, 
jossa samantyyppiset puhdistusaineet on jaoteltu ryhmiin. Ryhmiin puitteissa 
voidaan eri puhdistusainemerkkeja hyvin verrata toisiinsa. 

Tutkimusten yhteydessii on todettu puhdistusaineiden laajaan valikoimaan 
sisiiltyviin mm. desinfioivia puhdistusaineita, joiden kaytto yleispuhdistus
aineena kansanterveydelliselta kannalta saattaa olla haitallista. Samoin on 
todettu, etta erilaisten pesu- ja puhdistusaineiden siivoushenkilokunnalle 
aiheuttamien ihottuma- yms . sairauksien selvittaminen on erittiiin vaikeaa. 
Kaikki puhdistusaineet jatkuvasti kaytettyna saattavat aiheuttaa viilillisesti 
ihosairauksia, jotka yleensa ovat torjuttavissa sopivin ·tyomenetelmin ja suo
javalinein. Yleispuhdistusaineet eivat kuitenkaan saa sisiiltaa mitaan tervey
delle vaarallisia aineita . 

PUHDISTUSAINEIDEN VALINTA ]A HANKINTA 

Jottei vastaisuudessa enaa jouduttaisi nykyisen kaltaiseen puhdistusaine
valikoiman runsauteen, on katsottu tarpeelliseksi, etta valtionrautateilla kul
loinkin kiiytettavien puhdistusaineiden ja -tarvikkeiden laadun maarittiimisen 
ja kiiyttoon hyvaksymisen tulee tapahtua keskitetysti ryhmatyona kayttajien, 
kemian laboratorian ja hankintatoimiston edustajien toimesta, jolloin kaytta
jien tarpeet ja mar.kkinoilla tapahtunut kehitys voidaan ottaa huomioon. Tal
lOin kaikki asiaan vaikuttavat tekijat voidaan tutkia ja tarvittaessa kayttaa 
apuna myos ulkopuolisia asiantuntijoita. Taman takia kayttajien on pitaydyt
tava tilaamasta muita vastaavia aineita tehokkaasta mainonnasta huolimatta. 

17850/73/ 17 
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Tutkimusten perusteella hankintaosasto solmii puhdistusaineita ja -tar
vikkeita koskevat vuosisopimukset. Nyt solmittujen sopimusten mukaan tava
ran hinta on riippuvainen kertaoston suuruudesta. Kun toimituspakkauksien 
koko voi olla liian suuri yksityisten kayttajien tilausmaaria ajatellen ja jotta 
valtyttaisiin pienostojen aiheuttamilta korkeilta hinnoilta, kayttajien on lahe
tettava tilauksensa ao. varastoon eika suoraan hankkijalle. 

SOLMITUT VUOSISOPIMUKSET 

Siivousaineiden ja -tarvikkeiden lajivalikoiman pienentamiseksi on: 
1) VHK:n kanssa solmittu vuosisopimus n:o 3713/03570, 28. 6. 1973, 

joka sisaltaa seuraavat puhdistusaineet: 
Tuote 
1. Yleispesuaine Moni 
2. Pesujauhe P 3 kepe 
3. Pesutahna White-pasta 
4. Desinfioiva pesujauhe P 3 seta 

Pakkaus 

30 kg ja 10 kg 
20 kg ja 5 kg 
24 kg, 5,8 kg, 1,5 kg ja 1 kg 
25 kg ( sakki) ja 3 kg muovipussi 
(8 X 3 kg/lt) 

2) Oy Plastic Trade Ab:n kanssa solmittu vuosisopimus n:o 3710/ 
29200, 30. 8. 1973, joka sisaltaa: 
Tuote 
Suojakasineita Semperstar 
keltainen, nukkavuorilla, koot S, 
M, L ( pieni, keskikoko, suuri) ja 
EL ( erittain suuri) 

Pakkaus 

24 tusinaa 

Seuraavassa annetaan yleiset tuoteselosteet tilatuista aineista ~e~a ohje
annostelu, joka on tarkoitettu lahtokohdaksi yleisessa siivoustotmmnassa. 
Kohteen likaisuudesta riippuen voidaan tyopaikkakohtaisissa ohjeissa maa
rata kaytettavaksi suurempaakin annostelua. 

1. Yleispesuaine Moni 
Yleispesuaine Moni on synteettinen neutraali pesuneste, joka koostuu 

vesistoystavallisista anionaktiivisista ja nonioniaktiivisista kostutusaineista. 
Se on yleispuhdistusaine sisapuoliseen puhdistukseen, joka soveltuu lakattu
jen, maalattujen ym. arkojen pintojen puhdistukseen seka myos ikkunan- ja 
astianpesuun. Sita ei tarvitse huuhdella pinnoilta, ellei se jostain erityisesta 
syysta ole tarpeen. Moni ei arsyta ihoa, mutta jatk:uvasti kaytettaessa tulee 
kuiteukin kayttaa suojakasineita. 
Ohjeannostelu: 10~30 g ( 1-2 ruokalusikallista) Monia 10 litraan vetta 

Yleispesuaineella Moni korvataan tana sopimuskautena kaikki puhdistus
ainejaottelun H 1062 kohdassa P 10 a) mainitut synteettiset neutraalit 
pesunesteet, joita ovat mm. seuraavassa luettelossa mainitut kauppanimet: 

Andy, Atol, Diskus, Eripur, Erisan TC, Eskem TM, Express, Fairy, 
Finol, Gloria, Hembi, Hytox, Jiffy, Johnsson Clean Floor, Johnsson Sparkle, 
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Kaisa, Kerol VR, Kiinteistojen Yleispesuaine 77, Komprox 22, Komprox 44, 
Neste Tisko, Nymasol VR, Nymasol VR 10, Pesol, Pesuneste L15, Pesu
taika, 4 Plus, Purin, Sanla, Sap, Serit BN, S-pesuneste, Sunlight, Saasto 2, 
T12, Talous-siisto, Teepol, VR-VT27, Yleis-siisto, Zip. 

2. Pesujauhe P 3 kepe 
Pesujauhe P 3 kepe on synteettinen heikosti emaksinen vahafosfaattinen 

pesujauhe sisa- ja ulkopuoliseen puhdistukseen. Emaksisyytensa vuoksi sen 
pesuteho on yleispesunestetta Moni voimakkaampi. 

Puhdistettavat pinnat tulee huuhdella pesun jalkeen vedella pesuaineesta 
puhtaaksi. Suojakasineita tulee kayttaa. 
Ohjeannostelu: 10-30 g ( 2-3 ruokalusikallista) P 3 kepea 10 litraan vetta 

Pesujauheella P 3 kepe korvataan tana sopimuskautena kaikki puhdistus
ainejaottelun H 1062 kohdassa P 12 mainitut heikosti emaksiset ja emaksiset 
pesujauheet, joita ovat mm. seuraavassa luettelossa mainitut kauppanimet: 

Alvo, Aspi, Assure, Imi, KPJ, Lensex, Nobla, Omo, P 3 super kepe, 
3 Plus, Pulkko VR, Puti, Serto, Spick & Span, Surf, Teho Kymppi, Tend, 
Teps, Tepso, Tisko. 

3. Pesutahna White-pasta 
White-pasta on synteettinen liuotinta sisaltava pesutahna, jdka on myos 

heikosti emaksinen. Liuottimena on white spirit, joka on liuottimista vaarat
tomimpia, mutta poistaa kylla iholta suojaavaa rasvakerrosta, joten suoja
kasineita tulee kayttaa. White-pasta sopii sisa- ja ulkopuoliseen puhdistuk
seen ja erikoisesti oljyisen ja rasvaisen lian poistoon. Pesun jalkeen suorite
taan normaali huuhtelu. 

Ohjeannostelu: 25-50 g ( 1-2 ruokalusikallista) White-pastaa 10 litraan 
vetta 

Pesutahnalla White-pasta korvataan tana sopimuskautena kaikki puhdis
tusainejaottelun H 1062 kohdissa P 10 b) ja c) mainitut synteettiset hei
kosti emaksiset tai liuotinta sisaltavat pesunesteet seka kohdassa P 11 mai
nitut synteettiset pesutahnat, joita ovat mm. seuraavassa luettelossa mainitut 
kauppanimet: 

Doxi, Emulgo-suopa, Exal, Hemporex, Iduna, Indux, Janitor, Kerosoft, 
KSW1, Magnus MT-400, P 3 sisu, Pesutahna F, Petsul 2, Rexopon 45, 
Sebo'ix, T 3, T 25 Syntorent, Tolu, Twinko, VR Wsp, X-400. 

4. Desinfioiva puhdistusaine P 3 seta 
Desinfioiva puhdistusaine P 3 seta on synteettinen emaksinen runsaasti 

fosfaatteja sisaltava pesujauhe. Se sisaltaa erityisesti orgaanista desinfioivaa 
ainetta, jonka vaikutus perustuu aktiiviseen klooriin. Desinfioiva vaikutus 
on nopea ja tehokas. 

P 3 seta sopii yleisten pesutilojen, saunojen jne. puhdistukseen silloin, 
kun pestavat kohteet halutaan pesun lisaksi myos nimenomaan desinfioida. 
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Esimerkkina mamltaan, etta kaikkina viikonpaivinii kiiytossii olevan saunan 
desinfioiva pesu tulee suorittaa P 3 setalla kerran viikossa. Pesun jiilkeen 
suoritetaan normaali huuhtelu. Suojakiisineitii tulee kiiyttiiii. 

Ohjeannostelu: 20-100 g ( 2-6 ruokalusikallista) P 3 setaa 10 litraan 
liimmintii vettii 

P 3 setalla korvataan tiina sopimuskautena kaikki muut yleispuhdistuk
sessa kaytettiiviit desinfioimisaineet. 

Rautatiehallituksen kemian laboratorio miiiirittelee tarvittaessa mihin 
puhdistusainejaottelun H 1062 mukaiseen ryhmiiiin jokin edellisissii luette
loissa mainitsematon puhdistusaine kuuluu. Siivoustoimesta yleensii antaa 
lahempiii tietoja ja tarviuaessa ohjausta jiirjestelytoimisto ja tyopaikk.ahygie
niasta sosiaalijaosto. 

LIIKKUV AN KALUSTON PUHDISTUSAINEET 

Nyt tilattuja yleispuhdistusaineita on ensi sijaisesti pyrittiiva kayttiimaan 
myos liikkuvan kaluston puhdistuksessa. Ne eiviit kuitenkaan kata koko tar
vetta, vaan niiden lisiiksi joudutaan kiiyttiimiiiin sisasiivouksessa eriiitii erikois
puhdistusaineita kuten esim. tahranpoisto- ja vaahtopesuaineita sekii ulko
puolisessa puhdistuksessa lahinnii maalin siiilymisen ja lian erikoisuuden 
takia hapanta ulkopesuainetta ja emulgoivia aineita. Viimeksi mainituista on 
selosteet ja kiiyttoohjeet jaettu erikseen. 

MUUT PUHDISTUSAINEITA KOSKEVAT VUOSISOPIMUKSET 

Muista puhdistusaineista ovat voimassa seuraavat vuosisopimu'kset: 

Tuote 

Saippua 

Miintysuopa 
kiinteii 

liuos 

Liuotinbensiini 140/200 
White spirit 

Hapan ulkopesuaine 
VR-OX8 

Emulgaattori Berol-825 

" 
Berol-79 

Sop.n:o ja paiv. 

3713/15280, 16. 5. 73 

3713/01640, 21. 2. 73 

3710/15271 , 31. 5. 73 

3713/24670, 3. 9. 73 

2713/24150~ 14.12.72 

Pakkaus 

10 kg:n lt 
(10 X 1 kg:n tanko) 

10 kg:n 1t 
( 20 X 1;2 kg) 
200 l:n astia 

200 l:n astia 

10 kg ja 30 kg 

200 l:n astia 
200 l:n astia 

Taman VT:n lisiikappaleita on saatavissa painatusjaostosta. 

(Hto 520/536/73, 5. 11. 73 .) VT 47 a/73. 

Helsinki 1973. Val tion peinatuskeskus 
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380 164.5 163.5 
380 165.3 164.3 
383 165.8 164.8 
388 167.6 166.5 
388 168.7 167.5 
402 171.1 170.0 
403 175.4 174.1 
412 179.9 178.7 
415 182.7 181.4 
427 192.4 191.0 
427 197.8 195.4 
438 201.9 199.4 
442 203.7 201.1 

(N:o To 80/22/73, 19. 11. 73.) VT 48/73. 1. 

18759/73 
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Henkilokuntalippu 

Henkilokuntalippu vuotta 1974 varten tulee olemaan variltaiin 
vihrea. Ruskeat lomakeliput sailytetaiin kirjoituspaikoilla myohempaan 
kayttoon. 

Vihreat henkilokuntaliput vuotta 1974 varten tilataan painatus
jaostosta lomakkeella VR 3902. Liput toimitetaan joulukuun alku
paivina painoksen valmistuttua. ( Ptjo n:o 105/73, 22. 11. 73.) VT 
48/73. 2. 

Kappaletavaralahetysten osoittaminen liintisessa 
yhdysliikenteessa 

On todettu, etta Suomesta lahetettavien liintisen yhdysliikenteen 
rahtikappaletavaralahetysten osoitemerkinnat ovat heikkoja ja varsin 
kirjavia. Tasta syysta jo Suomen kuljetusosuudella tapahtuu harhaan
tumisia. Tavara saattaa kulkea Tornioon ja rahtikirjat Naantaliin tai 
painvastoin kauttakulkumerkintojen puuttuessa kuljetusesineestii. 
Tama aiheuttaa turhia aikaa vievia tiedusteluja ja tavaran kulku vii
vastyy. 

Tiista johtuen kehoitetaan Hihetysasemia huolehtimaan siita, etta 
lantisen yhdysliikenteen kuljetusesineet on varustettu allakuvatulla 
VR:n kansamvalisella osoitelapulla, lorn. 2833.1. Myos kauttakulku
kohta tulee osoitelapussa tayttaa yhtapitavaksi rahtikirjamerkintojen 
kanssa. 

Tavaran vakiolahettajiii on syyta valistaa osoittamisesta. Vrt. CIM 
12 artikla 6 § ja PIM kohta 101-102. 

Kollilulru 
Kollin 
Anzahl der 

Lahettiijii - Avsiindare - Absender 

·-oSc>rte-=-P.d!ess-=-.Aa!;;ss.;··------------------------------------

Stiickgiitcr -----=-~-:;;;-;.;;;··;.;;;·=·:..!· ------------------1 
Vastaanottaja 
Emottagare 
Empfiinger 

Labempi osoite 
Niirmare adress 
Nabere Adresse 

~---------------------------1 Miiiiraasema 
Bestiimm.station 
Bestimm.bahnh. 

~~-----------------------------1 kautta 
via 

iiber 

(Lko n:o 32582/252/73, 22. 11. 73.) VT 48/73. 3. 
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Ulkomaan valuutan muuntokurssit tavaraliikennetta 4 
varten 

Muuntokurssit rautatieyhdysliikenteessii ovat 1. 12. 1973 alkaen 
seuraavat: 

(Tft:n sahkeessii 12/73 ilmoitettu Ruotsin kruunun kurssi on muu
tettu) 

Luku
maara 
100 
100 

1 
1 

100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 

1 
100 

1 

Rahayksikko 

Alankomaiden floriinia ( gulden) . . . ... 
Belgian frangia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Bulgarian leva . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Englannin punta . . ................ . 
Espanjan pesetaa ................. . 
Italian liiraa ..................... . 
I tavallan shillink.iii . . .............. . 
J ugoslavian din aria . . . . . . . . . . . . . ... . 
Kreikan drakmaa ................. . 
Luxemburgin frangia ............... . 
Neuvostoliiton ruplaa, clearing- ...... . 
Norjan kruunua ................ ... . 
Portugalin escudoa . . ............. . . 
Puolan zlotya ....... . ............ . 
Ranskan frangia . . ................ . 
Romanian leitii ................... . 
Ruotsin kruunua . . ................ . 
Liinsi-Saksan markkaa . . ............ . 
I tii-Saksan markkaa . . .............. . 
Sveitsin frangia ................... . 
Tanskan kruunua ...... ............ . 
Tshekkoslovakian kruunua .......... . 
USA:n dollari .................... . 
Unkarin forinttia ................. . 
Kultafrangi . . .................... . 
Suomen markan kansainvalinen lyhennys 

Lyhennys 

Fl 
FrB 
Leva 
£ 
Pta 
Lit 
Oes 
Din 
Dr 
Frlux 
Rbl 
NKr 
Esc 
Zl 
FF 
Lei 
SKr 
DM/DBB 
M 
Frs 
DKr 
Kcs 
$ 
Ft 
FrOr 

on .......................•...... FM 

(Tft n:o Tou 42/230/73, 26. 11. 73.) VT 48/73. 4. 

mk 

140,00 
9,8o I 
3,85 
9,oo I 
6,55 
0,65 

19,90 I 
23,00 
13,00 

9,80 
503,30 

68,50 
15,40 
19,70 
85,3o I 
76,50 
86,50 I 

146,00 
140,60 
119,00 I 
63,10 
65,00 

3,70 
15,70 

1,54 
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Talvialennusliput 1974 ( = maanantai-torstaialennus 20 %, 
myyntiaika: 14. 1.-28. 3. 1974) 

1. Talvialennuslippuja myydaan meno- ja paluumatkoina kahden 
henkiloliikenteelle avatun liikennepaikan valiseen meno- ja samaa tieta 
tapahtuvaan paluumatkaan. 

Talvialennuslippujen myynnin ehtona on, etta matkan pituus meno
suuntaan on vahintaan 250 km tai etta lipun hinta lasketaan vahin
taan 250 km:n pituiselta matkalta ja etta matkustaminen tapahtuu 
arkipaivina maanantai-torstai. 

2. Talvialennuslippuja myyvat kaikki matkatoimistot ja rautatie
liikennepaikat, joilla on lomakelippujen myyntioikeus. Myynti tapahtuu 
seuraavasti: 

14. 1.-28. 3. 1974 aikana myydaan matkustajalle meno- ja paluu
lippu 20 % :n alennuksella kayttamilla meno- ja paluulippulomaketta 
VR 2203 tai VR 2203 kk seka annetaan kausialennustodistus (lomake 
VR 2427 tai VR 2427 kk), johon matkalippu kiinnitetaan. 

Talvialennusliput ovat voimassa yhden kuukauden, kun myynti ta
pahtuu 14. 1.-5. 3. 1974 valisena aikana. Talvialennuslipulla ei paa
siaisliikenteen vuoksi saa matkustaa 5. 4. 1974 jalkeen, joten 6. 3.-
28. 3. valisena aikana myytaviin lippuihin on merkittava lipun viimei
seksi kelpoisuuspaivaksi 5. 4. 1974. 

V almiit hinnat talvialennusmatkoja varten saadaan suoraan VR:n 
Tariffitaulukkojen taulukosta n:o 10 B. 

Meno- ja paluulomakelipun ylalaitaan seka myos lipun kantaosaan 
on kirjoitettava tai leimattava sana "Kausialennus". 

Mikali liikennepaikat tai matkatoimistot myyvat joillekin paikka
kunnille huomattavan paljon talvialennuslippuja, voivat ne tilata val
miiksi painettuja "kausialennus" -otsikolla varustettuja kartonkisia lip
puja tilitoimiston kotimaisesta tarkastusjaostosta ( trk). 

3. Talvialennuslipun myynnin yhteydessa on lipunmyyjan mainit
tava, etta liput kelpaavat vain arkipaivina maanantai-torstai. Mikali 
matka on alkanut torstaina, kelpaa talvialennuslippu ilman lisamaksua 
perille saakka edellyttaen, etta matka tapahtuu keskeytyksetta. 

Mikali matkustaja kuitenkin matkustaa perjantai-sunnuntaipai 
vina, on hanen lunastettava puolimenolippu sille osalle matkaa, jonka 
han tekee perjantai-sunnuntaipaivien aikana. Mikali matkustaja on 
noussut junaan sunnuntai-iltana, lasketaan lisalipun hinta sille ase
malle, jossa juna maanantaina ensimmaisen kerran pysahtyy. Talvi
alennuslippu yhdessa puolimenolipun kanssa oikeuttaa siis matkusta
maan myos viikonloppuna. Konduktooreille huomautetaan, etta puoli
menolippu on ehdottomasti kannettava. 

4. Lapsille, joilla on oikeus matkustaa puolella lipulla, ei talvi
alennusta myonneta. 
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5. Valtionrautateiden kanssa yhdysliikenteessa olevilla autolin- 5 
joilla kelpaavat talvialennusliput ainoastaan junaliikennetta korvaavilla 
autolinjoilla. Nama linjat on erikseen mainittu julkaisun "Suomen 
kulkuneuvut" linja-autojen A-osassa "Valtionrautateiden kanssa yhdys
liikenteessa oleva linja-autoliikenne". Samassa osassa luetelluilla muilla 
yhdysliikennelinjoilla nama liput eivat kelpaa. 

6. Alennustodistuksista irroitettavat tilastoliuskat on asianmukai
sesti taytettyna lahetettava seuraavan kuukauden 5 piiivaiin mennessa 
tilastojaostoon. 

(Mt n:o Lko 31986/242/73, 10. 7. 73.) VT 48/73. 5. 

Liikennepaikkojen viilimatkat -julkaisu: muutoksia 6 
Valkeasuon ja Tohmajarven liikennepaikkojen viililta km:lla 

582+696 on avattu liikenteelle raide 1. 12. 1973 lukien ja otetaan 
julkaisuun seuraavin merkinnoin: 

1 2 3 
Valkeasuo 

Vapon turveraiteet 
840-37181 

4 5 6 

Vso 7 Tt Vapon tarvetta varten 

Julkaisuun Liikennepaikkojen koodit tehdaiin asianmukainen lisays. 
(Lko 32517/67/73, 23.11. 73.) VT 48/73. 6. 

Lannen Sokeri Oy:n raiteen nirni on muutettu 1. 12. 1973 lukien 
nimeksi Lannen Tehtaat Oy:n raide. Julkaisuun tehdaan sarakkeisiin 
1 ja 6 muutos seuraavasti: 

1 
Kauttua 

Lannen Tehtaat 
Oy:n raide 
840-33480 

2 3 4 5 6 

Lannen Tehtaat Oy:ta varten 

Julkaisuun Liikennepaikkojen koodit tehdaiin myos asianmukainen 
muutos. 

(Lko 23715/67/73, 23. 11. 73.) VT 48/73. 6. 

Vaunukuormien nouto- ja kotiinkuljetukset 'I 
Laskutustositteen lorn. VR 2027 osat ( vihrea ja valkoinen) on 

nidottu vaaraan jarjestykseen. Nitomisvirheesta huolimatta kuljetus
tehtavan suorittajalle on kuljetuskorvauslaskutusta varten annettava 
laskutustositteen vihrea osa (ks. VT 29 a/73 ja VT 46/73.5). 

(Tit 706/230/73, 21. 11. 73 .) VT 48/73. 7. 
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8 Jtt:n korjauslehti 17 

Jtt:n korjauslehti 17 on ilmestynyt ja tulee voimaan 1. 12. 1973 
lukien. (N:o Lko 31133/62/73, 22. 11. 73.) VT 48/73. 8. 

9 Avoimia virkoja ja toimia 

Ylimaarainen alemman palkkaluokan 2 luokan kirjurin toimi, tois
taiseksi Helsingin varastossa. Hankintaosaston johtajalle osoitetut ha
kemukset on toirnitettava Helsingin varaston paallikolle viimeistaan 
13. 12. 1973. 

Viisi rataesimiehen tointa, joista yksi toistaiseksi Oulun ratapii
rissa ( Liminka) ja nelja toistaiseksi Pieksamaen ratapiirissa ( 1 Pieksa
maki, 1 Kuopio, 1 Iisalmi ja 1 Kontiomaki). Rataosaston johtajalle 
osoitetut hakemukset on toimitettava ao. ratapiirin paiillikolle viimeis
taan 27. 12. 1973. - Radan rakentaminen Kontiomaelta Kostamuk
seen aloitetaan vuoden vaihteessa. Rakennustyossa tullaan tarvitsemaan 
kokeneita rakennusmestareita seka virka- etta tyosopimussuhteeseen. 
Halukkaita rakennusmestareita pyydetaan ilmoittautumaan palkkatoi
vomuksineen Oulun ratapiirin paallikolle viimeistaan 15. 12. 1973. 

Ylemmi:in palkkaluokan toisen luokan kirjurin (A 18) virka, tois
taiseksi rautatiehallituksen koneosastolla. Koneosaston johtajalle osoi
tetut kirjalliset hakemukset on toimitettava rautatiehallituksen kirjaa
jalle viimeistaan 27. 12. 1973 ennen klo 12 (postitse ennen virka-ajan 
paattymista). 

HUOM. 
Rautatiehallituksen kirjaajan osoite: Vilhonkatu 13, 00100 Hel

sinki 10. 

1 0 Kadonneita henkili:ikortteja 

Konepajatyolaiselle Pertti Mertaselle kirjoitettu henkilokortti n:o 151658 on 
kadonnut ja kuoletetaan. (Psi knp 20. 11. 73.) 

Lahden aseman liikennetyi:intekijiille Heikki Armas Olavi Levaniemelle 12. 9. 
1973 annettu henkilokortti n:o 58491 on varastettu ja kuoletetaan. (Hki lp 
3826/14/73, 19. 11. 73.) 

Helsingin liikennealueen liikennetyi:intekijiille Rauno Aatos Pajarille v. 1973 
annettu henkilokortti n:o 058166 on kadonnut ja kuoletetaan. (Hki lp 3825/ 
14/73, 19. 11. 73.) 

Helsingin lilkennealueen tilapaiselle asemamiehelle Erkki Hemming Lind
holmille v. 1972 annettu henkilokortti n:o 057821 on kadonnut ja kuoletetaan. 
(Hki lp 3865/14/73, 20. 11. 73.) 
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Rautatieopisto 11 
Eriiiden rautatieopistossa keviitkaudella 1974 jiirjestettiivien kurssien alkamis-

ja piiiittyrnispiiiviirniiiiriit ( tutkintoineen ja todistusten jakoineen): 

Liikenneosaston toimistokurssit toimistovirkarniesharjoittelijoille (2 kurssia): 
alkavat 7. 1. 1974 klo 10.00, paiittyvat 1. 3. 1974 

Liiketzneosaston toimistokurssi: 
alkaa 4. 3. 1974 klo 10.00, paattyy 30. 4. 1974 

Veturinkuljettajaoppikurssi: 
alkanut 12. 11. 1973, jatkuu 2. 1. 1974, paattyy 22. 2. 1974 

Veturinkuljettajaoppikurssi: 
alkaa 25 . 2. 1974 klo 10.00, piiiittyy 5. 6. 1974 

Veurinkuljettajakurssille saapuvilla on oltava mukanaan seuraavat ohjesaiin
not: ]t {2660) korjattuna, OTRO (2635 v. 1968 painos ), Virantoimitusohje
saanto ( 2501), Hoyryvetureiden paineilma· ja jarrulaitteet ( 2707), Vaunujen 
uudet jarrulaitteet ( 2708), I tsesiiiitavii kuljettajaventtiili ( 2709), Terasrunkoisten 
matkustajavaunujen lamrnitys-, tuuletus- ja vesilaitteiden kiiyttoopas ( 2717), Vau
nujen liimmitys-, tuuletus-, jaiihdytys- ja kayttovesilaitteet ( 2718), Dieselveturit ja 
moottorivaunut I-II osat, Tavaraliikenteen kuljetuskalusto (2679 v. 1973 pai
nos) , Radiopuhelimen kiiyttoohjeet (2740 v. 1972 painos ) , seka Turvalaiteoppi 
(3264 ) . 

Alemmat liikenneoppikurssit ( 2 kurssia): 
alkavat 2. 1. 1974 klo 10.00, piiiittyviit 22. 5. 1974 

Alemmille liikenneoppikursseille saapuvilla on oltava mukanaan seuraavat 
ohjesiiannot: Jt (2660) korjattuna, OTRO (2635 v. 1968 painos), AJS (2661), 
Tavaran tiedusteluohjesaiinto ( 2651), Virantoimitusohjesiiiinto (2501), Terasrun
kois ten matkustajavaunujen liimmitys-, tuuletus- ja vesilaitteiden kayttoopas 
( 2717 ), Vaunujen liimrnitys-, tuuletus-, jiiiihdytys- ja kayttovesilaitteet ( 2718), 
Tavaraliikenteen kuljetuskalusto (2679 v. 1973 painos) ja Radiopuhelimen kaytto
ohjeet (2740 v. 1972 painos). 

Tarvittaessa kaytettiineen myos kursseilla aiemrnin olleiden tyotovereiden 
apua ohjesaiintojen saarniseksi kurssiaikaiseen kiiyttoon, koska useissa tapauksissa 
niita ei ole tassa vaiheessa painatusjaostosta saatavissa. 

Muusta koulutustoiminnasta tiedotetaan asianomaisille erikseen. 

(Amj n :o 309/1473, 16. 11. 73 .) 

\ Lasten hiihtolomaleiri v. 1974 12 
Kouluikaisille rautatieHiisten lapsille jiirjestetiiiin VRU :n toimesta koulujen 

hiihtoloman aikana hiihtovirkistysleirejii seuraavasti: 

Pojat (12-17 vuotiaat) 
Tytot (14-17 , ) 
Yhteisleiri tytot ja pojat 
(14-17 vuotiaat) 

Vuokatin 
Pyhiitunturin 

lomakeskuksessa 24. 2.-2. 3. 
24.2.-2. 3. 
3-9.3. 
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Kirjalliset ilmoittautumiset, joissa on ilmettava mille leirille pyrkii, koululai
sen syntymaaika (vuosi ja paiva) ja VR:n palveluksessa olevan isiin tai aidin 
virka tai toimi ja osoite, on tehtava os.: VR:n Urheilutoimikunta, rautatiehalli
tus, Helsinki 15. 1. 1974 mennessa, jonka jalkeen hyvaksytyille lahetetaiin tarkem
mat ohjeet. 

Vuokatin leirilaisten kokoontuminen on leirin alkamispaivana Vuokatin loma
keskuksessa ja Pyhiitunturin leirilaisten Kemijiirven asemalla klo 10.05 (junan 
n:o 63 saavuttua), jonka jalkeen linja-autokuljetus Pyhatunturille. Yhteiskulje
tuksia junissa ci VRU:n toimesta jarjesteta. 

Leirimaksuna petitiiiin 100 mk. Tiihiin maksuun sisiiltyviit yllapito leiripai
kalla ja Pyhiitunturin leircillii linja-autokustannukset Kemijiirvi-Pyhiitunturi
Kemijiirvi. 

Huom. Koska useana vuonna vanhemmilla on ollut vaikeuksia tarpeellisten 
makuuvaunupaikkojen hankinnassa, varsinkin kun paikkavaraus on tehty vasta 
sitten kun VRU on liihettiinyt 15. 1. jalkeen vahvistuksen leirille piiiisystii. Ke
hoitamme siksi vanhempia mahdollisimman aikaisin, esim. jo lapsen leirille liihet· 
tiimisestii piiatettiiessii, tekemiiiin lipputoimistosta makuuvaunupaikan ennakkova
rauksen. On hyvin todennakoista, ettii kaikki miiiiriiaikaan ( 15. 1. 1974) ilmoite
tut lapset piiiiseviit leirille. 

VR:n Urheilutoimikunta 

Helsinki 1973. Valtion painatuskeslrus 



1973 

VIRALLISIA 
TIEDOTUKS lA 

N:o 48a 
Viittaus Virallisiin tiedotuksiin merkitaan: VT 1/72.2 (= lehden numero, vuosi, 
asian numero). Jakelun muutokset on ilmoitettava painatusjaostoon. 

To i m i t us : Rautatiehallitus, lehtipalvelu. 26. 11. 1973 

Valtion virkaehtosopimus eraiden virkamiespalkkauksissa 1 
olevien vaaristymien oikaisemiseksi 14. 11. 1973 

Valtiovarainministerio seka toisaalta valtion virkamiehia edustavien 
virkamiesyhdistysten keskusjarjestot Akava ry, TVK:n Virkamiesjar
jestot TVK-V ry ja Virkamiesten ja Tyontekijain Yhteisjarjesto VTY 
ry ovat 6 paivana marraskuuta 1970 annetun valtion virkaehtosopi
muslain (664/70) 2 §:n ja 14 paivana huhtikuuta 1973 tehdyn val
tion yleisen virkaehtosopimuksen 10 § :n nojalla tehneet sopimuksen 
val tion virkamiespalkkauksissa ilmenneiden virheellisyyksien ja vaaris
tymien oikaisemiseksi seuraavasti : 

1 §. 
Virkamiesten palvelussuhteen ehtoihin nahden noudatetaan, mita 

niista on saadetty tai maaratty taikka valtion virkaehtosopimuslain 
nojalla sovittu, jollei jaljempana toisin sovita. 

2 §. 
Virkamiesten A-palkkaustaulukon a teikkoa muutetaan 1 paivasta 

tammikuuta 1974 lukien liitteen 1 mukaisesti. 
Virkamiesten C-palkkaustaulukon asteikkoa muutetaan 1 paivasta 

tammikuuta 1974 lukien liitteen 2 mukaisesti. 
Yhdenmukaisesti edella 1 ja 2 momentissa tarkoitettujen asteikko

tarkistusten kanssa tarkistetaan ne virkamiehille suoritettavat palkan
lisat ja lisapalkkiot, jotka maaraytyvat suhteessa varsinaiseen palkkauk
seen. 

Edella 1 ja 2 momentissa tarkoitetut palkkaustaulukot lasketaan 
ja laaditaan valtiovarainministerion toimesta valittomasti taman sopi
muksen tultua voimaan. 

18866/73/ 17 
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3 §. 
Virkojen, to1m1en ja ylimaaraisten touruen palkkausluokkiin sijoit

telua tarkistetaan liitteen 3 mukaisesti. 
Tilapaisten toimien enimmaispalkkioita tarkistetaan liitteen 4 mu

kaisesti. 

4 §. 
Niita palkanlisia ja lisapalkkioita, jotka eivat maaraydy suhteessa 

varsinaiseen palkkaukseen, tarkistetaan 1 paivasta marraskuuta 1973 
lukien liitteen 5 mukaisesti, jollei sanotussa liitteessa ole toisin maa
ratty. 

5 §. 
Virkamiesten palvelussuhteen ehdoista on samalla tehty seuraavat 

erilliset virkaehtosopimukset: 
Virkaehtosopimus valtion virkamiehille suoritettavasta syrjaseutu

lisasta. 
Virkaehtosopimus kassaerehdysrahan suorittamisesta posti- ja len

natinlaitoksessa. 

6 §. 
Taman sopimuksen mukaan 1 paivasta marraskuuta 1973 tai 1 pai

vasta joulukuuta 1973 tarkistetut palkat ja palkkiot maksetaan 1 pai
vasta tammikuuta 1974 lukien. Takautuvat korotukset maksetaan 1 
paivaan maaliskuuta 1974 mennessa .. 

7 §. 
Tama sopimus on voimassa 1 paivasta marraskuuta 1973 lukien 

31 paivaan maaliskuuta 1974 saakka. Sopimuksen voimassaolo jatkuu 
taman jalkeen vuoden kerrallaan, jollei sita jommaltakummalta puolen 
irtisanota viihintaan kolmea kuukautta ennen sopimuskauden paat
tymista. 

8 §. 
Tahan sopimukseen sidottu ei saa sopimuksen voimas aoloaikana 

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

Lisiiksi virkaehtosopimukseen sidottu yhdistys on velvollinen huo
lehtimaan, etta sen alaiset yhdistykset ja virkamiehet, joita sopimus 
koskee, eivat riko edellisessa momentissa tarkoitettua tyorauhavelvoi
tetta eivatka sopimuksen maarayksia. Tama virkamiesyhdistyksille kuu
luva velvollisuus sisaltaa myos sen, ettei yhdistys saa tukea tai avustaa 
kiellettya tyotaistelutoimenpidetta eikii muullakaan tavalla myotavai
kuttaa sellaisiin toimenpiteisiin, vaan on velvollinen pyrkimaan niiden 
lopettamiseen. 
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Ves:n liite 1. 1 

Valtion A-palkkaustaulukon muuttaminen 1. 1. 1974 lukien 

Nykyioen asteikko 1. 4. 1973 Mu"'ettu asteikko 
p! Peruspalkka mk/ kk Petuspalkka mk/ kk 

A5 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 893 897 
6 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 912 918 
7 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 932 941 
8 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 952 965 
9 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 976 990 
10 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 001 1 017 
ll . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 030 1 047 
12 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 062 1 081 
13 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 093 1 116 
14 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 124 1 152 
15 · ·· ··· ·· ·· ·· ··· · ···· 1159 1190 
16 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 199 1 232 
17 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 240 1 275 
18 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 286 1 322 
19 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 3 38 1 3 78 
20 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 395 1 435 
21 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 460 1 497 
22 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 534 1 566 
23 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 611 1 641 
24 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 693 1 723 
25 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 785 1 813 
26 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 889 1 911 
27 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 997 2 018 
28 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 116 2 1.35 
29 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 248 2 263 
30 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 387 2 403 

Ves:n liite 3. 

Virkojen, toimien ja ylimiiiiriiisten toimien 2 
palkkausluokkiin sijoittelun tarkistukset 
1. 11. 1973 ja 1. 1. 1974 lukien 

Vak. Yllm. Vitka tai toimi Nyk. plk. 
Voimaao- Uus i virka-

Uusi pUc tulo nimike 
31.90. Valtionrautatiet 

9 konei nsi noori s 13 l-S 14 
l.ll. 8-S 13 

6 konei.nsinoori . . . . . ' .. s 12 4-S 13 
l. 11 . 2-S 12 
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2 Voimaan· Uusi virka· 
Vok. Ylim . Virka tai roim1 Nyk. plk . Uusi plk. tulo nimike 

14 ratainsinoori ........ s 12 7--S 13 1.1. 7-S 12 
3 asianvalvoja ... . . . .. A30 1-B 1 1. 11 . 2-A30 
1 yli tarkkaaja . .... .. . . A30 B 1 1.11. 

10 koneinsinoori . . . . . . . A29 8-A30 1. 11 . 
2-A29 

psykologi .. . ' ... .. .. A28 A29 1.11. 
1 koneinsinoori 2 pl ... A26 A27 1.11. koneinsinoori 

2 ratainsinoori 2 1 yp .. A28 A 29 1. 1. ratainsinoori 
2 ratainsinoori 2 J yp .. A27 A28 1.1. ratainsinoori 
2 apulaisasianvalvoja . . . A28 A29 1.11. 

1 apulaisasianvalvoja . . . A28 A29 1.11. 
13 apulaisinsinoori A28 2-A29 1.11. 11-A28 

6 apulaisinsinoori A28 1-A29 1.11. 5-A28 
16 apulaisinsinoori A26 12-A27 1. u . 4-A26 

apulaisinsinoori A25 A26 l.ll. 

5 apulaisinsinoori A25 2-A26 1.11. 3-A25 
t asemapaallikko 1 1 1 pl A29 A30 1.1. asemapaallikki.i 

5 asemapaallikko 1 1 2 pl A28 4-A29 1.1. asemapaallikko 1-A28 
5 asemapaillikko 1 1 2 pl A27 A28 1.1. asemapaiill.ikko 

4 asemapaillikko 1 1 2 pl A26 A27 1.1. asemapaallikko 

24 asemapaallikko 2 1 1 pi A26 10-A27 1.1. asemapaa1likko 
1-1-A26 

4) asemapahllikko 4 1 1 pl A20 A21 1.1. asemapiiallikko 

3 konttoripaallikki.i A 28 1-A29 1.1. 2-A28 
1 konttoripaallikko A26 A27 1.1. 

14 konttoripiiallikko A22 A23 1.1. 
3 kontroripaallikko A22 A23 1.1. 

8 I iikennetarkas ta j a 1 J ap A28 A29 1.1. liikennetarkastaja 

3 Jiikennetarkastaja 11 ap A28 A29 1.1. liikennetarkastaja 

24 liikennetarkastaja 21 A25 19-A26 l.l. li ikennetarkastaja 
5-A25 

8 I iikennetarkastaja 21 A25 5-A26 1.1. liikennetarkastaja 
3-A25 

10 liikennetarkastaja 21 A24 A25 1.1. liikennetarkastaja 

4 l.iikennetarkastaja 21 A24 A25 1.1. liikennetarkastaja 

2 1iikennetarkastaja 21 A23 A24 1.1. 1iikennetarkastaja 

16 liikennetarkastaja 21 A23 A24 1.1. liikennetarkastaja 

6 liikenneta r kas ta j a 21 A23 A24 1.1. 1iikennerarkastaja 

1 sos i a ali pahllikko A29 A30 1.11. 

l varikonpaallikko A29 A30 1. 11. 

8 varikonpahllikko A28 3-A29 1. 11 . 
5-A28 

8 vari.konpahllikko A25 A 26 l. ll. 

I psyko1ogi ..... ..... A26 A27 1. 11. 

4 siihkotarkastaja yp ... A27 A28 1. 11. sahkotarkastaja 
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Vale Ylim. Virka tai toimi 

4 sahkotarkastaja 
osastosihteeri yp 

7 osastosihteeri ap . .. . 
4 osastosihteeri ap . .. . 

7 kamreeri ... . ...... . 
1 kielenkaantaja 
1 kielenkaanraja 
1 tarkkaaja 
2 tarkkaaja ... . ..... . . 

9 tarkkaaja ... . .. . ... . 

5 tarkkaaja ... . .. .. .. . 
4 tarlclcaaja .. . .. ..... . 

10 tarkkaaja 1 I yp .. . . 
6 vanh . toimistoraken-

nusmestari 1 1 ..... . 
14 vanh. toimistoraken-

nusmestari 1 I . .. .. . 
3 vanh. toimistoraken-

nusrnestari 2 I . .... . 
9 vanh. toimistoraken-

nusmestari 2 I .. . .. . 
29 apulaisernapaallikko 

yp ..... .. .... . .. .. 
24 apulaisasernapaallikko 

ap .. ... . .. ... . . .. . 
26 apulaisasemapaallikko 

ap . . . .. . .. . .. . . . . . 

Nyk . plk. 

A24 
A26 
A24 
A24 
A26 
A26 
A25 
A24 
A23 
A22 

A21 
A21 
A23 

A 25 

A24 

A24 

A 23 

A23 

A22 

A21 

26 

77 

17 

kirjeenvaihtaja A 24 
kirjeenvaihtaja . . . . . . A 22 
rakennusrnestari 1 I ap A 21 

54 

48 

4 

26 

10 

rakennusrnestari 2 I A 19 

ra•kennusmestari 1 I ap A 22 

rakennusmestari 2 1 yp A 20 

rakennusmestari 3 I . . A 18 

yliteknikko 
10 yliteknikko 

13 y!iteknikko 

yliteknikko 

teknikko 

34 tek nikko 

A24 
A24 

A23 

A23 

A23 

A 22 

Uusi p lk. 

A25 
A27 
A25 
A25 
A27 
A27 
A26 
A25 
A24 

3-A23 
6-A22 

A22 
A22 
A24 

1-A26 
5-A25 
7-A25 
7-A24 
1-A25 
2-A24 
4-A24 
5-A23 
6-A24 

23- A23 
8-A23 

16-A 22 

A22 

A25 
A23 

13-A22 
13-A21 
30-A20 
47-A 19 
3- A23 

14-A22 
20- A 21 
34-A20 
10- A 19 
38-A 18 

A25 
7-A25 
3-A24 
5-A24 
8-A23 

15-A24 
11-A 23 
3-A24 
7-A23 
5-A23 

29-A22 

Voimaan· 
t11l0 

1.1. 
1.11. 
1.11. 
1.11. 
1.11. 
1. 11. 
I. 11. 
1.11. 
1. 11 . 

1.11. 

1.11. 
1.11. 
1.1. 
1. 11 . 

1.1. 

1. 11 . 

1.11. 

1.1. 

1.1. 

1.1. 

1. 11. 
1.11. 

U usi virka
nimikc 

48a 

osastosihteeri 
osastosihteeri 
osas tos ih teeri 

vanh. totrrusto
rakennusmestari 
vanh. toimisto
rakennusmestari 
vanh. toimisto
rakennusmestari 
vanh. toimisto
rakennusmestari 
apulaisasema
paallikko 
apulaisaserna
paallikko 

apulaisasema
paallikko 

1. 1. ra'kennusmestari 

1. 11. rakennusmestari 

1. 11 . rakennusmestari 

1. 11. rakennusmestari 

1. 11. rakennusmestari 

1.11. 

1.11. 

1.11. 

1.1. 

1.1 1. 

J.l. 

2 
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2 Voimaan- Uusi v1rka Vak. Ylim . Virkn tai roimi Nyk. plk Uusi plk. tulo nimike 
2 teknikko ........... A20 1-A21 

1.11. 1-A20 
2 teknikko ........... A 19 A20 1.11. 

12 teknikko ..... . .. ... A 19 5-A20 
1.11. 7-A19 

3 teknikko . . . . . . . . . . . AlB A 19 1. 11 . 
2 rikostutkija 'o • o o o o I o A 1B A 19 1.1. 
2 rikostutkija .... .. . .. A1B A19 1.1. 

45 asemamestari 1 l .... A20 8-A21 1.1. 37-A20 
3 tyontutkija ......... A23 A24 1.11. 

apulaiskie1enkiiiinrii j a A22 A23 1. 11 . 
10 nuor. roimisto-

rakennusmestari 2 1 . . A 21 A22 1. 11. nuor . toi.misro-
rakennusmestari 

3 aikataulunsuunnittelija A21 A22 1.11. 
2 aikatau1unsuunnittel.ija A21 A22 1.11. 

316 kirjuri 2 1 ap ...... A 15 A 16 1.11. 
23 kirjuri 2 1 ap ... . .. A15 A16 1.11. 

40 vaunumestari . ... .. AlB A 19 1.1. 
1 konernestari . . . . . . . . A 16 A 17 1. 11 . 

65 asetinlaitemies A 15 A 16 1.11. 
2B2 kuormausmestari A15 A 16 1. 11 . 

4 kuormausmestari A 15 A 16 1.11. 
9 polttoainetyonjobtaja A15 A 16 1.11. 

14 po1ttoainetyonjobtaja 
1 pl ..... .. ....... A 15 A 16 1. 11. pol ttoainetyon-

johtaja 
23 vaihderniesten esimies A 15 A 16 1.11. 
5 varas romestari A 15 A 16 1. 11. 

B varastomestari A 15 A 16 1.11. 
1 laboratoriohoitaja .... A 15 A16 1.11. 

1 laboraroriohoi taja .... A 15 A 16 1.11. 
19 ve_turinpuhdistajain esi-

m1es . .............. A15 A16 1. 11. 
1 veturinpuhdistajain esi-

mies . . . . . . . . . . . . . . . A 15 A 16 1. 11. 
6 kanslisci .. '' ...... . Al3 A14 1.1. 

42 koneenhoitaja . . . . . . . Al3 A 14 1. 11 . 
9 koneenhoitaja ... A 13 A 14 1.11. 

243 vaunuotarkastaja A 13 A 14 1. 11 . 
59 vaununtarkastaja A13 A 14 1.11. 

59 huoltornies .. . ..... . A 12 A13 1.11. 
94 huoltornies . . . . . . . . . A 12 Al3 1.11. 

643 rataesimies .... ..... A 12 Al3 1.11. 
10 van h. vahtimestari .. A 12 1-Al3 1.11. 9-A12 

135 kirjuri 3 1 •• 0 ••••••• All 5-A12 1.11. 130-A 11 
9 kirjuri 3 pi .. . ..... All 5-A12 1.11. 4-All 
6 piirtaja .......... . .. A9 A10 1.11. 
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Vak . Yllm. Virku rai roimi Nyk. plk. 

124 apulaiskanslisti A 10 

3 talonmies . . . . . . . . . . All 
3 talonmles . . ........ All 

4 talonrnles-liirnrnlttiijii All 
37 puhelunviilittiijii ..... A8 

167 konttoriapulalnen A8 

169 toimistoapulalnen A7 

55 toimistoapulalnen A6 
16 kiiteisvarastonhoitaja A6 
1 ylisiivooja . . . . . . . . . ' A6 

47 makuuvaununhoitaja A5 
227 siivooja 1 1. ........ A5 
332 vaununsiivooja 1 pi .. A5 

Mulst. 4. Peruspalkkalsena, ylimiia
riilsena tai tilapaisenii veturlnkuljetta
jana yhteensii viihintiiiin vlisi vuotta 
palvelleille valtionrautateiden verurin
kuljettajille suoritetaan palkkaus yhtii 
palkkausluokkaa ja yhteensa vahln
taiin kymmenen vuotta palvelleille li
saksi yhta palkkausluokkaa korkeam
pana kuln mita rasta vlrasta tai toi
mesta muutoin suoritetaan. 

Mulst. 5. YJikonduktoorellle, kon
duktooreille, kuorrnausmestareille, ase
tlnlaitemiehille ja vaihdernlesten esi
rniehille, jotka ovat palvelleet perus
palkkaisena, ylimaaraisenii tai tilapiii
senii ylikonduktoorlnii, konduktoori
nii, kuormausmestarina, asetinlalte
mlehena, vaihderniesten eslrniehena 
tal rnulssa niii tii vaativamrnissa tehtii
vissii yhteensa viihintiiiin viisi vuotta, 
suoritetaan palkkaus yhtii palkkaus
luokkaa korkeampana kuln mitii 
niiissii viroissa tai toimissa rnuutoin 
suoritetaan. 

Muisr. 7. Vaununtarkastajille, jot
ka ovat palvelleet peruspalkkalsena, 
ylimiiiiriiisena tai tilapiiisenii vaunun
tarkastajana tai mulssa tiitii vaativam
rnissa tehtiivissii yhteensii viihintiiiin 
viisi vuotta, suoritetaan palkkaus yh
tii palkkausluok<kaa korkeampana kuin 
mitii tassii toimessa muutoin suorite
taan. 

Voima~n- Uusi virka-
Uusi plk. tulo nimike 

36-A 11 1.11. 88-A 10 
A12 1. 11 . 
A 12 1. 11. 
A 12 1.11. 
A9 1. 11. 

6-A9 1.11. 161-A8 
2-A8 1.11. 167-A 7 

A7 1. 11. 
A7 1.11. 
A7 1. 11. 
A6 1.11. 
A6 1.11. siivooja 
A6 1.11. vaununsiivooja 

Muist. 4. Peruspalkkaisena, ylimiiii
riilsena tal tilapiiisenii veturlnkuljetta
jana yhteensii vahintaiin viisi vuotta 
palvelleelle valtionrautateiden veturin
kuljettajalle suoritetaan palkkaus kah
ta palkkausluokkaa korkeampana kuin 
rnitii tiista virasta tai toimesta muu
toin suoritetaan. 

1. 11. 1973 

Muist. 5. Konduktooreille, kuor-
mausmesrareille, asetinlaitemiehille, 
vaihdemiesten esimiehille ja jarjestely
mestareille, jo~ka ovat palvelleet pe
ruspalkkalsena, ylimaaraisena tai tila
piiisena ylikonduktoorina, konduktoO
rinii, kuormausmestarina, asetinlaite
miehena, vaihdemiesten esimiehena. 
jiirjestelymestarina tai muissa nmta 
vaativarnmissa tehtiivissa yhteensa vii
hintiiiin viisi vuotta, suoritetaan palk
kaus yhta palkkausluokkaa korkeam
pana kuin mira niiissii viroissa tai toi
rnissa muutoin suoritetaan. 

1. 11. 1973 
Mulst. 7. Vaununtarkastajille, huol

tomiehille ja tallimiehille, jotka ovat 
palvelleet oeruspalkkaisena, ylimiiariii
senii tai tilaoiilsenii vaununtarkastaja
na. huoltornlehena, tallimiehena tai 
mulssa naita vaativamrnissa tehtiivissii 
yhteensa viihlntaiin viisi vuotta, suo
ritetaan palkkaus yhtii palkkausluok
kaa korkeampana kuin mita naissa 
toimissa muutoin suoritetaan. 

1.11.1973 

2 
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Muist. 8. Peruspalkkaiselle ja yli
maaraiselle junamiehelle sekii perus
palkkaiselle, ylimaaraiselle ja A 10 
palkkausluokkaan kuuluvalle tilapai
selle asemamiehelle suoritetaan virka
nimensa mukaisissa tai vaativuudel
taan naita vastaavissa tai liikenneosas
ton pienkoneiden kytkijana tahi kis
koliikenteen rahastajana viihintaiin 
viisi vuotta palveltuaan palkkaus yh
ta palkkausluokkaa korkearnpana 
kuin mira naissa toimissa muutoin 
suoritetaan. 

Muist. 9. Tyoratavartijana tai tyO
kunnan esimiehena tai opastinratavar· 
tijana toimivalle peruspalkkaiselle ra
tavartijalle suori tetaan palkkaus yhta 
palkkausluokkaa korkeampana kuin 
mitii tiissa toimessa muutoin suorite
tann. 

Muist. 11. Peruspalkkaisille ja yli
maaraisille yliasentajille ja sahkoasen
tajille, jotka ovat palvelleet mainituis
sa peruspalkkaisissa ja ylimiiaraisissa 
toimissa yhteensa kolme vuotta, suo
ritetaan palkkaus yhta palkkausluok
kaa korkeampana kuin mira niiissa 
toimissa muuten suoritetaan. 

Muist. 12. Peruspalkkaiselle ja yli
maariiiselle kirjurille 2 1 ap, joka on 
palvellut mai.nitussa peruspalkkaisessa 
virassa tal ylimaiiraisessii toimessa tai 
muussa rautatielaitoksen vastaavanlai
sessa tai vaativammassa peruspalkkai
sessa tai ylimaariiisessa virassa tai toi
messa tal tilapaisessa tehtavassa yh
teensa viisi vuotta, suoritetaan palk
kaus vhta palkkausluokkaa korkeam
pana h.-uin tassa virassa tai toimessa 
muutoin suoritetaan. 

Muist. 13. Vaihdemiehille ja tru
kinkuljettajille, jotka ovat palvelleet 
mainituissa tehtavissa tai muissa nai
tii vaativammissa tehtavissa yhteensa 
vahintiian viisi vuotta, suoritetaan 
palkkaus yhta palkkausluokkaa kor
keampana kuin mita naissa toimissa 
muutoin suoritetaan . 

Muist. 8. Peruspalkkaiselle, yli-
maadiiselle ja tilapaiselle asemarnie
helle (A 11), joka on palvellur niiissa 
rai vaativuudeltaan viihintiian niiita 
vastaavissa tehtavissa yhteensa kolme 
vuotta, suorireraan palkkaus yhta 
palkkausluokkaa korkearnpana kuin 
mita niiissii toimissa muutoin suorite
taan. 

1. 11. 1973 

Muist. 9. Rataesimiehelle, joka on 
palvellut vahintaan viisi vuotta mai
nitussa toimessa suoritetaan palkkaus 
yhta palkkausluokkaa korkeampana 
kuin mitii tiissa toimessa muutoin 
suoritetaan. 

1. 11. 1973 
Muist. 11. Peruspalkkalsille ja yli

maiiriiisille yliasentajille ja siihkoasen
tajille, jotka ovat pa!velleet maini
tuissa peruspalkkaisissa ja ylimaarai
sissii toimissa yhteensa kolme vuotta, 
suoritetaan palkkaus kahta palkkaus· 
luokkaa korkeampana kuin mitii nais
sa toimissa muutoin suoritetaan. 

1. 11. 1973 
Muist. 12. Peruspalkkaiselle ja yli

miiaraiselle kirjurille 2 1 ap, joka on 
palvellut mainitussa peruspalkkaisessa 
virassa raikka ylimaaraisessa toi
messa tai muussa rautatielaitoksen 
vastaavanlaisessa tai vaativammassa 
peruspalkkaisessa tai y limiiariiisessa 
virassa tai toimessa tal tilapaisessii 
tehtiivassii yhteensa kymmenen vuot
ra suoritetaan palkkaus yhta palk
kausluokkaa korkeampana kuin mita 
tassii virassa tai toimessa muutoin 
suoritetaan . 

1. 11. 1973 
Muist. 13. Peruspalkkaiselle, yli-

maaraiselle ja tilapiiiselle valhdemie
helle, junamiehelle, trukinkuljettajal
le ja autonkuljettajalle suoritetaan vir
kanimensii mukaisissa tai vaativuudel
taan viihintiiiin niiitii vastaavissa teh
tiivissii tai liikenneosaston pienkonei
den kytkijana, ratakuorrna-auton tal 
raldetraktorin kuljettajana tai kisko
liikenteen rahastajana yhteensa viihin
tiiiin viisi vuotta palveltuaan palkkaus 
yhtii palkkausluokkaa korkeampana 
kuin mita naissa toimissa muutoin 
suoritetaan. 

1. 11. 1973 



Muist. 14. A 12 tai sita a1emman 
palkkausluokan mukaan palkkansa 
saaville peruspalkkaisille, ylimaiiraisil
le ja tilapaisille virkamiehille, jotka 
toimivat junansuorittajina, suoritetaan 
palkkaus A 13 palkkaus1uokan mu
kaan. 

Muist. 16. Palkkaus1uokkaan A 18 
kuuluvalle kirjurille 2 1 yp, joka on 
palvellut mainitussa virassa kymme
nen vuotta, suoritetaan palkkaus yh
ta palkkausluokkaa korkeampana kuin 
mita tassa virassa muutoin suorite-

taan . 
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Muist. 14. A 12 tai slta a1emman 
palkkausluokan mukaan palkkansa 
saaville peruspalkkaisille, y1imaariii
sille ja tilapiiisille virkamiehille, jorka 
toimivat junansuorittajina, suoritetaan 
palkkaus A 13 palkkaus1uokan mu
kaan. Sel!aiselle edellii mainitulle vir
kamiehelle, joka on toiminut kaksi 
vuotta junansuorittajana, suoritetaan 
pa1kkaus lisiiksi yhtii pa1kkaus1uokkaa 
korkeampana kuin mitii tassa toimes
sa muutoin suoritetaan. 

1. 11. 1973 

Muist. 16. Palkkaus1uokkaan A 18 
kuuluvalle peruspalkkaiselle ja yli
maariiiselle kirjuri11e 2 1 yp ja 2 pl , 
sekii asemamestarille yp, joka on pa1-
vellut edella mainituissa peruspalk
kaisissa viroissa tai ylimaariiisissii toi
missa tai muussa rautatie1aitoksen 
vastaavanlaisessa tai vaativammassa 
peruspalkkaisessa tai ylimaiiriilsessa 
virassa tal toirnessa tal ti1apiiisessii 
tehtavassa yhteensa kymmenen vuot
ta, suoritetaan palkkaus yhta palk
kaus1uokkaa korkeampana kuin mitii 
tassii virassa tai toimessa muutoin 
suoritetaan. 

1. 11. 1973 

Muist. Peruspalkkaiselle ja y1i-
miiiiriiiselle asemamestarille ap, joka 
on pa1vellut mainirussa peruspalkkai
sessa virassa tai ylimaaraisessa toi
messa tai muussa rautatielaitoksen 
vastaavanlaisessa tai vaativammassa 
peruspalkkaisessa tai ylimaiiraisessa 
virassa tai toimessa tai tilapaisessa 
tehtavassa yhteensii viisi vuotta ja 
toi mii junansuorittajana, suori tetaan 
pa!kkaus yhtii palkkausluokkaa kor
kcampana kuin tassa virassa tai toi
mcssa muutoin suoritetaan. 

1. 11. 1973 

Muist. . Palkkausluokkaan A 20 
kuuluvalle peruspalkkaiselle tai yli
miiiiraiselle kirjurille 1 1 seka kirjan
pitiijiille, joka on palvellut edella mai
ni tuissa peruspalkkaisissa viroissa tai 
ylimaariiisissa toimissa tai muissa tau
tatielaitoksen vastaavanlaisissa tai vaa
tivamrnissa peruspalkkaisissa tai yli
miiiiJiiisissa viroissa tai toimissa tai ti
lapaisissa tehtiivissii yhteensa yli viisi 
vuotta suoritetaan palkkaus yhta 
palkkausluokkaa ko~keampana Jruin 

2 
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2 

31.92. Valtiorau tateiden tuo-
tantolaitokset ja mate-
riaalitoiminta 

Vak. Ylim. Virka tai toimi Nyk. plk. 

1 koneinsinoori s 12 
1 koneinsinoori 1 1 ap A29 
1 koneinsinoori 2 1 A29 
7 koneinsinoori 2 1 A28 

koneinsinoori 2 1 A27 
2 koneinsinoori 2 pl ... A27 

3 apulaisinsinoori A28 

4 apulaisinsinoori A27 

kamreeri ........... A26 
1 kamreeri ........... A26 

12 yliteknikko ......... A23 

3 apulaisostopaallikko .. A25 
2 konttoripiiallikko A25 

rnitii niiissii viroissa tai toimissa muu
toin suoritetaan. 

1. 11. 1973 
Muist. . Peruspalkk.aiselle, yli-

maiiriiiselle ja tilapiiiselle ylipuutarhu
rille, puutarhurille, polttoainetyonjoh
tajalle, varastomestarille, veturinpuh
distajien esimiehelle, joka on palvel
lut mainituissa peruspalkkaisissa ja 
ylimiiariiisissii toimissa yhteensii vahin
taan viisi vuotta suori tetaan palkkaus 
yhta palkk.ausluok.kaa korkeampana 
kuin mita naissii toirnissa muutoin 
suoritetaan. 

1. 11 . 1973 
.Muist. Peruspall<kaisena, yli-

maaraisenii tai tilapiiisena veturinliirn
mittiijana yhteensa vahintaan viisi 
vuotta palvelleille valtionrautateiden 
lammittiijille, suoritetaan palk.kaus yh
ta palkkausluokkaa korkeampana 
kuin o.Utii tiista toimesta muutoin 
suoritetaan. 

1. 11. 1973 

Muist. Komluktoorille, i<?ka 
toimii ratapihapalveluksessa, suonte
taan palkkaus yhta palk.kausluokkaa 
korkeampana kuin mitii tassa virassa 
muutoin suoriteraan. 

1. 11. 1973 

Voimaan- Uusi virka· 
Uusi plk. tulo nimike 

S13 1.11. 
A30 1.11. koneinsinoori 
A30 1.11. koneinsinoori 

2-A29 1.11. koneinsinoori 
5-A28 

A28 1.11. koneinsinoori 
1-A28 1.11. koneinsinoori 
1-A27 
1-A29 1.1. 2-A28 
1-A28 1.1. 
3-A27 

A27 1. 11. 
A27 1. 11. 

6-A24 1.1. 6-A23 
A26 1. 11. 
A26 1.1. 
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3 
9 
2 

7 

.35 

1.3 

4 

6 

2 

konttoripaallikko 
yliteknikko ... .. ... . 
tarkkaaja 1 I yp .. . . 
tarkkaaja . ... ... . .. . 
tarkkaaja 2 I . .. . . . . 

2 tarkkaaja . ... .. .... . 
osasrosibteeri ap . . . . 

1 osastosihteeri ap .. . . 
teknikko ... .... .. . . 

10 teknikko 

teknikko 

15 teknikko 

apulaisvarastonpaiillikko 
3 kustannuslaskija 
2 tyonjohtaja . . ..... . . 

kirjuri 2 1 ap 
18 kirjuri 2 I ap ... .. . 
7 kirjuri 2 I ap ..... . 
4 kirjuri 3 l . . . . ... . . . 
1 kirjuri .3 pl .. . .... . 
8 kirjuri ........ .. .. . 

polttoainetyonjobtaja 
6 polrtoainetyonjohtaja 1 

pl .. . ......... . .. . 

40 varastomestari 
18 varastomestari 

11 apulaiskanslisti 

16 konttoriapulainen 

1 konttoriapulainen 
1 puhelunvalittaja 

13 toirnistoapulainen 

A22 
A24 
A 23 
A23 
A23 
A21 
A24 
A24 
A22 

A22 

A21 

A21 

A 21 
A20 
A 17 
A 15 
A 15 
A 15 
All 
All 
All 
A15 

A 15 

A 15 
A 15 
A 10 

A8 

A7 
A8 
A6 

Muist. 4. Peruspalkkaiselle ja yli
roaiiraiselle kirjurille 2 1 ap, joka on 
paivellut mainitussa peruspalkkaises
sa virassa tai ylimaiiriiisessa toimessa 
tai muussa rautatieiaitoksen vastaa
vanlaisessa tai vaativarnmassa perus
paikkaisessa tai ylimaiiriiisessa virassa 
tai toimessa tai tilapaisessa tehtavassa 
yhteensa viisi vuotta, suoritetaan 
palkkaus ybta palkkausluokkaa kor
keampana kuin mita tassa virassa tai 
toimessa rouutoin suoritetaan. 

Muisr. 5. Peruspalkkaisille, ylimaa
raisille sahkoasentajille 1 I ja 2 I, 

A2.3 
A25 
A24 
A24 
A22 
A22 
A25 
A25 

10-A23 
25-A22 
5-A23 
5-A22 
6-A22 
7-A21 
7-A22 
8-A21 

A22 
A21 
A 18 
A 16 
A 16 
A 16 
A 12 
A12 
A 12 
A 16 

A 16 

A 16 
A 16 

6-All 
5-A10 
7-A9 
9-A8 

A8 
A9 
A7 

1.1. 
1.1. 
1. 11. tarkkaaja 
1. 11 . 
1. 11. tarkkaaja 
1.11. 
1. 11. osastosihteeri 
1. 11. osastosihteeri 

l.l. 

1.1. 

1.11. 

1.11. 

1.11. 
1.11. 
1.1. 
1.11. 
1.11. 
1.11. 
1.1. 
1.1. 
1.1. 
1.11. 

1. 11. polttoainetyon
johtaja 

1. 11. 
1. 11 . 

1.11. 

1.11. 

1. 11 . 
1. 11. 
1.11. 

Muist. 4. Peruspalkkaiselle ja yli
miiariiiselle kirjurille 2 I ap, joka on 
palvellut mainitussa peruspalkkaisessa 
virassa tai ylimaaraisessa toimessa tai 
muussa rautatielaitoksen vastaavaniai
sessa tai vaativarnmassa peruspalkkai
sessa tai ylimaaraisessa virassa tai toi
messa tai tilapaisessa tehtaviissa yh
teensa kymmenen vuotta suoritetaan 
palkkaus yhta palkkausluokkaa kor
keampana kuin tiissa virassa tai toi
messa rnuutoin suoritetaan . 

1. 11. 197.3 

Muist. 5. Peruspaikkaisille ja yli
maiiraisille sahkoasentajille 1 I ja 2 I, 

2 
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jotka ovat palvelleet mrurutmssa pe
ruspalkkaisissa ja ylimaariiisissa toi
missa yhteensii •kolme vuotta, suorite
taan palkkaus yhtii palkkausluokkaa 
korkeampana kuin mita naissa toi
missa muutoin suoritetaan. 

Muist. 6. Palkkausluokkaan A 18 
kuuluvalle kirjurille 2 1 yp, joka on 
palvellut rnainitussa virassa kymme
nen vuotta, suoritetaan palkkaus yhta 
palkkausluokkaa korkeampana kuin 
mitii tassa virassa muutoin suorite
taan. 

jotka ovat palvelleet peruspalkkaisissa 
ja ylimaaraisissa toimissa yhteensa 
kolrne vuotta, suoritetaan palkkaus 
kahta palkkausluokkaa korkeampana 
kuin mitii naissii toirnissa rnuutoin 
suoritetaan. 

1. 11. 1973 

Muist. 6. Palkkausluokkaan A 18 
kuuluvalle peruspalkkaiselle ja ylimaii
raiselle kirjurille 2 J yp ja 2 1, joka 
on palvellut edellii mainituissa perus
palkkaisissa viroissa tai ylimaiiraisissa 
toimissa tai muussa rautatielaitoksen 
vastaavanlaisessa tai vaativammassa pe
ruspalkkaisessa tai ylimaaraisessa vi
rassa tai toirnessa tai tilapiiisessa teh
tavassii yhteensii kymrnenen vuotta, 
suoritetaan palkkaus yhta palkkaus
luokkaa korkeampana kuin tassii vi
rassa tai toimessa muutoin suorite
taan. 

l. 11. 1973 

Muist. Peruspalkkaiselle, ylimaii-
riiiselle ja tilapiiiselle polttoainetyon
johtajalle ja varastomestarille, joka 
on palvellut niiissii tehtiivissii yhteensa 
vahintiiiin viisi vuotta, suoritetaan 
palkkaus yhtii palkkausluokkaa kor
kearnpana kuin mita nii.issii viroissa 
tai toirnissa muu to in suoritetaan. 

1. 11. 1973 

Muist. Peruspalkkaiselle ja yli-
miiariiiselle kirjanpitiijiille, joka on 
palvellu t mainitussa peruspalkkaisessa 
virassa tai ylirnaaraisessa toimessa tai 
muussa rautatielaitoksen vastaavanlai
sessa tai vaativammassa peruspalkkai
sessa tai ylimiiiiriiisessa virassa tai toi
messa tai tilapiiisessa tehtiiviissa yh
teensii viisi vuotta, suoritetaan palk
kaus yhtii palkkausluokkaa korkeam
pana kuin mi tii nii.issii viroissa tai toi
rnissa muutoin suoritetaan. 

1. 11. 1973 

YLEISMUISTUTUKSET 

V Taloruniehiii koskeva muistutus 
Peruspalkkaisena, ylimaaraisena tai 

tilapaisena talonmiehena yhteensa viisi 
vuotta palvelleille talonmiehille suo-

V Talonmiehiii, talonmies-lammittii
jiii, lammittajiii ja talonmiesvahtimes
tareita koskeva muistutus 

Peruspalkkaisena, ylimaiiriiisenii tai 



ritetaan palkkaus yhtii palkkausluok
kaa korkeampana kuin mitii niiissa 
toimissa muutoin suoritetaan. 
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tilapiiisenii, talonmiehena, talonmies
liimmittiijiinii, liimmittiijiina ja talon
mies-vahtimestarina yhteensii viihin
tiiiin viisi vuotta palvelleille suorite
taan palkkaus yhtii palkkausluokkaa 
korkeampana kuin mitii niiissii vi
roissa tai toimissa muutoin suorite
taan. 

1. 11. 1973 

Siivoojamuistutus 
Siivo<>talle, joka on suorittanut amma
tillisista piitevyystutkinnoista annetun 
lain tarkoittaman ammattitutkinnon 
siivoojan ammatissa, suoritetaan palk
kaus yhta palkkausluokkaa korkeam
pana kuin mitii niiissii viroissa tai toi
missa muutoin suoritetaan. 

1. 11. 1973 

Peruspalkkaiselle ja ylimiiiiriiiselle 
toimistoapulaiselle, kanslia-apulaiselle, 
konttoriapulaiselle ja kirjurille (kau
punkien poliisilaitokset), joka on pal
vellut mainituissa toimissa yhteensii 
viihintiiiin viisi vuotta, suoritetaan 
palkkaus yhtii palkkausluokkaa kor
keampana kuin mitii mainitussa toi
messa muutoin suoritetaan. 

1. 11. 1973 

B-palkkausluokkaan kuuluvia virka
miehiii •koskevaa miiiiriivuosikorotusta 
tarkistetaan soveltamisalaltaan siten, 
etta mainittua korotusta ( 3.6%) ryh
dytiiiin suorittamaan 1. 1. 1974 lukien 
vastaavasti myi:is S 13 ja sita kor
keampaan sopimusoalkkaluokkaan 
kuuluvalle sijoitusoalkkaluokan mu
kaista taulukkopalkkaa saavalle virka
miehelle. 

2 
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Ves ·n liite 4. 

Tilapaisten toimihenkiloiden palkkioiden tarkistaminen 
1. 11. 1973 ja 1. 1. 1974 lukien 

31.90. Valtionrautatiet 

Tilapaiset asemamiehet (738) 

205 a) ri!ap. asemamieheksi otettaessa 
4 30 b) puolen vuoden palvelnn jalkeen 
103 c) alemman patevyysturkinnon suo-

rittamisen jiilkeen . . .. ... . .. . 
Tilapaiset huoltomiehet 
a) tilap. huoltomieheksi otettaessa 
b) puolen vuoden palveluksen jiil-

keen ... .. .. .. ... . ........ . 
c) huoltomiestutkinnon suorittami-

sen jiilkeen . . . ... ... .. . .. . . . 
Tilapiiiset tallimiehet (56) 

5 a) tilap. tallimieheksi otettaessa . . 
38 b) puolen vuoden palveluksen jiil-

keen . . ..... . ... ... . ... . . . . 
13 c) tallimieskuulustelun suori ttami-

sen jalkeen . .. . .... . ..... . . . 
Tilapaiset vaununvoitelijat (61) 

9 a) tilap. vaununvoitelija'ksi otet-
taessa ..... .. .............. . 

41 b) puolen vuoden palveluksen jal-
keen . ..... ... ..... .... . . . . 

11 c) a]ustavan vaunumiesrutkinnon 
suorittamisen jiilkeen . . ..... . 

A6 
A7 

A9 

A6 

A7 

A 10 

A6 

A7 

A9 

A6 

A7 

A9 

A8 
A9 

All 

A8 

A9 

A 12 

A8 

A9 

All 

A8 

A9 

All 

1.1. 
1.1. 

1.1. 

1.1. 

1.1. 

1.1. 

1.1. 

1.1. 

1.1. 

1.1. 

1.1. 

1.1. 

Ves:n liite 5. 

Eraiden palkanlisien ja lisapalkkioiden maksuperusteiden muuttaminen 
( ote) 

11) Puolustuslaitoksen virkamiehille varsinaisiin tehtaviin kuulu
mattoman radioantennimaston rakentamis-, korjaus- ja huoltotoista 
suoritettava mastoraha, jota viirneksi on tarkistettu valtion vuoden 1971 
yleisen virkaehtosopirnuksen liitteen kohdassa 22, tarkistetaan nouse
misesta 40-55 metria korkeaan mastoon 18 markaksi, 56-75 metria 
korkeaan mastoon 27 markaksi ja yli 75 metria korkeaan mastoon 
46 markaksi paivalta. 

Samalla ulotetaan mastoraha koskemaan myos rajavartiolaitoksen, 
valtionrautateiden seka posti- ja lennatinlaitoksen niita virkamiehia, 
jotka joutuvat mainituissa korkeuksissa suorittamaan antenneissa, pyl-
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va1ssa tai mastoissa rakentarnis- , korjaus- ja huoltotoita. Mastoon rin
nastetaan myos tornit ja erikoispylvaat, rnikiili torniin ei voida paasta 
hissilla tai sisapuolisia portaita ( tikkaat ja kelkka poislukien) pitkin 
ja mikali tyota ei voida suorittaa lattialla tai lavalla, josta ei ole vali
ti:inta putoamisvaaraa. 

15) Valtionrautateilla veturin, moottoriveturin, moottorivaunun, 
liitevaunun tai dieselmoottorijunan koeajosta suoritettavan lisapalk
kion maksuperusteita , joita viirneksi on tarkistettu valtion vuoden 
1971 yleisen virkaehtosopimuksen liitteen 3 kohdassa 8, tarkistetaan 
maksuperusteita muutoin muuttamatta seuraavastl: 

Valtionrautateilla suoritetaan koeajopalkkiota niille veturimesta
reille , veturirniehille ja teknikoille, jotka maarayksesta toimivat veturin 
tai vaunun koeajossa. 

Koeajopalkkion suuruus on 30 markkaa koeajokerralta. Kulloinkin 
koeajettavan veturin, moottorivaunun, liitevaunun tai dieselmoottori
junan tahi sahkomoottorijunan koeajosta suoritetaan yksi palkkio, 
vaikka koeajo jouduttaisiin suorittamaan useampaan kertaan . Vaunun 
tai vaunujonon koeajosta suoritetaan yksi koeajopalkkio kutakin koe
ajokertaa kohden. 

16) Valtionrautateiden virantoimitusrahasaannon 10 §:ssa mainittu 
tavarajunissa suoritettava veturiraha tarkistetaan lahinna 1. 1. 197 4 
olevan tyojakson alusta lukien 7,40 penniksi veturikilometrilta. Samalla 
edellytetaan, etta junapainoa saadaan nostaa 1 500 tonniin ja erikois
junissa 1 800 tonniin. 

17) Valtionrautateiden virantoimitusrahasaanni:in 6 §:n mukaan 
suoritettu paivystysraha tarkistetaan kiihkeysluokitus samalla poistaen 
konduktoorin osalta 50 penniksi tunnilta seka ratakuorma-auton kul
jettajan, raidetraktorin kayttajan ja hanen apulaisenaan toimivan kytki
jan seka junamiehen osalta vastaavasti 36 penniksi tunnilta lahinna 
1. 11. 197 3 seuraavan tyi:ijakson alusta lukien. 

Asemapaikalla suoritetusta virantoimituksesta veturin- ja moottori
vaununkuljettajalle ja veturinlammittajalle perusrahana suoritettava 
paivystysraha tarkistetaan 30 penniksi tunnilta maksuperusteita muu
toin muuttamatta lahinna 1. 1. 1974 olevan tyi:ijakson alusta lukien. 

18) Valtionrautateiden virantoirnitusrahasaanni:in 9 §:n mukaan 
vaihdemiesten esimiehelle, vaihderniehelle, asetinlaitemiehelle, vaunu
mestarille, vaununtarkastajalle ja vaununvoitelijalle suoritettava rata
piharaha tarkistetaan lahinna 1. 11. 197 3 seuraavan tyojakson alusta 
lukien 22 penniksi tunnilta. 

19) Valtionrautateiden virantoimitusrahasaannon 11 §: n mukaan 
veturin- ja moottorivaunun kuljettajalle ja veturinlamrnittajalle markka
maaraisena kolmiviikkoiskaudelta suoritettava tallipaivystysraha muu-

2 
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tetaan lahinna 1. 11. 1973 seuraavan tyojakson alusta lukien tuntipe
rusteiseksi ja sen suuruudeksi miiarataan 1,55 markkaa tunnilta. 

20) Valtionrautateilla suoritettavaa kiintean puutavaranosturin 
tehopalkkiota, jota viimeksi on tarkistettu valtion vuoden 1971 ylei
sen virkaehtosopimuksen liitteen kohdassa 4, tarkistetaan seuraavasti: 

V altionrautateilla suoritetaan kiintean ja demag-nosturin kayttajana 
toimivalle virkamiehelle kaikesta kuormaus- ja purkaustyosta teho
palkkiona 30 pennia vaunuarvolta. 

Ns. rautakanavatyoskentelyssa suoritetaan nosturinkayttajana toi
mivalle virkamiehelle vaunujen kuormaus- ja purkaustyosta tehopalk
kiona 20 pennia vaunuarvolta ja hanen apulaisinaan toimiville virka
miehille 10 pennia vaunuarvolta. 

21) Valtionrautateilla suoritettavia junanlahetyspalkkioiden maksu
perusteita, joita viimeksi on tarkistettu valtion vuoden 1971 yleisen 
virkaehtosopimuksen llitteen 3 kohdassa 6, tarkistetaan siten, etta 
junanlahetyspalkkiota ryhdytaan suorittamaan Parkanon ja Sillinjarven 
liikennepaikoilla toimiville junaohjaajille II luokan mukaan seka Kirk
konummen, Vainikkalan ja Lielahden liikennepaikoilla toimiville juna
suorittajille III luokan mukaan. 

22) Valtionrautateilla oman toimensa ohella tulliasiamiehena toi
mivalle virkamiehelle suoritettava tulliasiamiespalkkio, jota viimeksi on 
tarkistettu valtion vuoden 1971 yleisen virkaehtosopimuksen liitteen 
3 kohdassa 7, tarkistetaan ja tulliasiamiespalkkioon oikeutettujen virka
miesten piiria laajennetaan seuraavasti: 

Valtionrautateilla alempana mainituissa paikoissa tulliasiamiehena 
toimiville virkamiehille suoritetaan tulliasiamiespalkkiota seuraavasti: 

Helsinki 
Turku 
Tornio 
Vainikkala 
Niirala 
Imatrankoski 
Naantali 

50 mk/kk 
50 mk/kk 
60 mk/kk 
60 mk/kk 
50 mk/kk 
50 mk/kk 
60 mk/kk 

32) Konekirjoittajille suoritettavien nopeuslisien maksuperusteet 
tarkistetaan 1. 1. 1974 lukien nain kuuluviksi: 

a) Peruspalkkaisen ja ylimaaraisen konekirjoittajan toimen halti
jalle seka konekirjoittajan tointa viransijaisena tai valiaikaisena hoita
valle suoritetaan palkkaus seka tilapaiselle konekirjoittajalle (A 10) 
palkkio 

- palkkausluokan A 10 mukaan sille konekirjoittajalle, jonka kir
joitusnopeus on 7 500-8 499 nettolyontia puolessa tunnissa; 



-17- 48a 

- yhta palkkausluokkaa korkeampana sille konekirjoittajalle, 2 
Jonka kirjoitusnopeus on 8 500-9 499 netrolyontia puolessa tunnissa; 

- kahta palkkausluokkaa korkeampana sille konekirjoittajalle, 
jonka kirjoitusnopeus on 9 500-10 499 nettolyontia puolessa tun
nissa; ja 

kolmea palkkausluokkaa korkeampana sille konekirjoittajalle, 
jonka kirjoitusnopeus on vahintaan 10 500 nettolyontia puolessa tun
russa. 

b) Kirjoitusnopeus on osoitettava valtion virastossa tai laitoksessa 
jarjestetyssa kirjoituskokeessa. Kokeissa on noudatettava valtiovarain
ministerion erikseen antamia ohjeita. Yksityisia todistuksia ei hyvak
syta. 

c) Nopeuslisan myontaa asianomainen virasto tai laitos ja se mak
setaan kirjoituskokeen suorittamista seuraavan kuukauden alusta lu
kien. 

d) Konekirjoittajalle, jolle on suoritettu konekirjoituslisa viihin
tiian 8 500-9 500 nettolyonnin perusteella, saadaan nopeuslisa suo
rittaa uutta koetta jarjestamatta niin kauan kuin ne edellytykset, joilla 
konekirjoituslisa oli aikaisemmin myonnetty, ovat olemassa. Kolman
nen nopeuslisan saamista varten on kirjoitusnopeus osoitettava uudella 
kirj oi tuskokeella. 

3 3) Valtion virkamiehelle suoritettavan kielitaitolisan maksuperus
teet tarkistetaan 1. 1. 197 4 lukien nain kuuluviksi: 

a) Kielitaitolisaa suoritetaan, jos asianomaiselle virkamiehelle kuu
luvien tehtavien hoitamiselle on huomattavaa etua muun kuin suomen 
tai ruotsin kielen taidosta ja jos han jatkuvasti joutuu kysymyksessa 
olevaa vierasta kielta virantoimituksessa kayttamaan. Kielitaitolisaa ei 
kuitenkaan suoriteta, jos viran tai toimen kelpoisuusehdot taikka virka 
tai toimi luonteensa puolesta edellyttaa vieraan kielen taitoa. Virka
tehtaviin liittyvasta vieraskielisen kirjallisuuden tai julkaisujen tutki
misesta kielitaitolisaa ei suoriteta. 

b) Kielitaitolisaa suoritetaan vieraan kielen 
- suullisesta ja kirjallisesta taidosta, jolloin virkamiehen pltaa 

ymmartaa puhetta ja kirjoitusta asianomaisella kielella ja osata sita 
kayttaa suullisesti seka myos kirjallisesti siina maarin kuin virkatehta
vien suorittaminen edellyttaa; 

- suullisesta taidosta, jolloin virkamiehen pitaii ymmiirtiiii puhetta 
asianomaisella kielellii ja osata sita suullisesti kiiyttiiii, siinii miiiirin 
kuin virkatehtavien suorittaminen edellyttiiii; tai 

- kirjallisesta taidosta, jolloin virkamiehen pitiiii hallita asianomai
sen kielen kirjallinen kiiytto siinii miiarin kuin virkatehtavien suoritta
minen edellyttiia. 

Selvityksenii kielitaidosta on esitettava kielitaitolisiiii ensimmiiistii 
kertaa haettaessa yliopiston, muun korkeakoulun tai oppikoulun asian-
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omaisen kielen opettajan ta.i peruskoulun ylaasteen asianomaisen kie
len lehtorin, viraston jarjestaman tutkijalautakunnan tai tunnetun ulko
ma.isen oppilaitoksen antama erityinen todistus. Todistus ei talloin saa 
olla kahta vuotta vanhempi. Virasto voi myos jarjestaa kokeen kieli
taidon toteamiseksi. Tarvittaessa virasto voi vaatia aikaisemmin han
kitun selvityksen uusittavaksi. 

c) Kielitaitolisaa suoritetaan vieraan kielen 
- suullisesta ja kirjallisesta taidosta 45 markkaa; taikka 
- suullisesta tai kirjallisesta taidosta 30 markkaa kuukaudessa 

kultakin kielelta erikseen. 
Kielitaitolisan myontaa asianoma.inen virasto tai laitos. Jos kieli

taitolisaa esitetaan maksettavaksi A 20 palkkausluokkaa korkeampaan 
palkkausluokkaan kuuluvalle virkamiehelle, asia tulee saattaa valtio
varainministerion raha-asiainkasittelyyn, jossa annettua lausuntoa on 
sitovana noudatettava. 

d) Erityisista sy.ista valtionvarainministerio voi myontaa kielitaito
lisaa maksettavaksi poiketen siita, mita edella a-c kohdissa on ma.i
nittu. 

e) Kielitaitolisaa myonnetaan asianoma.isen virkarniehen pyynnosta 
toista.iseksi enintaan kolmeksi vuodeksi kerrallaan ja enintaan siksi 
ajaksi, jonka a.ikana ne edellytykset, joiden perusteella lisa on asian
omaiselle virkamiehelle myonnetty, ovat olemassa. Mikali kielitaito
lisan maksamisen edellytykset lakkaavat, tulee lisan suorittaminen va
littomasti lopettaa. Kielitaitolisaa ei saa suorittaa useammalle virka
miehelle kuin rnita vieraan lcielen taitoa edellyttavat tehtavat asian
omaisessa virastossa tai laitoksessa vaativat. 

f) Virantoimituksen keskeytyksen ajalta, kuten sairauden perus
teella myonnetyn virkavapauden johdosta, pidatetaiin kielitaitolisashi 
samojen perusteiden mukaan laskettu osa kuin perus- tai sopimuspal
kasta, vuosipalkkiosta tai muusta palkasta ta.i palkkiosta on saadetty 
tai maaratty. Vuosiloman ajalta kielitaitolisa suoritetaan taysimaarai
sena. 

g) Ennen 1 paivaa marraskuuta 197 3 myonnetyt ja edella c) koh
dassa mainittuja markkamaaria suuremmat kielitaitolisat jaavat toistai
seksi edelleen voimaan. 

(Hloj n:o Hlo 794/111/73, 26. 11. 73.) VT 48 a/73. 2. 

Virkaehtosopimus valtion virkamiehille suoritettavasta 
syrjaseutulisasta 14. 11 . 1973 

Valtiovarainrninisterio seka toisaalta valtion virkamiehia edustavien 
virkarniesyhdistysten keskusjarjestot Akava ry, TVK:n Virkamiesjar
jestot TVK-V ry ja Virkamiesten ja Tyontekijain Yhteisjarjesto VTY 
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ry ovat 6 paivana marraskuuta 1970 annetun valtion virkaehtosopimus- 3 
lain ( 664/ 70 ) 2 §:n ja 14 paivana huhtikuura 1973 tehdyn valtion 
yleisen virkaehtosopimuksen 10 §:n nojalla tehneet valtion virkamie-
hille suoritettavaa syrjaseutulisaa koskevan seuraavan virkaehtosopi
muksen: 

1 §. 
Sen estamatta, mita 19 paivana tammikuuta 1962 annetussa ase

tuksessa valtion virkamiehille maksettavasta syrjaseutulisasta (56/ 62) 
on saadetty ja mitii valtiovarairuninisterion 16 piiiviina joulukuuta 1971 
antamassa paatoksessa (901/71), siten muutettuna kuin se on valtio
varainministerion 18 paiviinii tammikuuta 1973 antamassa piiatoksessa 
( 49/73) eraissii kunnissa ja niiden osissa sovellettavista syrjiiseutu
pisteiden maarasta on maiiratty, on valtion virkamiehille suoritetta
vasta syrjaseutulisasta voimassa mita tiissii virkaehtosopimuksessa on 
jaljempiina sovittu . 

2 §. 
Virkamiehelle suoritetaan syrjiiseutulisiiii, milloin hiinen toimipaik

kansa sijai,tsee harvaan asutulla, syrjaisellii, valtakunnan rajaan idassii 
tai pohjoisessa rajoittuvalla tai kylmiillii alueella taikka meren tai jar
ven saaristossa. 

Virkamiehellii tarkoitetaan: 
1. valtion peruspalkkaisen viran tai toimen haltijaa ; 
2. valtion yliroiiiiriiistii toimenhaltijaa; 
3. valtion tilapiiista toimihenkiloii ja satunnaista apulaista; 
4. virkaatoimittavana tai viransijaisena valtion peruspalkkaista vir

kaa tai tointa tahi yliroiiiiriiista tointa hoitavaa virkamiestii; 
5. oman kehityksensii vuoksi valtion palveluksessa olevaa harjoit

telijaa, jota ei ole miiiiriitty ylimiiiiriiiseen toimeen ja joka ei ole tyo
tai oppisopimussuhteessa valtioon; 

6. valtion oppilaitosten tuntiopettajista 20 piiiviinii joulukuuta 
1957 annetussa asetuksessa ( 427/57) tarkoitettua piiiitoimista tunti
opettajaa; sekii 

7. puolustuslaitoksessa tai rajavartiolaitoksessa sopimuksen perus
teella palvelevaa varviittyii. 

3 §. 
Virkamiehelle suoritetaan syrjiiseutulisiiii jaljempiinii maJrutum pe

rustein maiiriiytyvien syrjiiseutupisteiden yhteenlasketun miiiiriin mu
kaan siten, etta kukin syrjiiseutupiste vastaa 2,5 sadalta virkamiehelle 
suoritettavan peruspalkan tai vuosipalkkion sekii ikalisien ja kalliinpai
kanlisiin yhteenlasketusta miiiiriistii taikka vastaavasta palkasta tai palk
kiosta. Virkamiehelle, jolle ikalisii suoritetaan toisen palkkausluokan 
mukaan kuin peruspalkka tai vuosipalkkio, suoritetaan syrjaseutulisa 
saman palkkausluokan mukaisena kuin ikiilisii. 
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Edell a 2 §: n 2 rnomentissa tatkoi tetulle tuntiopettajalle suorite
taan syrjiiseutulisanii syrjaseutupistetta kohti 2,5 sadalta hanelle suori
tettavasta vuosiviikkotuntipalkkiosta, kuitenkin enintaan niiden tun
tien osalta, jotka vastaavat samassa koulussa tai koulumuodossa vas
taavaa opetusta hoitavan opettajan peruspalkkaisen viran tai ylimaarai
sen toimen siiadettya tai sovittua opetusvelvollisuutta. 

Edella 2 § :n 2 momentissa tarkoitetulle puolustuslaitoksessa tai 
rajavartiolaitoksessa varviittyna palvelevalle virkamiehelle suoritetaan 
syrjaseutulisana syrjaseutupistetta kohti 2,5 sadalta kokonaisrahapalk
kauksesta. 

Jos toimipaikka kasittiia miiariityn piirin, maariiytyy syrjaseutulisa 
sen paikkakunnan mukaan, jossa virkamies vakinaisesti asuu. Milloin 
han ei asu toimipiirissiian, suoritetaan hiinelle syrjaseutulisa ainoastaan, 
mikali hanen oikeutensa vakinaisesti asua toimipiirinsa ulkopuolella 
perustuu yleisen edun vuoksi annettuun miiaraykseen tai lupaan. Syr
jaseutulisa miiaraytyy talloin sen paikkakunnan mukaan, jossa virka
mies maiirayksen tai luvan perusteella asuu. Milloin virkamies muuttaa 
asumaan paikkakunnalta toiselle, suoritetaan syrjaseutulisa sen paikka
kunnan mukaan, jossa han asuu kuukauden ensimmaisena paiviina. 

Jos sama virkamies hoitaa kahta valtion virkaa tai tointa, suorite
taan banelle syrjaseutulisa ainoastaan korkeampipalkkaisesta virasta tai 
toimesta. 

4 §. 
Syrjaseutupisteet maiiraytyvat yleisin perustein toimipaikan mukaan 

seuraavasti: 
1. Harvan asutuksen perusteella: 
a) kunnassa, jonka vaeston tiheys on enintaiin 1.0 maaneliokilo

metria kohti, 3 pistetta; 
b) kunnassa, jonka viieston tilieys on yli 1.0, mutta enintaan 2.5 

maaneliokilometria kohti, 2 pistetta; seka 
c) kunnassa, jonka vaeston tiheys on yli 2.5, mutta enintaan 5.5 

maaneliokilometria kohti, 1 piste. 
Kuntaan kuuluvassa asutustaajamassa on pistemaara kuitenkin yhta 

pistettii pienempi kuin muuten tassa kunnassa. 
2. Syrjaisyyden perusteella 1 piste seuraavissa Pohjois-Suomen 

kunnissa: 
Enontekio, lnari, Kittila, Kolari, Kuusamo, Muonio, Pelkosennie

mi, Posio, Salla, Savukoski, Sodankyla, Taivalkoski ja Utsjoki. 
3. Valtakunnan rajaan idassa tai pohjoisessa rajoittuvissa Virolah

den, Miehikkaliin, Ylamaan, Nuijamaan ja Joutsenon kunnissa, Ruoko
lahden kunnan valtatie n:o 6:n ja valtakunnan rajan valisella alueella, 
seka Rautjiirven, Parikkalan, Saaren, Uukuniemen, Kiteen, Tohmajar
ven, Viirtsiliin, Tuupovaaran, Ilomantsin, Kuhmon, Suomussalmen, 
Kuusamon, SaHan ja Savukosken kunnissa, Lieksan kaupungin entisen 
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Pielisjiirven kunnan alueella seka siina Sodankylan kunnan osassa, jo- 3 
hon kuuluu Luirojoen, Lokan ja Porttipahdan allasjarven pohjois- ja 
itiipuolella oleva kunnan alue, seka Inarin, Utsjoen ja Enontekion kun-
nissa 1 piste. 

4. Kunnassa, joka kokonaan tai suuremmalta osaltaan sijaitsee 
alueella, jolla vuoden keskilampo viimeisimmiin 30 vuoden ajanjakson 
mittausten mukaan on ollut 

a) alempi kuin +2• C, mutta korkeampi lmin o· C, 1 piste; ja 
b) o· c tai sita alempi, 2 pistetta. 

5 §. 
Syrjaseutupisteet maaraytyvat 4 §: ssa mainittujen yleisten perustei

den lisaksi allamainituin erityisin perustein seuraavasti: 
Meren tai jarven saaristossa olevilla saarilla, joista ei ole tieyhteytta 

tai lautta- tahi lossiyhteytta mantereelle tai Ahvenanmaan paasaarelle, 
on syrjaseutupisteiden maiira seuraava: 

1. Jos saari sijaitsee kauempana kuin kahdentoista kilometrin etai
syydella mantereelta ja Ahvenanmaan paasaaresta, 3 pistetta; 

2. Jos saari sijaitsee kauempana kuin kolmen kilometrin etaisyy
dellii mantereelta ja Ahvenanmaan paasaaresta, 2 pistetta. 

Edella mainitulla etaisyydella tarkoitetaan lyhinta kulkukelpoista 
vesitieta mitattuna kahden lahinna toisiaan olevan sataman tai liiken
teeseen yleisesti kaytetyn valkaman valista matkaa. Saarella tai mante
reella olevaan satamaan ja valkamaan rinnastetaan sellaisella saarella 
oleva satama ja valkama, johon ensiksi mainitulta saarelta tai mante
reelta on tie-, lautta- tai lossiyhteys. 

Muualla kuin meren tai jarven saaristossa olevassa toimipaikassa 
tai 3 §:n 4 momentissa tarkoitetussa asuinpaikassa 1 piste, jos sinne 
on pitempi kuin kolmen kilometrin matka lahimmiilta yleiselta tai 
muulta autolla kuljettavalta tielta, johon asianomaisella virkamiehella 
on kayttooikeus, ja jos se sijaitsee alueella, jolla virkamiehella 4 § :ssa 
mainituin perustein on oikeus syrjaseutulisaan. 

6 §. 
Valtiovarainministerio voi erityisista syista sopimuskauden aikana 

vahentaa tai lisata yhdella pisteella 4 ja 5 § :n perusteella maaraytyvia 
pistemaaria. 

Taman lisiiksi valtiovarainministerio voi sopimuskauden aikana: 
1. lisata erityisen vaikeiden kulkuyhteyksien johdosta syrjaisyyden 

perusteella maaraytyvaii pistemaaraa yhdella 4 § :n 2 kohdassa luetel
luissa kunnissa tai niiden osissa; 

2. lisata tai vahentaa erityisista syistii kylmyyden perusteella maa
raytyvaii pistemiiaraa yhdellii 4 § :n 4 kohdan mukaan miiaraytyvien 
alueiden valisen kylmyysrajan tuntumassa sijaitsevissa kunnissa; 
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3. Usata enintaan kahdella 5 §:n mukaisesti saaristo-olosuhteiden 
perusteella maariiytyvaa pistemaiiraa talviliikenneyhteyksien tai muiden 
erityisen vaikeiden saaristo-olosuhteiden perusteella sellaisilla meren 
saarilla, jotka sijaitsevat kauempana kuin kolmen kilometrin paassa 
mantereesta ja Ahvenanmaan paasaaresta. 

Edella tassa pykalassa tarkoitettua oikeutta ei valtiovarainministe
riolla kuitenkaan ole, jos taman sopimuksen 7 § :ssa mainittavassa liit
teessa esitettyja pistemaiiria on jo muutettu sanotulla tavalla. 

V altiovarainministerio voi kunnallisen jaotuksen muutoksen joh
dosta lisata taman sopimuksen perusteella maaraytyvla syrjaseutupls
teita niiden liltettyjen kunnan osien kohdalla joissa kunnallisen jaotuk
sen muutos olennaisesti alentaisi syrjaseutulisaa . 

7 §. 
Kunnassa tai sen osassa sopimuskauden alusta noudatettavat plste

maarat ovat taman sopimuksen liitteessa. 

8 §. 
Tama sopimus on voimassa 1 paivasta tammikuuta 1974 lukien 31 

paivaan maalislcuuta 1974 saakka. Sopimuksen voimassaolo jatkuu ta
man jalkeen vuoden kerrallaan, jollei sita jommaltakummalta puolelta 
irtisanota viihintaiin kolmea kuukautta ennen sopimuskauden paatty-
mistii. 

9 §. 
Tahan sopimukseen sidottu ei saa sopimuksen voimassaoloaikana 

ryhtya tyotaistelutoimenpitelsiin sopimuksen patevyydesta, voimassa· 
olosta tal oikeasta sisallosta taikka sopimukseen perustuvasta vaati
muksesta syntyneen riidan ratkaisemiseksl, voimassa olevan sopimuk
sen muuttamiseksi tai uuden sopimuksen aikaansaamiseksi. 

Lisaksi virkaehtosopimukseen sidottu yhdistys on velvollinen huo
lebtimaan, etta sen alaiset ybdistykset ja virkamiehet, joita sopimus 
koskee, eivat riko edellisessa momentissa tarkoitettua tyoraubavelvoi
tetta eivatka sopimuksen maarayksia. Tamii virkamiesyhdistyksille kuu
luva velvollisuus sisaltaa myos sen, ettei yhdistys saa tukea tal avustaa 
kiellettya tyotaistelutoimenpidetta eika muullakaan tavalla myotavai
kuttaa sellaisiin toimenpiteisiin, vaan on velvollinen pyrkimaiin niiden 
lopettamiseen. 



Syrjaseutupisteet 1. 1. 1974 lukien 

Kuma 

1 

Eno ... .... . ........ . ... . ...... . . 
Enontekio . . . .. . .............. ... . 
Foglo . ...... ... .. ............... . 
Hyrynsalmi ...................... . 

:._ kirkonkyla .. . . .. .. ..... . .... . 
Ii .............................. . 
Ilomantsi . .... . ............. .. ... . 

kirkonkyla .. . ... . . . . .. . ..... . 
Inari 

Ivalon kyla .. . . .. . ..... ..... . 
Joutseno . ...... ....... ..... .. . .. . 
Kajaanin kaupunki ... . ............ . 
Kajaanin mlk ..................... . 
Karjala ......................... . 
Kemijarven kaupunki . . ...... . ..... . 

Entinen kauppalan alue ....... . 
- Entinen maalaiskunnan alue . ... . 
- Isokyla .. .......... .. ....... . 

Kemin kaupunki .. . . ..... ......... . 
Kemin mlk . ..................... . 

Perustecna sopimuksen 3 5: n 
kohdat 1-4 

3:1 3:2 
Harvn. Syrjai-
asutus syys 

2 

3 
1 
1 

1 

3 
2 

1 
1 

1 

1 

1 
1 

3:3 3:~ 
Raja Kylmyys 

4 

1 

1 
1 
1 
1 
1 

5 

2 

1 
1 
1 
1 
1 
2 
2 

1 
1 
1 
1 
1 
1 

Perus
teena 
5 §:n 

I mom . 
mukai· 

nen har-
kinta 

6 

+1 
+1 
-1 

+1 
+1 

Perus
teena 
5 S:n 

2 mom. 
2 koh

dan mu
kainen 
harkin-

ta 
7 

+ 1 

Pist. 
yht. 

8 

1 
7 
1 
2 
1 
1 
3 
2 
7 
6 
1 
1 
1 

2 
1 
3 
2 
1 
1 



w 

1 2 3 4 5 6 7 8 "'" 00 

Kestila 1 1 ~ .. 
- kirkonkyla .. 

Kiiminki .. + 1 1 
Kinnula .. . . . .. + 1 1 
Kitee .. 1 1 
Kittila 3 1 2 6 

- kirkonkyla .. . .. 2 1 2 5 
Kivijiirvi .. 1 1 

- :kirkonkyla .. . .. 
Kolari .. . ... 2 1 2 5 

- Sieppijarvi 1 1 2 4 
Kuhmo .. . . 1 1 1 3 

N 
- kirkonkyla 1 1 2 .j:. 

Kuivaniemi 1 1 2 I .. 
Kuru .. 0 ••• 1 -1 

- kirkonkyla 
Kuusamo .. . . . . . . 1 1 1 1 + 1 5 

- kirkonkyla 1 1 1 + 1 4 
Kyyjarvi 1 1 

- kirkonkyla .. . . . . . . 
Karsamaki + 1 1 
Leivonmaki .. • 0 0. . . 1 1 
Lestijarvi . . .. . . 1 1 
Lieksan kaupunki 1 1 

- Ent. Pielisjarvi paitsi Pankakoski 1 1 + 1 3 
- Pankakoski 1 1 2 

Lumijoki .. 1 1 



2 3 ~ 5 6 7 8 

Miehikkala 1 1 
Multia 1 1 

- kirkonkyla 
Muonio 2 1 2 5 

- kirkonkyla 1 1 2 4 
Nuijamaa 1 1 
Nurmeksen kauppala 1 1 
Paltamo 1 1 
Parikkala 1 1 
Pelkosenniemi 2 1 2 + 1 6 

- kirkonkyla 1 1 2 + 1 5 
Pello 1 1 2 

- Pelion kyla 1 1 
Perho 1 1 I'V 
Piippola 1 1 

V\ 

I Posio 2 1 1 4 
- Ahola 1 1 1 3 

Pudasjarvi 1 1 2 
- Kurenalus 1 1 

Pulkkila + 1 1 
- kirkonkyla 

Puolanka 2 1 3 
- kirkonkyla 1 1 2 

Pyhanta 2 2 
Pylkonmaki 1 1 
Rantsila 1 1 ~ 

kirkonkyla 00 -
$>) 

w 



w 

2 4 5 6 7 8 ""' 00 

Ranua 0 0 0 2 1 3 ~ 
0 0 .... 0 0 0 

- kirkonkyla 0 0 0 0 0 0 0 1 1 2 
Rautavaara 0 0 ....... 0 0 0 0 0 0 0 1 1 

- kirkonkyla 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Rautjarvi 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 
Ristijarvi 0 0 0 0 ..... 0 0 0 0 0 0 • 0 •• 1 1 2 

- kirkonkyla 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 
Rovaniemen kaupunki 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 
Rovaniemen mlk 0 0 0 .... 0 0 0 0 0 ••• 1 1 + 1 3 

- keskustaajama 0 0 0 0 0 0 .... 1 + 1 2 
- Muurola 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .... 1 + 1 2 
- Saarenkyla 0 0 0 0 0 0 1 + 1 2 

N 

Ruokolahti •• 0 0. 0. 0 0 ••• 0 0 •••••• 0 0 

0'-

- valtatie n:o 6:n ja valtakunnan ra- I 
jan vii linen alue ..... 0 0 0 0 0 0 1 1 

Saari 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ..... 1 1 
Salla 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1 1 2 6 

Saijan, Raatikan Ja Kotalan kylien 
koillispuolella oleva alue seka Raa-
tikan ja Kotalan kylat 0 0 2 1 1 2 + 1 7 

- Saija 0 0 0 0 ...... . 0 0 0 ••• 0 •• 2 1 1 2 + 1 7 
- Markajarvi 0 0 • • • • • • • 0 ..... 0 •• 1 1 1 2 5 

Savukoski . . . . ••••••••• 0 ••• 0 ••••• 3 1 1 2 7 
- kirkonkyla . . . . . ............. 2 1 1 2 6 

Siikajoki 0. 0 0 0 0 0 0 0 ••• 0 0 • • • 0 0. 1 1 
Simo 0 0 . . 0 0 • . . . . . •• 0 • 1 1 2 

- Maksniemi ... • 0 0 • ... . 1 1 



2 4 

Sodankylii 3 1 2 6 
- Luirojoen, Lokan ja Porttipahdan 

allasjiirven pohjois- ja itiipuolella 
oleva kunnan alue 3 1 1 2 7 

- kirkonkylii 2 1 2 5 
Sotkamo 1 1 + 1 3 

- kirkonkylii 1 + 1 2 
Suomenniemi 1 -1 
Suomussalmi 1 1 1 + 1 4 

- kirkonkylii, Ammiinsaari 1 1 + 1 3 
Taivalkoski 2 1 1 4 

- kirkonkylii 1 1 1 3 
Tervola 1 1 2 

- kirkonkylii 1 1 N 
-1 Tohmajiirvi 1 1 

Tornio 1 1 
Tuupovaara 1 + 1 2 
Utajiirvi 1 1 2 

- kirkonkylii 1 1 
Utsjoki .. 3 1 1 2 7 
Uukuniemi 1 1 
Vaala 1 1 

- VaaJan asema + 1 1 
Valtimo + 1 1 
Virolahti . . 1 1 
Vuolijoki . . + 1 1 .!>-

Viirtsilii 1 + 1 2 00 .. :» 

c,., 



3 

Vardo .......................... . 1 
Yli-li ........................... . 1 1 
Ylikiiminki . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 1 
Ylitornio ........................ . 1 1 

- kirkonkyla .......... . ....... . 1 
Ylamaa ......................... . 1 

(Hloj n:o Hlo 795/111/73, 26. 11. 73.) VT 48 a/73. 3. 
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00 
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00 
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Ajankohtaista 

Junaliikenne aiheuttaa jatkuvan vaaran ratapihaUa ja radalla liikkuville ja 
siella tyoskenteleville tyontekijoille. Taman vaaran viihentamiseksi ja tyoturvall i
suuden tehostamiseksi tarvitaan kaikkien liikenteen parissa toimivien jatkuvaa 
yhteistoimintaa. Erilaiset tyoolosuhteet talvella ja kesallii, saan vaikutukset naky
vyyteen sekii liikenteen nopeus ja tiheys ovat tiirkeimmat tyoturvallisuutta uhkaa
vat tekijat . 

Verurinkuljettaja, niie ja rule nahdyksi! Kayta vihellintii niikyvyyden heike
tessa! 

Resiinamies, ratatyontekijii, kiiyta viirillisiii liiveja tai voitii radalla tai rata
pihalla liikkuessasi. Ennen kaikkea katso ja kuuntele, ole varovaincn! 



Ajankohtaista 

L u m i ja j a a tyopaikalla merkitsevat varovaisuuden kaksinkertaistamista ! 
Paitsi etta lumi hidastaa liikkumistasi, se vaimentaa myos aanen - lahestyvan 
junan tai varoituksen - kuulumista. Jaatynyt lumi raiteiden tai kiskojen viilissii 
yhdessa kiireen kanssa saattavat muodostua kohtalokkaaksi. Noudata tiista syystii 
varovaisuutta, viilta tarpeetonta ja vaarallista kiiretta. Esimiehen tehtaviin kuuluu 
huolehtia tyota haittaavien ja vaarantavien lumivallien poistamisesta ja teiden ja 
polkujen ajoittaisesta hiekottamisesta. 



. .. . . . ·~ ...,(ij:=' 



Helsinki 1973. Valtion painatuskeskus 



VIRALLISIA 
TIEDOTUKSIA 

1973 N:o 49 

Vllttaus Vlralllslin tledotukslln merkltiin: VT 1172.2 ( - lehden numero, vuosl, 
asian numero). Jakelun muutokset on ilmoitettava painatusjaostoon. 
To i m I t us: Rautatiehallitus, lehtipalvelu. 7. 12. 1973 

Sis ii II y s: 

1. Virkapuvut. 
2. Virkapukineiden tilaaminen ja hinnat 

vuonna 1974. 
3. Kotiin'kuljetus- ja tavaralinjaliikenteen 

maksujen oikaiseminen. 
4. Rahditusohjeita itiiisessii yhdysliiken

teessii. 

5. Vaunujen ryhmittely- ja tavarajunien 
kokoonpano-ohjeet. 

6. Avoirnia virkoja ja toirnia. 
7. Kadonneita henki!Okortteja. 

Virkapuvut 1 
Valtion Pukutehtaan ilmoituksen mukaan on Hameenlinnassa pu

kutehtaan yhteydessa oleva viDkapukumyymala inventoinnin vuoksi sul
jettuna uudenvuoden aattona 31. 12. 1973. 

(Slj n:o 48/110/73, 22. 11. 73.) VT 49/73. 1. 

Virkapukineiden tilaaminen ja hinnat vuonna 1974 2 
Rautatiehallitus on tehnyt V altion Pukutehtaan, Hameenlinna, 

kanssa vuodeksi 1974 hankintasopimuksen valtionrautateiden (VR) 
28 . 8. 1970 vahvistettujen virkapukumaaraysten mukaisten virkapuki
neiden, joista suoritetaan virkapukuavustus, toimittamisesta rautatie
laisille. Taman lehden liitteena on virkapukumaaraysten mukaisten pu
kineiden hinnat vuonna 1974. 

Numeropukineiden tilausten helpottamiseksi on alempana seuraava 
suuruustaulukko, jorrka mittojen ottamiseksi viitataan virkapukineiden 
tilauslomakkeen n:o 3903 kaantopuolen ohjeisiin. 

19010/73 
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2 Miesten virkatakin, kesiitakin ja suorien housujen numero- ja mitta-
taulukko 

Vartalotyyppi C = normaali 

Lyhyt 

Lomakkeen Suuruusnumero 
n:o 3903 

kuva 048 050 052 054 056 058 
Rinnan ymparys 3 F 96 100 104 108 112 116 
Vyotaron , 4 G 84 88 92 97 102 108 
Lantion , 5 I 102 106 110 114 118 122 
Seliin pituus •••• 0 ••• 1 A-B 72 73 74 75 76 77 
Hihan , ••• 0 •••• 1 D-E 60 61 62 63 64 65 
Housun sivun pituus 6 M-N 96 98 100 101 103 105 
Housun haaran , 7 0-P 72 73 74 75 76 77 

Keskipitka 

Lomakkeen Suuruusnumero 
n:o 3903 

kuva 48 50 52 54 56 58 
Rinnan ymparys 3 F 96 100 104 108 112 116 
Vyotaron , 4 G 84 88 92 97 102 108 
Lantion , 5 I 102 106 110 114 118 122 
Selan pituus ••••• 0 0. 1 A-B 75 76 77 78 79 80 
Hihan , •• 0 0 ..... 1 D-E 62 63 64 65 66 67 
Housun sivun pituus 6 M-N 100· 102 104 105 107 109 
Housun haaran , 7 0-P 76 77 78 79 80 81 

Pit k a 

Lomakkeen Suuruusnumero 
n:o 3903 

kuva 148 150 152 154 156 158 
Rinnan ymparys 3 F 96 100 104 108 112 116 
Vyotaron , 4G 84 88 92 97 102 108 
Lantion , 5 I 102 106 110 114 118 122 
Seliin pituus 0. 0 •• • 0. 1 A-B 78 79 80 81 82 83 
Hihan , ••• • •• 0 0 1 D-E 65 66 67 68 69 70 
Housun sivun pituus 6 M-N 104 106 107 109 111 113 
Housun haaran , 7 0-P 79 80 81 82 83 84 
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V artalotyyppi B = solakka 

Keskipitka 

Lomakkeen Suuruusnun tero 
n:o 3903 

kuva 48 50 52 54 56 58 
Rinnan ymparys 3 F 96 100 104 108 112 116 
Vyotari:in " 

4G 80 84 88 92 96 100 
Lantion 

" 
5 I 100 104 108 112 116 120 

Sellin pituus ........ 1 A-B 75 76 77 78 79 80 
Hihan 

" 
........ 1 D-E 62 63 64 65 66 67 

Housun sivun pituus 6 M-N 100 102 104 105 107 109 
Housun haaran 

" 
7 0-P 76 77 78 79 80 81 

V artalotyyppi D = tanakka 

Keskipitka 

Lomakkeen Suuruusnumero 
n:o 3903 

kuva 48 50 52 54 56 58 
Rinnan ympiirys 3 F 96 100 104 108 112 116 
Vyotari:in 

" 
4G 90 94 98 102 107 112 

Lantion 
" 

5 I 104 108 112 116 120 124 
Seliin pituus ........ 1 A-B 74 75 76 77 78 79 
Hihan 

" 
...... 0. 1 D-E 62 63 64 65 66 67 

Housun sivun pituus 6 M-N 100 102 104 106 108 110 
Housun haaran 

" 
7 0-P 76 77 78 79 80 81 

Vertaamalla omia mittoja taulukoiden vastaaviin mittoihin selvHia 
taulukosta sopivimman pukineen numero ja .tyyppi, jotka on merkit
tava tilauslomakkeen n:o 3903 asianomaiseen kohtaan ( esim. 52 B tai 
52 C). 

Valtion Pukutehtaan edustaja kay erikseen sovittavina aikoina 
suurehkoilla asemilla ottamassa mittoja ja sovittamassa pukuja. Edus
tajan tulo&ta ilmoitetaan ao. asemalle noin kymmenen ( W) piiivaii 
aikaisemmin. Mitanotto matkoineen sisiiltyy em. mittatyi:ina valmistet
tavien pukimien hintoihin. V altion Pukutehtaassa, Hameenlinnassa, 
otetaan tilauksia ja miuoja arkipiiivisin klo 8-17, ei kuitenkaan 
lauantaisin, samoinkuin Helsingissa Fabianinkatu 2 D keskiviikkoisin 
ja torstaisin klo 10-16, missa pukuja voi tilata myi:is valmistettavaksi 
sovituksella: talli:iin velotetaan lisiiii 23 markkaa takista ja 12 markkaa 
housuista ja hameesta. Niiistii kustannuksista vastaa tilaaja itse. 

2 
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Numero- ja mittatyona valmistettavia virkapukineita samanaikai
sesti tilattaessa ei niita saa merkita samaan tilauslomakkeeseen. 

Virkapukineita valmistetaan mitanottotilaisuuksissa tai muuten ti
lattu maiira. Kaikki tilaukset tehdaan VR lomakkeella n:o 3903. Ti
lauksen hyvaksyy asianomainen rautatieviranomainen ja tilaus toimite
taan hyvaksyttyna joko suoraan Valtion Pukutehtaalle tai eri puolilla 
rataverkkoa jarjestettavissa mitanottotilaisuuksissa tehtaan edustajalle. 
Tilaukset tulee toimittaa niin, etta ne ovat Valtion Pukutehtaalla vii
meistaan 31. 12. 1974. 

Numeropukimien toimitus tapahtuu 2-4 viikon kuluttua valmis
tajan varastosta. Mittojen mukaan tehtaessa pukineiden toimitusaika 
on noin 4-6 viikkoa. Mitanottotilaisuuksissa esitetyt kohtuulliset toi
vomukset toimitusaikaan nlihden pyritalin ottamaan huomioon. 

Jos valmisteissa havaitaan vikoja, suorittaa Valtion Pukutehdas 
niiden korjaukset korvauksetta asianomaisen tilaajan vaatimuksesta. 

Pukimet llihetetaan suoraan tilaajille postiennakolla. Oman osuu
tensa virkapukineiden hinnoista seka posti- ja lisatyomaksut tilaaja suo
rittaa postiennakon lunastamisen yhteydessa. 

(Slj n:o 304/110/73, 28.11. 73.) VT 49/73. 2 . 

Kotiinlruljetus- ja tavaralinjaliikenteen maksujen 
oikaiseminen 

Kappaletavaran kotiinkuljetusta koskevia rahditusmaarayksia muu
tettiin 1. 4. 197 3 lukien muun muassa siten, etta rahteihin sisallytet
tyjen kotiinkuljetusmaksujen palauttamismenettely voitiin samalla ko
konaan lopettaa. Kun nliiden maaraysten kaytlintoon soveltamisessa on 
kuitenkin ilmennyt epayhtenaisyytta, maarataan lisaohjeina noudatetta
vaksi seuraavaa: 

1. Rahtimaksuun sisaltyva kotiinkuljetusmaksu oikaistaan vain jos 
B-tariffia on sovellettu virheellisesti tai vastoin laheWijan antamia kul
jetusmaarayksia. Oikaiseminen tulee kysymykseen mm. seuraavissa ta
pauksissa: 

- Keskitetylle kotiinkuljetusliikennepaikalle osoitetun llihetyksen 
rahti on laskettu B-tariffin mukaan vaikka lahettaja on rahtikirjaan te
kemalla merkinnalla ilmoittanut vastaanottajan noutavan lahetyksen; 

- Varsinaiselle kotiinkuljetusliikennepaikalle osoitetun lahetyksen 
rahti on laskettu B-tariffin mukaan vaikkei llihettaja ole pyytanyt ko
tiinkuljetusta; 

- Kotiinkuljetusalueen ulkopuolella asuva vastaanottaja on itse 
noutanut B-tariffin mukaan rahditetun lahetyksen; 

- Rahti on laskettu B-tariffin mukaan vaikkei tavara luonteensa 
puolesta sovi kotiinkuljetettavaksi. 
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2. Erillisena rahtikirjaan merkitty autokuljetusmaksu voidaan aina 3 
vahentaa kun maksua vastaavaa palvelusta ei ole suoritettu. Automak-
sun vahentiiminen tulee tiiman mukaan kysymykseen seuraavissa ta
pauksissa. 

- Vastaanottaja noutaa tavaralinjalle osoitetun lahetyksen yhdys
asemalta; 

- Vastaanottaja noutaa kiitotavaralahetyksen, jonka kuljetusmak
suun on lisatty lahettajan toivomuksesta kotiinkuljetusmaksu. Naissa 
tapauksissa on kehoitettava vastaanottajia ilmoittamaan lahettajille 
oikea osoittamistapa. 

Jos maaraasemalla maksettavan lahetyksen rahtia oikaistaan, on tal
loin noudatettava valiaikaisten tilitysmaaraysten 7 §: ssa olevia maa
rayksia. Lahetysasemalla maksetut autokuljetusmaksut palautetaan vain 
anomusten perusteella takaisinmaksumenettelya noudattaen. Asiak
kaalle jaavaan osaan on tehtava merkinta takaisinmaksuanomuksen pe
rusteista. 

(Toj n:o To 900/241/73, 1. 12. 73.) VT 49/73. 3. 

Rahditusohjeita itaisessa yhdysliikenteessa 4 
Kappaletavaralahetysten rahdittamisessa Neuvostoliittoon on esiin

tynyt epaselvyytta ns. B-tariffin soveltamisesta. Liikennepaikkojen vali
matkat -kirjassa V ainikkalan kohdalla sarakkeessa 6 oleva merkinta 
"Jatkokuljetuslisaa ei peritii" tarkoittaa vain kotimaisilla rahtikirjoilla 
Vainikkalaan osoitettuja kappaletavaralahetyksia. Neuvostoliittoon yh
dysliikennerahtikirjoilla osoitetut kappaletavaralahetykset rahditetaan 
sen sijaan aina B-tariffin mukaan. 

Rahditettaessa yhteislahetyksia (TS:n liite 3) Neuvostoliittoon pe
ritaan tullivalityspalkkio rahtikirjakohtaisena. Tastii johtuu, etta yhteis
liihetykseen kuuluvasta vaunukuorman suuruisesta ( TS:n 32 §) osa
liihetyksesta peritaiin tullivalityspalkkiota 4 mk ja kappaletavaran suu
ruisesta 1 mk. Neuvostoliiton vaunun kiiyttomaksu peritiiiin yhteisliihe
tyksistii vaunukohtaisesti ja maksu merkitaiin tariffipainoltaan suurim
man osaliihetyksen rahtiin. 

(Tft n:o To 906/241/73, 1. 12. 73 . ) VT 49/73. 4-
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5 Vaunujen ryhmittdy- ja tavarajunien kokoonpano-ohjeet 

Ohjeisiin on tehty 1. 12 . 1973 lukien seuraavat muutokset: 

Sivu Muutos 1. 2. 3. 4. 5. 6. 

1. liikennepiiri Helsinki 

101.1 poistet. 1839 T Karjaa 
101.1 lisat. 1841 T Karjaa 

ma-pe 21.20 Hnk 1 
0710 tn 22.37 Kr 1 1701 Tku Slo 1801 

Ri 3900 Psl 

104.1 muutet. 1264 T Riihimaki 
ri-pe 

poistet. huom. rna junap. 
104.1 lisat. 3610 T Riihimaki 

su 07.22 Hl 1 
1300 tn 08.09 Ri1 

105.1 muutet. 1819 T Riihimaki 
11.45 Kr 1-3 

12.20 12 .20 Krn 3. 
12.41 12.41 Lo 2 
14.25 Ri 1 

105.2 poistet. 1825 T Riihlmakl 
105.2 lisat. 1827 T Riihimaki 

ma-pe 14.05 Kr 1-3 
1300 tn 14.40 15.00 Krn3 

15.22 15.44 Lo 2 
17.35 Ri1 1459 Lh Kv 1245 

Tpe 1604 Ke 1612 
Psl 

106.1 muutet. 1117 T SkOldvik 
ke, pe 

107.1 poistet. 1815 T Riihimaki 

107.1 muutet. 1825 T Rilhimaki 
la 14.35 Krn 
1300 tn 16.40 Ri 1 
tv. Silk-juna eri maar. 

108.1 lisat . 1431 T Kouvola 
su 11.03 Lh 1 
1300 tn 12.20 Kv 1 

110.1 muutet. 1103 T Porvoo 
Psl 

15.09 Ke 
15.27 Nla 

110.1 lisat. 1117 T Skoldvik 
ma 11.05 Psl 1 
1300 tn 11.51 11.51 Ke 1 

12.55 Sld 1 

110.1 muutet. 1607 T Riihirnaki 
alahuomautus ·pois 
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110.1 lis at . 1621 T Riihimaki 5 rna 14.30 Psl 1 

1100 to 15.55 Ril 
112.1 lis at. 1215 T Hiimeenlinna 

su 06.05 Ri 1 
1300 tn 06.59 Hll 

112.2 lisat. 2033 T Tampere 
08.50 Ri 

12.08 Tpe 
112.2 muutet. 1263 T Hameenlinna 

ti-pe 
alahuomautus poistetaan 

112.3 muutet. 1443 T Kouvola 
ti-su Ri 1-2 

15.43 15.43 Lh 2 1303 Ha 1324 Vl 
Kv 1 

Lh-ryhma vain 
sunnuntaisin 

112.3 muutet. 1449 T Kouvola 
ma, ke, 19.00 Ri 1-2 
pe-la 21.40 Kv 1 2077 Jns 2203 Mi 

2201 Pm 2301 ]ts 
Lr 
2508 Hma 2612 
Kta 

(Var 2) 2229 Pm 
Oljykuljetus rna, ke, pe Sld-Var 

112.4 muutet. 1459 T Kouvola 
Ri 1,2 
Lh 2 1 
Kv 1 

112.4 muutet. 1604 T Helsinki 
huomautuksen toinen rivi poistet. 

112.4 lisat. 1622 T Kerava 
ke, pe 10.20 Ri 1 
1300 to 11.08 Ke 1117 Sld 

Oljyvaunujen palautus 
(Sid 1) 

112.4 muutet. 1632 T Pasila 
alahuomautus poistetaan 

112.5 muut~t. 1666 T Kerava 
1000 to 18.20 Ri 

19.18 Ke 
112.5 muutet. 1812 T Karjaa 

Ri 
Rm 
Lo 

08.31 Krn 
09.05 Kr 

112.6 muutet. 1822 T Karjaa 
Ri 1-3 
Kr3 
(Hnk 2) 
(Tku I) 
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5 112.6 muutet. 1672 Jk Jokela 
05.15 Ri 

05.35 Hy 
Jk 

112.6 muutet. 1828 Jk Lohja 
14.25 Ri 

15.32 16.25 Orp 
17.25 Lo 

205.1 lisat. 2016 T Pasila 
ti-to, la 
0960 tn 

205 .7 Jisat. 2818 T Lahti 
su 09.20 Kv 1 
1300 tn 10.37 Lh 1 1303 Ha 1324 Vl 

205.8 muutet. 2826 T Riihimaki 
su oljyvaunujen 
palautus Var-Sld, 
junapaino 960 to 

205.8 Jisar. 2832 T Riihlmaki 
rna, ke, pe 14.05 Kv 1,2 
1300 tn 15.24 16.09 Lh 2 1 

17.35 Ri 1 1043 Sk 1209 Tl 
1245 Tpe 1263 HI 
1604 Ke 1612 Psl 
1834 Kr Tku 

3. llikennepiiri Tampere 

301.1 lis at. 3305 T Seinajoki 
ti-la 05.30 Hpk 1-3 
0800 to 07.37 07.52 Tuu 1 3 

08.42 08.42 Koa 2 3 
09.07 Sk 3 3053 01 4055 Kok 

Yv 4703 Ksk 4805 
Vs 

301.1 lis at. 3412 T Tampere 
pe, la 

309.2 lisat. 3201 T Seinajoki 
ti-la 01.15 Tpe 1 
0960 tn 07.15 Sk 1 
Ia junapaino 1300 tn 

311.1 muutet. 3900 T Helsinki 
Tku 2-4 
Slo 3 1,2,4 
Krl 4 
Psl 4 
Hki 2 

311.1 lisat. 3904 T Karjaa 
huom. Tku llittaa Kr:n K-

vaunut veturiin. 



403.2 lisar. 

405.2 muutet. 

405.2 lisat. 

502.1 Jjsat. 

502.1 lisar. 

505.2 lisat. 

505.2 Jisat. 

506.1 poistet. 

506.1 poistet. 

507.1 lisiit. 

703.3 muutet. 

5038 T 
ti-la 
0960 to 

4514 T 
ma-la 

4526 T 
ma-pe 
0800 to 
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4. llikennepiiri Seinajoki 

01.07 
05.37 10.30 
15.16 

16.45 
18.10 19.15 
21.18 

Tampere 
Kok 
Sk 2 
Tpe 1 

Haaparnliki 

Haaparnaki 
Sk 
Tuu 1 
Hpk 2 

Turvekuljtus Tuu-Man 

5. liikennepiiri Oulu 

5220 T Oulu 
ti- la 11.00 Kern 
0960 tn 14.05 01 1 

5206 T Oulu 
ke-la 14.32 Kern 
0960 to 17.42 01 1 

5111 T Keroj 
ke-1a 11.30 01 
0960 tn 13.58 Kern 1 

5403 T Kontiornaki 
rna-pe 14.45 01 
0960 tn 18.25 Kon 1 

5061 T Kontiornaki 

5063 T Kontiornaki 

5216 T Keroj 
rna- pe 20.52 Roi 
0800 tn 22.57 Kern 1 

7. liikennepiiri Joensuu 

7612 T Puhos 
Jns 

08.44 Kit 

49 

1-2 
1 4514 Hpk 4703 

Ksk 4805 Vs 3012 
Psi 3642 Ri 3701 
Ra 3518 Tku 3801 
Pri 

1-2 
2 

5032 Tpe 5407 
Kon 

1 
5034 Tpe 5409 
Kon 

1 

(Lko n:o 23349/69/73, 30. 11. 73 .) VT 49/73. 5. 

5 
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6 Avoimia virkoja ja toimia 

Rakennusmestareita Kostamukseen 

Radan rakentaminen Kontiomiielta Kostamukseen aloitetaan vuo
den vaihteessa. Rakennustyossii tullaan tarvitsemaan kokeneita raken
nusmestareita sekii virka- etta tyosopimussuhteeseen. Halukkaita raken
nusmestareita pyydetiiiin ilmoittautumaan palkkatoivomuksineen Oulun 
ratapiirin piiiillikolle viimeistiiiin 15. 12. 1973. 

Huom. 

Rautatiehallituksen kirjaajan osoite: Vilhonk. 13, 00100 Hel
sinki 10. 

1 Kadonneita henkilokortteja 

Vt. konttoriapulaiselle Maria Nystrornille kirjoitetru henkilokortti n:o 114319 
on kadonnut ja kuoletetaan. (Psl knp 28. 11. 73.) 

Tampereen asemalla palveleville tilapiiisille asemamiehille Esko Antero Kar
hulle 24. 9. 1973 annetru henkilokortti n:o 64101 ja Heikki Ilmari Lampenille 
14. 5. 1973 annetru hen:kiiOkortti n :o 63962 ovat kadonneet ja kuoletetaan . (Tpe 
lp 2604/14/73, 26. 11. 73 .) 
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Liite VT 49/73. 2. 
Hankkija ( valmistaja) V altion Pukutehdas, Hameenlinna, 

sopimus voimassa 1. 1.-31. 12. 1974 
Kangaslaatu Kokooais. ffinta jakaaoruu 

Villa- hi.ota VR:o osuus Tilaajan osuus 
teryleenl Treviratwill mk 75 '16 55% 25% 45 '16 

Miesten numero-
pukineet 
Virkatakki I .... 700640/4 155,00 116,25 85,25 38,75 69,75 
Housut I ...... 700640/4 68,00 51,00 37,40 17,00 30,60 
Kesiitakki ...... 780060/18 84,00 63,00 46,20 21,00 37,80 
Piiiillystakki ..... 700640/4 156,00 117,00 85,80 39,00 70,20 
- irtovuori nylon/aery! 32,00 24,00 17,60 8,00 14,40 
- turkiskaulus .. lammas 21,00 15,75 11,55 5,25 9,45 
Lippalakki .. .. .. 700640/4 28,00 21,00 15,40 7,00 12,60 
Tuskislakki, 
kangaspint. 
Turkislakki, 

.... . 700640/4 29,50 22,13 16,23 7,37 13,27 

nahkapint. 34,50 25,88 18,98 8,62 15,52 
Virkatakki II 1382 54,00 40,50 29,70 13,50 24,30 
Housut II ...... 1382 27,00 20,25 14,85 6,75 12,15 
Mzesten mitta-
pukineet 
Virtatakki I . . .. 700640/4 235,00 176,25 129,25 58,75 105,75 
Housut I ...... 700640/4 95,00 71,25 52,25 23,75 42,75 
Kesiitakki 780060/18 115,00 86,25 63,25 28,75 51,75 
Piiiillystakki ..... 700640/4 200,00 150,00 110,00 50,00 90,00 
- irtovuori nylon/aery! 38,00 28,50 20,90 9,50 17,10 
- turkiskaulus .. lammas 27,00 20,25 14,85 6,75 12,15 
Naisten numero-
pukineet 
Virkatakki ...... 700640/4 215,00 161,25 118,25 53,75 96,75 
Harne ......... . 700640/4 60,00 45,00 33,00 15,00 27,00 
Piiiihine ........ 700640/4 23,00 17,25 12,65 5,75 10,35 
Pitkiit housut ... 700640/4 75,00 56,25 41,25 18,75 33,75 
Kesiitakki 780060/18 100,00 75,00 55,00 25,00 45,00 
Piiiillystakki ..... 700640/4 170,00 127,50 93,50 42,50 76,50 
- irtovuori .... nylon/aery! 32,00 24,00 17,60 8,00 14,40 
- turkiskaulus .. lammas 21,00 15,75 11,55 5,25 9,45 
Naisten mitta-
pukineet 
Virkatakki ... .. . 700640/4 240,00 180,00 132,00 60,00 108,00 
Harne .......... 700640/4 70,00 52,50 38,50 17,50 31,50 
Pitkiit housut . . . 700640/4 85,00 63,75 46,75 21,25 38,25 
Kesiitakki ....... 780060/18 115,00 86,25 63,25 28,75 51,75 
Piiiillystakki ... . . 700640/4 200,00 150,00 110,00 50,00 90,00 
- irtovuori nylon/aery! 38,00 28,50 20,90 9,50 17,10 
- turkiskaulus . . lammas 27,00 20,25 14,85 6,75 12,15 
Virkamerkit 
Siipipyoriilaatta 4,00 3,00 2,20 1,00 1,80 
Lippa- ja turkislakin 
keltaisenpunainen 
piiiillinen ....... 11,00 8,25 6,05 2,75 4,95 



Ajankohtaista 

L u m i ja j ii ii tyopaikalla merkitseviit varovaisuuden kaksinkertaistamista! 
Paitsi etta lumi hidastaa liikkumistasi, se vaimentaa myos iiiinen - liihestyviin 
junan tai varoituksen - kuulumista. Jiiatynyt lurni raiteiden tai kiskojen viilissii 
yhdessii klireen kanssa saattavat muodostua kohtalokkaaksi. Noudata tiistii syystii 
varovaisuutta, viiltii tarpeetonta ja vaarallista klirettii. Esimiehen tehtiiviin kuuluu 
buolebtia tyotii baittaavien ja vaarantavien lumivallien poistamisesta ja teiden ja. 
polkujen ajoittaisesta hiekottamisesta. 

Helsinki 1973. Valtion painatuskeskus 



VIRALLISIA 
TIEDOTUKSIA 

1973 N:o 50 

Vllttaus Vlralllslln tledotuksiin merkltilin: VT 1/72.2 (- lehden numero, vuosl, 
asian numero). Jakelun muutokset on ilmoitettava palnatusjaostoon. 
To I m I t us: Rautatiehallitus, lehtipalvelu. tl. 12. 1973 

Sis ii I I y s: 

1. VR Virallisia tiedoruksia 47 a/73 . 
2. Neuvosroliiton ruplan kurssi henki!O-

ja kiitotavaraliikenteessii. 
3. Inter-Rail kortti. 
4. Pohjoismainen tavaratariffi . 
5. Koululaisten urheiluloma-alennus 

v . 1974. 

6. Miiiiriiykset tavaran paiillystiimisestii, 
pakkaamisesta ja osoittamisesta 
-julkaisu : lisiiys liitteeseen I. 

7. Liikennoiminen 17-20 tonnio akseli
painoisilla vaunuilla rataosalla Seinii
joki- Kaskineo/Ktistiinankaupunki . 

8. Kadonneita henkilokort teja. 

VR Virallisia tiedotuksia 47 a/73 1 
Erillisena on jWkai:stu VR Virallisia tiedotuksia 47 a/73, jonka 

sisaltona on: Siivouksessa kaytettiiviit puhdistusaineet ja suojakasineet . 

Neuvostoliiton ruplan kurssi henkilo- ja 2 
kiitotavaraliikenteessa 

Suomen ja Neuvostoliiton yhdysliikenteessa kaytettaviina Neuvosto
liiton ruplan kurssi on 1. 12. 1973 alkaen 100 Rbl = 503,30 FM. 

(Tft n:o Tou 331/230/73, 5. 12. 73.) VT 50/73. 2 . 

Inter-Rail kortti 3 
Inter-Rail korttia myydaiin vuonna 1974 1. 1.-31. 12. valisena 

aikana VR:n tariffiasemilla ( Helsirlki, Hameen.l..iuna, Joensuu, Kemi, 
Kokkola , Lahti, Oulu, Pietarsaari, Rovaniemi, Tampere, Tornio, 
Turku , Vaasa ja Vaini:kkala) seka matkatoimistoissa, joilla on kansain
viilisten rautatielippu jen myynrtioikeudet. Muilla kuin edellii ma:inituilla 
liikennepaikoilla otetaan tilauksia vastaan - VR lomake 2279 - ja 
tilataan kortti tariffiasemilta. Kortin hinta on 360 mk. 
19227/73 
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Vuonna 1973 mukana olleiden hallintojen lisiiksi kortin haltijalle 
myontiiviit vapaan maJtikan Roma.nian ja Marokon rautatiet. 

Korttia myydiiiin ainoastaao henki:loille, joiden vakituinen asuin
paikka on Suomessa, sekii henJciloille, joiden vakituinen asuinpaikka 
on niiden maiden ulkopuolella, jotka antavat vapaan matkustusoikeu
den kortin haltijalle. 

Tarlffiasemille ja matkatoimistoille on tt:oimitettu kortin myynti
ja tilitysohjeet. Muuten v.iitataan VT 5/72. 4 anoettuihln ohjeisiin. 

Kortin os.tajalle on painOII:ettava matka- ym. tavaroiden huolellisen 
valvonnan tiirkeytta matkan ailkana, koska on todettu varsin monen 
kadottaneen korttinsa esim. laukun tai lompakon vavkauden yhtey
dessii. Samalla ostajalle on selvitettiivii, etta hiinella ei ole mahdolli
suutta - tois:irn kuin aikaisemmin - ostaa ulkomailla uutta korttia 
kadonneen tai varastetun tilalle. 

(Tft n:o To 912/646/73, 4. 12. 73.) VT 50/73. 3. 

4 Pohjoismainen tavaratariffi 

Pohjoismaiseen tavaratarlffiin ( vaunukuormatariffi n:o 9760) kor
jataan sivulla 251 kohdassa "Suomesta" oleva viimeinen lause seuraa
vaksi: "Liihetettiiessa Torniosta tai Naantalis.ta ei vaununpeitema!ksua 
Suomen osuudelia kanneta". 

(Tft n:o Tou 35/252/73, 10. 12. 73.) VT 50/73. 4. 

5 Koululaisten urheiluloma-alennus v. 197 4 

T ariffisiiannon 21 § :n 1. lisiimaarayksessa ma.llllttujen koulujen 
ja oppilairt:oSJten jarjestaessa viihintiian nelja ( 4) vuorokautta Y"htiijak
soisesti kestiiviin urheiluloman 1. 2.-31. 3. 1974 myydiiiin mainittu
jen koulujen oppilaille tiina aikana tehtiiville urheilulomamatkoille nor
maalihintainen menolippu ja neljiin ( 4) markan hinta:inen erillinen 
paluumatkalippu. Yhdessi:i ostotodistuksen kanssa liput oikeuttavat 
suorittamaan paluumatkan. 

Alennuksen saannista ovat vo1massa seuraavat maariiykset: 
1. Lippua ostettaessa on es~tettiiva ao. oppilaitoksen antama ja 

oppilaitoksen leimalla varustettu urheilulomalipun ostotodis.tus (VR 
2425 tai 2425 k!k), johon on merkitty oppilaitoksen ja oppilaan nimi, 
maiiriiliikennepai!kka ja loma-aika. 

2. Urheilulomalipuo ostotodistuksen esitJtajiille myydaiin 1. 2.-
27 . 3. 1974 ariJkana tavallinen menolippu, jooka etupuolelle kirjoitetaan 
tai leimataan sana "URHEILULOMALIPPU", ja joko lomakkeelle 
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VR 2201 tai 2201 .lclc ( menolippulomake) tai kartonkisena erillinen 5 
neljan ( 4) markan ki.i!Ilteiihintainen paluumatkalippu. 

Paluumatkalippuun (VR 2201 tai 2201 kk) tehdaan ainoastaan 
hintamerkinta ja riville "Mihin-Till" kirjoitetaan tai leimataan sana 
"Urheilulomalippu". Vastaavat merkinnat on oltava myos lipun tilitys
osassa. 

3. Urhei:lulomalipun o&totodistus on leimattava myyntipaikan 
nimi- ja paiviileimalla ja annettava lipun ostajalle. Leimatut m3Jt'kaliput 
ja urheilulomalipoo os.totodistus yhdessa oikeuttavat paluumatkaan. 
Menomatkalla ei konduiktoori saa ottaa lippuja eika urheilulomaliipun 
ostotodistusta matkustajalta pois. Liput lavistetaan kuten meno- ja 
paluulipui&ta on miiiiriitty. 

4. Urheilulomalippuja myydaan ainoastaan rtoiseen (2) luokkaan, 
ja lippu on lunastettava viihintiian 100 kilometrin pituiselle ma·tkalle. 

5. Urheilulomaliput ovat voimassa yhden kuukauden nirinkuin 
meno- ja paluulipuista on miiiiriitty, kuitentkin s1ten, etta 1. 3.-27. 3. 
1974 viilisena aikana myytyjen lippujen kelpoisuusaika paiittyy 31. 3. 
1974. . 

6. Urheilulomaliput eivat oikeuta maksuttomaan matkatavaran 
kuljettamiseen, joten mm. suksista kannetaan siiadetty matkatavara
maksu alentamattomana. 
. Urheilulomalipun lunastaneelta, joka ruuhkautumisen viilttiimiseksi 

on Iiihertanyt suksensa matka:tavarana etukateen aikais.intaan neljiia 
piiiviia ja viimeistaiin paiviia ennen urheilulomansa alkamista, ei maiirii
llikennepaikoilla peritii siiilytysmaksuja neljiilta ensimmiiiseltii vuoro
kaudelta, samoin menetellaan urheilulomalta palattaessa. Tallaisten la
hetysten matkatavarakuittiin leimataan tai kirjoitetaan sana "URHEI
LULOMA". Kun urheiluloma eri osissa maata on porrastettu alka
vaksi eri aikoilfla, on illk.ennepaikikojen todettava urheiluloman alkami
nen ja piiattyminen urheilul'omalipun ostotodismksesta . 

7. Kiiyttamattoman urheilulomalipun matkanosan hinnan takaisin 
saamiseksi on menolippu seka paluumankalippu takaisinmaksuanomuk
sineen jiitettavii ma~1lkan kes!k.eyttiirnisasemalle. 

8. Aile 12-vuotiaille koululaisille, joilla on oikeus mavkustaa puo
lella lipulla, ei aleoousta myonneta. 

9. Urheilulomalipun ostotodistuksista irroitettavat t.il.astoliuskat on 
asianmuka:isesrti taytettyinii lahetettavii seuraavan kuukauden 5 piiivaiin 
mennessii tiJastojaostoon. 

(Mt n:o Lko 32637/242/73, 1.12. 73.) VT 50/73. 5. 
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Maaraykset tavaran paallystamisesta, pakkaamisesta ja 
osoittamisesta -julkaisu: lisays lli tteeseen I 

Oy Egma Ab:n valmistamat 10 ja 30 litran vetoiset muovikanis
terit on hyvaksytty kaytettavaksi liikennesaannon mukaisina kerta
kayttopakkauksina vakiviinan kuljetuksissa ilman suojapaallysta. Kul
jetu pakkausmerkinnan numero on Lko 02-1973. 

(N:o Lko 32507/61/73, 3.12. 73 .) VT 50/73. 6. 

Liikennoiminen 17-20 tonnin akselipainoisilla vaunuilla 
rataosalla Seinajoki-Kaskinen/Kristiinankaupunki 

Jtt:n 5.71 ( 1) kohdan mukainen taman talvinen liikennoiminen 
17-20 tonnin akselipa.inoisilla vaunuilla rataosalla Seinajoki-Kaski
nen/Kristiinankaupunki on sallittu joulukuun 5 paivasta 1973 alkaen. 

(Rpp Sk 1026/62/73, 4. 12. 73.) VT 50/73. 7. 

8 Kadonneita henkiliikortteja 

Vt. apulaiskanslistille Terttu Hallasuolie kirjoitettu henkilokortti n :o 151353 
on kadonnut ja kuoletetaan. (Psi knp 5. 12. 73.) 

Oulun varikon veturinlammittajalle Alpo Einari Aholle kirjoitettu henkilo
kortti n:o 112037 on kadonnut ja kuoletetaan. (01 lp 2893/14/73, 3.12. 73.) 

Helsinki 1973. Valtion painatuskeskus 



VIRALLISIA 
TIEDOTUKS lA 

1973 N:o 51 

Viittaus Vlrallisiin tledotuksiln merkitiin: VT 1f72.2 (- lehden numero, vuosl, 
asian numero). Jakelun muutokset on ilmoitettava painatusjaostoon. 
To i m It us: Rautatiehallitus, lehtipalvelu. 20. 12. 1973 

Sisiillys: 

1. Nimilyhennykset. 
2. Tyoturvallisuuden tehostaminen ra

dalla ja ratapihalla. 
3. Paiviirahan maksaminen terveyden

hoidollisiin tarkastuksiin liittyviltii 
ma~koilta. 

4. Palkittuja aloitteita . 
5. Tariffitaulukot. 
6. Ranska-Pohjoismaat tavaratariffi. 
7. Nordeg-tariffi. 
8. Ruplan kurssi henkilO- ja kiitotava

raliikenteessa. 
9. Viiliaikaiset tilitysmiiiiriiykset. 

10. Luotto. 
11. Liikennepaikkojen viilimatkat -jul

kaisu : muutoksia. 
12. Tyosopimussuhteessa olevien liiken

netyontekijiiin, vaununsiivoojien, ve
turinpuhdistajien ja siivoojien palkat. 

13. Muutoksia Jyviiskyliin kotiinkuljetus
toiminnan, Jyvaskylii-Jamsii ja Jy
vaskyla-Uurainen tavaralinjojen se
ka Jyvaskyla-Petajiivesi, Jyvaskyla
Laukaa, Jyvaskylii-Niemisjarvi ja 
Pieksamaki-Hankasalmi jakelulinjo
jen hoidossa. 

14. Muutoksia Kotka-Metsiikyla-Juu
rikorpi~Kotka ja Turku-Somero
Forssa yhdysliikennetavaralinjojen 
hoidossa. 

15. Jannitteen kytkeminen ratajohtoihin 
valilla Ratikylan viilikytkinasema
Madesjarvi. 

16. Avoimia virkoja ja toimia. 
17. Kadonneita henkilokortteja. 
18. Kutsu opinto- ja virkistyspaiville. 

Nimilyhennykset 1 

Rautatiehallitus on vahvistanut seuraavat uudet nimilyhennyikset: 

T alousosasto 

Taloustoimisto 
T aloussuunnittelu j aosto 

Liikenneosasto 

Marlcldnointitoimisto 
Markkinointisuunnittelujaosto 

19546/73 

Tsj 

Mtsu 
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1 Liikennepiiri 
Yleinen ryhma ......................... . 
Markkinointiryhma . . .................... . 
Liikenneryhma ......................... . 
Teknillinen ryhma ....................... . 

H ankintaosasto 
V arastotoimisto 

Varastojen tarkastusryhma 

Muita nimilyhennyksia 
Kosta~us~?rojekti . . ........................ . 
Opastmtyokunta ............... . .. . ........ . 
Raidemies ................................ . 
Teknikko ............. . ................... . 
Koneteknikko ............................. . 
Yliteknikko .......................... . .... . 
Vastuualue .................. . ............ . 
V astuualueen paallikko . . .................... . 

(Rh/hlo n:o 1485/011/73, 13. 12. 73.) VT 51/73. 

Lpyr 
Lpmr 
Lplr 
Lptr 

Vtjv 

Ksp 
Opt 
Rdm 
Tkn 
Knt 
Ytkn 
Va 
Vap 

1. 

2 Tyoturvallisuuden tehostaminen radalla ja ratapihalla 

Keskuskayttokomitea on kokouksessaan 28. 11. 1973 kiinnittanyt 
vakavaa huomiota radalla tyoskentelevia ja liik!kuvia tyontekijoita koh
danneisiin kuolemaan johtaneisiin tapaturmiin. Rautatiehallitus kehoit
taa kaikkia asianomaisia noudattamaan tinkimatta annettuja tyoturval
lisuusohjei:ta ja on tanaan vahvistanut 'kaikkia radahla tyosikentelevia ja 
liikkuvia tyontekijoita koslkevat sosiaalijaoston tyoturvallisuusjul'kaisun 
n:o 1/71 V AROKAA JUNAA sisaltamat maaraykset siten, etta koh
dat 1.11 ja 2.12 poistetaan seka kohdat 1.10, 1.12 ja 1.13 muutetaan 
seuraavasti: 

kohta 1.10: Linjalla olevan tyopaikan turvallisuusmiehelle samoin 
kuin resiinan tkayttajalle on annettava kaytettavaksi asian
omaisen rataosan aikataulu ja vakinaisten junien luettelo. 
Lisajunista tai aikataulumuutoksista turvallisuusmiehelle 
ja resiinan l]:eiiyttajalle ei toimiteta tietoa, minka vuoksi 
heidan on junasuorittajalta tiedusteltava kulloinkin vallit
seva llikennetilanne. 

kohta 1.12: Kaivu'koneita, traktoreita, kuorma-autoja tai muita rai
teen vierella lii:kkuvia tyokoneita kaytettaessa on tyot jar-
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jestettava niin, ettei '1 i ike n t e e s s a o 1 e v a n r a i- 2 
t e e n a u k e a n t i 1 a n s i s a p u o •1 e 11 e m e n n a o I-
f en lk a an. 

kohta 1.13: Mikiili kohdassa 1.12 mainitut tyokoneet tyoskenteleviit 
lii!kenteen al'aisella radalla, on suoritettava junasuoritus
viilin varaaminen. Samoin on meneteltava tyoskenneltiiessa 
tyokoneilla, joita koneenkiiyttajii ei voi helposti nostaa 
pois raiteelta. 

Korjattu V AROKAA JUNAA-julkaisu on asianomaisten osastojen 
toimesta jaettava tyonjohdolle, turvahlisuusmiehllle ja jokaiselle radalla 
tyoskenetelmiiiin ja liilikumaan joutuvalle rautatieliiiselle sekii veturi
miehille ja junasuorittajill.e .tiedoksi ja noudatettavaksi. Julkaisua VA
ROKAA JUNAA on saatavissa painatusjaostosta. 

(Rh/hlo n:o 1710/162/73, 11.12. 73.) VT 51/73. 2. 

Piiiviirahan maksaminen terveydenhoidollisiin 3 
tarkastuksiin liittyvilta matkoilta 

V a!ltionrautateiden tyontekijoitii koskevan ty5ehtosopimuksen 
24 § :n poytiikirjamerikinnan mukaan tyoturvallisuuslain 44 § :ssa tar
koitettua tutkimusta varten toiselle paikkakunnalle liihetety'lle tyon
tekijiille maksetaan paitsi korvaus ansionmenet)llksestii ja matkakustan
nuksista myos saannosten edellyttiimaa paiviirahaa. Yhdenmukaisen 
menette1yn aikaansaarniseksi rautatiehallitus on piiiittiinyt, etta kai
kista sellaisista terveydenhoidollisiin tutkimuksiin ja tarikastuksiin liit
tyvista matkoista, joihin miiiiraiiminen tapahtuu terveydenhuoltojaos
ton toimesta, ma!ksetaan siiannosten mukaista matkakustannusten kor
vausta ( matkustami~ustannukset, paiviiraha, ateriakorvaus, majoittu
rnis'korvaus ja yomatkaraha) riippumatta sitta on'ko kysymyksessa 
virka- vai tyosuhteessa valtionrautateillii pa:lveleva henkilo. Kl 44/68. 1 
ja VT 45/73 . 4 olevat miiiiriiykset ja ohjeet katsotaan samatla kumo
tu~ksi. 

(Rh/h1o 1735/117/73, 12. 12. 73.) VT 51/73. 3. 

Tyokaluviilaaja Unto Sinisalo) Pasilan konepaja 
Tyokaluviilaaja Lauri Nurmi) Pasilan konepaja 

Palkittuja aloitteita 4 

Ggb-vaunujen tukipuornien kannatuskiskojen valrnistuksessa kiiy
tettaviin 1eilkkaimen muutos. Kunniakirjat ja kummallekin 1 500 mk:n 
rahapalkinto. 
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4 Verhoili;a Annele Huttunen, Hyvinkaan konepaja 

Soi-vaunujen suodatinpussien valmistuksessa kaytettava kaiintO
laite. Kunniakirja ja 300 mk:n rahapalkinto. 

Tyiiesimies Raimo Flinck, Helsingin varikko 

Veturinasentaja Kari Keha, Helsingin varikko 

Sv 12- ja Sr 12-vetureiden pakoputkien muutos. Kunniakirjat ja 
kummallekin 150 mk:n rahapalkinto. 

Sahkiiasentaja ]uhani Suominen, Turun konepaja 

Dm 6-7 ja Dm 8-9 moottorivaunuja koskevia parannuksia. 
Kunniakirja ja 250 mk:n rahapalkinto. 

Hitsaaja Helge Matikainen, Pasilan konepaja 

Gbl-vaunun sivukannattimen ja Kl4-telin jarrulaitteiston osien hit
sauksessa kaytettavat hitsauskiinnittimet. Kunniakirja ja 200 mk:n 
rahapalkinto. 

Kirjuri Jouko Pohjanjoki, Seinajoki 

Mahdollisuus myyda kausialennuslippuja pahvilippuina voimassa
oloajan rajoituskautena. Kunniakirja ja 200 mk:n rahapalkinto. 

Hioja Timo Latvasalo, Pasilan konepaja 

Mahdollisuus vaununakseleiden keskioreikien korjauksen suoritta
miseksi keskiottomassa akselinhiomakoneessa. Kunniakirja. 

(Jrt n:o 218/17/73, 15. 12. 73.) VT 51/73. 4. 

5 T ariffitaulukot 

Tariffitaulukkojen taulukot 29 ja 30 on painettu uudelleen siirryt
taessa 1. 1. 1974 alkaen puutavaran rahdituksessa kiintokuutiometrei
hin perustuviin mittoihin. Taulukkojen perusjakelu suoritetaan paina
tusjaoston toimesta. Viitaten VT 46/73. 3 julkaistuun asiaa koskevaan 
selostukseen tahdennetaiin viela, etta maksutaulukkona kaytetaiin 
a in o as t a an tau 1 u k k o a "3 1 B L u o k k i en P 2 j a P 4 
m a k s u t a u 1 u k o t", jonka otsikoksi muutetaan "31 Puutavara
luokkien maksutaulukot". Taulukot 31 A ja 31 C poistetaan koko
naan kaytosta 1. 1. 197 4 lukien. 

(Tft n:o To 942/241/73, 14. 12. 73.) VT 51/73. 5. 
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Ranska-Pohjoismaat tavaratariffi 6 
Ransika-Pohjoismaat tavaratariffiin (Tari£ Marchandises Franco

Nordique n:o 9454) ilmestyy 1. 1. 1974 dukien lisalehti n:o 11, joka 
sisaltiHi uudet rahtitaulukot kaik:kien maiden osalta. Muutokset johtu
vat osallisten maiden rautateiden sisiiisten tariffien noususta ja osaksi 
valuuttakurssien muutoksista. 

Naantali-Viirtanin kautta lasketut yksikkohinnat on sisallytetty 
niihin Suomea koskeviin er.ilkoistariffeihin, joi:ssa niita ei aikai'Semroin 
ollut. 

Kaikkien erikoistariffien osalta on otettava huomioon, etta kaytet
taessa 4-akselista vaunua painoluokan viihinta painoa korotetaan 30 
prosentilla. 

Erikoistariffien 2 (puu), 16 (paperi) , ja 17 (selluloosa) yksikko
rahdit on ilmoitettu Ruotsin buunuina aikaisemman Ranskan frangin 
asemasta. 

Lisalehden jakelu suoritetaan painoksen saavuttua Ranskasta. 
(Tft n :o Tou 349/252/73, 14. 12. 73 . ) VT 51/73. 6. 

Nordeg-tariffi 1 
Nordeg-tariffiin (tariffi n:o 9162) ilmestyy 1.1. 1974 lukien lisa

lehti n:o 45, joka sisaltaa mm. muuttuneet maksut rautateiden omista
mis.ta vaununpeittdsta ja kuljetussailioista, DR:n akselimaksumuutok
sen seka SJ:n etta DR:n sisaisten tariffien korotuksen. 

Lisalehdet jaetaan heti niiden saavuttua Saksasta. 
(Tft n:o Tou 11/252/73, 15. 12. 73.) VT 51/73 . 7. 

Ruplan kurssi henkilo- ja kiitotavaraliikenteessa 8 
Suomen ja Neuvostoliiton yhdysllikenteessa kaytettavan ruplan 

kurssi on 15. 12. 1973 alkaen 100 Rbl = 515 FM. 
(Tft n:o Tou 331/230/73, 12. 12. 73.) VT 51/73. 8. 

Valiaikaiset tilitysmaaraykset g 
Kirjauskeskuksia ja tilityspaikkoja kosikevaan luetteloon ( ks. Vali

aikaiset tilitysmaiira)'lkset, 1iite n:o 1) tehdaan 1. 1. 197 4 lukien seu
raavat muutokset: 

Poistetaan 
- Kontiomaen lk.irjauskeskusta ja siihen kuuluvia tilityspailclcoja 

koskevat merkinnat; 
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- Oriveden kirjausikesku!kseen kuuluvan Korkeakosken tilitys
pai!klkaa koskeva merkinta. 

Kajaanin kirjauskeskuksen tilityspai!kkoja ko~kevat mevkinnlit muu
tetaan seuraavik~: 

387 KAJAANIN KIRJAUSKESKUS 

392 Hyrynsalmi 
387 Kajaani 
390 Kontiomiilki 
382 Maanselka 
385 Otanmliki 
379 Paltamo 
384 Sotkamo 
395 Taivahlcoski 
383 Vuokatti 
394 Ammansaari 

(Tlt 763/011/73, 13. 12. 73.) VT 51/73. 9. 

10 Luotto 

VR Kiiskylehdessii 12/69. 3 mru.ruttuun asiakasluetteloon lislitiian 
1. 12. 1973 hilien Kymin Osakeyhtio Heinolan Tehdasta koskevat 
merkinniit: 

Sopimus n :o 

2138 
Asiakas 

Kymin Osakeyhtio 
Heinolan Tehdas 
rah tikappaletavara
lahetykset 

Lahetysasema 

Heinola/Laht:i 

Rahtikirjojen kasittelyssa maaraasemalla noudatetaan em. Kasky
lehdessa annettuja maarayksia. (Tlt 745/240/73, W. 12. 73.) VT 51/ 
73. 10. 

11 Liikennepaikkojen vlilimatkat -julkaisu: muutoksia 

1. 1. 1974 tapahtuvan Kajaanin ja Kontiomiien liikennealueiden 
yhdistamisen johdosta muutetaan julkaisussa ( VR 2646) toisen sarak
keen merkinnat luettelossa mainittujen liikennepaikkojen osalta seuraa
vaksi: 



38 
Kaj 

Hakasuo 
Hahlavaara 
Haukivaara 
Huuhk:ajavaara 
Hyrynjiitvi 
Hyrynsa:lmi 
Itii:la 
Jaalanlka 
Jokikylii 
J u uri.kikalah ti 
Jakalaaho 
Karppila 
Kenttii 
Kivesjiitvi 
Kivijoki 
Kon tiorniiki 
Korvua 
Kovajarvi 
Kurtti 
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Kakinovko 
Laaja 
Latu 
Leino 
Liminpuro 
Lippo 
Maansdkii 
Melalahti 
Met eli 
Mieslahti 
Naapurinvaara 
Olkiaho 
Oravivaara 
Paakki 
Paltamo 
Pesiokylii 
Piilikangas 
Pohjaikoski 

Piiiivaara 
Ristijarvi 
Saviaho 
Siltasuo 
Sotlkamo 
Syrjiivaara 
Sarkikos'ki 
Taivalkoski 
Taivalniska 
Tuulimiiki 
Uuttula 
Vannevaara 
Vihtarno 
Virpelii 
Vuokatti 
Viilivaara 
Vaiikio 
Ammiinsaari 

51 

(Tft n:o To 941/241/73, 14. 12. 73.) VT 51/73. 11. 

Helsingin kesikusaseman alueelle lahetettaviii erikoisliihety'ksiii kos
kevia ohjeita on muutettu seuraavasti: 
Helsinki ( sarake 6) valimatkojen jiilkeen olevat mer

kinnat poistetaan ja muutetaan 
seuraaviksi: 

Katajanokka ( sarake 6 ) 

Lansisatama (sarake 6) 

Tullaamaton, tullinalainen tavara 
on osoitettava Katajanokalle. 
Riijahdysainelahetykset on osoitet
tava kappaletavarana Helsinkiin, 
vaunukuorrnina Sornaisiin. 
Teuraseliiinlahetykset on osoitet
tava Sornaisiin. 

merkinta "Rajahdysaineet on osoi
tettava Sorniiisiin" poistetaan ja 
tilalle tulee: 
Rajahdysainelahetykset on osoitet
tava kappaletavarana Helsinkiin, 
vaunukuormina Sornaisiin. 

merkinta "Rajahdysaineet on osoi
tettava Sorniiisiin" poistetaan ja 
tilalle tulee: 
Rajahdysainelahetykset on osoitet
tava kappaletavarana Helsinkiin, 
vaunukuorrnina Sorniiisiin. 

11 
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(sarake 6) 
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"Teurastamon raiteet" num muu
tetaan Teurastamon raide 

viilimatkojen jalkeen oleva ensim
mliinen kappale "Sornliisiin saa
daan joe." poistetaan ja tilalle ru
lee: 
Rajiihdysaineliihetykset on osoitet
tava kappaletavarana Helsinkiin, 
vaunukuormina Sornaisiin. 

Teurastamon raiteen kohdalla ole
vasta merkinnastli "T Liha- ja teu
raseliiinlahetyksili varten" poiste
taan T. 

Verkkosaaren raiteen kohdalla ole
va merkintii poistetaan ja tilalle 
rulee: 
Verkkosaaren kalahalliin osoitet
ruja kalalahetyksili varten. 

lisatlilin merkintli: 
Rajahdysainellihetykset on osoitet
tava kappaletavarana Helsinkiin, 
vaunukuormina Sornliisiin. 

(Lko 32144/67/73, 14.12. 73.) VT 51/73. 11. 

2. 1. 1974 lukien muutetaan Metsolahden, Naarajarven, Paltasen, 
Sauvamiien ja Venetmiien lii.kennepaikkojen liikennoimistapaa koskevat 
merkinnat sarakkeissa 5 ja 6 seuraavalla tavalla: 

Metsolahti HrlTt 
Mlh 704-36209 Tp 

Naarajiirvi 
Nri 895-36114 HrlTt Kappaletavaralahetykset osoitetta-

va Piekslimaelle 
Pal tan en 

Ptm 894-36115 HrlTt Tp kiitotavaraa varten 

Sauvamliki 
Svk 893-36117 HrlTt Tp kiitotavaraa varten 

Venetmliki 
Vki 428-36116 HrlTt Tp kiitotavaraa varten 

(Lko 23050/66/73, 17.12. 73.) VT 51/73. 11. 

1. 1. 197 4 lukien muutetaan KOl'keakosken liikennepaikan merkin
niit seuraavasti: 
Korkeakoski 

Kas 193-33604 Orivesi 20. HrlT 
Ov 20. Vlp 27. 
Hpk 52. Tpe 62. 
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Lyly 
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Ly 194-33606 Orivesi 30. 
Vlp 17. Ov 30. 
Hpk 42. Tpe 72. 

(Lko 23309/67/73, 13 . 12 . 73 .) VT 51/73. 11 . 
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Tyosopimussuhteessa olevien llikennetyontekijain, 12 
vaununsiivoojien, veturinpuhdistajien ja siivoojien 
palkat 

Li..ilkenneosaston normaalityopiiiviii suorittavien •tyosopimussuh
teessa olevien vaununsiivoojien, veturinpuhdis.tajien ja siivoojien kuu
kausipalkat on marraskuun 1 piiiviistii 197 3 lukien, liikennetyontekijoi
den tammikuun 1 piiiviistii 1974 lukien, vahvistettu seuraavan suu
ruiseksi: 

Paikkakuntaluokka 
I II III 

liikennetyon tekij a 
tyohon tultua . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1052 1023 994 
1/2 vuotta palvdLUaan . . . . . . . . . . . . 1079 1049 1020 
a:lemman patevyystutJkinnon suoritta-
misen jalkeen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1141 1110 1078 
kolme vuotta palveltuaan . . . . . . . . . . 1178 1146 1113 
vaununsiivooja, veturinpuhdistaja, sii-
vooja . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1001 973 946 
kaksi vuotta palveltuaan . . . . . . . . . . 1026 997 969 

(N:o Lko 13249/124/73, 14. 12. 73.) VT 51/73. 12. 

Muutoksia Jyvaskylan kotiinkuljetustoiminnan, 13 
Jyvaskylii-Jamsii ja Jyviiskylii-Uurainen 
~varalinjojen sekii Jyvaskylii-Petiijavesi, 
Jyviiskylii- Laukaa, Jyviiskylii-Niemisjiirvi ja 
Pieksiimiiki-Hankasalmi jakelulinjojen 
hoidossa 

Rautatiehallituksen tekemiin sopimuksen n:o 952/66/73, 20. 6. 
1973 mukaises.ti annetaan valtionrautateiden Jyviis.k:yliissii harjoittama 
kotiin:kuljetustoiminta sekii ots±kossa mainitut JyviiSikyliistii alkavat 
tavara- ja jakelulinjat 2. 1. 1974 alkaen Oy Pohjolan Liikenne Ab:n 
hoidettava'ksi. Niiin aloltettavaan yhdyslii!kenteeseen sovelletaan rauta-
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tiehallituksen ja edella mainitun yhtion kesken voimassa olevaa tariffi
sopimusta. V altionrautateiden Autoli.ikenne-saiintoon tiima liikenteen
hoidollinen muutos korjataan siten, etta sivulla 34 olevaan kotiinkul
jetuspaikkaluetteloon mellki taiin J yvaskylan kohdalle autokuljetusten 
hoitajaksl Oy Pohjolan Liikenne Ab. Samoin tehdaan tavaralinjaluet
teloon sivulle 88 vastaavat me11kinnat Jyvaskyla-Jamsa Jyvaskyla
Uurainen linjaotsilkoiden a1le. 

Samana.i!kaisesti edella mainitun liilkenteenharjointajavaihdoksen 
kanssa jiirjestetaiin Pieksamiiki-Jyvaskylii rataosan jakelulinjaliikenne 
uudehleen siten, etta samalla kun Naarajarvi sisiillytetaan 2. 1. 1974 lu
kien Pieksiimaen kotiinkuljetusalueeseen ja Pieksiimaki-Hankasalml 
jakelulinja lopetetaan, jatketaan Jyvaskyla-Niemisjarvi jakelulinjaa 
joka tyopiiiva ajettavien vuoroin Hankasalmelle saakka. Tiimiin joh
dosta poistetaan Valtionrautateiden Autoliikenne-saiinnon sivulta 76 
linjaa n:o 710 Pieksiimiiki-Han'kasalmi koskevat merkinnat ja muu
tetaan linjan n:o 713 Jyvaskyla-Niemisjarvi numero- ja muut mer
kinnat seuraavilk:si. 

Linja 
n:o Linja 

710 J yvaskyla-Hankasalmi 

Pituus 
km 

65 

Ajoreitti 

J yvaskyla-V aaajkoski
Metsolahti-Lievestuore 
-Niemisjarvi-Hanka
salmi-Hankasalml kk 
( Hankasalmi 11 ) 

Ajo
piiiviit 

X ei L 

Lisiiksi muutetaan aakkoselliseen paikkakuntaluetteloon sivulla 36 
Hankasalmi ·kk:n kohdalle autokuljetuksen hoitajaksi PL Jyvaskyla. 

(N:o l.Jko 23050/66/73, 17. 12. 73.) VT 51/73. 13. 

Muutoksia Kotka-Metsakyla-Juurikorpi-Kotka ja 
Turku-Somero--Forssa yhdysliikennetavaralinjojen 
hoidossa 

Autotilaus Oy:n tavaralinjan n:o 82 Kouka-Metsakyla-Juurl
korpi-Kotka ajovuoroja ( ks. VT 26/72. 11.) on supistettu 1. 12. 
197 3 ahkaen siten, etta linjaa li.ikennoidaiin toistaiseksi vain perjan
taisin. 

Jokioisten-Forssan Rautatieosakeyhtion tavaralinjalla n:o 73 
Turku-Forssa on liikenteenharjoittaja vaihtunut 3. 12. 1973 lukien 
s~ten, etta Jokioisten-Forssan Rautatieosakeyhtio on luopunut siella 
yhdysliikenteesta ja somerolainen Kiito--Ruohonen Oy, jonka kanssa 
valtionrautatiet on ~ehnyt uuden yhdysliikennesopimuksen, on ryhtynyt 
valittomasti jat:kamaan sen hoitamista. Kun tehdyn sopimuksen mu-
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kaan maaray'kset Turku-Forssa linjalla kuljetettavan yhdysliikenne- 14 
tavaran osoittamisesta, rahdittamisesta ja kuljettamisesta pysyvat kiiy
tiinnollisesti katsoen ennallaan, korjataan edella mainittu muutos vain 
Valtionrautateiden Autoliikenne-saannon liitteeseen n:o 3 (ks. VT 14/ 
71. 6.) muuttamalla Turku-Forssa linjan otsikko ja ajovuorot seu
raaviksi. 

Tavaralinja n:o 73 
TURKU-SOMERO-FORSSA 

Linjan hoitaa Kiito-Ruohonen Oy 

Li~kennoidaan edestaikainen vuoro joka tyopaiva. 
Lahto Somerolta 6.00- 8.00 

Turusta 10.00-12.00 

(N:o Lko 32625/67/73, 17.12. 73.) VT 51/73. 14. 

Jannitteen kytkeminen ratajohtoihin valilla Ratikylan 15 
valikytkinasema-Madesjarvi 

Koekayttoa varten kytlketaan 25 000 voltin jannite ratajohtoon 
2. 1. 1974 iklo 8.000 valille Ratikylan valikytkinasema-Madesjiirven 
ratapihan pohjoispaa eli km 284,300-292,300, 
minka jalkeen "Siihkoturvallisuusmaaraykset" ovat talla alueella voi
massa. 

Vaarati'lanteis.ta ja mahdollises.ti havaittavista ratajohdon vioista 
( esim. katkenneet johtimet) on valittomasti ilmoitettava Seinajoen 
siihkohuoltoon pub. 951-2341 tai 951-2301 tai yleisen verkon puheli
mella soitettaessa 964-21158. (Ko 172/440/73, 17. 12. 73.) VT 51/ 
73 . 15. 

Avoimia virkoja ja toimia 16 
Ylimaariiinen ap 2 l kirjurin toimi ja ylimaarainen kirjurin (A 13) 

toimi, toistaiseksi Turun varastossa. Hankintaosaston johtajalle osoite
tut hakemukset on toimitettava Turun varaston paallikolle viimeistaan 
3. 1. 1974. 

Ensi luokan kirjurin (A 20) viransijaisuus hallinto-osastolla, sijoi
tuspaikkana terveydenhuoltojaosto. Hallinto-osaston johtajalle osoitetut 
hakemukset on toimitettava rautatiehallituksen kirjaajalle viimeistaan 
perjantaina 4. 1. 1974. 

Kaksi apulaisinsinoorin (A 27) virkaa, toistaiseksi rautatiehallituk
sen koneosastolla. Rautatiehallituksen paajohtajalle osoitetut hakemuk-
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set on toi.ID1tettava rautatiehallituksen kirjaajalle viitneistaan 14. 1. 
197 4 ennen klo 12 ( postitse ennen virka-ajan paattymista). Em. vir· 
kaan nimitetyt tullaan sijoittamaan toistaiseksi koneteknilliseen toimis
toon. 

Ylikamreerin virka ( B 1) ja liikennetarkastajan virka (A 29) tois
taiseksi rautatiehallitu.ksen talousosastolla. Rautatiehallitukselle osoite
tut kirjalliset hakemukset on toimitettava rautatiehallituksen kirjaajalle 
viimeistaan 16. 1. 1974 ennen kello 12 (postitse ennen virka-ajan 
paattymista) . 

Liikennetarkastajan virkaan nimitetty tullaan toistaiseksi sijoitta
maan tariffitoimistoon. 

Kaksi apulaisasemapaallikon virkaa (A 23 pl), neljii apulaisasema
paallikon virkaa (A 22 pl), nelja yliteknikon virkaa (A 23 pl), kah
deksan ensi luokan kirjurin virkaa (A 20 pl), kolme ensi luokan ase
mamestarin virkaa (A 20 pl), kaksi ylemman palkkaluokan toisen luo
kan kirjurin virkaa (A 18 pl), kaksi ylemman palkkaluokan asema
mestarin virkaa, nelja alemman palkkaluokan asemamestarin virkaa, 
jarjestelymestarin virka, kaksitoista veturinkuljettajan virkaa, yksitoista 
konduktoorin virkaa ja kuormausmestarin virka. Rautatlehallituksen 
liikenneosaston paallikolle osoitetut kirjalliset hakemukset on toimitet
tava .rautatiehallituksen kirjaajalle viimeistaiin tammikuun 16 paiviina 
197 4 ennen kello 12 ( postitse ennen virka-ajan paattymista). 

Edella mainittuihin virkoihin nimitetyt sijoitetaan toistaiseksi seu
raavasti: 

apulaisasemapaallikot (A 23 pl): Haapamaen (1 Vlp) ja Joensuun 
( 1 Nrl) liikennealueille, 

apulaisasemapaallikot (A 22 pl): Hiimeenlinnan ( 1 HI), Jyvasky
liin ( 1 Suo, 1 Vko) ja Kontiomaen ( 1 Hys) liikennealueille, 

yliteknikot (A 23 pl) : Helsingin liikennepiiriin ( 1) seka Helsin
gin (1), Turun ( 1) ja Joensuun (1) varikoille, 

1. luokan kirjurit (A 20 pl): Seinajoen liikennepiiriin (1) seka 
Kouvolan (2 Kv), Toijalan (1 Tl), Pieksamaen (2 Pm) ja Joensuun 
( 2 Jns) liikennealueille, 

1. luokan asemamestarit (A 20 pl): Seinajoen ( 1 Kji), Pietarsaa
ren ( 1 Pna) ja Pieksamaen ( 1 Hks) liikennealueille, 

y.p. 2. luokan kirjurit (A 18 pl): Iisalmen (2 Ilm) liikennealu
eelle, 

y.p. asemamestarit: Seinajoen (1 Nar) ja Pieksamaen ( 1 Pm) lii
kennealueille, 

a.p. asemamestarit: Pieksamaen ( 1 Pm), Jyvaskyliin ( 2 Jy) ja 
Kuopion ( 1 Sij) liikennealueille, 
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jiirjestelymestari: Iisalmen ( 1 Ilm) liikennealueelle, 16 
veturinkuljettajat: Lahden (1 Ha) liikennealueelle seka Lahden 

( 2), Pieksamaen ( 5), Jyvaskylan ( 1), Kuopion ( 2) ja Iisalmen ( 1) 
varikoille, 

konduktoorit: Jyvaskylan ( 4 Jy), Aanekosken (3 Aki), Kuopion 
( 2 Kuo) ja Iisalmen ( 2 Ilm) liikennealueille seka 

kuormausmestari: Kuopion ( 1 Kuo) llikennealueelle. 

Kahdeksan yliasentajan tointa) 2 l. si:ihkoasentajan toimi) kolme 
vaununtarkastajan tointa) koneenhoitajan toimi) kolme veturinliimmit
tiijiin tointa) huoltomiehen toimi) autonkuljettajan toimi) viisitoista ju
namiehen tointa) kolme vaihdemiehen tointa) neljiikymmentiiyhdeksiin 
asemamiehen tointa) kaksi apulaiskanslistin tointa (A 11 pl)) apulais
kanslistin toimi (A 10 pl)) kaksi konttoripaulaisen tointa (A 9 pl) ja 
konttoriapulaisen toimi (A 8 pl). 

Liikenneosaston paallikolle osoitetut kirjallisef hakemukset on toi
mitettava asianomaisen liikennepiirin paallikolle viimeistaiin 16. 1. 
1974. 

Edellamainittuihin toimiin nimitetyt tullaan sijoittamaan toistai
seksi seuraavasti: 

yliasentajat: Lahden ( 1 Lh) liikennealueelle seka Helsingin ( 3), 
Turun ( 1), Seinajoen ( 1), Pieksamaen ( 1) ja Joensuun ( 1) varikoille, 

2 1. sahkoasentaja: Pieksamaen ( 1) varikolle, 
vaununtarkastajat: Pieksamaen ( 1) ja Kontiomaen (2) varikoille, 
koneenhoitaja: Pieksamaen ( 1) varikolle, 
veturinliimmittajat: Pieksamaen ( 3) varikolle, 
huoltomies: Pieksamaen ( 1) varikolle, 
autonkuljettaja: Helsingin ( 1 Hki) liikennealueelle, 
junamiehet: Pieksamaen (3 Pm), Jyvaskyliin (3 Jy), Kuopion (3 

Kuo) ja lisalmen ( 6 Ilm) liikennealueille, 

vaihdemiehet: J yvaskyliin ( 2 Jy) ja Kajaanin ( 1 Kaj) liikenne
alueille, 

asemamiehet: Keravan ( 1 Prv), Pietarsaaren ( 1 Pna), Pieksamaen 
(7 Pm, 1 Hps, 1 Nri), Jyvaskylan (14 Jy), Aiinekosken (1 Srj), 
V arkauden ( 3 Var), Kuopion ( 5 Kuo, 1 Jki, 1 Krm), Iisalmen ( 4 
Ilm, 1 Krv, 2 Lna, 1 Skv) ja Kontiomaen ( 4 Kon, 1 Hys) liikenne
alueille, 

apulaiskanslistit (A 11 pl): Pieksamaen ( 1 Pm) liikennealueelle ja 
Pieksamaen ( 1) varikolle, 

apulaiskanslisti (A 10 pl): Kajaanin ( 1 Kaj) liikennealueelle, 
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konttoriapulaiset: (A 9 pl): Pieksamiien ( 1 Pm) ja Kajaanin (1 
Kaj ) liikennealueille ja 

konttoriapulainen (A 8 pl): Pleksiimaen (1 Pm) liikennealueelle. 

HUOM. 
Rautatiehallituksen kirjaajan osoite: Vilhonkatu 13, 00100 Hel

sinki 10. 

1 7 Kadonneita henkilokortteja 

Helsingin liikennealueen liikennetyontekijille Kalevi Tolvaselle 21. 2. 1973 
kirjoitettu henkilokortti n:o 058116 on kadonnut ja kuoletetaan. (Hki lp 4061/ 
14/73, 11. 12. 73.) 

Joensuun asemalla palvelevalle ylimiiariiiselle asemamiehelle Mauri Olavi Sii
mestolle annettu henkili:ikortti n:o 075892 ja ratakuorma-auton Tka ajolupa n:o 
32, 27. 7. 1973 ovat kadonneet Kouvolan ratapihalle 28. 11.1973 ja kuoletetaan. 
(Jns lp 3257/19/73, 12. 12. 73.) 

18 Kutsu opinto- ja virkistyspiiiville 

Rautatieliiisten opinto- ja virkistyspiiiviit jarjestetiiiin Vuokatin Lomakeskuk
sessa 17-24. 3. 1974. Ohjelmassa on henkisiii ja taiteellisia harrastuksia, vapaa
ajanviettoa tai sosiaalitoimintaa koskevia luentoja i!l esityksiii. 

Kirjalliset ilmoittautumiset on liihetettiivii 1. 3. 1974 mennessii rautatiehalli
tuksen sosiaalijaostoon, h. 2221. Piiivien ohjelma liihetetiiiin kaikille ilmoittautu
neille heti, kun se on valmistunut. (Slj 407/164/73, 14. 12. 73.) 
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Ajankohtaista 

Maassamme jiia tilastoj_en mukaan joka vuosi joku rautatieliiinen vaunu
jen puskirnien viiliin vakavin seurauksin siitii huolimatta, etta mei ta kaikkia 
on varoitettu menemiistii puskirnien eclitse vaunujen lahestyessii toisiaan tai veturin 
ajaessa vaunuihin kiinni. Kiire, liukas keli ja heikohko valaistus saattavat myi:is 
aiheuttaa kompasturnisen tai lankearnisen ja johtaa onnettomuuteen. Niiissii toissii 
on noudatettava aina varovaisuutta. 



Ajankohtaista 

L u m i ja j ii ii tyopaikalla merkitsevat varovaisuuden kaksinkertaistamista! 
Paitsi etta lumi hidastaa liikkumisrasi, se vaimentaa myos aiinen - lahestyvan 
junan tai varoituksen - kuulumista. Jaatynyt lumi raiteiden tai kiskojen vruissa 
yhdessa kiireen kanssa saattavat muodostua kohtalokkaaksi. Noudata tasta syystii 
varovaisuutta, viiltii tarpeetonta ja vaarallista kiiretta. Esimiehen tehtaviin kuuluu 
huolehtia tyota haittaavien ja vaarantavien lumivallien poistamisesta ja teiden ja 
polkujen ajoittaisesta hiekottamisesta. 

Helsinki 1973. Valtion painaruskeskus 

l 



VIRALLISIA 
TIEDOTUKS lA 

1973 N:o 52 

Vllttaus Vlralllslin tledotukslln merkltiin: VT f/72.2 (- lehden numero, vuosl, 
asian numero). Jakelun muutokset on llmoltettava palnatusjaostoon. 
To I mIt us: Rautatlehallltus, lehtlpalvelu. 29. 12. 1973 

Sisallys: 

1. VR Virallisia tiedotuksia 48 a/73. 
2. Vapaaliput. 
3. Rautatiehallituksen kaytettaviiksi 

osoitetuista maariirahoista jaettavat 
avustukset v. 1974. 

4. Avustusten myontiirninen rautatie
liiisille lornanviettoa varten vuonna 
1974. 

5. lnter"Rail 'kortti. 

6. Pobjoisrnainen ravaratariffi . 
7. Yhdysliikenne Hi:iyrylaiva Oy 

1\.landin kanssa. 
8. Liikennepaikkojen viilimatkat 

-julkaisu: muutoksia. 
9. CEmt-vaunujen poistopuhaltirnien 

irtikytkenta. 
10. Leca-kuljetuslavojen palauttaminen. 

VR Virallisia tiedotuksia 48 a/7 3 1 
Erillisena on julJkaistu VR Virallisia tiedotuksia 48 a/73, jonka 

sisaltona on: 1. Valtion virkaehtosopimus eraiden virkamiespal.kkauk
sissa olevien vaaristymien oikaisemiseksi 14. 11. 1973, 2. Virkojen, 
toimien ja ylimaaraisrt:en toimien pal:kkausluoklkiin sijoittelun tankistuk
set 1. 11. 1973 ja 1. 1. 1974 lukien, 3. Virkaehtosopimus valtion virka
miehille suoritettavasrt:a syrjaseutulisasta 14. 11. 1973. 

Vapaaliput 2 
V altionrautateiden vapaalipuista annetun asetuksen 17 §: n sovelta

mis.ta koskevas.sa 4 lisamaarayiksessa 'tarkoitettua tarkastusta varten 
kehoitetaan asianomaisia vapaalipunkirjoittajia palauttamaan virka
aika-, virkakerta- ja kouluvapaalippujen .kannat kultakin kalenterivuo
delta seuraavan tammi.!kuun aikana hallintotoimistoon huone 152. 

Samalla huomautetaan, etta henkilokuntalippu ei kelpaa matkalip
puna kelpoisuusvuoden paattymisen jalkeen. Vert. VplA:n 8 § (Rh/ 
hlt n:o hlo 849/14/73, 20. 12. 73.) VT 52/73. 2. 
19908/73 
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Rautatiehallituksen kaytettiiviiksi osoitetuista miiarii
rahoista jaettavat avustukset v. 1974 

Kaikkia niita asianmukaisesti rekisteroityja rautatielaisyhdistyksia, 
jotka haluavat tulia osallisiksi jaljempiina mainittuihin tarkoituksiin 
varatuista avustusmaararahoista, kehoitetaan jiittamaan rautatiehallituk
selle o oitetut tar k o in peru 'S t e 11 u 11: hakemuksensa rautatie
hallituksen kirjaajalle viime1staan maaliskuun 15 paiviina 1974. 

Hakemuksista tulee ilmeta, mista maariirahasta avustusta haetaan, 
ja niihin tulee liittaa kaikki rautatiehallituksen sosiaalijaostosta saata
vana olevien erityisten hakemuslomakkeiden edellyttiimat liitteet. 

Avustuksia voidaan hakea seuraaviin tarkoituksiin: 

1) rautatielaitosta ja sen henkilokuntaa hyodyttavien opintopiiivien 
tai tilaisuuksien jarjestiimiseen, 

2) vapaa-ajan henkisten ja taitee:llisten yms. harrastusten sekii kris
tillisen ja raittiustyon tukemiseen, ja 

3) varsinaista lepo- ja lomakotitoimintaa harjoittavien, kaikille 
rautatielaispiireille palveluksiaan tarjoavien rautatielaiskunnan lepoko
tien tukemiseen. 

Avustusta saavien yhdistysten tulee noudatitaa kaikkia niitii ehtoja 
ja miiarayksia, joista ha:kemuslomakkeen yhteydessa jaettavissa hak.e
muksen laatimisohjeissa ja valtioneuvoston 2 paiviinii syyskuuta 1965 
antamissa valtionavustuksia koskevissa yleismiiiirii}'lkS!issa (A 490/65) 
on mainittu. 

Myohiistyneet hakemukset voidaan jattaa huomioonottamatta. Tar
vittaessa saadaan hakemuksia em. ajankohdan jiilkeen iJmitenkin tay
dentaa tilinpaatosten, tilinta11kastajien lausunn~n yms. osalta. 

(Slj 430/164/73, 20. 12. 73.) VT 52/73 . 3. 

Avustusten myontammen rautatielaisille lomanviettoa 
varten vuonna 197 4 

Rautatiehallitus on paattiinyt, etta vuonna 1974 lomanviettoavus
tuksia myonnetaan ha!kemuksesta jaljempana mainintuja perusteita nou
dattaen. 

Avustuksia myonnetaan rautatielais.ille, jotika virantoirnituksessa 
sattuneesta tapaturmasta tai sairaudesta toipuvina, suuriperheisina, les
kina, yksinaisina aiteina tms. syista ovat virkistaviin loman tarpeessa, 
ja joilla lisiilksi taloudellisen asemansa vuoksi olisi muutoin vailkeuiksia 
erityisesti pe11helomanviettonsa jarjestamiseksr. Avustuksia myonnet
raessa otetaan huomioon aikaisemmin myonnetyt vastaavat avustukset. 
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Avustusta myonnetiiiin viihintiiiin 7 vrk:n pituisen loman, ensisljaJ.- 4 
sestl rautatieliilsyhtymien omistamien lomanviettopaikkojen, tiiyslhoito
maksuihin lomanviettopaikan laskun mukaan: 

1) rautatieliiiselle, jolla on lomanviettopaikassa mukanaan viihln
tiiiin kolme perheenjiisentii, enlntiiiin 400 markkaa, 

2) raUJtatieliiiselle, jolla on lomanviettopaikassa mukanaan viihin
tiiiin kaksl perheenjiisentii, enintiiiin 300 markkaa, 

3) rautatielii:iseUe, jolla on lomanviettopaikassa mukanaan yksi 
perheenjiisen, enintiiiin 200 markkaa, ja 

4) rautatieliiiselle, joka on lomanviettopaikassa ~ksin, enintaan 
90 markkaa. 

Perheenjiisenillii tarkoitetaan vaimoa ja aile 16 vuotisia lapsia. 
Avustuksista suor~tetaan veron ennakkopidatys. 
Rautatiehallitus maksaa avustu'ksen lomakodille tai vastaavalle, eika 

siis avustuksen saajalle. Ku.nkin lomanviettoavustuksen saajan on lo
manviettopaikan esittamiin laskun ja avustuksensa erotus ma<ksetJtava 
lomanviettopaikkaan kiiteisella. Avustuksen hakemiseen on kiiytettiivii 
taman VR Virallisien tiedotukslen liitteenii olevaa tai vastaavan kaa
van mukaista lomaketta, mikii on huolellisesti tiiytettiivii ja jonka 
asianomaisen esimies lausunnollaan varustettuna liihettiiii rautatiehalli
tuksen sosiaalijaostoon talvi- ja keviivkauden lomien osalta ensl tilassa 
ja viimeistiiiin helmikuun 1. piiiviiiin sekii myohemmin pldettiivien lo
mien osalta maaliskuun 15. piiiviiiin 1974 mennessii. Myohemmin saa
puneet anomuk:s.et pyritiiiin mahdollisuuksien mukaan ottamaan huo
mioon. Mikiili anojaa ei voida ~ijoittaa siihen lomanviettopaikkaan, 
johon hiin pyrkil, koetetaan hiinelle jiirjestiiii tilaisuus viettiiii lomansa 
jossakin muussa mainitsemassaan paikassa. 

Rautatiehallituksen sosiaalijaosto on opinut, etta allamainltuissa 
rautatielaisten lomanviettopaikoissa varataan mahdollisuus avustusten 
turvin viettiiii 7-14 vuorokauden pituisia lomia. Lomavuorot alkavat 
kesiiaikana sunnuntaisin. - Lyhyemmiille ajalle kuin 7 vuorokautta 
ei avu&tusta myonneta. 

Rautuki Oy:n lomakeskukset Vuokatilla, liihella Ladun seisaketta, 
ja Pelkosennlemen Pyhiijiirvellii ( Pyhiitunturi) n. 55 km Kemijiirven 
asemalta sekii Hiekkaniemen lomakylii Vuokatissa, n. 2 km Vuokatin 
asemalta. 

Rautatieliiisten Lepokotiyhdistys r.y:n lepokoti Kanervala Siirki
salossa, n. 25 km Pernion asemalta. 

VR Konduktooriyhdistys r.y:n lepokoti Rantalinna Ruokolahdella, 
n . 14 ·km Imatran asemalta. 

Suomen Veturimiesten Liitto r.y:n lepokoti Pyysalo Kangasalla , 
n. 3 km Siiyniijiirven selsaklkeelta tai 6 km Suinulan asemalta. 
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Svenska Kamratforbundet vid Statsjarnvagarna rf:n lepokoti Sol
garden Hangossa, nk. Kylpylan puistossa, seka 

VR Virkanaisten Oma-Koti Yhdistys r.y:n lepokoti Paularinne 
Leppakosken aseman lahella. 

Vuokatin lomakeskuksen seka Kanervalan, Rantalinnan, Pyysalon, 
Solgardenin ja Paularinteen lepokotien vuoden 1974 taysihoitohinnat 
ja avoinnaoloajat ilmoitetaan myohemmin Rautatieuutisissa. 

Kautta vuoden ovat avoinna vain Vuokatin ja Pyhatunturin loma
keskukset ja Hiekkaniemen lomakyla. 

Hiekkaniemen lomakylan 6-8 hengen perhemokkiin paasemiseksi 
edellytetaan vuodepaikkojen tulevan keskikesalla mahdollis.imman hy
vin kaytetyiksi, joten majoittuvien maara tulee kunakin ajankohtana 
olemaan ratkaiseva. Hiekkaniemen Jomakylassa voidaan - taysihoito
mahdollisuuksien puuttuessa - avustuksen majoitusmaksun ylittavalla 
osalla ostaa Vuokatilla sijaitsevista elintarvikeliikkeista tai niiden myy
maraautoista ruokatarvikkeita. 

Hiekkaniemen lomakylassa ja Pyhatunturin lomakeskuksessa, joissa 
oleskelu tapahtuu itsepalveluperiaattein, on keittomahdollisuudet seka 
tarvittava astiasto. Lakanoita on saatavissa lomakeskuksista. Omien la
kanoiden kaytto mahdollista. - Pyhatunturin lomakeskuksessa on yh
teismajoitus hirsimokeissa. 

Lomanviettopaikat saattavat peria maaraamiaan ennakkomaksuja, 
jotta paikanvaraus pidetaan voimassa. 

Mikali lomanviettopailkan tilannut rautatielainen tai hanen per
heensa jasen on estynyt saapuma&ta varattuun lomapailkkaan, on slita 
ilmoitettava sosiaalijaostoon viimeistaan 10 paivaa ennen tarkoitetun 
oleskelun alkamista. Ellei peruutusta ole tehty edella sanotun mukai
sesti, on hakija velvollinen vaadittaessa maksamaan 5 vuorokauden 
taysihoitomaksun jokaisen varatun paikan osalta. Tasta on anomuksen 
yhteydessa annettava sitoumus rautatiehallituksen sosiaalijaostoon. 

(Slj 435/164/73, 20. 12. 73.) VT 52/73. 4. 

5 Inter-Rail kortti 

Lisayksena VT 50/73.3 olleisiin Inter-Rail kortin ohjeisiin ilmoite
taan, etta korttia myydaan vain aile 21-vuotiaille henkhloille, joiden 
vakituinen asuinpaikka on Suomessa, seka henkhloille, joiden vak.itui
nen asuinpaikka on sellaisessa maassa, joka ei osallistu tahan tariffiin 
( esim. USA, Neuvostoliitto, Japani). 

(Tft n:o To 912/646/73, 20. 12. 73.) VT 52/73. 5. 
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Pohjoismainen tavaratariffi 6 
Pohjoismaiseen tavaratariffiin ( vaunukuormatariffi 9760 ja kappa

letavaratariffi 9761) ilmestyy lisalehti n:o 5, joka tulee voimaan 1. 1. 
1974. Seka ruotsalaisen etta suomalaisen painoksen valmistuminen tu
lee pyhien takia myohastymaan. 

Lisalehti sisaltaa mm. seuraavia muutoksia: 
- Siirtokuormausmaksut Haaparannassa ja Torniossa nousevat. 

( Lisamaksutaulukko vaunukuormatariffissa.) Maksujen kantamismenet
tely muuMuu Ruotsiin menevien Iahetysten osalta: VR :n lahetysasema 
laskee siirtokuormausmaksun valmiiksi rahtikirjaan aina kun se on 
mahdollista. Ainoastaan jos maksua ei voida varmuudella maaritella, 
jatetaiin sen merkitseminen Haaparannan tehtavaksi. Torniossa siirto
kuormattavien lahetysten osalta sailyy entinen menettely. 

- Vahin maiksu pikatavaralahetyksille vaunukuormina Suomen/ 
Ruotsin NET-"Osuudella on 325 SKr/vaunu. 

- Useat Norjan valimarkat ovat lyhentyneet 2 km. 
- Vaunupeitemaksut nousevat muiden maiden osuuksilla paitsi ei 

Suomen osuudella. 
Siihen asti, kunnes lisalehti tulee painosta, siita saa tietoja tariffi

toimistosta, puh. 911-2716. 

Suomen/Ruotsin NET-rahdit nousevat todennakoisesti 1. 2. 1974. 

(Tft n:o Tou 35/252/73, 27. 12. 73.) VT 52/73. 6. 

Yhdysllikenne Hoyrylaiva Oy Alandin kanssa 7 
Jaaesteiden takia keskeytyi Hoyrylaiva Oy Alandin harjoittama lai

valiikenne Turun ja Ahvenanmaan saaristoon marraskuun 26 piiivasta 
197 3 lukien toistaiseksi. Yhdysliikenne hoidetaan autoilla, mista joh
tuen Turkuun ei saa lahettaa yhdysliikennesopimuksen 13 §:ssa mai
nittuja vaunukuormia, irrallaan kuljetettavia elavia elaimia, eika sellai
sia lahetyksia, jotka eivat sovellu autoilla kuljetettavaksi, ilman Turun 
autokuljetuksista hankittua lupaa (pub. 921/207 tai 921/400). 

(Lko n:o 23791/252/73, 19. 12. 73.) VT 52/73. 7. 

Liikennepaikkojen valimatkat -julkaisu: muutoksia 8 
2. 1. 1974 lu!kien avataan Miintylahden llikennepaikan alainen Miin

tylahden sahan raide seuraavin merkinnoin: 
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5 6 
Mamylahri 

Mantylahden 
sahan raide Tt Man tylahden Sahaa, 

Mantylahden kauppaa ja 
kauppias Koskista varten 

(Lko 32692/67/73, 20•. 12. 73.) VT 52/73. 8. 

9 CEmt-vaunujen poistopuhaltimien ittikytkenta 

Kuluvan lammityskauden aikana ik:dkeillaan CEmt-vaunujen poisto
puhaltimien irtikytkemisen va1kutusta hyttien pesukaappien viemari
putlkien sulana py&ymiseen. 

Em. kokeilu aloitetaan viilittomasti, josta syysta vaunuhuoltojen on 
laukaistava CEmt-vaunujen lammityHuuletus kytkintauluilla olevat 
poistopuhaltimien varokeautomaatit, eika niita saa kytkea kuluvan lam
mityskauden aikana. 

Poistopuhaltimet otetaan uudelleen kiiyttoon vaunuhuoltojen toi
mesta 15. 4. 1974. 

(N:o Lko 32715/412/73, 19. 12. 73.) VT 52/73. 9. 

1 0 Leca-kuljetuslavojen palauttaminen 

Palautettaessa Leca.&.uljetuslavoja rautateitse Renlund Oy:lle Oit
tiin on lavat ehdottomasti lahettajan toimesta niputettava ja sidottava 
lujasti rautalangalla tai muulla sidontavalineella. Niput on varustettava 
oso.itelapulla. Kuljetusikirjas.ta on kiiytava selville nippuj·en ja lavojen 
lukumaara. Kuljetuslkirjojen liitteena seuraa Oy Renlund Ab Leca
harkkotehtaan Leca~kuljetuslavasaate osa B. 

(N:o Lko 23817/535/73, 19 . 12. 73 .) VT 52/73. 10 . 



Liite VT 52/73.4. 
Taytettiivii mieluimmin koneella tai 
tekstaten ia toimitettava rh:n sosiaali
iaostoon asianomaisen esimiehen toimesta. 

Lomanviettoavustusanomus 

1. Anojan tiiydellinen nimi ....... . ....... . .. . . ..... .... . . ..... .. . ...... . 

2. Syntymiiaika ... . .............. . ...... . .... . . . . ....... . .. ............ 

3. Virka, toimi tai ammatti . .......... . ....... . .... ... ......... . . . . . . . . 

4. Toimipaikka . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Puh. . .......... . 

5. Ollut VR:n palveluksessa alk. . ........ .. .... . yht. . ........... vuotta 

6. Perhesuhteet: naimisissa, leski, perheeton 1
) ••••••••• • •.•••••••••••••• •• 

7. Perheen piiiiasiallinen huoltaja 
••••••••••••• • • • • • ••• • •••• • 0 •••• • ••••• • • 

8. Puolison nim.i ............... . ............................ . ........ . 

9. Las ten nimet ja iat ....... . .. . . . . .. . . . . .... . ...... .. ... . ............ . 

• • • • • • • • 0 •• • •••• • ••• • • ••• • •••• • • •• ••••••• •••••• • ••••••••• • •••••• •• • •••• • 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

10. Haluttu lomanviettopaikka ( erikoistoivomukset huoneisiin nahden merkittiivii 

selviisti hintoineen ): 

• • • •••••• • ••• •••• •••••• 0 • ••••••• • •• •••• 0 • • • ••• • ••• • •• •• • •••• •• •• • • •••••• 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . .. . . . . ... .. . . . . . 

. . . .. . . .. . .. hengen huone 

11 . Ellei edellii mainittuun paikkaan voida jiirjestiiii , haluaako muualle ja minne 

sekii hlntatoivomukset: 

••••• 0 • • •••• • ••• • • • •• • • • ••••• • ••• •• •••••• • •• • •• .... .. .... . ... .. .. .... .. .. 

12. Toivottu lomanviettoaika: .... . . ....... .. . ... . . . .. . ......... ... .... .. 

13. Myonnetty vuosiloma I I 197 . . viiliseksi ajaksi. 

14. Mukana seuraavien loma-avustuksen suuruuteen vaikuttavien perbeenjasenten 

(vaimo ja alle 16 v. lapset ), lukumiiiirii ........... . 

Muiden mukana seuraavien perheenjiisenten lukumiiiirii 

15. Onko aikaisemmin nauttinut lomanviettoavustusta valtionrautateiltii ja 

milloin : ... . ..... . . . ....... . .. . .... . ... .. ' .. . .. ' .... ' . . ... . . . 

') Tarpeeton ylipyyhitiiiin. 



16. Onko aviopuoliso nauttinut aikaisemmin lomanviettoavustusta valtionrauta-

teilta ja milloin: . . . . . ... . . .............. . .. .. ..... . ... .. ........ . . . . . 

17. Muita anomuksen erityisiksi perusteluiksi annettavia tietoja ( pyydetaan 

ehdottomasti): 

Mikiili allekirjoittaneelle tai perheeni jasenille varataan lomanviettopaikka, 
sitoudun mahdollisen esteen sattuessa ilmoittamaan asiasta rautatiehallituksen 
sosiaalijaostoon viimeistiiiin kymmenen ( 10) paiviiii ennen tilatun oleskeluajan 
alkamista tai muussa tapauksessa vaadittaessa maksamaan viiden (5) vuorokauden 
tiiysihoitomaksun jokaisen varatun paikan osalta. - Sitoudun myos olemaan 
keskeyttiimatta oleskeluani lomanviettopaikassa tai muussa tapauksessa vaadittaessa 
itse suorittamaan jaljella olevasta tilausajasta lomanviettopaikan miiiiriiiimiin 
maksun. 

piiivana .. . . .. . ... . .. . . . . . kuuta 197 . . 

anojan allekirjoitus 

tarkka osoite 

Samalla kun todistan edellii mainitut tiedot oikeiksi, katson anojan liihinnii 

virantoimituksessa sattuneesta tapaturmasta, sairaudesta toipumiseksi; suuriperhei-

syyden, leskeyden, yksiniiisen iiitiyden 1
) •• • ••• • • •• ••••• • • ••• •• • •••• •• • • • • ••• 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . vuoksi olevan lomanviettoavustuksen tarpeessa. 
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esimiehen allekirjoitus 

( virkaleima) 

1 ) Korostettava syy alleviivataan tai merkitiian tarkasti esimiehen lausuntoon. 
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