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tiedotuspalvelu puh 3167 

1981 H A K E M I S T 0 

DIAARIN ASIARYHMITYS 

p a a r y h m a t 

0 Yleinen hallinto 

1 Henkilostohallinto 

2 Talousasiat 

3 Radat ja rakennukset 

4 Liikkuva kalusto , sahko - ja viestiasiat 

5 Materiaalitoiminta 

6 Liikenne ja kuljetustoiminta 
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V. 1981 VR Vira1listen tiedotusten v11meinen numero oli 52 - 53 
(seuraavista numeroista on ju1kaistu 1isaksi a - painos : l3a , 14a, 
26a, 28a , 45a) . 

0 YLEINEN HALLINTO 

01 HALLINTOASETUS, HALLINNOLLINEN JAKO , ORGANISAATIO, 
TY~JARJESTYS, TEHTAVIEN MAARITTELY 

010 Y1eista (lait ja asetukset , joi1la ei ole omaa asiaryhmaa) 

Kuntien yleisesta kalleusluokituksesta annetun lain muutta 
minen VT l ; kuntien yleinen kalleusluokitus VT 3 ; virantoi 
mituksesta tai tyotehtavista aiheutuneiden vah1nkojen kor 
vaaminen VT 4 ; kesaaika VT 6 ; VT 45 ; asetuskokoelmassa on 
julkaistu : vapaakappalela~vapaakappaleasetus VT 10 ; 
aseve1vollisuuslain muuttaminen VT 13; virkamiesten ero 
rahan muutos VT 18 ; oikeaksi todistamattomista jaljennok
sista valtiolle perittavat maksut VT 29 ; suojaosuus palkan 
ulosmittauksessa VT 50 ; tapaturmavakuutuslain muutos VT 
52 - 53 . ----

Oll Ha1lintoasetus , tyojarjestys , organisaatio 

Rautatiehallinnon tyojarjestys (TJ) VT 14a; VR : n sisaiset 
kir j aintunnukset VT 16 ; l iikennealueJako VT 20 . 

019 Erittelemattomat ha1linno1liset ohjeet ja maaraykset, 
v1 r kapost1 , arkistoasiat 

Lto:n lisalehti VT 37 ; valtion tyomaiden huolto- ohjesaanto 
VT 41 ; VR : n sisa1sten julkaisujen ulkoasu ja perusrakenne 
seka ju1kaisuista tiedottaminen VT 49 . 

03 VAURIO-, KORVAUS - , JA MUUT LAINOPILLISET ASIAT 

037 Petos-, var kaus -, i lkiva l ta - ym . rikosasia t (ei VR : n hen
k i 1okunta) 

Valtionrautateihin kohdistuneet rikokset ja ilkityot VT 5 . 

05 JASENYYS YHTEIS~ISSA JA EDUSTUKSET , NEUVOTTELUKUNNAT , 
TY~RYHMAT 

050 Yleista 

Vi rkamatkajarjestelyja koskevia ohjeita VT 51. 

051 Kotimaiset yhteisot , neuvottelukunnat , tyoryhma t 

Valtionrautateiden urheilutoimikunta vv . 1981- 1982 VT 4 ; 
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tyoryhmtiraportit VT 23 ; VT 52-53. 

06 RATIONALISOINTI (STANDARDIT, TY~NTUTKIMUS) 

Vahvistetut ja peruutetut VRS - standardit VT 3; VT 39; val 
tioneuvoston ptititos rationalisointiyhteistyostti valtion vi 
rastoissa (n:o P 5623, 6.11 . 1980) VT 5. 

07 TIEDOTUSTOIMINTA 

08 PELASTUSPALVELU JA SUOJELUTOIMENPITEET (palokaluston tar
kastus, palo- , vaeston- ja ymparistonsuojelu , OTRO, ensi 
apuasiat) 

Ohjesatinto toimenpite i stti rautatieonnettomuuksien sattuessa 
VT 46 . 

09 ERITTELEMXTT~MXT HALLI NNOLLISET ASIAT (VR:n autolla- ajolupa , 
~useo ) 

Liputtaminen VT 3 . 

l HENKIL~ST~HALLINTO 

ll VIRKA - TAl TY~SUHTEESEEN KUULUVAT ASIAT 

110 Yleista (virkabudjetti , virkajarjestelyt) 

111 

Virkapukumatiraykset VT l ; valtion tyontekijoi11e annettava a 
tyokirjaa koskevien maaraysten kumoaminen VT 3 ; tyokirjojen 
pidon 1opettaminen VT 7 . ----

a1kka1uokkatarkistukset 

Virkaehtosopimukset 1 . 3 . 1981- 28 . 2 . 1983 VT 14 ; pa1kkaustau-
1ukot 1.9.1981- 28 . 2 . 1982 VT 27. 

114 Virkavapaudet , vuosi1omat , viransijai suudet , sivutoimi1uvat 

Virkamiesten vuosiloma- asetuksen muutos VT 15 ; va1tio~ tyon
tekijain vuosi1omaoaat~ksen muutos VT 15;--vllos i lomien 
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myontaminen vuodenvaihteessa 1981-1982 VT 47 ; talvilomapi 
dennys viidentoista vuosilomaan oikeuttavan-palvelusvuoden 
jalkeen VT 49 . 

ja kalliinpaikan-

Lomarahan ja vuosilomalisan maksupaiva 1981 VT 27 . 

116 Erityiset lisat (sunnuntai - ja ylityokorvaukset , virantoimi
tusrahat , k1elilisat , junanlahetyspalkkiot , ilta - ja yotyo 
lisat , lauantaityo - ja aattopaivankorvaukset , valiraha , 
henk . koht . lisapalkkio) 

Tyoaikalaskenta vu o nna 1981 VT 2 . 

117 Matkakustannusten korvaus ja paivaraha , oman auton kaytto , 
omien tyokalujen kaytto , muuttokustannusten korvaus 

Matkakustannusten korvaamisesta muutos VT 15 ; virkamatkan 
kokonaiskustannusten arvostelu VT 25 ; matkakustannusten 
suorittaminen eraissa tapauksissa VT 39 . 

118 Muut palkat ja palkkiot (sivutoimipalkkiot , opetuspalkkiot , 
kokouspalkkiot) 

Komiteapalkkioiden muutos VT 5. 

12 PALVELUSSUHTEEN EHDOT 

121 Tyoaika 

Tyoaikalain 6 §:n alaisten tyoajan lyhentaminen VT 25 ; 
tyoajan laskenta vuonna 1982 VT 52 - 53 . 

122 VR : n asuntojen vuokraaminen 

Virkamiesasuntojen vuokrat VT 12 . 

124 Virkapuvut ja suojavaatetus , virkapukuavustukset 

Paitapuseroiden tilaaminen ja hinnat 1981 VT 21 ; virkapuvut 
ja suojavaatetus VT 26a ; valtion pukutehdas VT 51 ; virka 
pukineiden t i laam1nen Ja hinnat vuonna 1982 V~53 . 

126 Vapaalippuasiat 

Henkilokuntalippujen henkilokorttien kelpoisuus VT 6 ; 
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vapaalippuasetuksen lis~m~~r~ysten muuttaminen VT 50; 
henkilollisyystodistus ja henkilokuntalippu VT 51. 

13 HENKIL~ST~N OHJAUS- JA OSALLISTUMISJ~RJESTELMAT 

130 Yleista (henkilorekisteri, henkilokuntajarjestot, 
sot1lasasiat, jasenmaksut) 

Vapautus- ja asevelvollisuustunnusten muuttaminen VT 29. 

131 Aloitepalkinnot 

Aloitteiden palkitseminen VT 14; VT 26; VT 40; VR:n aloite 
toiminnan s~~nnot VT 45 . 

133 Virastodemokratia ja luottamusmiestoiminta 

Valtionrautateiden virastodemokratiaohjes~anto ja ohjeet 
tuotantokomiteoista konepajoilla VT 34. 

14 HENKIL~ST~N KOULUTUS JA MUU KEHITTAMINEN 

140 Yleist~ (vuosisuunnitelma , koulutusohjelmat) 

Koulutusohjelmat VT 9 ; VT 40 ; VT 47 . 

141 Sisainen koulutus , ensiapukoulutus 

Liikennevirkamiesharjoittelijoiden ottaminen VT 5 ; VT 34 ; 
kielitutkinnot rautatieopistossa VT 11 ; VT 46;--ruotsin 
kielen iltakurssit rautatieopistossa VT 22 . 

1~11 -~~!g~~ -2~~~~2J~~-JerJ~~~e~e_2~r~~~2~1~~~~ 

Veturinkuljettajakurssit 1982 VT 1 ; VT 26; taydennyshaku 
syksyn 1981 konduktoorikursseille VT~veturimiesoppilaita 
otetaan VT 7 ; muutos veturimiesoppllaiden valintaan VT 8 ; 
oppilaita otetaan konepajakouluun VT 19; konduktoorikurssit 
vuonna 1982 VT 26 ; VT 31 . -----

1~1g_~~ ! ! !~~Q:Q~~~~Q~_JerJ~~~~e-~e~g~~~~~~2~!~~~~ 

Rautat i eopill i seen kurssiin liittyvat tutkielmat VT 1 ; VT 25. 

149 Erittelem~ttomat asiat 

Omaehtoisen opiskelun tukeminen VR : ll~ VT 41 . 
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15 TERVEYDENHUOLTO , TY~SUOJELU JA SOSIAALIASIAT 

151 Terveyden- ja tyoterveydenhuo1to , tyotapaturmat 

Terveyskeskusmaksu VT 8; hammashoitoku1ujen korvaaminen VT 9; 
tyontekijain terveydenhuo11on ohjesaannon muutos VT 18; ter 
veydenhuo1toku1ujen korvaaminen VT 42; va1tion tyontekijain 
terveydenhuo11on ohjesaannon sove1taminen VT 45a; tapaturma 
asiamiehet VT 50. 

152 Tyosuoje1u 

Tyosuoje1uvaa1it VT 43; varokaa junaa -ohjeet VT 43 . 

153 Isannoitsijatoimi , tyomaiden asumisohjesaanto , majoitus 
vaunun vuokraus , parakit 

Va1tionrautatei11a siivouksessa ja henki1okohtaisessa puh
distuksessa kaytettavat puhdistusaineet seka vahat VT 28a. 

154 Harrastustoiminta ja avustukset 

Rautatieha11ituksen kaytettavaksi osoitetuista maararaboista 
jaettavat avustukset v . 1~82 VT 42; avustusten myontaminen 
rautatie1aisi11e 1omanviettoa varten v . 1982 VT 42. 

16 ELAKE- JA SOSIAALITURVA-ASIAT 

Sairausvakuutus1ain 23 §:n muuttaminen VT 3 ; tyonantajan 
sosiaa1iturvamaksu vuonna 1981 VT 6 ; e1aketietorekisteri 
VT 8; aitiysrahaa koskevat muutokset VT 26 ; sairausvakuu
tus1ain muutos VT 32. 

2 TALOUSASIAT 

22 TALOUDELLINEN SUUNNITTELU , LASKENTATOIMI , UUDISTUSRAHASTO 

Lomakkeen 3875 - i1moitus tietokonetoimisto11e myyntiraport 
tia varten - taytto - ja kasitte1yohjeet VT 8 . 

223 Laskentato i mi 

Ti1i1uette1on muutokset VT 6; VT 27 ; VT 52 - 53 . 
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23 KASSA- JA TILIASIAT 

230 Yleistti 

Muuntokurssit VT 1; VT 3; VT 5; VT 7; VT 9; VT 11; VT 15; 
VT 20; VT 21; VT 24; VT 28; VT 33; VT 39; VT 44; VT 49; 
VT 50.--

233 Tilis!:l.tinnot 

Tilityss!:1!:1nt6 osa 3: Kansainvtilinen yhdysliikenne VT 1; 
tiedotus palkansaajille veroilmoitusta 1980 varten-vT'2; 
tilitysstitinnon muutoksia VT 3; VT ll; VT 22; VT 23;~li 
ohjes!:1!:1nn6n soveltamisohjeiden muutos ~ VT 19; VT 49; 
tiliohjestitinnon muutos VT 21; VT 26; suuras1akastil1en 
ktiytto VT 33; pankkikorttl VT~ muutoksia tilitysteh
t!:l.viin ~; muutoksia rahtlkirjojen ttiyttoohjeisiin 
VT 50; muutoksia tilitysstitinnon soveltamisohjeisiin VT 50. 

234 Kirjanpito 

Laskujen liitteet VT 49; vuoden 1981 tositteiden ltihettti
minen tilitoimistoon sekti matkalaskujen laatiminen vuoden
vaihteessa VT 50. 

24 LUOTOT 

Rahtiluotto VT 1; VT 4; VT 5; VT 7 ; VT 9; VT ll; VT 14 
VT 18; VT 19; VT 21; VT ~VT~ V~; VT 32; VT 33 
VT 35; VT 37 ; VT 40; 'V'i"42; 'iJT!f4"; VT1ib; ~; VT 51 
sot1laskulJ etusk1r J oj en L-osien ltihet ttiminen VT 4-. --

29 ERITTELEM~TT~M~T KASSA-, TILI- JA TALOUSASIAT 
(KASSAEREHDYSRAHAT) 

Kassaerehdysraha VT 51. 

3 RADAT JA RAKENNUKSET 

34 RADAT JA RATAPIHAT 

340 Yleistti (RAMO) 

RAMO:n osa 12 ja HTMO, muutos VT 4; RAMO:n kohdat 10 . 1. ja 
9.1313 VT 40. 
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341 Ratapihat ja raiteet 1inja11a (pukkinosturit, vaunuvaa•at) 

Ratapihojen 1iikennoimiss~~nnot VT 24; VT 37. 

4 LIIKKUVA KALUSTO, SAHK~ - JA VIESTIASIAT 

41 LIIKKUVA KALUSTO 

412 Vaunuka1usto varaosineen 

Konttivaunu sarja Sg, vaunut n : o 201001-201003 VT 2; 

matkustajavaunujen a1ka1iparistojen kunnossapito - , huo1to
ja korjausohjeet VT 6; tavaravaunujen puhdistamis- ja 
kunnostamisviikot~- 31.10.1981 VT 41 . 

43 VIESTIASIAT 

433 Virka- ja kotipuhe1imet 

Pietarsaaren puhe1inkeskus VT 10; puhe1inj~rjeste1yt 
Pieks~m~e11~ VT 37. 

434 Va1itys1aitteet , kaukokirjoitin1aitteet, puhe1imet 

VR kaukokirjoitinverkko VT 3; VT 49 ; Karjaan ja Hangen 
puhe1inkeskusten suuntanumeromuutokset VT 3 ; muutokset 
se1ektori1injoissa v~1i11~ I1m- Yv VT 6 ; --rapuan , H~rman , 
Kovjoen, Kokko1an ja Pietarsaaren puhe1inkeskuksien k~yt 
toonotto VT 6 ; se1ektori1injojen Pm - Kn1 ja Pm- 81 poista
minen VT 13 ; He1singin keskuksen muutostyo VT 13 ; He1sin
gin puhe1inkeskuksen k~yttoonotto VT 22 ; muutokset se1ek
toriyhteyksiin rataosa11a Kokko1a - Y11vieska VT 26. 

435 Radio1aitteet , kovaaanis1aitteet ja nauhurit , va1vonta
te1evisio, ha1ytys1aitteet 

Autoradiopuhe1imet VT 11 ; konduktoorin ja ku1jettajan va1i 
nen radiopuhe1inyhteys matkustajajunissa VT 13; VT 15; VT 24 ; 
radiopuhe1imen k~yttoohjeet VT 24. 

44 RAUTATIEN SAHK~ISTYS 

440 Y1eist~ 

Jannitteen kytkeminen ratajohtoihin a1uee11a: Seinajoki -
Kokko1a VT 38. 



- 9 -

45 KONEPAJATOIMINTA 

Konepajojen seisonta- ajat v. 1981 VT 21. 

5 MATERIAALITOIMINTA 

51 MUU KUIN LIIKKUVA KALUSTO VARAOSINEEN 

Materiaalin saapumisilmoitusten lahettaminen varastoi1le 
VT 43. 

53 MUUT TAVARAT JA TARVEAINEET 

530 Yleista 

Tavaran1uokitustaulukko VT 7 ; kadonneet kuorrnauspeitteet 
VT 38 . 

536 Tekstiilit ja kernikaliot (suojavaatetus , suojakyparat) 

Paitapuseroiden tilaaminen ja hinnat 1981 VT 21 ; virka
pukineiden ti1aarninen ja hinnat vuonna 198~52-53. 

55 LOMAKE - JA PAINATUSASIAT 

Painotuotteiden luettelo VR 2625 VT 3 ; VT 10; VT 21; VT 29 ; 
VT 43 ; tavaraliikenteen kuljetuskalusto VT 8 ; ~kil~vaunuja 
koskevia kayttoohjeita VT 8; painatusjaoston toiminta kesalla 
1981 VT 22 ; kirjeiomakkeiden kaytto VT 38 ; uusi matkalippu 
(VR 2202)VT 49 ; VT 50. --

56 HANKINTOJA KOSKEVAT YLEISET ASIAT 

560 Yleista 

Atk - laitte i den, tekstinkasitte1y1aitteiden , painoalan konei 
den ja kopiokoneiden hankinnat VT 34. 

561 Kotimaiset hankinnat 

VHK : lle lahetettavat materiaaliti1aukset VT 1 . 
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59 ERITTELEMATT~MAT MATERIAALITOIMINTOJA KOSKEVAT ASIAT 

Muovikansia (1uotto1aske1man) VT 5 . 

6 LIIKENNE JA KULJETUSTOIMINTA 

61 RAUTATIEKULJETUSASETUS (TKM , VAK, vaununvuokrat) 

Kotimaisen rahtikirjan t~yttoohjeet (VR 2657) VT 3 ; VT 7 ; 
VT 48 ; VT 51 ; TKM - ju1kaisu VT 4 ; rautatieku1Jetusasetuksen 
y1eisehdot, muutos VT 37; hTrVenta1ja1~hetykset kappa1eta 
varana VT 45 ; auto - pikajunaku1jetukset VT 52 - 53 . 

62 JUNATURVALLISUUS 

Ratapihojen 1iikennoimiss~~nnot VT 4; VT 21 ; VT 23 ; akse1i 
painot rataosi11a Sk - Pr - Ksk ja Pr- Kst VT 7 ; Jtt : n korjaus -
1ehti VT 11 ; Jt : n , Jto:n ja Jtt:n korjaus1ehdet VT 20 . 

63 AIKATAULUT 

Aikatau1un 147 1is~ykset VT 8 ; VT 9 ; kes~aikaan siirtyminen 
VT 13 ; aikatau1un 148 1is~ys VT 22 ; VT 29 ; VT 36 ; VT 37 ; 
~; VT 49 ; VT 51 ; auto- pika}Unaku1Jetukset He1s1nk1 -
Kajaani - He1sinki VT 47 . 

64 KULJETUSTOIMINTA 

640 Yleist~ 

Tavara1iikenne - kansio (VR 3701) VT 1 ; vaunukuormien rahti 
Vartius - Kostamus VT 2 ; peitteiden ym . kuormausapuv~1ineiden 
pa1autukset VT 9 ; -vr-42 ; kappa1etavaraku1jetukset Imatran 
kautta Svetogorski1n Finn- Stroi Oy:n rakennustyomaa11e VT 18 ; 
vuokratut tavaravaunut VT 24 ; raakapuun vaunuryhm~ku1jetus 
ten sove1tamisehdot VT ~vaunukuormien kotiinku1jetus 
VT 27 ; varusmiesten kokei1usoti1aspuvut VT 27 ; Va1tion
rautateiden auto1iikenne (VR 2650) VT 35 ; kappa1etavaran 
osoitteet rahtikirjoissa ja ko11eissa VT 37 ; tavara1~hetyk 
sen osoittaminen rahtikirjoissa ja ko11eissa VT 45 ; kappa -
1etavara1~hetykset Oy Matkahuo1to Ab : n toimipa1ko111e VT 52 - 53 -

645 Lipunmyyntisopimukset 

Finn1ines/VR- yhdiste1m~1ippu VT 2 ; VT 36 ; VT 38 ; va1mismatka 
" Lapin juna1omat " VT 9 ; VT 35;--v'R/V1king L1ne -yhdiste1m~-
1iput VT 26 ; VT 21-.--- -----



- 11 -

646 Kotimaiset tariffit , matka1ippua1ennukset 

Tariffisaann5n muutos VT 2 ; VT 13 ; matka1ippua1ennuksia VT 2 ; 
VT 4 ; VT 5 ; VT 6 ; VT 7 ; VT 8~10 ; VT 11 ; VT 12 ; VT 15 ; ---
VT 16 ; ---vT18 ; VT 20 ; VT 27 ; VT21J"";VT3T"";VT3'7";-VT---zri;VT 4 4 ; 
vaunukuormien kotllnku1Jetustarl.f.fi VT 5 ; iJii'liO ; Jli11ii- messu 
keskusmatkat He1sinkiin VT 5 ; kuorma- ja pakettiautojen ti -
1aus1iikenteen ku1jetusmaksut VT 7 ; VT 40 ; sivii1ipa1ve1us 
miesten matka1ippua1ennus VT 1~autoJen ku1jettaminen pika
junassa VT 15 ; 1inja- autoyhdys1iikenne Pietarsaari - Pannainen 
ja Raahe - Vihanti VT 16 ; 1iitantatariffin korottaminen VT 22 ; 
1isays tavaran1uokltustau1ukkoon VT 24 ; uusima11isen sotl l as -
1ipun otto koekayttoon VT 24 ; 65=-ra-i-kortit VT 27 ; rahdi 
tus entisen Haapamaen terminaa1ipiirin kappa1etavara1iikenne
paikoi11e VT 33 ; tari.ffimuutoksia VT 43 ; VT 49 ; VT 52 - 53 . 

647 Tavara1iikennetta koskevat a1ennukset 

Rahtia1ennus rauta- ja terasromu11e , jatepaperi11e , 1umpu11e 
seka 1asiromu11e VT 5 ; VT 27 ; Neuvosto1 i itosta saapuvien 
haapa- ja koivukultupuiden seka puunjatteiden ja hakkeen rah
tia1ennus VT 5 ; VT 27 . 

65 VUO KRAUSTOIMINTA 

652 Muu vuokraustoimi nta 

Vuokratut tavaravaunut VT 41 . 

66 YHDYSLIIKENNE 

661 Kotimainen yhdys1iikenne 

VR Matkai1u1iput 1981 VT 13a ; VT 21 ; Hopea1injan erikois -
1iput 1981 VT 13a ; Karhu1an- Sunl1an rautatien yhdys1iiken 
nesopimus VT 28 ; 1inja- autoyhdys1iikenne Pietarsaari-Pan
nainen ja Raahe - Vihanti VT 38 . 

662 Kansainva1inen yhdys1iikenne 

Itainen yhdys1iikenne VT 2 ; VT 3 ; VT 13 ; VT 47 ; VT 50 ; kan 
sainva1inen tavara1iikenne , 1an tinen VT 3~19~29 ; 
VT 32 ; VT 34 ; VT 35 ; pohjoismainen tavaratari.ffi (NGTV 9760 
Ja NGTS~) VT 3 ; VT 15; VT 19 ; VT 24 ; VT 29 ; VT 35 ; VT 38 ; 
VT 43 ; VT 50 ; Eurai1pass/Eurai1 Youthpass VT 3 ; VT 5 ; uusi 
kansainva1isen 1antisen 1iikenteen rahtikirra-TCI~T 8 ; 
VT 35 ; varastetut Eurai1pass - ja Eurai1 Youthpass - 1lput 
VT 1o ; 1ant i nen tavara1iikenne , ja1kivaatimukset VT 11 ; 
NORDEG - tariffi VT 12 ; VT 15 ; VT 28 ; VT 29 ; VT 38 ; ~; 
FIDEBAST- tari.ffi 9350 VT 15 ; VT 50; kansainva1inen henki1o -
1iikenne , 1antinen VT-yg;-VT~ Rautaruukin Neuvosto1iiton 
rautatei11e va1mistamren-konttlen 1ahettaminen Neuvosto1iit 
toonVT 24 ; VT 27 ; VT 29; VT 32 ; VT 37 ; VT 44 ; Intercontai ner -
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1iikenne VT 25; itainen tavara1iikenne VT 25 ; VT 38; Eurai1 
Youthpass-r-kk VT 27; kansainva1inen itainen tavara1iikenne, 
toimintaohjeita~4787) VT 28 ; VT 47; Finnrai1-pass VT 29; 
Vok- vaunujen pa1auttaminen SNTL:n~1; Tornion-Haaparannan 
1iikenne VT 35 . ---

67 LIIKENTEEN TARKASTUS JA KEHITTAMINEN 

Y1eista 

Matkustaja1askentaohje VT 6 ; Va1tionrautateiden auto1iikenne 
(VR 2650) VT 6 ; VT 21 ; vr-52 - 53; kappa1etavaran kuormaus - ja 
ku1jetusohJeet (~52 . 1 . ) VT 6; Joke1aan osoitetun kappa -
1etavaran terminaa1inumero VT-g;- kaukojunien varapaikat 
31 . 5 . 1981 alkaen VT 20 ; kappaletavaraliikennepaikat - kirjanen 
(VR 3726 ) VT 21; VT 26; VT 39; VT 52 - 53 ; terminaa1ipiiriki1 -
vet (VR 1295) VT 21 ; matkustajalaskenta 11- 17.11.1981 VT 45 . 

Kappaletavaraliikennepaikat 

Inha VT 21 ; Joutseno VT 24 ; Kaipiainen VT 21 ; Karvoskyla 
VT 21;--ieuruu VT 21 ; Klllinkoski VT 21 ;--xoura VT 21 ; 
Leppavirta VT 3;--Lliumaki VT 24 ; Lansisatama VT 52=53; 
Masku VT 21;--My1lymaki VT~ Nieminen VT 21 ; Nousiainen 
VT 21 ;--pyhajoki VT 21 ; Re1sjarvi VT 2l ;~vesi VT 21 ; 
Taavetti VT 24 ; Tuovi1an1ahti VT 3~urun satama~2-
53; Toysa VT 21; Varpaisjarvi-vT'b ; Vierema VT 35; VT 36 ; 
VIrrat VT 2r;--Yoikoski VT 51; Vuohijarvi VT 5r;--Ahtarl 
VT 21. -- -- - -

Liikennepaikkojen valimatkat 

Aavasaksa VT l ; Ahjo VT 21 ; Ahonpera VT 21 ; Alfa VT 21 ; 
Ali-Vekkoskl VT 21 ; AlvaJarvi VT 18; Antt1la VT 21;--Aro -
la VT 47 ; Dynamiittivaihde VT 52=53 ; Elli1a VT 21 ; Ela i n
puisto- Zoo VT 18 ; Enonjarvi VT l ; Epila VT 2r;--Erve l a 
VT 47 ; VT 52=53; Eurajoki VT~ Haapamaki VT 24 ; Haks i 
VT 21 ; Hanko VT 52- 53; HarJu VT 9 ; Hasa VT~ Hauki 
vuori VT 21 ; Heino1a VT 52 - 53 ; ~lsinki VT 21; VT 52 - 53 ; 
Herralanmaki VT 21 ; Hietanen VT 21 ; Hiirola VT 21 ; Hlnt 
haara VT 21 ; Hirviaho VT 21 ; Hokkanen VT 21;~kakoski 
VT 2l ;~ka1a VT 21 ; Hovinsaari VT 4 ;~6 ; Hukankoski 
VT 47 ; VT 50 ; Huovintie VT 21 ; Huutokoski VT 21 ; VT 23 ; 
Hyvlnka~52- 53 ; Hameenlinna VT 52 - 53 ; Harkonen VT 21 ; 
VT 40 ; Imatrankoski VT 52 - 53 ; Inha VT 24 ; Isoniitty VT 21 ; 
Jakokoski VT 47 ; Jepua VT 21 ; Joensuu VT 44 ; VT 52 - 53_; __ 
Jokihar ju VT 21 ; Joroinen VT 23 ; Joutjarv1 VT 52 - 53; 
Joutseno V~53 ; Juoksenki VT 1 ; Jyvasky1a VT 52 - 53 ; 
Jami jarvi VT 21 ; Jamsankoski vr-52 - 53 ; Jarvenpaa VT 52 - 53 ; 
Kairokoski VT 21 ; Kaitjarvi VT 21; . Ka l vitsa VT 21 ; Kan 
gaslamp i VT~ Kankaanpaa VT 21 ; Kannonkosk~1 ; Kau
l iranta V~ Kauniainen VT~3 ; Kauppi VT 4r;--Keite 1e 
pohja VT l ; Kela VT 52 - 53 ; Kellomaki VT 21;--Kera va VT 52 - 53 ; 
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Keropudas VT 1; Keuruu VT 24; Kihnio VT 21; Killinkoski 
VT 24; Kilo VT 52-53; Klrkniemi VT 52~ Kitee VT 52-53; 
Koivumaa VT 1; Kolari VT 1; Kolho VT 24; VT 39; Kolppi 
VT 21; Komu VT 52-53; Konka VT 2l;~u VT 1; Korvenlai
ta VT 21; Korte VT 21; Kotala VT 21; Kotka VT 46; Kouvo
la VT 35; KovajarVl VT 47; KovesJoki VT 21; KovJoki VT 21; 
Kulennoinen VT 47; KuopiO VT 40; Kutemainen VT 1; Kuurila 
VT 21; Kuusa VT 21; Kuusankoski VT 52-53; KylaJoki VT 1; 
Kylanlahti VT ~Lahnaslampi VT 21; Lahti VT 52-53;--ri
pinneva VT ~Lappeenranta VT~VT 24; VT 52-53; Lappi
la VT 47;--Lauritsala VT 21; Lelkola VT 21; Leteensuo 
VT ~Leppakoski VT ~Leppalahti VT 47; Leppaluoto 
VT 21; Leppavirta VT 3; Linnanpelto VT 21; Luumaki VT 21; 
VT 24; Lansisatama-vr-52-53; Malmi V~53; Mantil_o __ __ 
VT 21; Martinkyla VT 21; Meijerhovi VT 9; Mellila VT 21; 
Mlkkeli VT 21; VT 52=53; Mommila VT 4~Mouhu VT 21;--MUi
jala VT 52=5}; Mukkula VT 52-53; Multamaki VT 9; VT 23; 
Muuras VT 1; Myllymaki VT 24; Mynttila VT 2~Mantyharju 
VT 21; Manty1ahti VT 21; Mantynen VT 21;--Naamijoki VT 1; 
Naantali VT 52-53; Niemisjarvi VT 4r;--Niinisalo VT 2~ 
Nikkila VT 21; Niskos VT 21; Nivavaara VT 52-53;~r
markku VT 21; Otava VT~ Outinen VT 21; Pakaa VT 47; 
Paju VT~ Palokoski VT 21; Parkumaki VT 47; Parol~ VT 21; 
Pe1lo VT 1; Peltosalmi-vT'52- 53; Pera1a~7; Pietarsaarf 
VT 21;--prhtipudas VT 1; Pil1i VT 21; Pitkaaho VT 21; Poh
Jankuru VT 52 - 53; Pohjanmaki VT~ Poitti VT 2r;--Pomarkku 
VT 21; Porvoo VT 21; Porvoon keskusta VT 21;--FUlsa VT 21; 
Puro VT 21; Puska VT 21; Puukari VT 47;--?Knnainen VT 21; 
Raippo VT 21; Raisio VT 52 - 53; Rasimaki VT 21; Rauma---
VT 52-5~autuvaara VT 1; Riippa VT 47; Rlmmi VT 52 - 53; 
Ruosnlemi VT 21; VT 52~ Ruukki V~53; Rantamaki 
VT 52-53; Roytta VT 1; Saarijarvi VT l; Saksala VT 21; 
Salmlvaara VT 52-5~Santti VT 21; -sapra VT 1; VT~ Se-
1antaus VT l; Sleppijarvi VT-r;--simola VT~ Suolahti 
VT 52-53;--8ankimaki VT 52-~ Sornainen-vT'21; VT 52-53; 
Taavettl VT 21; VT 24; Ta1ma VT 21; Tampere VT 50; VT 52-53; 
Tanttari VT 21; Tenkkula VT 2r;--Tikkurila VT~3; Toppl-
1a VT 11; Tornio VT 1; Tuira VT 11; Tuovi1anlahti VT 32; 
Turku VT 52 - 53; Turtola VT 1; Turun satama VT 52-53;--DUsi
kaarlepyy VT 21; Uusikyla VT 52-53; Vaasa VT 52-53; Vai
nikkala VT~ Va1kama VT 21; Valkeakoski VT~; Vanik
ko VT 21;--varanen VT 1; Varpaisjarvi VT 6; Varpanen VT 21; 
Vaskuu VT 21; Venetmaki VT 47; Vesijarvi VT 52-53; Vierema 
VT 35; VT 36; Virkkala V~ Virrat VT 21; VT 24; Voikos
ki VT 5~uohijarvi VT~VT 51; Vuokatti VT 21; Y1itor
nio VT 1; Yltia VT 21;--Ylojarvl VT 21; Ypykkavaara VT 47; 
Ahtari VT 24; Akasj oki VT 1; Aanekoski VT 1; Aanekosken 
keskusta VT 1. ---- ----
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KUNTIENYLEISE~KALLEUSLUOKITUKSESTA ANNETUN LAIN MUUTTAMINEN 

Asetuskokoelmassa on julkaistu: 

N:o 785. 

L a k i 

kuntien yleisest~ kalleusluokituksesta annetun lain 2 ja 6 §:n 

muuttamisesta . 

Annettu Helsingiss~ 5 p~iv~n~ joulukuuta 1980 . 

Eduskunnan p~~toksen mukaisesti muutetaan kuntien yleisest~ kalle

usluokituksesta 29 p~iv~n~ joulukuuta 1973 annetun lain (955/73) 

2 ja 6 §, n~ist~ 6 § sellaisena kuin se on 21 p~iv~n~ joulukuuta 

1979 annetussa laissa (958/79), n~in kuuluviksi: 

2 §. 

Kunnat jaetaan kahteen kalleusluokkaan . Kalleusluokituksen vahvis

taa valtioneuvosto valtiovarainministerion esityksest~ kolmeksi 

kalenterivuodeksi. Erityisen painavista syist~ voidaan kalleus

luokitusta muuttaa vahvistetun kolmivuotiskauden aikana . 

6 § . 

T~m~ laki on voimassa vuoden 1983 loppuun, ja sit~ sovelletaan 

kalleusluokitukseen vuosiksi 1981-1983 . 

T~m~ laki tulee voimaan 1 p~iv~n~ tammikuuta 1981 . 

Ennen t~m~n lain voimaantuloa voidaan ryhty~ lain t~ytantoonpanon 

edellytt~miin toimenpiteisiin. 

(Hloj ~:o 29/010/80, 18 .1 2 . 1980) VT 1/81 
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VIRKAPUKUMAARAYKSET 

Rautatieha11itus on 16.12.1980 vahvistanut uudet m~~r~ykset Va1tion
rautateiden virkamiesten virkapuvuista. M~~r~ykset tu1evat voimaan 
1.1.1981. Sama11a rautatieha11itus on kumonnut 28.8.1970 vahvistaman 
sa vastaavat m~~r~ykset. 

Virkapukuja koskevat m~~r~ykset tu11aan ju1kaisemaan my5hemmin sek~ 
VT:ss~ ett~ kansiossa "Henki15st5ha11innon m~~r~yksi~" kohdassa B.5. 

(RH 1245/110/80, 16.12.1980) VT 1j81 

RAHTI LUOTTO 

Rajattoman luotto-oikeuden kaiki1la 1iikennepaikoi11a omaavista 

asiakkaista 1aadittuun tietokone1istaan . tehdaan 1.1.1981 1ukien 
seuraavat muutokse~ 

Luette1oon 1isataan 

658849 Ovako Oy Ab Turengin varasto Te~1lisuuskuja 

658856 Ovako Oy Ab Tehdasraudoite PL 307 

Seuraavien asiakkaiden osoitteet muutetaan 

622886 Ovako Oy Ab Imatra 55100 
608331 Ovako Oy Ab Koverhar 10820 
623074 Ovako Oy Ab Da1sbruk 25900 

646729 Ovako Oy Ab Jl.minnefors 1 041 0 

646737 Ovako Oy Ab Jokioinen 31600 

646778 Ovako Oy Ab Tehdasraudoite 1 041 0 

646760 Ovako Oy Ab Ruuvitehdas PL 14 1 0600 

646752 Ovako Oy Ab 1'u1ttitehdas PL 60 20521 

602284 Ovako Oy Ab Jousitehdas 1 033"0 

646745 Ovako Oy Ab Kettinkitehdas P1 16 32201 

6 317 OS Ovako Oy Ab Jake1uvarasto P1 29 1 0301 

A11amainitun asiakkaan nimi ja osoite muutetaan 

612671 Keskusosuus1iike OTK/Norbest Lekakuja 2 11130 

(T1t 3650/245/80, 18.12.80) VT 1/81 

14200 TURENKI 
70101 KUOPIO 1 

IMATRA 1 0 

LAPPOHJA 

TAALINTEHDAS 
AMINNEFORS 
JOKIOINEN 

AMINNEFORS 
TAMMISAARI 
TURKU 52 

PINJAINEN 

LOIMAA 

KARJAA 

RIIHIM~KI 1 3 
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TILITYSSAANTO OSA 3: KANSAINVALINEN YHDYSLIIKENNF 

TilityssiHinnon osaan 3 "Kansainviilinen yhdysliikenne" ilmestyy 
lisalehti n:o 3, joka astuu voimaan 1.1.1981. 

Lisalehti sisaltaa seuraavat muutokset: 

HENKI LOLl I KENNE: 

- Pohjoismaiset kiertomatkaliput poistuvat. 

- Kiitotavara viedaan asiakkaan luottoon luottoilmoituksen (VR 41S3) 

valityksella. Luottoilmoitus laaditaan paivittain ja asiakkaittain 
kahtena kappaleena, josta paallimmainen annetaan asiakkaalle tosit
teiden yhteydessa. Toinen lahetetaan kirjauskeskukselle rekisteroi
tavaksi, josta se palautuu liikennepaikalle. 

- Kiitotavaran paivatilitys muuttuu seuraavasti: 
lantinen kiitotavara tilitetaan lomakkeella 4127 kohdissa 29 ja 30 
ja itainen kiitotavara kohdissa 3S ja 36. 

- Itaisen yhdysliikenteen meno-, tayte- ja yhteisliput on tilitettavii 
lippulajeittain SO lipun erissii lomakkeella VR 4024 siten, etta kuu 
kauden alussa ja lopussa voi esiintya vajaan SO lipun era. 

- Tiliaineiston lahetyspiiiva muuttuu myyntikuukautta seuraavan kuu
kauden kahdeksannesta arkipiiivasta kuudenneksi. Tietokonekasitte
lyyn tuleva lantinen lippuaineisto on kuitenkin lahetettavii enti

seen tapaan saman kuukauden neljiintenii arkipiiiviina . 

TAVARALI I KENNE 

- Liintisen liikenteen luotolla perittiiviit maksut merkitiiiin luotto

ilmoitukseen, joka laaditaan piiivittain ja asiakkaittain kahtena 
kappaleena. Luottoilmoitukset numeroidaan juoksevasti. Piiallim-· 
miiinen annetaan asiakkaalle tositteiden yhteydessii . Toinen liihete
taiin rekisteroitiivaksi ja palautuu sen jalkeen tavaratoimistolle. 
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- It~isen liikenteen matkakirjoista rekisteroid~~ luoton vaati
mat tiedot matkakirjakohtaisesti. 

- Luottoon kirjattavien veloitus- ja hyvityslaskujen k~sittely muut
tuu seuraavasti: 
1~ntisen liikenteen ku1jetus- ynn~ muista maksuista tilitoimistos
sa 1aaditut veloitus1as.kut 1ahetet~~n asema11e 1uottoilmoitukseen 
merkitt~viksi. L~ntisen liikenteen hyvitys1askut· ja itaisen lii
kenteen hyvitys- ja ve1oituslaskut hoidetaan keskitetysti tili
toimistossa. 

- Tositeaineiston l~hett~minen muuttuu siten, etta tilitysryhm~an 

92 "saapuva koneel1isesti rahditettava transite" kuu1uvat matka
kirjat on 1~hetett~va kansainv~1ise11e tarkastusjaostolle viikot
tain kunkin viikon viimeisen~ tyopaiv~na. 

Painatusjaosto suorittaa 1isa1ehden jakelun. 
(Tlt 3647/2332/80) VT 1/81 

ULKOMAAN VALUUTAN MUUNTOKURSSI 

Tilitoimiston sahkeella no 110, 11.12.1980 on ruplan kurssia 
muutettu henkilo- ja l<iitotavaraliikenteessa 1.1.1981 lukien: 

100 Neuvostoliiton ruplaa "' .588 mk 
(Tlt 3638/253/80, 11.12.1980) VT 1/81 

1 



1 

VHK:LLE LAHETETTAVAT MATERIAALITILAUKSET 

Valtion hankintakeskukselle VR:lta lahetettaviin materiaali

tilauksiin tulee tasta lahtien merkita asiakasnumero, joka 

ohjaa VHK:n laskut seuraaviin kahdeksaan laskutuspaikkaan: 

Rautatiehallitus asiakasnumero 901-002-0 

Helsingin paavarasto -"- 901-004-6 

Hyvinkaan paavarasto -"- 901-005-9 

Turun paavarasto -"- 901-028-2 

Pieksamaen paavarasto -"- 901-018-5 

Kuopion sivuvarasto -"- 901-014-3 

Seinajoen sivuvarasto -"- 901-025-3 

\ aasan sivuvarasto -"- 901-029-5 

Asiakasnumeromerkinta voidaan tehda esim. tilauslomakkeen 

viitteemme- kohtaan. · 

VR:n maksuliikenteessa tilitoimisto kay~taa maksukupongeissa 

kaikissa VHK:lle menevissa suorituksissa vain RH:n asiakas

numeroa eli 901-002-0. 

Tmt 269/561/80, 18 . 12.1980 I VT 1/81 
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LIIKENNEPAIKKOJEN V~LIMATKAT -JULKAISU 

~~nekosken ja Jyv~skyl~n liikennealueiden yhdist~misest~ johtuen, 

1.1 .- 81 lukien muutetaan julkaisussa sarakkeen 2 liikennealuetta 

tarkoittava merkint~ merkinn~ksi 33 seuraavien liikennepaikkojen 

kohdalla: 

1 

Enonj~rvi, Kannonkoski, Keitelepohja, Kutemainen, Muuras, Pihtipudas, 

Saarij~rvi, Sapra, Sel~ntaus, Varanen, ~~nekoski ja ~anekosken keskus

ta, samoin Tornion ja Kemin liikennealueiden yhdist~misest~ johtuen 

merkinn~ksi 27 seuraavien liikennepaikkojen kohdalla: 
Kern 

Aavasaksa, Juoksenki, Kauliranta, Keropudas, Koivumaa, Kolari, Konu, 

Kyl~joki, Naamijoki, Pello, Rautuvaara, Roytt~, Sieppij~rvi, Tornio , 

Turtola, Ylitornio ja ~k~sjoki. 

(N:o Yt 22747/011/80, 12 . 12 . -80), VT 1/81 . 

VETURINKULJETTAJAKURSSIT 1982 

Vuonna 1982 jarjestettaville veturinkuljettakursseille pyrkiville pide

taan valintakoe liikennepiireittain syyskuun 19 . paivan~ 1981 . 

Siihen kuuluvat kokeet suomen kieless~ 

laskennossa 

veturitekniikassa ja 

veturimiestutkintoon sis~ltyviss~ ohje

s~~nnoiss~ 

Kokeisiin valmentautuminen on syyt~ aloittaa jo varhain kev~~ll~ hyv~n 

koetuloksen aikaansaamiseksi. 

Tarkat kursseille hakemista koskevat ohjeet julkaistaan VT:ssa n:o 

24/81. 

(N:o Yt 148/151/80, 17.12.80), VT 1/81. 
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TAVARALIIKENNE- KANSIO (VR 3701) 

Painatusjaosto jakaa Tavaraliikennekansioon (VR 3701) toimintaohjeita , 
jotka tulevat voimaan 1 . 1.1981 ja sisaltavat: 

3701 . 1 TAVARAVAUNUSTON K~YTT~MA~R~YKSET 

I Vaunujen tilaarninen 
1 . Vaunutilauspaivakirja 

2 . VR : n vaunut 
3 . Asiakkaiden vaunut 
4 . Raiship- vaunut 
5. SNTL:n vaunut 

II Vaunukirjanpito 

1 . Vaunupaivakirja 
2 . Vaunukirjanpito muulla tavalla 

III Tavaravaunustoa koskeva raportointi 
1. Aseman vaunuilmoitus 
2 . Liikennealueen vaunuilmoitusyhdistelma 
3 . Taydennysilmoitus 
4 . Kuormausilmoitus 

5. Ilmoitus virkatarvevaunuista 
6 . Ilmoitus korjattavista vaunuista 
7 . Satamailmoitukset 

3701 . 2 VAUNUJA JA KULJETUSTA KOSKEVAT ERITYISM~~R~YKSET 

1 . VR : n rekisteroimat tavaravaunut ja suursailiot (VR 4493 . 2) 
2 . Vuokratut tavaravaunut 

3701 . 3 VAUNUSTONSEURANTA (ohjeet vaunuluettelosanomien laadinnasta 

j a lahettamisesta) 

3701 . 4 JUNAT 

1 . Tavarajunien peruuttaminen ja ku l kuun asettaminen 

2. Junasanomien lahettaminen 
3 . Vakinaisten junien luettelon laatiminen (lp : t, lt jakanut) 
4 . Jakelu- ja kerailyliikenteen lisajunien luettelon laati 

minen (lp : t , lt jakanut) 
5. Junakorttie n tayttaminen ( l p : t , lt jakanut ) 

J 
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6. Aikataulukorttien t~ytt~minen (lp : t, lt jakanut) 

3701.5 TOIMINTASUUNNITELMAT 

1. Kuljetussuunnitelmat (lp : t, lt jakanut) 

2 . Jakelu- ja ker~ilytoirnintasuunnitelmat (lp:t ja la:t, 

lt jakanut) 
3 . Vaihtotyoohjelmat (lp:t ja la : t, lt jakanut) 
4 . Raiteiston kayttosuunnitelmat (lp:t ja la:t, lt jakanut) 

(N:o Yt 33553/640/80, 18 . 12.80), VT 1/81 . 

AVOIMIA VIRKOJA JA TOIMIA 

1 

Apulaisasemapaallikon virka (V 21), liikenneohjaajan virka (V 18) , 

toimistosihteerin virka (V 18) , liikennemestarin virka (V 18) , lii 
kennemestarin virka (V 16) , kolme toimistosihteerin virkaa (V 15) , 

kaksi j arjestelymestarin virkaa , neljatoista veturinkuljettajan vir 

kaa , kuormausmestarin virka ja kuusi konduktoorin virkaa . Liikenne
osaston paallikolle osoitetut kirjalliset hakemukset on toimitettava 

rautatiehallituksen kirjaamoon viimeistaan 21 . paivana tammikuuta 1981 
ennen viraston aukioloajan paattymista . 

Edella mainittuihin virkoihin nimitetyt sijoitetaan toistaiseks i 
seuraavasti : 

apulaisasemapaallikko (V 21) : Jyvaskylan (1 Jy liikenneasiamies) lii 

kennealueelle , 
liikenneohjaaja (V 18) : Kuopion (1 Kuo junasuoritus) liikennealueelle , 

toimistosihteeri (V 18) : Pieksamaen liikennepiiriin (1 palkkausas i at) , 

liikennemestari (V 18) : Pieksamaen (1 Var junasuoritus ja lipunmyynt i) 
liikennealueelle , 

liikennemestari (V 16): Iisalmen (1 Ilm) liikennealueelle , 

toimistosihteerit (V 15): Pieksamaen (1 Var tavaratoim . ), Jyvasky l an 

(1 Jy) ja Kuopion (1 Kuo lipputoimisto) liikennealueille , 

jarjestelymestarit: Iisalmen (1 Ilm junatoimisto) ja Kajaanin (1 Kon 

junatoimisto) liikennealueille , 

veturinkuljettajat : Pieksamaen (7), Jyvaskylan (4) , Kuopion (2) ja 

Iisal men (1) varikoille, 
kuormausmestari : Jyvaskylan (1) liikennealueelle ja 

konduktoorit : Jyvaskylan (4 Jy , 1 ~ki) ja Iisalmen (1 Ilm) liikenne 
a l ueille . 
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Ajomestarin toimi (V 19), kahdeksantoista junamiehen tointa, kymmenen 
vaihdemiehen tointa ja yksi toimistovirkailijan toimi (V 9). Rauta 
tiehallituksen liikenneosaston p~~llikolle osoitetut kirjalliset hake
mukset on toimitettava asianomaisen liikennepiirin pllllikolle viimeis

tlln 21.1.1981. 

Edelll mainittuihin toimiin nimitetyt sijoitetaan toistaiseksi seuraa

vasti: 
ajomestari (V 19): Jyvlskylln varikolle (1), 
junamiehet: Piekslmlen (5 Pm ja 1 Snj), Jyv~skyl~n (3 Jy), Kuopion 

(4 Kuo), Iisalmen (4 Ilm) ja Kajaanin (1 Kon) liikennealueille, 

vaihdemiehet: Piekslmlen (8 Pm) , Kuopion (1 Kuo) ja Kajaanin (1 Kaj) 

liikennealueille sekl 

toimistosihteeri (V 9) : Kajaanin (1 Kaj) liikennealueelle . 

Autonasentajan toimi , viisi veturinllmmittljln tointa (V 13) , kaksi

kymmentlneljl veturinllmmitt~jln tointa (V 12), kahdeksan asemamiehen 

tointa (V 10), kaksi asemamiehen tointa (V 9), neljl vaunumiehen toin
ta (V 10) ja yksi vaunumiehen toimi (V 9) . Kirjalliset hakemukset on 

osoitettava ja toimitettava asianomaisen liikennepiirin pllllikolle 

viimeistlln 21 . 1 . 1981. 

Ede l ll mainittuihin toimiin nimitetyt sij9itetaan toistaiseksi 

seuraavasti: 
autonasentaja : Jyvlskylln varikolle (1), 

veturinllmmittljlt (V 13) : Piekslmlen varikolle (5), 
veturinllmmittljlt (V 12) : Piekslmlen (14) , Jyvlskylln (2) ja Iisalmen 

(8) varikoi l le , 
asemamiehet (V 10) : Piekslmlen (4 Pm), Jyvlskylln (2 Jy) , Kuopion 

(1 Kuo) ja Kajaanin (1 Kon) liikennealueille, 

asemamiehet (V 9) : Piekslmlen (1 Hps junasuor i tus, enint . kauko - ohj. 

k~yttoon ottoon asti) ja Kuopion (1 Skm) liikennealueille , 

vaunumi ehet (V 10) : Piekslmlen varikolle (3) ja Kuopion varikolle (1) 

ja vaunumies (V 9) : Kuopion varikolle (1) . 
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Tarkastajan (V 25) virka, toistaiseksi ratateknillisen toimiston 

raidejaostossa ja rakennusmestarin (V 24) virka, toistaiseksi Helsingin 

ratapiirissa (Helsinki; viran haltija toimii Helsinki II rata-alueen 

paallikkona). Rataosaston johtajalle osoitetut hakemukset on toimitet 

tava rautatiehallituksen kirjaamoon viimeistaan 21.1.1981 ennen viraston 

aukioloajan paattymista. 

Piirtajan (V 13) toimi, toistaiseksi ratateknillisen toimiston ratapiha

jaostossa ja toimistovirkailijan (V 13) toimi , toistaiseksi ratateknil

lisen toimiston raidejaostossa. Rataosaston johtajalle osoitetut hake

mukset on toimitettava ratateknillisen toimiston kansliaan viimeistaan 

21 . 1.1981. 

Rataesimiehen (V 15) toimi, toistaiseksi Tampereen ratapiirissa (Orives i) 

ja toimistovirkailijan (V 9) toimi, toistaiseksi Seinajoen ratapiirin 

toimistossa (Seinajoki), Rataosaston johtajalle osoitetut hakemukset 

on toimitettava ao ratapiirin paallikblle viimeistaan 21.1 .1981. 

Ylimaaraisen insinoorin (V 26) toimi, toistaiseksi ratateknillisessa 

toimistossa . Rautatiehallituksen paajohtajalle osoitetuthakemukset on 

toimitettava rautatiehallituksen kirjaamoon viimeistaan 21 .1.1981 ennen 

viraston aukioloajan paattymista. 
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RAUTATIEOPILLISEEN KURSSIIN LIITTYV~T TUTKIELMAT 
Rautatieopillisella kurssilla 2/80 on laadittu seuraavat tutkiel
mat: 

1 Helsingin varikon dieselvetokalustohuollon uusien huoltotilo-
jen k~ytto (Veli Alaluusua Hki lp) 

2 Betoniratapolkkyjen rapautuminen (Pirkko Grundfelt Rto/Raj) 
3 Kemi Oy:n paikallisliikennekuljetus (Veikko Hintikka Kern la) 
4 Varkauden aseman liikenne "t~n~lin" - "huomenna" - esitys tur-

valaitejll.rjestelmlin muutokseksi (Kauko Hirvonen Pm la) 

5 Selvittelyasiat itliisess~ yhdysliikenteessli ja kaupallinen 
toimituspoytll.kirja (Rauno Joela Imr la) 

6 Tyonjohtajan rooli Tampereen varikolla (Eino Kaijaa Tpe vr) 

7 Valtionrautateiden tyohontulotarkastuksen luotettavuus 
(Marketta Karppinen Hlo/Slt) 

8 Kurssilaisten asuntojll.rjestelyt (Kauko Kokkoniemi Hlo/Het) 

9 Rataosaston investointitoiminnan suunnittelujll.rjestelmli 
(Jorma Kontti Tpe rp) 

10 Rataosaston kunnossapitotoiminnan budjetti- ja kustannustark
kailu (Eila Matikainen Tpe rp) 

11 Henkiloliikenteen asiakaspalvelun kehittliminen (Eira Mll.kisalo 
Pri la) 

12 Terminaali - kappaletavaraliikenteen solmu (Armas Nuutinen 
Lko/Lt) 

13 Laakerien kuumanakll.ynti-ilmaisin ja sen vaikutus vaunuston 
liikkumisturvallisuuteen (Hannu Paavilainen Jns vr) 

14 Sisll.isen laskutuksen tarve liikennepiirin slihkoalueen toissli 
(Rainer Partanen Hki sa) 

15 Investointitoiden raportointi ratapiirissli (Erkki Perll.salo 
Sk rp) 

16 Tuntipalkkaisten tyontekijoiden palkanlaskenta Hyvinklilin ko 
nepajassa (Paavo Pirinen Hy knp) 

17 Toimenkuvat ja niiden merkitys Riihimlien varikolla (Eero Ran
ta Ri vr) 

18 Tasoristeysjll.rjestelyt Oulun ratapiirissli (Reijo Ranta- Esko
la 01 rp) 

19 Liikekirjanpidon tilinp~litos VR:llli (Katri Rlislinen To/Tt) 
20 Matkustamiseen kliytetyn ajan korvaaminen virkamiesten osalta 

(Eero Salmela Hlo/Het) 
21 Hankintatoiminta Valtionrautateiden materiaalijll.rjestelmll.ssli 

(Markku Salo To/Trot) 

22 Ratapiirin kunnossapito- ja investointitoiden rahoituksesta 
(Matti Siitari Hki rp) 

23 Jlilkilaskenta Pasilan konepajalla (Elli Soderlund Psl knp) 
24 Ylivieskan- Iisalmen henkiloliikenteestli (Viljo Takala Yv la) 
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Tutkie1mat asetetaan Va1tionrautateiden kaytt~~n ja toimitetaan 

RH:n kirjastoon , josta niita on mahdo11isuus tarvittaessa 1aina

ta. (Rop 325/1512/80) VT 1/8 1 

NIMITYKSIA 

H a 1 1 into- o sa s to : toimistovirkailijan (V 11) toi
meen konekirjoittaja Aune Marjatta Petjakko; toimistovirkailijan 
(V 9) toimeen ti1ap. toimistovirkai11ja Anna Maria Puuronen. 

H a 1 1 1 n t o - o s a s t o 
Liisa Korpivaara. 

toimistovirka111ja (V 9) Varpu 

1 
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Fvysisen kunnon testaus kevaa11a 1981 

Rautatiehenki1okunnan vapaaehtoista fyysisen kunnon testausta (R~:n 
kirj.n:o 984/7104, 2.11.1966) jarjestetaan VRU:n a1uei11a kevatkau
de1la 1981 seuraavasti: 

Testipyora 1 

Ha:nina 
Kotka 
Kerava 
Helsinki, rh 

" , la 

12.01-16.01 
19.01-30.01 
02.02-06.02 
09.02-27.02 
02.03-13.03 

" , rata 16.03-03.04 
Pasi1an konepaja 06.04-30.04 

Kemijarvi 
Rovaniemi 
Tornio 
Kemi 

Testipyora · 3 

12.01-16.01 
19.01-23.01 
26.01-30.01 
02.02-06.02 
09.02-13.02 Yli vieska 

Ko!<kola 
Pietarseari 
Seinajoki 

16.02-20.02 
23.02-27.02 
02.03-20.03 

Vaasa 
Haapamaki 
Pasilan konepaja 

23.03-27.03 
30.03-03.04 
06.04-30.04 

Testipyora 2 

Tampere 
Hyvinkaa, knp 
Riihimaki 
Harneenlinna 
Pori 

12.01-30.01 
02. 02-20 '. 02 
2.3. 02-06.03 
09.03-13.03 
16.03-20.03 

Rauma 
Turku 
Salo 
Karjaa 

Pieksama:ki 
Kuopio 
Iisalmi 
Kajaani 
Nurmes 
Lieksa 
Savonlinna 

23.03-27.03 
30.03-16.04 
21.04-24.04 
27.04-30.04 

Testipyora 4 

12.01-30.01 
02.02-20.02 
23.02 - 06.03 
09.03-20.03 
23.03-27.03 
30.03-03.04 
06.04-24.04 

Testivaunu (A 95) 

Toijala 
Tampere 
Jyvaskyla 
Oulu 
Kontiomaki 
Joensuu 

12.01-16.01 
19.01-30.01 
02.02-06.02 
09.02-13.02 
16.02-20.02 
23.02-27.02 

Imatra 
Lappeenranta 
Vainikkala 
Kouvo1a 
J11ikkeli 
Lahti 
Helsinki, vr 

02.03-06.03 
09.03-13.03 
16.03-20.03 
23.03-27.03 
30.03-03.04 
06.04-10.04 
13.04-30.04 

Ajantilauksesta , testauspaikasta yms. ilmoitetaan tarkemmin tyo
pisteissa seinajulisteilla ja ilmoituslehtisilla. 

VR:n Urhei1utoimikunta 
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TYOAIKALASKENT A VUONNA 1 981 

Voimassa oleviin tyoaikasopimuksiin perustuen on palkkajaostossa 

laadittu oheinen taulukko, josta ilmenee tyoaikojen laskenta sek~ 

lis~- ja ylityokorvausten m~~r~ytyminen vuoden 1981 tyoviikoilla 

ja tyojaksoissa. 

(Hloj n:o Hlo 893/10/80, 18.12.1980) VT 2/81 

'i1yBa.i c• n_ l :1::: k •~ nt::t. Va ltioru·n iJtnt.cil ttl vufm:'la 1981 

'J' A L 5 J.a::.k~ olt O'l!1 ''3. i h1t- I.i:ltft yo- Ylhytl- Lt,.li tytl- ~0 % vi ikko- 100 l viik-
tlOIIi!kko tav!lt pj, j vl:h~ kynnyo kyrJ1ys kcwvaus- j'li,:,'U- koyli.tytl-

tunrtl~ tunnJt t.ur.nJt 

29.12.-011.0!. uud. vu<>Jcn pv (l.l.) 3.2 32-48 118 - 29t 32 
13.04.-19 . 0II.xx) pitkllperj. (17 .4 . ) 32 40 32-40 40-48 48 - 29 t 40 
20.04.-26.o~.x) II p:i!isillispv.(20.4.) 32 40 32-40 4o-48 48 - 29t 40 

27 . 04.-0} .05. vappu (1.5 . ) 32 32-48 48 - 29t 32 
15.o6.-21.C/6. xx) juh.aatto (19.6.) 32 40 32-110 40-48 48 - 29 t 40 

21.12.-27.12 . jouluaatto (24.12.) 32 40 32-40 4o-48 48 - 29t 40 

28 .12.-03.01. uud. vuodcnpv. (1.1.) 32 32-48 48 - 29t 32 
nuut vii~ot m- su 40 4o-48 118- 36 1/4 40 

x) 'J'unt.i- ja ura~.kapalkkalselle tytlntekijHllc maksctoan toiscn ~HsiUispfiivHn jHlkciseltH lauantaipHivlllU mahdollisen J 
ty~lkan lisillt.s i 8 tu.."lTlin palYJaa vastaava erillinen korvus keskituntiansion nukaan. KeskitW'ltiansio lasketaan 
cdellisen t.ilikat~dan ansion pcrusteella. J 

xx) 'J'unti- ja urakkapall&.ais illc tytlaikalain 5 §:n alaiota tyHU t ekevHle tytlntekijaille maksetaan nuussa kUin keskeyty
~~.t~ss§ vucr-c.t :;C!s:.ti piSM.s iti!.~laua:ttaina ja j uh'i.'1nUsaattona teh1.yilt~ ty~tunneilta t yOpall-'.an lism<si er~illisen.tt 
korvaukwna 50 :% yksinl<erlais~::Jta tuntipalkasta !:'dellyttlien, etta asiano:rai sen viikot.t.a.inen tyeaika sanot.uilla ty6-
viikoUl.3 yllttllll 32 tuntia ja ettei kyseincn cy3 ole yllty6tll. 

T A L 6 § 
ty6viikko 

1 ~.12 . -C.).Ot . 

04 . 01-24.01. 

25 .01. - 14.02 . 

15 . 02.-07 .03. 
08.03.-21!.C3. 

29.03 . -19 . 011 . 

19 . 04 .-09.05 

10.05.-30.05. 

31.05 .-20 .06. 

21.06.-11-07 . 

12.07 .-01.08. 

0?. .08. - 22.08. 

23.08.-12 . J3. 
13 . 09. - 03 . 10. 
04.10.-24.10. 

25 . 10.-14.11. 

15.11.-05.12 . 

o6 . 12.-26.12. 

27 . 12 . -16.01. 

Lasker1tlU.., vaikut- Lis~tytl-
tavat paiv~t. kynnys 

jouluaatto (2~ . 12.) 96 
tapani (26.12.) 
uud. vuod~n pv (1.1.) 

pitkfiper:antai (!7.~.) 112 {II ptll!sil!ioptil va ( 20.".) 
vappu (1.5 . ) 104 

juh.aatto (19.6.) 

jouluaatto (24 .12.) 

uud.vuoden pv (1.1.) 

112 

112 

Hity6-
kynnys 

112 

~20 

112 

120 

112 

Lis!t ytl- 50 ~ :tli-
kOf"'IC.~S- ty~tunnit 
tWlni ':" 

96-112 112-138 

~2D-138 

112-120 

104-112 112- 138 

120-138 

112-120 

112-120 

112-138 

100 s yli-
tytltun.'lit 

138 -

Keskc;,tyneen tyll-
jakson taulukko 
(vain virY.a'Tlich~t) 

taul. 2 ja 6 

t~u~. t 

taul. 1 ja 3 

taul. 2 ja 5 

taul. 1 

taul. 1 ja 3 

taul. 

taul. 1 ja 3 

taul. ~ 

I 
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Oikaisu VT 51/80 

Virkapukineiden ti1aaminen ja hinnat vuonna 1981 

S1t:n kirje1m~n n:o S1t 410/536/80, 10.12.1980 tu1ee o11a S1t n:o 

460/536/80, 10.12.1980 

TIEDOTUS PALKANSAAJILLE VEROILMOITUSTA 198 0 VARTEN 

Vuoden 1980 VEROKIRJAN LIITTEEN (pid~tystodistuksen ) kohtaan 36 on 
merkitty rasti ja teksti "JUNALIPPU", jos tyonantaja on jarjestanyt 
ilmaisen junakuljetuksen osallekin asunnon ja varsinaisen tyopaikan 
valista matkaa. 
Rasti on merkitty kaiki1le asuntolipun haltijoille seka lisaksi niil
le, joilla on vuosi- tai aikavapaalippu ja jotka kayttavat sita vir 
kamatkojen lisaksi asunnon ja varsinaisen tyopaikan valilla. 

Mikali ilmainen kuljetus asunnon ja varsinaisen tyopaikan valilla 
on jarjestetty muulla tavalla, on myos tasta tehty merkinta verokir
jan liitteeseen . 

Jos tata tyonantajan jarjestamaa ilmaista kuljetusta·voidaan kayttaa 
hyvaksi ainoastaan osittain vuorotyon tai muun syyn tahden, on tasta 
syyta tehda selvitys veroilmoitukseen. 

Kustannuksia aiheuttavat tyomatkaosuudet on jokaisen itse selvitet
tava veroilmoituksessaan. 

Ilmaista matkalippua ei pideta palkkaetuna eika siita arvioitua hyo
tya lisata veronalaiseen tuloon. 

2 

Ne palkansaajat, joilla on ollut TYOTAPATURMASAIRAUSLOMAA vuonna 1980 
. ja joilla silta ajalta maksettua paivarahaa ei ole otettu huomioon 
vahennyksena ennakkoverotuksessa, liittavat veroilmoitukseensa tapa 
turmaviraston tai tapaturma-asiamiehen laatiman laskelman tyotapa

turma-ajan paivarahasta, jotta tama otettaisiin huomioon vahennyksena 
lopullisessa verotuksessa 1980. 

Verokirjan liitteeseen, ASUNTOETU-kohtaan, on kaiki11e Va1tionrauta
teiden asunnossa asuville rautatielaisille merkitty asunnosta vuoden 
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1980 aikana p_eri tty vuokra. Tl!.han vuok r asummaan sisa l tyy v .1980 pe 

r i tty korvaus lampimasta vedesta . 

Verokirjamerkinta on tehty myos asunnosta, j ota kaytetaan vapaa-ajan 

asuntona . Tama on syy t a mainita veroi lmoituksessa . 

Verokirjan 1iitteen "24 Muu etuus" kohtaan on n ii11e pa1kansaaji11e, 

j o il1a on VR:n toimesta KOTIPUHELIN ja jos t a puhe1inmaksut s uor i t 

t aa VR, merkitty teksti "KOTIPUHELIN PAIKALLISP . " seka 1980 pa1kas

t a peritty korv aus yksityi s puhe1uis t a (15 ,- /kk). 

Tyojakson 23 .11 - 13 . 12.80 1isapa1kkioiden maksupa i va on 2.1 . 1981, 

joten ne merkit aan 1981 v erotietoihin. 

(T1t 3617/2331/80, 8.1 2 .1980) VT 2/81. 

FINNLINES/VR- YHDISTELM~LIPPU 

Hi nnat 01 . 01 . - 31 . 05 . 1981 

C-kate-
go ria 
4- h. 
hytti 

Aikuinen 846 mk 

Lapsi, 6- 17 v. 424 mk 

Opiskelij a , Interrai1, 
Elake1ainen 634 mk 

1 h. hyti n lisiirnaksu -

B-kate-
go ria 
2- h. 
hytti 

1354 mk 

678 mk 

1016 mk 

338 mk 

A-kategoria 

2- h. 3. ja 4. 
hytti lisavuo-

de hytti 

1672 mk 836 mk 

836 mk 260 mk 

1254 mk 628 mk 

836 mk -

(No Mt 22736/241/80 , 31. 12 . 1980) , VT 2/8 1 

nais/mies-
paikka 
4-h . hytt i 

1254 mk 

628 mk 

940 mk 

-
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TARIFFIS~~NN~N MUUTOS 

Rautatiehallitus on muuttanut 1 . 1.1981 voimaan tulevan tariffisaan
non 24 §:n 4 lisamaarayksen kuudennen ja seitsemannen kappaleen 

edella sanotusta paivasta lukien seuraavasti: 

24 §:n 4 lm kuudes ja seitsemas kappale 

2 

Matkustettaessa 65-kortin perusteella ostetulla lipulla on aina esi 
tettava edella sanottu henkilokortti. Myytyihin lippuihin sovelletaar 

meno- ja meno-paluulipuista annettuja maarayksia jaljempana sanotuin 

poikkeuksin. Alennuslippu ei oikeuta ilman lisamaksua matkustamaan 
perjantain klo 6.30 ja .lauantain klo 12.00 valisena aikana eika sun 

nuntain klo 6.30 ja maanantain klo 6.30 valisena aikana . Edella 

sanotun viikonlopun matkustusrajoituksen lisaksi alennuslippu ei 
oikeuta matkustamaan jouluaattona, pitkaperjantaina ja juhannusaat
tona eika kolmena naita edeltavana paivana. 

Jos matka aloitetaan perjantaina ennen klo 6 . 30 tai lauantaina klo 
12 . 00 jalkeen ja ennen sunnuntaiaamua klo 6 . 30, kelpaa alennuslippu 

ilman lisamaksua klo 6 . 30 jalkeen maaraasemalle edellyttaen, etta 
matka tapahtuu keskeytyksetta ilman junan vaihtoa. Samoin jos matka 

a~oitetaan ensimmaista juhlapyhien rajoituspaivaa edeltavana paivana, 

kelpaa matkalippu ilman lisamaksua klo 24.00 jalkeen maaraasemalle 

edellyttaen, etta matka tapahtuu keskeytyksetta ilman junan vaihtoa. 

Aloitettaessa matka alennuslipulla edella sanottuina matkustusrajoi 

tusaikoina peritaan lisamaksuna ko. matkan puolilipun hinta. 

Muutoksen johdosta painetaan tariffisaannon sivu 32A (32B) korjaus

lehtena uudelleen, samoin otetaan uusi painos tiedotelomakkeesta 

VR 2407. Muutoksesta on ilmoitettava ao. asiakkaille lipun seka 

65- ja i-kortin myynnin yhteydessa. 

(N:o Mt 23093/241/80, 30.12 . 1980 ) VT 2/81 
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MATKALIPPUALENNUKSIA 

Helsinki (lyhinta tieta); 29 . 1. - 7 . 2 . 1981 . 

Electrolux suurkeittio 1981-nayttely 

Matkustajalle myydaan meno - paluulippu 20 %: n alennuksella ja annetaan 

lomake VR 2416 . Matkalippu on lunastettava vahintaan 76 kilometrin 

matkalle menosuuntaan . Matkalipun "Erityislippu"-kenttaan merkitaan 

koodi 92 ja muuten lipou jatetaan rastittamatta. Vastaava merkinta 

on tehtava myos kantaosaan . 

Myynti RAP-jarjestelman avulla: Kyselysanoman A- kenttaan merkitaan 

aina ensimmainen kelpoisuuspaiva (jarjestelma hyvaksyy vain paivat 

29 . 1 . -7 . 2 . 1981) seka I-kenttaan erikoiskoodi QL. 

Tulostuu matkalippu (lomake VR 2250), jonka "otsikko''-teksti kuuluu : 

MENO-PALUULIPPU - 92 

20 % al 

VOIMASSA 29 . 1. - 7 . 2.1981 

Kautta . .... ... .. . .. . . . 

Alennustodistukset tulee jarjestajan tayttaa ja varustaa ne erikois
leimalla . 

Ostetut matkaliput oikeuttavat matkustamaan vain ylla mainittujen 

paivien valisena aikana (mainitut paivat mukaan luettuina) . 

Alennus ei koske lastenlipuilla eika muilla alennuslipuilla matkus 
tavia . 

Nayttely pidetaan Viherlaaksossa 30 . 1 . -6 . 2 . 1981 . 

(N : o Mt 33650/242/80, 9 . 12 . 1980) , VT 2/81 . 

KORJAUS VT 1/81 

Liikennepaikkojen valimatkat -julkaisu . 

~anekosken ja Jyvaskylan liikennealueiden yhdistamisesta johtuen 

1 . 1 . 81 lukien muutetaan julkaisussa sarakkeen 2 liikennealuetta tar 

koittava merkinta merkinnaksi 5; seuraavien liikennepaikkojen koh 
dalla : 
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VAUNUKUORMIEN RAHTI VARTIUS - KOSTAMUS 

Kostamus1iikennet t a koskevan "Rautatie1iikenteen hoitosopimuksen" 

(RH 261/64/78, 7 . 3.1978) liitteen 3 kohdan 2 ensimmaisessa kappa-

1eessa i1moitettu vaunukuormien rahti va1il11l. Vartius - Kostamus 

on 1.1.1981 1ukien 9,85 markkaa tonni1ta, 

Eril1isena ju1kaistussa Vira11isissa Tiedotuksissa (11a/78) on oh

jeet Rautat ieliikent eesta Kostamukseen . 

( N:o Mt 23093/241/80, 31.12,1980) VT 2/81 

IT~INEN YHDYSLIIKENNE 

2 

Neuvosto1iiton rautatei1ta on tu11ut i 1moitus SNTL : n kautta tapah t u 

va11e kansainva1ise11e transito1iikentee11e avatusta uudesta rajakoh 

dasta SNTL : n ja Unkarin va1i11a . SNTL : n puo 1einen raja - asema on Batevo 

ja Unkarin puo 1eine n raja - asema on Epereshke . Kansainva1isessa transi

totariffissa MTT on nail1e raja- asemille merkitty samat valimatkat 

kuin raja- asemil1e Chop/SNTL ja Zahony/Unkari . 

(N : o Mt 33741/253/80, 29 . 12 . 80) , VT 2/81 . 

KONTTIVAUNU SARJA Sg , VAUNUT N: O 201001 - 201003 

Yleista 

Sg- vaunut (kuva 1a ja b) on tarkoitettu 20 - ja1an ISO- konttien seka 

pituudeltaan niita vastaavien matalien ja normaalikorkuisten vaihto 

kuormatilojen kuljetukseen . Eri kuljetusvaihtoehdot on esitetty 

kuvassa 2 . 

Ennen konttien ja vaihtokuormatilojen kuormausta on aluskehyksen 

palkit seka konttien ja vaihtokuormatilojen kulmakappaleet ja niiden 

vastinpinnat vaunussa puhdistettava huole llisesti. Kiristyslaitteita 

ei kayteta , jos kontteja tai vaihtokuormatiloja on kuormattu vaunuun 

va in yks i kerr os (kuva 2 , kohta a , b ja c) . 
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Kuljetettaessa vaihtokuormatiloja p~allekkain on aina k~ytett~va ki 

ristyslaitteita (kuva 2, kohta d, e ja f). 

Muuten on vaunuja kuormattaessa noudatettava Tavaran kuormausm~arayk

sissa (TKM) olevia konttien kuormausohjeita . 

KIRISTYSLAITTEIDEN K~YTTO 

Kun vaunu kulkee tyhjana tai siten, etta kiristyslaitteet eivat ole 

kaytossa , pidetaan kiristyslaitteet vaunun reunapalkeissa olevissa 

lepokoukuissaan (kuva 3) paitsi ruuvijarrun puoleiset kiristyslaitteet , 

jotka pidet~an vaunun pa~dyss~ olevien palkkien p~ah~n hitsattujen tap 

pien takana (jarruttajan astimelle nousun esteettomyyden takia) (kuva 

4) • 

Talloin varmistetaan kiristyslaitteet sitomalla ne kiinni vaunun reuna

palkeissa olevilla varmistuskettingeilla . 

Nostettaessa kontteja tai yaihtokuormatiloja vaunuun pideta~n kiristus

laitteet lepokoukuissaan . Kontit ja vaihtokuormatilat lasketaan vaunuun 

poikittaispalkkien valiin palkeissa olevien sivuohjaimien sis~puolelle 

(kuva 5) . Kuljetettaessa matalan vaihtokuormatilan p~~ll~ toista vaih 

tokuormatilaa (kuva 6) on kiristyslaitteita kaytettav~ seuraavasti : 

1) Alla olevan matalan vaihtokuormatilan ja sen p~alle tulevan vaihto 

kuormatilan yhteenkytkemiseen kaytetaan matalan vaihtokuormatilan 

yl~kulmakappaleisiin asennettuja valikappaleita tai vaihtoehtoisesti 

irrallisia lukituskappaleita (kuva 7) . 

2) Vaihtokuormatilat sidotaan kiinni vaunun reunapalkkeihin asennetuil 

la kiristyslaitteilla . Kiristyslaitteiden lukituskappaleet nostetaan 

nostotangon avulla ylemman vaihtokuormatilan alakulmakappaleiden si 

vuissa oleviin reikiin (kuva 8) ja lukitaan paikalleen ripustamalla 

nostotangon lenkki kiristyslaitteen tankoon (kuva 9) . Kiristysmutte 

ria kiertamalla suoritetaan kiristys (kuva 10) . 

(N : o Yt 32205/412/80, 29 . 12 . 80) , VT 2/81 . 



Kuva la 

Kuva lb 



'l'yhji na Kuormussa 

a) I II II I 
00 00 

b) I II II I 
00 00 

c) I I II II 
00 00 

~w //1 V7Z//l 
0 00 

d) k/JE/dk/1 
00 00 

e) kJkJkJ ~~~ 
00 00 00 00 

Tyhjina ja kuormassa 

f) ~[J~ bJ~kJ 
00 00 00 00 

a) 20-jalan ISO-kontti 

b) Vaihtokuormntil'i 

c) Matala vaihtol:uormatila 

d) Matnlat vaihtolruormatilat p!:iH.lle'kldiin 

e) Vai htokuormatila ja sen alla mataln vaihtol{uorma.tilu 

!) Yllaolevia vaihtoehtoja voidaan myos .yhdistaa siten , 
etta tyhjia ja kuormattuja vaihtokuormatiloja voidaan 
kuljettaa samana ika i s es ti symmctrisesti sijoitettuna 
(alimma.iset va ihtolcuorr.m tilat eivat kui tenkaan saa 
olla tyhjina pi:iiillimmaisten ollessa kuorma ssa ). 

KUV3. 2 

4 (81! 



Kuva 3 

Kuva 4 



rrallinen lukituokappale 

Kuva 7 

Kuva 8 



Kuva 5 

Kuva 6 



Kuva 9 

v . .. 
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AVOIMIA VIRKOJA JA TOIMIA 

Rautatiehallituksen liikenneosastolle etsit&an henkilo~ liikennetoi 

miston kansliaryhman vetajan tehtaviin . Palkkaus V 18 - V 20 pate 

vyyden mukaan . Liikenneosaston paallikolle osoitetut kirjalliset ha 

kemukset on toimitettava liikenneosaston kansliaan viimeistaan 23 . 1 . 

1981 ennen viraston aukioloajan paattymista. 

Tehtaviin kuuluu mm. 

- toimiston henkikostoasiat 

- yleiset kanslia-asiat 

opetusmateriaalin kokoaminen ja ohjesaantojen yllapito 

- toimistopaallikon sihteerin tehtavat 

Lisatietoja lkt 0 Ojalalta Hki 911 - 2571 . 

NIMITYKSii\ 

H a 1 1 into- o 5 a 5 to : apulai5a5ianvalvojan (8 1) virkaan apulai 5a 5ian-
valvoja (V 29) Hannu Tapia Makela. . 

T a l o u s o s a s to : ylimaaraiseen toimistovirkailijan 
(VB) toimeen (Tku pavto) vt ylim.tvirk Raili Anelma Orvokki 
Moisio. 





Toimitus: Rautatiehallitus, 
tiedotuspalvelu puh 3167 

1981 

Kuntien yleinen kalleusluokitus 
Sairausvakuutuslain 23 §:n muuttaminen 

N:o 3 
15 . 1.1981 

Valtio~ tvontekijoille annettavaa tyokirjaa koskevien maaraysten 1<.umam1nen 
Vahvistetut ja peruutetut VRS-standardit 
Painotuotteiden luettelo VR 2625 
Liputtaminen 
Ulkomaan valuutan muuntokurssit tavaraliikennetta varten 
Tilityssaannon muutoksia 
Itainen yhdysliikenne 
Kansainvalinen tavaraliikenne, lantinen 
Korjaus Liikennepaikkojen valimatkat-julkaisun liitteeseen V ja 
Kappeletavaraliikennepaikat-kirjaseen (VR 3726) 
Pohjoismainen tavaratariffi (NGTV 9760) 
Kotimaisen rahtikirjan tayttoohjeet (VR 2657) 
Taydennyshaku syksyn 1981 konduktoorikurssei l le 
Eurailpass/Eurail Youthpass 
VR kaukokirjoitinverkko 
Karjaan ja Hangen puhelinkeskusten suuntanumeromuutokset 
Avoimia virkoja ja toimia 
Nimityksia 
Eroja 
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KUNTIEN YLEINEN KALLEUSLUOKITUS 

Asetuskokoelmassa on julkaistu: 

N:o 826 . 
Valtioneuvoston paat~s 

kuntien yleisen kalleusluokituksen vahvistamisesta . 

Annettu Helsingissa 17 paivana joulukuuta 1980 . 

Va1tioneuvosto on kuntien y1eisesta ka1leusluokituksesta 29 pai

vana jou1ukuuta 1973 annetun lain 2 §:n nojalla, sellaisena kuin 

se on 5 paivana joulukuuta 1980 annetussa laissa (785/80), val
tiovarainministeriBn esitte1ysta paattanyt, etta kunnat jaetaan 

ka1enterivuosiksi 1981-1983 kahteen kal1eus1uokkaan , joista I 
luokka on kalliimpi , seuraavasti : 

Kunnan nimi 

Uudenmaan lall.n:i. 

Artjarvi 
As kola 
Espoo 
Hanko 
Helsinki 
Hyvinkaa 
Inkoo 
Jarvenp1Hi 
Karjaa 
Karjalohja 
Karkkila 
Kauniainen 
Kerava 
Kirkkonummi 
Lapinjarvi 
Liljenda1 
Lohja 
Lohjan kunta 
Loviisa 
Myrskyla 
Mantsala 
Nummi- Pusula 
Nurmijarvi 
Orimatti1a 
Pernaja 
Pohja 
Pornainen 
Porvoo 
Porvoon mlk 
Pukkila 
Ruotsinpyhtaa 
Sl'l.mmatti 

Kalleus 
luokka 

II 
II 

I 
II 

I 
II 
II 
II 
II 
II 
II 

I 
II 
II 
II 
II 
II 
II 
II 
II 
II 
II 
II 
II 
II 
II 
II 
II 
II 
II 
II 
II 

Kunnan nimi 

Sipoo 
Siuntio 
Tammisaari 
Tenho1a 
Tuusula 
Vantaa 
Vihti 

Kalleus 
luokka 

II 
II 
II 
II 
II 

I 
II 

Turun ja Perin laani 

Alas taro 
Askainen 
Aura 
Dragsfjard 
Eura 
Eurajoki 
Halikko 
Harjavalta 
Honkajoki 
Houtskari 
Huittinen 
Hameenkyr~ 
Ikaalinen 
Ini~ 
Jamijiirvi 
Kaarina 
Kalanti 
Kankaanpiiii 
Karinainen 
Karvia 
Kemio 
Kihni~ 
Kiika1a 
Kiikoinen 

II 
II 
II 
II 
II 
II 
II 
II 
II 
II 
II 
II 
II 
II 
II 
II 
II 
II 
II 
II 
ti 
II 
II 
II 
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Kunnan nimi Kalleus- Kunnan nimi Kalleus -
luokka luokka 

Kisko II Taivassalo II 
Kiukainen II Tarvasjoki II 
Kodiejoki II Turku II 
Kokem1!.ki II Ulvila II 
Korppoo II Uusikaupunki II 
Koski II Vahto II 
Kullaa II Vammala II 
Kustavi II Vampula II 
Kuusjoki II Vehmaa II 
Koylii:l II Velkua II 
Laitila II Viljakkala II 
Lap pi II V1!.stanfj1!.rd II 
La via II Yl1!.ne II 
Lemu II .Kets1!. II 
Lie to II 
Loimaa II Ahvenanmaa 
Loimaan kunta II 
Luvia II Br1!.ndo II 
Marttila II Eckero II 
Masku II Finstrom II 
Mellil1!. II Fogle II 
Merikarvia II Get a II 
Merimasku II Hammar land II 
Mietoinen II Jomala II 
Mouhij1!.rvi II Kumlinge II 
Muurla II Kokar II 
Myn1!.m1!.ki II Lemland II 
Naantali II Lumparland II 
Nakkila II Maarianhamina II 
Nauvo II Saltvik II 
Noormarkku II Sottunga II 
Nousiainen II Sund II 
Orip1!.1!. II Vardo II 
Paimio II 
Parainen II Hlimeen 11i1:lni 
Parkano II 
Pernio II Asikkala II 
Pertteli II Forssa II 
Piikkio II Hattula II 
Pomarkku II Hauho II 
Pori II Hausjl:lrvi II 
Punkalaidun II Hollola II 
Pyhl:lranta II Humppila II 
Poyty1!. II H1!.meenlinna II 
Raisio II Janakkala II 
Rauma II Jokioinen II 
Rauman mlk II Juupajoki II 
Rusko II Kalvola II 
Rym1!.ttyl ti II Kangas ala II 
Salo II Koski II 
Sauvo II Kuhmalahti II 
Siikainen II Kuorevesi II 
Suodenniemi II Kuru II 
Suomusjl:lrvi II Kylmlikoski II 
S1ikyl1!. II K1!.rk511!. II 
Slirkisalo II Lahti II 
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Kunnan nimi Kalleus- Kunnan nimi Kalleus-
luokka luokka 

Lammi II Valkeala II 
LempiHil!J. II Vehkalahti II 
Lop pi II Virolahti II 
Luopioinen II Yl!irnaa II 
Langelmaki II 
Mantt1i II Mikkelin 11iani 
Nastola II 
Nokia II Anttola II 
Orivesi II Enonkoski II 
Padasjoki II Hartola II 
Pirkkala II Haukivuori II 
Palk1ine II He inola II 
Renko II Heinolan mlk II 
Riihim1iki II Hein1ivesi II 
Ruovesi II Hirvensalmi II 
Sahalahti II Joroinen II 
Somero II Juva II 
Tammela II J1ippil1i II 
Tampere I Kangaslampi II 
Toij ala II Kangasniemi II 
Tuulos II Kerim!J.ki II 
Urj ala II Mikkeli II 
Valkeakoski II Mikkelin mlk II 
Vesilahti II M1intyharju II 
Viiala II Pertunmaa II 
Vilppula II Pieks!J.m1ien mlk II 
Virrat II Pieks!irn1iki II 
Yloj 1irvi II Punkaharju II 
Yp!J.j 1i Puumala II 

Rantasalmi II 
Kymen la1ini Ristiina II 

Savonlinna II 
Anjalankoski II Savonranta II· 
Elim1iki II Sulkava II 
Ham ina II Sysm1i II 
Iitti II Virtasalmi II 
Imatra II 
Jaala II Pohjois-Karjalan 11i1ini 
Joutseno II 
Kotka II Eno II 
Kouvola II Ilomantsi II 
Kuusankoski II Joensuu I 
Lappeenranta II Juuka II 
Lemi II Kes!J.lahti II 
Luum1iki II Kiihtelysvaara II 
Miehikk1il1i II Kitee II 
Nuijamaa II Kontiolahti II 
Parikkala II Lieksa II 
PyhtM II Liperi II 
Rautjarvi II Nurmes II 
Ruokolahti II Outokumpu II 
Saari II Polvij1irvi II 
Savitaipale II Pyh1iselk1i II 
Suomenniemi II RMkkyl1i II 
Taipalsaari II Tohmaj!J.rvi II 
Uukuniemi II Tuupovaara II 
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Kunnan nimi Kalleus- Kunnan nimi Kalleus-
luokka luokka 

Val time II Sumiainen II 
Vartsila II Suolahti II 

Sliynatsalo II 
Kuopion lalini Toivakka II 

Uurainen II 
Iisalmi II Viitasaari II 
Juankoski II .ll.linekoski II 
Kaavi II 
Karttula II Vaasan laani 
Keitele II Alaharmli II 
Kiuruvesi II Alaj lirvi II 
Kuopio II Alavus II 
Lapinlahti II Evijarvi II 
Lepplivirta II Hal sua II 
Maaninka II Himanka II 
Nilsia II Ilmajoki II 
Pielavesi II Isoj oki II 
Rautalampi II Isokyro II 
Rautavaara II Jalasjlirvi II 
Siilinj lirvi II Jurva II 
Sonkajlirvi II Kannus II 
Suonenjoki II Karijoki II 
Tervo II Kaskinen II 
Tuusniemi II Kauhajoki II 
Varkaus II Kauhava II 
Varpaisjlirvi II Kaustinen II 
Vehmersalmi II Kokkola II 
Vesanto II Korsnlis II 
Vieremli II Kortesjlirvi II 

Kristiinankaupunki II 
Keski-Suomen llilini Kruunupyy II 

Kuortane II 
Hankasalmi II Kurikka II 
Joutsa II Kalvi11. II 
JyvliskyHi I Laihia II 
Jyvliskylan mlk II Lappajarvi II 
Jamsli II Lapua II 
Jll.mslinkoski II Lehtimliki II 
Kannonkoski II Lestij!irvi II 
Karstula II Lohtaja II 
Keuruu II Luoto II 
Kinnula II Maalahti II 
Kivijlirvi II Maksamaa II 
Konginkangas II Mustasaari II 
Konnevesi II Nurmo II 
Korpilahti II Nll.rpio II 
Kuhmoinen II Oravainen II 
Kyyj iirvi II Perho II 
Laukaa II Perlisein!ijoki II 
Leivonmliki II Pietarsaaren mlk II 
Luhanka II Pietarsaari II 
Multia II Seinll.joki li 
Muurame II Soini II 
Pet!ij!ivesi II Teuva II 
Pihtipudas II Toholampi II 
Pylkonmliki II T15ysli II 
Saarijlirvi II Ullava II 
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Kunnan nimi Ka11eus- Kunnan nimi Kalleus -
1uakka luakka 

Uusikaarlepyy II PyM.nta II 
Va,asa II Raahe II 
Vet eli II Rantsi1a II 
Vimpeli II Reisjarvi II 
Vahakyr5 II Ristijarvi II 
V5yri II Ruukki II 
Yliharma II Sievi II 
Ylistara II Siikajaki II 
Ahtari II Sat kama II 

Suamussalmi II 
Oulun laani Taivalkaski II 

Temmes II 
Alayieska II Tyrnava II 
Haapajarvi II Utajarvi II 
Haapavesi II Vaal a II 
Hailuata II Vihanti II 
Haukipudas II Vuolij aki II 
Hyrynsalmi II Yli- Ii II 
Ii II Ylikiiminki II 
Kajaani II Ylivieska II 
Ka1ajaki rr Lapin laani Kempele II 
Kesti1a II Enantekio I 
Kiiminki II Inari I 
Kuhma II Kemi I 
Kuivaniemi II Kemijarvi I 
Kuusamo I Keminmaa I 
Karsiim!iki II Kittila I 
Liminka II Kalari I 
Lumijaki II Muania I 
Merij arvi II Pelkosenniemi I 
Muhos II Pella I 
Niva1a II Pasia I 
Oulainen II Ranua I 
Oulu I Ravaniemen mlk I 
Ou1unsala II Ravaniemi I 
Paltamo II Salla I 
Pattijaki II Savukaski I 
Piippala II Sima I 
Pudasjarvi II Sadankyla I 
Pulkkila II Tervola I 
Pua1anka II Tarnia I 
Pyhajaki II Utsj oki I 
PyM.jarvi II Ylitornia I 

Tama paatos tulee vaimaan 1 paivana tammikuuta 1981 . 

(H1aj n :a H1a 3/010/81 , 5 . 1 . 1981) VT 3/81 
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SAI RAUSVAKUUTUSLAIN 23 § :n MUUTTAMINEN 

Asetuskokoelmassa on julkaistu : 

N: o B41 . 

L a k i 

sairausvakuutuslain 23 § :n muuttamisesta 

Annettu Helsingiss~ 19 paivana joulukuuta 1980 . 

Eduskunnan paatoksen mukaisesti muutetaan 4 paivana heinakuuta 
1963 annetun sairausvakuutuslain 23 §, sel1aisena kuin se on 21 
paivana joulukuuta 1979 annetussa laissa (1007/79), nain kuu1u
vaksi : 

23 §. 
~itiysrahaa suoritetaan yhteensa 258 arkipaiv~lta siten , etta 24 
arkipaivaa siita kohdistuu 1askettua synnytysaikaa va1itt5masti 
ede1taneeseen ja 234 a r kipaivaa s i ta va1ittomasti seuraavaan ai
kaan . Jos raskaus on keskeytynyt aikaisemmin kuin 24 arkipaivaa 
ennen 1askettua synnytysaikaa , aitiysrahan katsotaan kohdistuvan 
raskauden keskeytymispaivaa va1itt5masti seuraavaan 258 arkipai
vaan . Jos lapsi syntyy kuo1leena tai kuo1ee 72 arkipaivan kulues
sa synnytyksesta taikka 1apsen aiti tana aikana 1uovuttaa pois 
lapsensa tarkoituksenaan antaa hanet otto1apseksi , 1apsen aidil -
1a on oikeus saada aitiysrahaa vain 96 ensimmaise1ta arkipaiva1 -
ta . Jos lapsi kuo1ee tai lapsi 1uovutetaan pois myohemmin aitiys 
rahan suorittamisaikana , lapsen aidi11a ei ole taman jalkeen oi 
keutta saada aitiysrahaa . 

~itiysrahaa suoritetaan 210 arkipaiva1ta 1apsen aidille ja 48 ar
kipaiva1ta joko aidi11e tai aikaisintaan 96 arkipaivan kuluttua 
aitiysrahaoikeuden alkamisesta aidin suostumuksel1a lapsen isal 
le , jokam avioliitossa lapsen aidin kanssa ja joka ei asu hanes 
ta eril1aan va1ien rikkoutumisen vuoksi , kun isa on lapsen hoidon 
takia poissa ansiotyosta taimuusta kodin ulkopuolel1a suoritetta
vasta tyosta . Samoin edellytyksin voidaan aitiysrahaa suorittaa 
1apsen isalle myos lapsen syntyman yhteydessa vahintaan 6 ja enin
taan 12 arkipaivalta , jolloin aitiysrahan suorittamisaika lyhenee 

vastaavasti . Isa11e suoritetaan aitiysrahaa siten kuin asetuksel -
1a saadetaan . Isa1le suoritettavan aitiysrahan maara paivaa koh
ti on yhta suuri kuin se paivaraha , jonka han o1isi saanut , jos 

3 
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h~nt~ olisi kohdannut sairaus. Ilmoitus ~itiysrahan suorittami

seksi is~lle samoin kuin ilmoitus tyBnantaja11e is~n j~~misest~ 

pais ansiotyBst~ edel1~ olevasta syyst~ sek~ i1moitus ~itiysra

han suorittamiseen vaikuttavista muutoksista on teht~v~ sitenk~n 

asetukse11a tarkemmin s~~det~~n. 

Ottolapsen hoidon johdosta ~itiysrahaa suoritetaan vakuutetu1le 

jokaiselta arkip~iv~1t~, jonka hoito jatkuu, kunnes lapsen synty

m~st~ on kulunut 234 arkip~iv~~. kuitenkin v~int~~n 96 arkip~i

v~lt~. Vakuutetun suostumuksel1a voidaan h~nen ~itiysrahakauten

sa 48 arkip~iv~1t~, siten kuin asetukse1la tarkemmin s~~det~~n 

suorittaa ~itiysrahaa h~nen puoliso1leen, joka ei asu h~nest~ 

erill~~n v~lien rikkoutumisen vuoksi. Mit~ 21 §:n 2 momentissa on 

s~~detty vakuutetun tyost~ poissa o1osta, sove11etaan vastaavas

ti h~nen puo1isoonsa. Puolisol1e suoritettavan ~itiysrahan m~~r~ 

on yht~ suuri kuin se p~iv~raha, jonka h~n o1isi saanut, jos h~n

t~ o1isi kohdannut sairaus. Mit~ t~~n pyk~1~n 2 momentissa on 

s~~detty i1moitusve1vo11isuudesta, koskee myBs ottovanhempia. 

Silt~ aja1ta, jo1ta ~itiysrahaa suoritetaan, ei sairauden perus

tee1la makseta p~iv~rahaa . 

Jos ~itiysrahan suorittamisaikana a1kaa oikeus uuteen ~itiysra

haan, ede11isen ~itiysrahan suorittaminen p~~ttyy j~1kimm~isen 

~itiysrahaoikeuden a1kaessa. 

T~m~ 1aki tu1ee voimaan 1 p~iv~na hein~kuuta 1981. 

T~t~ 1akia sove11etaan niihin vakuutettuihin, joiden 1askettu 

synnytysaika tai synnytysp~iv~ on 1 p~iv~n~ hein~kuuta 1981 tai 

sen j~1keen. Laki ei kuitenkaan koske vakuutettua, jonka raskaus 

on keskeytynyt ennen 1 p~iv~~ kes~kuuta 1981. 

Ottolapseksi otettavan 1apsen heiden perustee11a maksettavaa ~i

tiysrahaa koskevia s~~nnoksi~ sovel1etaan si11oin, kun lapsen ho~ 

toon ottaminen on tapahtunut 1 paiv~st~ hein~kuuta 1981 1ukien. 

(H1oj n:o Hlo 4/16/81, 5.1.1981) VT 3 /81. 
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VALTION TY~NTEKIJ~ILLE ANNETTAVAA TY~KIRJAA KOSKEVIEN M~~R~YSTEN 

KUMOAMINEN 

Asetuskokoe1massa on ju1kaistu: 

N:o 888. 

Va1tioneuvoston p~~tos 
va1tion tyontekijoi11e annettavasta tyokirjasta annetun va1tio

neuvoston p~~toksen kumoamisesta. 

Annettu He1singissa 17 paiv~n~ jou1ukuuta 1980 . 

Va1tioneuvosto on va1tiovarainministerion esitte1ysta paatt~nyt: 

1 §. 
Taten kumotaan va1tion tyontekijoi11e annettavasta tyokirjasta 

7 paivana heinakuuta 1960 annettu va1tioneuvoston p~atos (350/60). 

2 § . 

Tama p~~tos tu1ee voimaan 1 paivan~ tammikuuta 1981 . 

N:o 889. 
Va1tiovarainministerion paatos 

1isamaarayksia tyo- ja oppisopimussuhteessa ·va1tioon o1evi11e 

henki1oi11e annettavasta tyokirjasta ja sen pitamisesta sis~1ta

van va1tiovarainministerion paatoksen kumoamisesta . 

Annettu He1singissa 17 paivana joulukuuta 1980 . 

Va1tiovarainministerio on paattanyt: 

1 §. 
Taten kumotaan 30 paivana jou1ukuuta 1966 annettu va1tiovarain
ministerion paatos (774/66) , joka sisa1taa 1isamaarayksia tyo-

ja oppisopimussuhteessa va1tioon o1evi11e henki1oil1e annettavas 

ta tyokirjasta ja sen pitamisesta, siihen myohemmin tehtyine muu

toksineen . 
2 §. 

Tama p~atos tulee voimaan 1 paiv~na tammikuuta 1981 . 

3 
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N:o 890 . 
Valtiovarainministeri5n paat5s 

valtion tyontekijain ty5kirjasta annetun valtiovarainministeri5n 

paat5ksen kumoamisesta . 

Annettu Helsingissa 17 paivana joulukuuta 1980 . 

Valtiovarainministeri5 on paattanyt : 

1 §. 
Taten kumotaan valtion tyontekijain tyokirjasta 13 paivana kesa

kuuta 1967 annettu valtiovarainministeri5n paat5s (271/67) . 

2 §. 
Tama paat5s tulee voimaan 1 paivana tammikuuta 1981 . 

(Hloj n:o Hlo 5/110/81 , 5 . 1 . 1981) VT 3 /81 

VAHVISTETUT JA PERUUTETUT VRS - STANDARDIT 

VRS - kokoelmaan on tehty seuraavat muutokset : 

VAHVISTETUT STANDARDIT 
VRS 3015 Istuinpaalliskankaat 

Standardi on vahvistettu koneosaston osastostandardiksi 
18 . 11 . 1980 ja korvaa standardin H 1065 Matkustajavaunu 

jen istuinpaalliskankaat . 
VRS 1219 VR - rakennusrekisteri - ja piirustustunnukset 

Standardi on vahvistettu 2 . 12 . 1980 ja korvaa standardin 

VRS 1219 Rakennusten kayttotarkoituksen ilmaiseminen 

numeroin . 

PERUUTETTU STANDARD! 
VRS q73 Kirjaimet ja numerot (liikkuvassa kalustossa) 

Standardi on peruutettu 30 . 12 . 1980 . Standardin korvaa 
voimassa eleva VRS 12q9 Kirjaimet ja numerot . Puoliliha 

va Haas - Helvetica , jonka kayttoalue laajennetaan koske 
maan myos liikkuvaan kalustoon tehtavia merkintoja . 
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Standardikansioiden haltijoiden tulee poistaa kans i ois 

taan peruutetut ja korvatut standardit . Uudet standardit 

jaetaan v~l ittom~ sti n iiden valmist uttua . 

(N : o Hlo 20/06/81, 8 . 01 . 1981) VT 3 /81 

PAINOTUOTTEIDEN LUETTELO VR 262S 

Luette1oon tehdaan seuraavat korjaukset 
1063 p~istetaan 

1106.S kp1 A4 Ajankayttotutkimus, knp 

1127:1 
1141.1 
1146.4 
141S 

kp1 
poistetaan 
poistetaan 

A7 

1h/60 A4 

Henki1okortti, erityisoikeudet 

Nestekaasun kaytto1aitteiston asennus
ja koestustodistus 

1476 poistetaan 
1S29 
1S29. 1 
1S78 

kp1 
kpl 
kp1 

ASL 
260x1SS 
260x200 

Varastokortti 
Varastokortti, vise. 
Tuontitavarain ti1i/matka1askut, vise. 

233S poistetaan 
2407.1 
2623.1 
2629 

2698 
2698 
2701 
2801.1 
2829.1 
2863 

poistetaan 
kp1 AS Puhelin1uettelon hatanumerosivu 
vhk AS Rakennus- ja asuntorekisterin 1iikenne-

paikkatunnukset 
poistetaan, VR 3701.1 korvaa 
poistetaan 
poistetaan 
r11/600 50x100 
r11/600 SOx100 
poistetaan 

Kiitotavaraa, tarra 
Lamminvaunu, tarra 

3037 poistetaan 
3129.2 
3291 
3371 

poistetaan, 
kja AS 
kp1 A4 

VR 3129 korvaa 
Rakennuttamisohjet 
Terveyskortti 1 

Kpt 
Yt 

Ktt 

Rt 
Rt 
Tmt 

Hlt 

Rt 

Lt 
Lt 

Rt 
Thj 

3 
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3573 lh/50 
3701.01 kpl 
3701.1 nide 
3701 . 2 nide 

3701.3 nide 
3701.4 nide 
3744 lh/100 
3778 kpl 
3778.1 kpl 
3779 kpl 
3790.1 kpl 

poistetaan 
poistetaan 

A4L 
A4 
A4 
A4 

A4 
A4 
l/3A4 
A3T 
A4 
A3T 
75xl50 

3908.1 
3908.2 
3955.3 
3980.1 
4020 

lh/100 A4 
kpl-4 A5L 
kpl A4 

4047 poistetaan 
4050 
4405 
4541 
4587.1 
4587.2 
5050 
5233 

poistetaan 
kpl A3L 
kpl A4 
poistetaan 
poistetaan 
kpl A4L 
kpl A5L 
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Tyomaarays rajavyohykkeelle 
Tavaraliikenne, sisallysluettelo 
Tavaravaunuston kayttomaaraykset 
Vaunuja ja kuljetusta koskevat erityis
maaraykset 
Vaunuston seuranta 
Junat 
Vahinko/Puuttumisilmoitus 
Konttien yms rahtisopimus 
Lisalehti, kontit 
Konttien yms rahtisopimus 
Lavatarra 

Myyntilasku 
Tyomaarainkortisto 
Henkiloliikennetulojen yhdistelma 

Laht./Saap. junien vaunupaivakirja 
Paineastian kayttolupa 

Yhdi s te lmakortti 
Sammuttimen tarkastus- ja huoltokortti 

Lisaksi seuraavat painotuotteet on uusittu sisalloltaan 
1518 
3558 
4348.2 
4440 
4683 
4683.2 

Kassantarkastuspoytakirja 
Sahkoradan vika- ja hairioilmoitus 
Sahkoalan turvallisuuskilvet liikkuvassa kalustossa 
Liikennealueen vaunutilanne 
Tuontitavaran tullausarvoilmoitus, tullilomake n:o 112s 
Tuontitavaran tullausarvoilmoitus, tullilomkake n:o 112s 

Hlt 157/572/80, 19.12.1980, VT 3/81 

Yte 
Lt 
Lt 

Lt 
Lt 
Lt 
Selke 
Mt 
Mt 
l~t 

Lt 

Tmt 
Tku knp 
Tlt 

Hki la 
Ktt 

Tku knp 
Hlt 
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LIPUTTAMINEN 

Asetuskokoelmassa on julkaistu: 

Laki Suomen lipusta (380/78). Annettu 26.5.1978. Voimaantulo 

1.6.1978. 
Asetus liputuksesta Suomen 1ipu1la (383/78). Annettu 26.5.1978. 
Voimaantu1o 1.6.1978. 

Edell& mainitun asetuksen 2 §:ss& on lueteltu vira1liset liputus

p&ivat, joina va1tion viraston tai 1aitoksen kayt5ssa oleval1e 
rakennukselle tai sellaisen rakennuksen a&relle on nostettava 
Suomen 1ippu. Virallisia 1iputuspaivia ovat: 

1) he1mikuun 28 paiva, Ka1evalan paiva, suomalaisen ku1ttuurin 
paiva; 

2) toukokuun 1 paiva, vappu, suoma1aisen tyon paiva; 

3) toukokuun toinen sunnuntai, aitien paiva; 

4) kesakuun 4 paiva, puolustusvoimain lippujuhlan paiva; 

5) kes&kuun 20 paivan ja 26 paivan va1inen lauantai, juhannus, 
Suomen lipun paiva; 

6) jou1ukuun 6 paiva, itsenaisyyspaiva; 

7) paivat, joina kansanedustajain vaalit toimitetaan, seka; 

8) paiva, jo1loin tasavallan presidentti astuu toimeensa. 

Naiden pako1listen liputuspaivien 1is&ksi 1iputetaan myos VR:lla 

vakiintuneen kaytannon mukaan ilman eri i1moitusta seuraavina 
paivina: 

1) helmikuun 5 paivana, Runebergin paivana; 

2) huhtikuun 9 paivana, Mikael Agricolan paivana; 

3) toukokuun 12 paivana, Sne1lmanin paivana; 

4) toukokuun kolmantena sunnuntaina, kaatuneitten muistopaivana, 

jol1oin liput 1asketaan puolitankoon kello 10-14 va1iseksi 
ajaksi; 

5) lokakuun 10 paivana, Aleksis Kiven paivana; 

6) 1okakuun 24 paivana, Yhdistyneitten kansakuntain p&ivana. 

3 
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Asetuksen 3 § :n mukaan va1tion virasto tai 1aitos saa 1iputtaa 
myos erityisena merkkipaivana ja mi11oin sen sijaintipaikkakun
na11a toimeenpannaan y1einen 1iputus (esim. ruotsinkie1isen vaes 
ton keskuudessa 1iputetaan marraskuun 6 paivana, ruotsinkie1is

ten paivanli). 

Ha11into-osasto i1moittaa (slihkee111i) muista erityisistli 1ipu

tuspliivistli (va1tiovierai1ut , VR:n merkkipaivlit jne). 

Vain kaytossa o1evat rakennukset 1iputetaan . Lipputangot on pois

tettava tyhjiksi pysyvasti jalineista rakennuksista ja miehittli

mattomi1tli 1iikennepaikoi1ta. 

Liputusajoista on salidetty asetuksen 4 §:ssa . Sen mukaan 1iputus 
a1kaa ke11o 8 ja palittyy auringon 1askiessa, kuitenkin viimeis
talin ke11o 21. Suomen1ipun pl:iivlin 1iputus a1kaa juhannusaattona 

ke11o 18 ja pliattyy juhannuspaivana ke11o 21 . Itsenaisyyspaivan 

liputuspaattyy ke11o 20 . Suru1iputuksen toimittamisesta (m.m. 
kaatuneitten muistopaivana) seka muista Suomen 1ippua ja 1iputta

mista koskevista seikoista on kaytannon ohjeita Suoma1aisuuden 

Liiton ju1kaisemassa vihkosessa "Suomen 1ippu 1978". Ko. vihkonen 

on jaettu painatusjaoston toimesta . 

(H1o n:o 859/09/.80, 10.12.1980 Hlt/Rt) VT 3/81 

ULKOMAAN VALUUTAN ~ruUNTOKURSSIT TAVARALIIKENNETTA VARTEN 

Tilitoimiston sahkee11a n:o 206, 31. 12.1980, on kansainvalisessa 

tavaraliikenteessa kaytettavia ulkomaan valuutan muuntokursseja 

muutettu 2.1.1981 lukien seuraavasti: 

100 !10llannin floriinia 185,00 mk 

100 Neuvostoliiton ruplaa 574,00 mk 

100 No rjan kruunua 76,50 mk 

100 sveitsin frangia 222,00 mk 
100 Tanskan kruunua 66,00 mk 

1 UIC frangi 1, 7 3 mk 
(N:o Tlt 4/230/81. 2.1 .81) VT 3/81 
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TILITYSSAANNON MUUTOKSIA 

Ti1ityssaannon 2. osan (Kotimainen tavaraliikenne) 1iitteeseen 
n:o 1 tehdaan seuraavat muutokset 1.1.1981 1ukien: 

Poistetaan Tornion ja Aanekosken kirjauskeskuksia ja niihin kuulu
via ti1ityspaikkoj~ koskevat merkinnat. 

Muutetaan Kemin ja Jyvaskylan kirjauskeskusten tilityspaikkoja 
koskevat merkinnat seuraaviksi 

347 Kemin kirjauskeskus 

Tili 1063 47-3 
(Rekisterointi Oulussa) 

354 Aavasaksa 

347 Kemi 
358 Ko1ari 
351 Tornio 

240 Jyvasky1an kirjauskeskus 
Tili 1062 40-3 
240 Jyvaskyla 
246 Lievestuore 
237 Petaj avesi 
254 Saarijarvi 
251 Suolahti 

245 Vaajakoski 
252 Aanekoski 

(Tlt 17/233/81, 6.1.1981) VT 3/81 

3 
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ITAINEN YHDYSLIIKENNE 

Suomen ja SNTL:n yhdysliikennetariffiin (VR 4784) ilmestyy lis~lehti 
n:o 8, toimitusohjeisiin (VR 4781) lisalehti n:o 4 ja rautatierajaso
pimukseen (VR 4782) lisalehti n:o 9. Lisalehdet tulevat voimaan 1.2. 
1981 lukien. Painatusjaosto jakaa lisalehdet. 
(Mt 2.1.81) VT 3/81. 

KANSAINVALINEN TAVARALIIKENNE, LANTINEN 

Julkaisuun "Kansainv~lista tavaraliikennetta koskevat toimitusohjeet, 
Lantinen" VR 4672, ilmestyy lisalehti n:o 4, joka on voimassa 1.1.1981 
lukien. Painatusjaosto jakaa lisalehden. 
(Mt 2.1.81) VT 3/81. 

KORJAUS LIIKENNEPAIKKOJEN VALIMATKAT -JULKAISUN LIITTEESEEN V JA 
KAPPALETAVARALIIKENNEPAIKAT -KIRJASEEN (VR 3726) 

Virallisissa tiedotuksissa n:o 47, 20.11.80 ilmoitettu Lepp~virran 
koodinumero oli virheellinen. Leppavirran oikea koodinumero on 718. 

POHJOISMAINEN TAVARATARIFFI (NGTV 9760) 

Pohjoismaisen vaunukuormatariffin 9760 lisalehdessa 12 (1.1.81) korja
taan seuraavat painovirheet: 
sivu VR 109 
135 - 145 km 6 lk 20 tannin yksikkohinta on oleva 32,4 
sivu 117 
Haaparannan siirtokuormauksen vahimpaan maksuun lisataan muistutus 1

) 

on oleva 150,00 1 ). 
(Mt 7.1.81) VT 3/81. 

KOTIMAISEN RAHTIKIRJAN TAYTTOOHJEET (VR 2657) 

Julkaisuun kotimaisen rahtikirjan tayttoohjeet (VR 2657) tehdaan seka 
uuden etta vanhan rahtikirjamallin tayton osalta seuraavat muutokset 
1.1.1981 lukien. 

g~§!_re~~!~!rle~e!!!L~~~~~22~l~~~= 

- Kentta 8 (Asiakasnumero) 
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Lisat&&n ohjetekstin j&lkeen huomautus: (ks . myos kentt& 58) . 

- Kentt& 10 (Rahtisopimusnumero) 
Lis&t&&n ohjetekstin ensimm&isen lauseen j&lkeen huomautus: (ks. 

myos kentta 58). 

Lisataan sopimustyyppien luettelon jalkeen uusi kappale : 

Jos lahetys kuuluu vuosirahtisopimukseen ja muita sopimuksia tai 
paatoksia ei ole, merkitaan vuosirahtisopimusnumero. 

- Kentta 17 (Asiakasnumero) 

Lis&t&&n kent&n loppuun huomautus: (ks . myos kentta 58) . 

- Kentt& 19 (Rahtisopimusnumero) 
Lisat&&n kentan loppuun huomautus: (ks . myos kentt& 58). 

- Kentat 30 ja 42 
Poistetaan ohjetekstista sanat: julkaisun "Liikennepaikkojen koodit " 
mukainen . 

- Kentta 44 (Punnitusmaksujen lukumaara/Desinriointimaksu) 
Muutetaan ensirr~ainen lause seuraavan sisaltoiseksi: 

Kentan vasemmanpuoleiseen osaan merkitaan peritt&vien punnitusmaksu

jen (punnittavien akselien) lukum&&r&. 

- Kentt& 46 (Vaunun numero/kappaletavaran merkit) 

Poistetaan viimeisesta kappaleesta sanat : "vaunukuorman rahtisopi 

musten t&yttamisohjeitten mukaisesti". 

- Kentta 52 (Tilavuus/Laskettu paino) 

Muutetaan ensimm&inen lause seuraavan sis&ltoiseksi: 
Merkitaan lahetyksen kookkuuden mukaan maaraytyva laskettu paino 

kilogrammoina . 

- Kentta 58 

Kentta otetaan kayttoon ja siihen lis&taan seuraava ohjeteksti: 

Merkitaan rahdinmaksajan nimi ja mahdollinen toimiyksikko, jos mak

saja on muu kuin kentassa 56 tai 57 mainittu lahettaj& tai vastaan
ottaja. 

3 
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T~ssa tapauksessa merkita~n todellisen rahdinmaksajan asiakasnumero 
ja mahdollinen sopimusnumero ,kenttiin 8 ja 10 tai kenttiin 17 ja 19 
siita riippuen, maksetaanko rahti lahtopaikalla tai maarapaikalla . 

- Kentt~ 64 (Pankkiyhteys) 
Lisat~an loppuun uusi kappale : 

Jos vaunukuormatavaran kuljetusmaksu - esim . sopimusrahtiin sisal

tyy "piilevana" kotiinkuljetusrahtia, noutorahtia tai molempia, on 

naiden osuus kokonaisrahdista merkittava yhtena summana erikseen 

vain rahtikirjan 1-osaan kenttaan 64 (kentan 65 Maksettu viereen) 
varustettuna tekstilla "kotiinkuljetus/nouto xxx,xx mk". 

- Koodiruutu 72 (Vaunuarvojen lukumaara) 

Uusitaan teksti kokonaan: 

Koodiruutuun 72, joka on rahtikirjan 1- osassa, merkitaan vaunukuor 
malahetysten osalta lahetykseen kuuluvien vaunuarvojen lukumaara. 
Asemavaunulle laadittuun yhteiseen rahtikirjaan (paarahtikirja) teh
daan vastaava merkinta . 
Merkinnan tulee nakya myos rahtikirjan 2-osassa . 

- Kohtaan 4 
Muutetaan 
Lisataan 

427-5 

359-0 

399-6 
482-0 

"Rahdittomat rahtikirjat" tehdaan muutokset: 
Enso-Gutzeit Oy:n nimi Enso-Gutzeit Osakeyhtioksi . 

Enso-Gutzeit Osakeyhtion kohdalle: 

- raakapuukuljetukset kaikki liikennepaikat 
vaunuryhmin 

- hakelahetykset Heinola 

- hakelahetykset 

- hakelahetykset 

Jyvaskyla 

Uimaharju 

Lisataan Tehdaspuu Oy : n kohdalle : 

387-1 - raakapuukuljetukset 
vaunuryhmin 

kaikki liikennepaikat 

Lisataan G. A. Serlachius Oy:n kohdalle: 
(011-7) lahetyspaikaksi Kolho 

Lisat~an uutena asiakkaana luetteloon: 

025 - 7 

449-9 

Metsahallitus 
- raakapuukuljetukset 

- raakapuukuljetukset 
vaunuryhmin 

sopimuksessa mainitut 
liikennepaikat 

" 
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- raakapuukuljetukset 
vaunuryhmin 

sopimuksessa mainitut 
liikennepaikat 

Y~~b~-~~b~!~!~i~~~!!!L~~~~~~Qbi~~~-1~1~121§_!~~!~~ 

- Kentl:it 3 j a 6 

Poistetaan ohjetekstista sanat: julkaisun "Liikennepaikkojen koodit" 
mukainen. 

- Kentta 14 (Vaunu, peite, kulj. sailio) 

Poistetaan viimeisestli kappaleesta sanat: "vaunukuorman rahtisopimus
ten tayttlimisohjeitten mukaise_sti". 

- Kenttl "Kuljetusohjeet" 

Lisltalin kent!in loppuun uusi kappale: 

Jos rahtip!iatoksen alainen llihetys kuuluu samalla rahtisopimukseen, 
niin ainoastaan rahtipaatoksen numero merkitaan. 

Jos lahetys kuuluu vuosirahtisopimukseen ja muita sopimuksia tai 
paatoksi!i ei ole, merkit!ian vuosirahtisopimusnumero. 

Vastaanottajan rahtip!iltos-, rahtisopimus- ja vuosirahtisopimusnume

ro merkitli!in rahtikirjan 4-osaan silloin, kun rahti maksetaan maarl
paikalla ja llhetys kuuluu vastaanottajan paatoksen tai sopimuksien 
alaisuuteen. Mlaraasemalla voidaan em. vastaanottajan p!i!itos- tai 
sopimusnumero merkit!i "Kuljetusohjeet"-kenttaan punaisella vlrill!i 

alleviivaten tai rengastaen, jotta se erottuu mahdollisesta llhett!i
jln sopimusnumerosta. 

- Kentt!i 22 (Punnitusmaksut/Desinfiointi) 

Muutetaan punnitusmaksujen merkitsemistl koskeva lause seuraavasti: 

Kent!in vasemmanpuoleiseen osaan merkitlln perittavien punnitusmak
sujen (punnittavien akselien) lukumaarl. 

- Kentt!i "Lask. kg" 
Muutetaan ensimmainen lause seuraavan sisaltoiseksi: 

Merkitaln lahetyksen kookkuuden mukaan ml!iraytyva laskettu paino 

kilogrammoina. 

- Kentt!i "L!ihett!ijan merkinn!it" 

Lislt!ian kentlin loppuun uusi kappale: 

3 
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Merkit~~n rahdinmaksajan n1rn1 Ja rnahdollinen toirniyksikko , jos rnak

saja on rnuu kuin kent~ss~ 1 tai 4 rnainittu l~hett~j~ tai vastaan

ottaja. 

T~ss~ tapauksessa rnerkit~~n todellisen rahdinmaksajan asiakasnurnero 

ja mahdollinen sopirnusnumero kenttiin 1, 4 ja Kuljetusohjeet siit~ 

riippuen, rnaksetaanko rahti l~hetysasernalla tai m~~r~asemalla (ks . 

rahtisopimusnumeron merkitsernisohjeet). 

- Koodiruutu 54 (Vaunuarvojen lukurn~~r~) 

Lis~t~~n kent~n loppuun seuraava lause: 

Merkint~ tehd~~n myos rahtikirjan 4-osan vastaavaan kohtaan rahti 

sopimusseurantaa varten . 

~ Kohtaan 4 "Rahdittomat rahtikirjat" t~hdli.l:!n muutokset: 

- Muutetaan Enso-Gutzeit Oy:n nimi Enso-Gutzeit Osakeyhtioksi 

Lisata~n Enso-Gutzeit Osakeyhtion kohdalle : 

427 -5 

359-0 

399 -6 

482 -0 

- raakapuukuljetukset 
vaunuryhmin 

- hakeHthetykset 

- hakel~hetykset 

- hakelahetykset 

Lisataan Tehdaspuu Oy:n kohdalle: 

387 -1 - raakapuukuljetukset 
vaunuryhmin 

kaikki liikennepaikat 

He inola 

Jyvaskyla 

Uimaharju 

kaikki liikennepaikat 

Lisataan G. A. Serlachius Oy:n kohdalle : 

(011-7) l~hetyspaikaksi Kolbo 

Lis~t~~n uutena asiakkaana luetteloon : 

025 -7 

4 49-9 

409-3 

Mets~halhtus 
- raakapuukuljetukset 

- raakapuukuljetukset 
vaunuryhmin 

" 
( N:o Yt 22417/61/80, 8 .1.1981) VT 3/81 

sopirnuksessa mainitut 
liikennepaikat 

" 
11 

T~YDENNYSHAKU SYKSYN 1981 KONDUKTOORIKURSSEILLE 

Rautatieopistossa syyskaudella 1981 j~rjestettaville konduktoorikurs

sei lle voivat hakea syksyll~ 1980 hakemuksensa j~tt~neiden lis~ksi 
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Helsingin, Kouvolan ja Sein&joen liikennepiireist§ ne henkil5t, 
- jotka ovat suorittaneet liikenneperuskurssin (alemman p§tevyystut

kinnon) 10.6.1977 tai aikaisemmin ja 
- joille kertyy 10 . 6.1981 menness& em. tutkinnon j§lkeist& palvelusta 

v&hint§§n nelj§ vuotta ja 
- joilla on ratapihaty5skentely§ junamiehen tai siihen verrattavissa 

teht§viss& v&hint&§n kuusi kuukautta. Mahdollisesti vajaa ratapiha

ty5skentelyaika voidaan kuitenkin t&ydent&& 31.3.1981 menness&. 

Kursseille pyrkimist& koskevat lomakkeelle VR 4819 tehdyt hakemukset 

on jatett&v& l&himm&lle esimiehelle viimeist&an 2.2.1981 (hakemuksia 

saa piirin toimistosta). 

Hakuedellytykset tayttavat hakijat kutsutaan 14.2.1981 Helsingiss&, 

Kouvolassa ja Seinajoella j§rjestett§v&an kelpoisuuskokeeseen, joka 
sis&ltaa laskennon ja §idinkielen (ruotsinkielisten osalta myos suo

menkielen) teht§via . 

Lisaksi hakijoille j&rjesteta§n 16.2. - 20.2 .·1981 v§lisena aikana Hel
singiss§ soveltuvuuskokeet my5hemmin ilmoitettavan ryhmajaon mukaan . 

Jos kursseille pyrkiva on osallistunut aikaisemmin jarjestettyihin 
kondukt55rikursseille pyrkivien kelpoisu~s- ja soveltuvuuskokeisiin, 
mutta ei ole tullut nimetyksi kursseille, on h&nen uuedelleen kurs

seille pyrkiessaan j&tett§v§ uusi hakemus. (Syksyll& 1980 hakemuksensa 
j&ttaneiden ei tarvitse tehda uutta hakemusta} . Kelpoisuuskokeeseen 
voi hakija talloin osallistua halutessaan uudelleen, mutta edellisen 
soveltuvuuskokeen tulos on edelleen voimassa valintap&&t5st& tehta

ess§. Soveltuvuuskokeen uusimista pidetaan suotavana aikaisintaan kol

men valivuoden jalkeen, ellei kokeen uusimiselle ilmene jotain erityi

sen perusteltua syyta . 

Muista kuin alussa mainituista liikennepiireista on syksyn 1981 oppi

laskiinti5t taytetty kokonaan aikaisemman haun perusteella. 

(N:o Lko 160/141/81, 7.1.81) VT 3/81 

3 
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EURAILPASS/EURAIL YOUTHPASS 

Vuoden 1981 alusta on EURAILPASSin ja EURAIL YOUTHPASSin lippumallia 

hieman muutettu (ks. oheista liitett&), V~rit ovat edelleen punai

nen ja kellanruskea. Vanhanmallisia lippuja voi kuitenkin esiinty& 

viel~ kevaan ja kes~n kuluessa. 

Lisaksi on otettu k~yttBBn uusi lippu: EURAIL YOUTHPASS, joka on voi

massa 1 kk. Lippujen kelpoisuusajat ovat n&in ellen seuraavat: 

EURAILPASS 15 pv, 21 pv, 1 kk, 2 kk ja 3 kk (Charter-matkojen 

yhteydess& voi esiinty~ myBs 7 pv:n EURAILPASS) 

EURAIL YOUTHPASS 1 kk ja 2 kk, 

Lippuja ei en~~ muoviteta koneella, vaan ne sijoitetaan avonaiseen 

muovikoteloon. 

Kaikki EURAILPASS- ja EURAIL YOUTHPASS -liput voidaan myyda avoimel

la paivam~ar~lla eli "OPEN DATE"-lippuna. 

Alla on kuva 15 paiv~n EURAILPASS-lipusta sellaisena kuin myyntitoi

misto luovuttaa sen asiakkaalle muovikoteloon taitettuna. 

DEAR TRAVELER 

1 . Your EURAILPASS Is not valid until the first and lest days of use are 
indicated on it by a railroad office BEFORE BOARDING A TRAIN. 
FAILURE TO DO SO WILL RESULT IN VALIDATION FEE 
EQUIVALENT TO 5 US - IN LOCAL CURRENCY L~VIED BY TRAIN 
STAFF. The Vdlui3t:on must be •nll lated w1thtn 6 months hom the 
d3te of •ssuanc$. 

2 1 he btltk of this ~hJ'I must he filled out and tho shp dr.tilched from the 
[URAILPASS hy tho til'lft'oad olttco at tllC t1mc of vohd<lt!Uil . 

3 Th•s shp w tll aui\o• ~t•co lo tho vahthty d<HOII shown on the 
EURAILPASS. fOR YeVR OWN PROTlCTION KEEP I r SEPARATE 
FROM YOUR PASS . Its prt,.scntauon can bo requl!sted by rail staff 
and will be compulsory sh~'urtf your tiCket get lost or stolen. 

Jos myyntitoimisto ei viela ole merkinnyt lipun ensimm&ista ja vii

meista kelpoisuuspaiv~~. ne voidaan merkit~ mill& tahansa asemalla 

Euroopassa. Kelpoisuusp&ivat tulee kirjoittaa seka itse lippuun ett& 
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lipun yhteydessa olevaan lislilipul<l<eeseen ("Validation slip"). 

Liitteessa on esimerl<l<i 15 pliivlin EURAILPASS-lipusta, jol<a on otet
tu ulos l<otelostaan leimattaval<si asemalla ennen sen ensimmliistli 
l<liytt51<ertaa. Lippu on ns. "OPEN DATE"-lippu, eli myyntitoimisto 
ei ole merl<innyt siihen l<elpoisuusail<oja. 

Tlissa tapaul<sessa asema saattaa lipun voimaan seuraavasti: 

- Asema merkitsee pliivlileimansa lipun oikeaan yla- ja alal<ulmaan 

ruutuun "Validating office", ja 

- kirjoittaa ensimmliisen ja viimeisen l<elpoisuuspliivlin niita varten 

tarl<oitettuun kohtaan itse lipussa sel<li lislilipukkeessa, jol<a muo
dostaa lipun alimman osan. 

Taman jlilkeen alin osa irrotetaan ja ojennetaan matkustajalle kote
loon sijoitetun lipun l<anssa. 

Mil<lili ensimmliinen ja viimeinen kelpoisuuspliiva on jo merl<itty lip
puun myyntipail<an toimesta, merkitaan ainoastaan pliivlileima ruutui
hin, joissa lukee "Validating office". 

Mikali matkustaja esittaa junassa sellaisen EURAILPASS- tai EURAIL
YOUTHPASS-lipun, josta nama merl<innat puuttuvat, ne tel<ee junan kon
dukto5ri. Kelpoisuuspaivat l<irjoitetaan sekli itse lippuun etta li
slilipukkeeseen ja leiman paikalle kirjoitetaan: VR, _pliivliys, junan 

numero ja allekirjoitus sekli varustetaan selvallli lavistysmerkillli 

tai leimalla. Lislilipuke annetaan matl<ustajalle. Kondukt05ri perii 
merkintojen tekemisesta junassa 19 marl<an suuruisen mal<sun. Kuitti

na l<liytetaan rahastuslipul<keita. 

(Mt 31041/662/Bl, 8.1.1981) VT 3/81 

3 
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"OPEN DATE"-lippu 

Va!id4rif. .. -~lf.~•- - ·---· Sen aseman p1l.iv: 
l(leima , jolla li; 

esiteti:ian ennen 
simm1iist1!. matka. Myyntipaikan 

p1!.ivaleima ---t 

laaulrgcWce 

CD ~Oie"il 

CD a 1. JAI. !S8f I 
G 

• 'OIIa dckat 11 •trlcklv personal and not tr1111f-blto. 
I'Nsantallon of pauport Ia compulaory. 

• T ampari1111 Of altafatlan of tha tick at renclafa lt void. 

• Furtherlnfonne11on sea revansa side and EURAJLMAI'. 

Lippu 
tasta 

Mr, Mrs 
etu- ja s 
pass in 

Kotimaa 

X) l Mik1ili EP myyd 
4 - alle l2-vu 
tiaalle lapse 

"!t1l.m1!. kolmio le. 
."taan pois ja 1 r., ... tilityk 

iiliiioo*'-llli~llla'i~"" Ensimmainen ~ 
viimeinen ke~ 
suusp1l.iv1!.. 

L:--1 _ __, v1it j a kk: t 
merkit1!.1!.n 01~ 
Kaytet1l.1!.n ku 
karki- tai h 

:~------~------~·~ 

Passin numero 
Haltijan d~. ~e~~F 
joitus (merki 
t1l.v1!. ennen en 
simm. matkaa 
Lis1!.lipuke i 
tetaan ja anne
taan asiakkaalle 
lipun mukana 

kyn&a I 
Ensimm. kelp. 
6 kk:n kulue1 
myyntip1!.iv1is 

/ lukien! 

' 

(- pu myyd1l.1!.n 4 
le 12-vuotia 

Haltijan nimi j~r~;t~§§~~~~Fi~~~~~~~~~~~ passin numero.......,.. 

Rasti, mik1l.ll' 

Sen aseman plU: 
leima, j ella 

Myyntitoimiston 
p1iivaleima ~ 

X) Mikali matkustaja on ostanut EUROPABUSRIDER
li--pukkeen (i-tseliimautuva "tarra"), joka oi
keuttaa matkustamaan tietyill~ EUROPABUS
reiteilla, on lipuke 
kiinnitetty t1!.h1in 
kohtaan (lipukkeen 
kuva oikealla). 

Mo.ooot1 -e ElY 1 manU. 

EUROC>ASUSRIC~· ......... ~ '1¥e* 

~~~ThPASS -.1Z"] 'fS'IJ 

~sitetil.lin enn 
ensimm1iist1!. m 

XX) Mikali matkustaja 
ostanut EUROPABUS 
lipukkeen, sen nu 
en merkitty t1ih1in, 
tapauksessa siis: 
123456/00012 
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VR KAUKOKIRJOITINVERKKO 

A. Helsingin uuden kaukokirjoitinkeskuksen k~yttoonotto 

Helsingin liikennepiiriin on asennettu uusi kaukokirjoitin

keskus, joka otetaan k~yttoon lauantaina 17. tammikuuta 1981 

klo 10-20. Keskus on samanlainen kuin Tampereella ja Kouvolas

sa. 

Helsingin uudet tilaajanumerot 

Helsingin keskusalueen tilaajien (liittymienlnumerointi muut

tuu siten, etta alanumerot ovat uuden keskuksen k~yttoonoton 

j~lkeen nelinumeroisia. Kaukokirjoitintilaajien numeroiden 

eteen tulee numerot 11. Siten esimerkiksi Pasilan junatoimis

ton uusi numero on 1121. Pieks~maen ja Oulun keskusalueilta 

valittaessa Helsingin keskusalueelle otetaan edelleen suunta

numerot 91 ensin. Pasilan junatoimiston kirjoitin valitaan 

siten n~ilt~ keskusalueilta, esimerkiksi Oulusta, numerosar

jalla 91 1121. Uudet Helsingin keskusalueen kaukokirjoitin

tilaajanumerot ovat 8.10.1980 p~iv~tyss~ piirustuksessa Stt II 

2 352 25 "VR kaukokirjoitinverkko Pieksam~en ja Oulun keskus

ten kaukokirjoitinliittymille". Helsingin, Kouvolan ja Tampe

reen keskusten kaukokirjoitintilaajia (liittymi~) varten on 

erillinen luettelo, piirustus Stt II 2 352 40 "VR kaukokirjoi

tinverkko Helsingin, Kouvolan ja Tampereen keskusten kaukokir

joitinliittymille", p~iv~tty 8.10.1980. Sita k~yttav~t vain 

Helsingin, Kouvolan ja Tampereen keskusten kaukokirjoitinti

laajat. Muut k~ytt~v~t aikaisemmin mainittua luetteloa. ~ 

telot tulevat voimaan lauantaina 17. tammikuuta 1981 klo 20. 

Helsingin keskuksen tilaajat ottavat paikallisyhteyden uusil

la nelinumeroisilla liittymanumeroilla. Muualle VR:n verkossa 

valitessaan Helsingin keskuksen tilaajat k~ytt~vat vastaavia 

neljaa numeroa nykyisest~ poiketen. Kouvolan keskuksen vanho

ja tilaajanumeroita ennen valitaan 71, Tampereen 31, Pieksa

maen 81 ja Oulun 61. Esimerkiksi naissa keskuksissa olevat 

koekoneet valitaan Helsingin keskusalueelta numeroilla 7160 

Kouvolassa, 3160 Tampereella, 8160 Pieksamaell~ ja 6160 Oulus-

3 
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sa. 

Nappainvalinta 

Helsingin keskusalueella valinta toiselle tilaajalle suorite

taan nappaimiston avulla uuden keskuksen tultua kayttoon. Nu

merolevya ei saa silloin enaa kayttaa Helsingin keskusalueel

la. Nappainvalinta tarkoittaa sita, etta haluttu numero anne

taan keskukselle kaukokirjoittimen numeronappaimilla. Valinta 

paatetaan aina + merkilla. 

Valittavaa numeroa lukuunottamatta yhteyden muodostaminen ja 

purkaminen Helsingin keskusalueelta tapahtuu muutoin siten 

kuin tahankin asti. 

Erityisohjeet Helsingin keskuksen kaukokirjoitinliittymille 

Helsingin keskuksen kaukokirjoitinliittymille annetaan eril

liset ~hjeet, joiden jakelusta huolehtii Helsingin sahkoalue. 

HELSINGIN UUDEN KAUKOKIRJOITINKESKUKSEN K~YTTtltlNOTON AIKANA 

ON KAUKOKIRJOITINLIIKENNE HELSINGIN KESKUSALUEELLE JA HEL

SINGIN KESKUSALUEELTA KIELLETTY. Kayttoonoton ajankohta on 

valittu vahaisimman liikenteen aikaan ja pituudeltaan mahdol

lisimman lyhyeksi, jotta kaukokirjoitinliikennetta hairittai

siin mahdollisimman vahan. Kayttoonoton aikana lahetettavik

si tarkoitetut sanomat voi valmistaa reikanauhalle ja lahet

taa normaalin liikenteen ollessa taas mahdollinen. 

B. Yhteisanto VR:n kaukokirjoitinverkossa 

Muutoksia ohjeisiin Ko 1274, 27.10.1971, Ko 2181/434/77,3.6. 

1977 ja Ko 2473/434/80, 20.2.80 

Helsingin uudessa kaukokirjoitinkeskuksessa on toisenlainen 

yhteisanto kuin vanhassa keskuksessa. Uuden keskuksen yhteis

antopalvelua MAS (Multi-Address Service) voivat Helsingin 

keskuksen kaukokirjoitintilaajien lisaksi kayttaa myos muiden 

keskusten kaukokirjoitintilaajat. Tassa ohjeessa esitetaan mi-
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ten Helsingin uuden kaukokirjoitinkeskuksen yhteisantopalve
lua kaytetaan. 

Helsingin uuden keskuksen kaukokirjoitinliittymista ei voi 

enaa kayttaa Oulun ja Pieksamaen keskusten yhteisantolaittei

ta (SAM). Pieksamaen ja Oulun keskusten kaukokirjoitintilaa

jat voivat kayttaa naiden keskusten yhteisantolaitteita edel

leen seka Helsingin, Kouvolan ja Tampereen keskusten yhteis

antopalvelua (MAS). Yht~isantolaitteiden kayttoon patevat 

edelleen ohjeet Ko 1274, 27.10.1971 silla muutoksella, etta 

Helsingin, Tampereen ja Kouvolan keskusten tilaajat eivat voi 

kayttaa Pieksamaen ja Oul.un keskusten yhteisantolaitetta. Hel

singin, Tampereen ja Kouvolan keskusten yhteisantopalvelun 

kaytosta annetaan seuraavat erilliset ohjeet. Nama ohjeet tu

levat voimaan Helsingin uuden kaukokirjoitinkeskuksen kayttoon

oton yhteydessa. 

Helsingin, Kouvolan ja Tampereen kaukokirjoitinkeskusten yh

teisantopalvelu 

a) Y 1 e i s o h j e i t a 

1. Helsingin uudessa kaukokirjoitinkeskuksessa on sam?nlai

nen yhteisantopalvelu MAS (Multi-Address Service) kuin 

Kouvolan ja Tampereen nykyisissa kaukokirjoitinkeskuksis

sa. Yhteisantopalvelun avulla sanoma voidaan samanaikai

sesti antaa 2 ••• 8 vastaanottajalle. 

2. Yhteisantoon halutut yhteydet on otettava sellaisessa 

jarjestyksessa, etta seuraavien valintojen ajaksi odotta

maan . jaavat yhteydet ovat mahdol1isimman halpoja. Ensin 

on siis va1ittava omaan keskukseen liitetyt paikal1isyh

teydet ja viimeksi muil1e paikkakunnille ulottuvat yhtey

det. 

b) Y h t e i s a n t o p a 1 v e 1 u n 

H e 1 s i n g i n, K o u v o 1 a n 

k a y t t 5 o h j e 

j a T a m p e -
r e e n k e s k u s t e n k a u k o k i r j o i t i n-
1 i i t t y m i 1 1 e 

3 
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1. Painetaan kytkinlaitteen varusnappia ~. Kaukokirjoitin 

k~ynnistyy ja p~iv~ys ja kellonaika kirjoittuvat paperil

le kuten tavallista yhteytt~ muodostettaessa. 

2. Valitaan 181 (Helsingin MAS), 781 (Kouvolan MAS) tai 381 

(Tampereen MAS), eli kirjoitetaan numeron~pp~imill~ 181 + 

tai 781 + tai 381 + 

3. Yhteisantopalvelu (MAS) kirjoittaa tunnuksensa MAS HKI, 

MAS KV tai MAS TPE, kysyy kaukokirjoittimen tunnuksen ja 

kirjoittaa GA, jonka j~lkeen voidaan suorittaa valinta. 

4. Kirjoitetaan numeron~ppaimilla kaikkien valittavien osoi

tekoneiden numerot erotettuina toisistaan pilkuilla tai 

merkeilla "paluu (~) ja "uusi rivi (:)". Siten numerot 

kirjoittuvat allekkain. Viimeisen numeron jalkeen anne

taan "+". 

5. Keskus muodostaa yhteyden ensimmaiseen osoitekoneeseen ja 

pyytaa sen nimen (tunnuksen) 

6. MAS kirjoittaa sarjanumeron (1. ensimmaiselle yhteydelle, 

2. seuraavalle jne.) jota seuraa osoitekoneen nimi(tunnus) 

1. MAS toistaa vaiheet 5 ja 6 kaikkien osoitekoneiden osalta. 

Saatuaan kunkin osoitekoneen nimen MAS kirjoittaa osoite

koneelle tekstin 

MAS MOM 

Jos yhteytta ei voida muodostaa jollekin osoitekoneelle, 

MAS kirjoittaa valinnan suorittaneelle koneelle osoite

koneen nimen sijasta ilmoituslyhenteen. 

Naita ovat 

OCC = osoitekone on varattu 

DER = epakunnossa 

NP asianomainen ei ole kaukokirjoitinliittyma 

NA = liikenne tilaajalle ei sallittu 

NC = yhteydet varattu 

DF olette yhteydessa haluamanne liittyman 

kanssa 
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8. Kun v11meisen osoitekoneen nimi on k1rjoittunut va1innan 

suorittanee11e konee11e, MAS kirjoittaa OF, yhteys muodos

tettu, sek~ kysyy vie1~ 1~hetyskoneen nimen (tunnuksen). 

9. L~hetet~~n kaukok1rjo1tinsanoma 

10. Sanoman p~~tytty~ kirjoitetaan ne1j~ F-kirjainta yhteyden 

purkamiseksi: 

FFFF 

11. MAS pyyt~~ kunkin osoitekoneen nimen ja kirjoittaa neva-

1innan suorittanee11e konee11e. Kutak1n n1me~ ede1t~~ sa

ma sarjanumero ku1n yhteytt~ muodostettaessa. Jos jokin 

osoitekone on kytketty pois yhteisannosta sanoman s11rron 

aikana sen sarjanumeroa e1 seuraa nim1 vaan teksti 

DER CON xxx.x MIN 

Tekstiss~ XXX.X osoittaa miten monta minuuttia yhteys t~

h~n osoitekoneeseen o11 kunnossa. 

c) Y h t e i s a n t o p a 1 v e 1 u n k ~ y t t o o h j e 

P 1 e k s ~ m ~ e n j a 0 u 1 u n k e s k u s t e n 

k a u k o k i r j o i t i n 1 1 i t t y m i 1 1 e 

1. Va1itaan numero 91 181 (He1sing1n MAS), 97 781 (Kouvo1an 

MAS) tai 93 381 (Tampereen MAS) normaa1isti, numero1evy~ 

k~ytt~en 

2. Jatketaan b-1uvun, yhte1santopa1ve1un k~yttoohje Kouvo-

1an ja Tampereen keskusten kaukokirjoit1n1iittymi11e,koh

dasta 3. 

T~m~n j~1keen va11nnat suor1tetaan numeron~pp~imi11~. 

Numero1evy~ ei saa k~ytt~~ yhteisannon a1kana (ohjeen 

b-1uvun kohdat 3-11) 

C. Va1intamenette1y y1eiseen te1ex-verkkoon 

Va1intamenette1y y1e1seen te1ex-verkkoon muuttuu He1s1ng1n 

uuden kaukokirjoitinkeskuksen k~yttoonoton j~1keen yks1por-

3 
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~iseksi . T~m~ tarkoittaa sit~, ett~ koko valintanumero anne

taan keskukselle yhdell~ kertaa . En~~ ei j~~d~ odottamaan 

kaukokirjoittimen k~ynnistymist~ (Oulun ja Pieks~m~en keskus

alueellal tai DF-merkki~ (Helsingin, Kouvolan ja Tampereen 

keskusalueilla). 

Valinta yleisen telex-verkon tilaajaan 32 129 (Oulun asema) 

suoritetaan eri keskusalueiden liittymilt~ seuraavasti: 

Helsingin, Kouvolan ja Tampereen keskusten tilaajat n~pp~ile

v~t 032129 + 

Oulun ja Piekslmlen keskusten tilaajat valitsevat numerole

vylll 91032129 

(Stt 2003/434/81, 2.1.1981) VT 3/81 

KARJAAN JA HANGON PU~ELIN

KESKUSTEN SUUNTANUMERO

MUUTOKSET 

Karjaan ja Hangen puhelinkeskusten suuntanumeret muutetaan 

29 . 1,1981 kle 16.30- 17.00 seuraavasti: 

1) Karjaan keskus 

nykyinen numero 926 peistuu kaytosta ja tilalle 

culee 914 

2) Hangen keskus 

nykyinen numere 927 peistuu klytostl ja tilalle 

tulee 915 

Muuteksen jllkeen naihin keskuksiin ei enaa veida seittaa vanheilla 

suuntanumereilla. 

Muilta esin puhelinliikenne sailyy ennallaan. 

(Sth 2022/434/81, 5.1.1981) VT 3/81 

J 
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AVOIMIA VIRKOJA JA TOTMIA 

Korjaus VT:iin 1/81: toimistosihteeri V 9 (1 Kaj) tulee ella toimisto
virkailija V 9 (1 Kaj). 

Insinoorin virka (V 28) toistaiseksi Helsingin varikolla (1 vaunuhuol
lon p~~llikko). Rautatiehallituksen p~~johtajalle osoitetut kirjalliset 
hakemukset on toimitettava rauta~iehallituksen kirjaamoon viimeistaan 
11 . p~iv~n~ helmikuuta 1981 ennen viraston aukioloajan pa~ttymista . 

3 

Ratainsinoorin (V 27) virka , toistaiseksi Tampereen ratapiirin toimis
tossa (Tampere) ja yp insinoorin (V 28) virka , toistaiseksi rautatie
hallituksen rataosastolla. Ratainsinoorin viran osalta rautatlehalli
tukselle ja yp insinoorin viran osalta rautatiehallituksen paajohtajal l e 
osoitetut hakemukset on toimi ettava rautatiehallituksen kirjaamoon 
viimeistaan 11.2.1981 ennen viraston aukioloajan paattymista . 

Koneinsinoor:i,n. virka (131 ) , toista.iseksi Pasilan konepajalla seka 
kaksi yliteknikon virkaa (V 23), toistais:ksi Turun konepajalla, 

Koneinsinuorin virkaan tarkoitc~ut rautatiehallitukselle osoite
tut ,ia Yli teknikon virkoihin tarkoi tetut koneosaston johtajalle 

osoitetut kirjalliset hakemukset on toimitcttava rautatiehallituk
sen kirjaamoon viimeistaan 9 paivana helmikuuta 1981 ennen. viras
ton aukioloajan paattymista. 
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NIMITYKSII\ 

R a t a o s a s t o: rataesimiehen (V 15) toimiin (Mr) raidemies Veikko 

Ka1ervo M a n n i n e n, (Lr) raidemies Esa Juhani M o i s i o ja (Tpe, 

turva1aitetyotl turva1aiteasentaja Martti Ensio M a t i k a i n e n seka 

toimistovirkai1ijan (V 13) toimeen (Hki rpt) y1im . toimis ovirkailija 

(V 11) Airi Marjatta K e i s a n e n . 

R a t a o s a s t o: rataesimies (V 15) Yrjo 01avi M e 1 1 a n e n, 

Helllnkl 1981 . Vollion peinl1uokeskuo 



Toimitus: Rautatiehallitus, 
tiedotuspalvelu puh 3167 

1981 
N:o 4 
22.1 . 1981 

Virantoimituksesta tai tyoteht~vist~ aiheutuneiden vahinkojen 
korvaaminen 

Valtionrautateiden urhei1utoimikunta vv. 1981-1982 

Rahtiluotto 
Soti1askuljetuskirjojen L-osien 1~ett~en 

Ti1iohjes~on sove1tamisohjeiden muutos 

Liikennepaikkojen ~1imatkat -julkaisu 

Matkalippua1ennuksia 
TKM-julkaisu 

Ratapihojen 1iikennoimiss~ot 
RAMO:n osa 12 ja HIM), muutos 

Avoimia virkoja ja toimia 
Nimityksi~ 

Eroja 

128l00078K-55g 
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VIRANTOIMITUKSESTA TAl TY~TEHT~VIST~ AIHEUTUNEIDEN VAHINKOJEN 

KORVAAMINEN 

Asetuskokoelmassa on julkaistu: · 

N: o 794. 

L a k i 

valtion virantoimituksesta tai tyoteht~v~st~ aiheutuneiden er~i

den vahinkojen korvaamisesta. 

Annettu Helsingiss~ 5 pijiv~n~ joulukuuta 1980 . 

Eduskunnan p~~toksen mukaisesti s~~det~~n : 

1 §. 
Jos valtion palveluksessa eleva henkilo on virantoimituksen tai 

tyoteht~v~n johdosta joutunut hyokk~yksen kohteeksi taikka virka

tai tyoteht~v~~ suorittaessaan on kohdannut vastarintaa ja h~nen 

vaatetuksensa, h~nell~ mukana ollut esine tai h~nen k~ytoss~~n or 
lut kulkuv~line on sen johdosta vahingoittunut , on h~nell~ oike

us saada valtion varoista korvaus n~in syntyneest~ vahingosta . 

Laki on sama , milloin edell~ mainittua omaisuutta on vahingoitet 

tu virkatoimen tai tyoteht~v~n vuoksi tahi vahingoittunut virka

toimesta tai tyoteht~v~st~ johtuvien erityisten olosuhteiden vu~ 

si . 

Sill~ , joka on ollut apuna 1 momentissa tarkoitetussa virkatoime~ 

sa tai tyoteht~v~ss~ , on sama oikeus korvauksen saamiseen . 

2 §. 
T~ss~ laissa s~~detyn korvauksen myont~~ ja suorittaa valtiokont 

tori . 

3 § . 
Korvausta on haettava kolmen kuukauden kuluessa siit~ p~iv~st~ , 

jona vahingon k~rsinyt sai tiedon vahingon tapahtumisesta . Erit~ 

sest~ syyst~ valtiokonttori voi ottaa k~sitelt~v~kseen myohemmin

kin tehdyn hakemuksen . 

4 § . 

Kun t~m~n lain mukaan on suoritettu korvausta valtion varoista , 

on valtiolla oikeus saada vahingon aiheuttajalta tai muulta kor 

vausvelvolliselta takaisin t~m~n korvausvastuuta koskevien perus 

teiden mukainen m~~r~ . Takautumisoikeuden k~ytt~misest~ p~~tt~~ 

valtiokonttori . 
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5 § . 

Tarkemmat s~annokset t~m~n lain t~ytantoonpanosta annetaan ase

tuksella . 

6 §. 
T~m~ laki tulee voimaan 1 p~iv~n~ tammikuuta 1981 . Sill~ kumotaan 

virkatointa suoritettaessa aiheutuneiden vahinkojen korvaamises 

ta er~iss~ tapauksissa 29 p~iv~n~ joulukuuta 1967 annettu laki 

(626/67) siihen myohemmin tehtyine muutoksineen . 

Ennen tam~n lain voimaantuloa syntyneen vahingon korvaamiseen so

velletaan aikaisempaa lakia . 

N:o 881. 

A s e t u s 

valtion v i rantoimituksesta tai tyoteht~v~sta aiheutuneiden er~i 

den vahinkojen korvaamisesta . 

Annettu Helsingissa 19 paiv~n~ joulukuuta 1980 . 

Valtiovarainministerion toimialaan kuuluvia asioita k~sittelem~an 

m~~r~tyn ministerin esittelyst~ s~~det~~n valtion virantoimituk

sesta tai tyoteht~v~st~ aiheutuneiden er~iden vahinkojen korvaa 

misesta 5 p~iv~na joulukuuta 1980 annetun lain (794/80) 5 §:n no 

jalla : 

1 §. 
Hakemus korvauksen saamiseksi virkatointa tai tyoteht~va~ suori

tettaessa aiheutuneesta vahingosta on toimitettava val~iokontto

rille . Valtiokonttori voi tarvittaessa pyyt~a lausunnon silt~ vi

rastolta tai laitokselta, jonka palveluksessa hakija on . 

2 §. 
Hakemukseen on liitettav~ asiassa laaditut tutkintapoyt~kirjat 

tai , jollei niita ole laadittu , muu luotettava selvitys tapahtu

masta sek~ selvitys vahingosta ja muu tarpeellinen naytto. 

3 §. 
Tam~ asetus tulee voimaan 1 p~iv~n~ tammikuuta 1981. 

Edella olevan mukaan rautatiehallitus ei enaa 1 . 1.1981 lukien k~

sittele valtion virantoimituksesta tai tyoteht~vast~ aiheutur~i-

4 
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den vahinkojen korvaamisasioita , vaan ne kas i ttelee valtiokontto 

r i. 

(N : o Hlo 16 / 010/81 , 7 . 1 . 1981) VT 4 /81. 

VALTIONRAUTATEIDEN URHEILUTOIMIKUNTA vv . 1981- 1982 

Rautatiehallitus on nimennyt edustajikseen Valtionrautateiden ur

heilutoimikuntaan puheenjohtajaksi apulaisjohtaja Erkki Niemisen 

ja jaseneksi liikennetarkastaja Veikko Laurikaisen seka muiksi ja

seniksi tehtyjen esitysten perusteella eri jarjestojen edustajina 

vv . 1981 - 1982 seuraavat henkilot : 

Rautateiden Urheilun Tuki - saatio 

Rautatielaisten Liitto r . y . 
Rautatievirkamiesliitto r . y . 

Veturimiesten Liitto r .y . 

edustaja nimetaan myohemmin 

tyonjohtaja Ensio Helminen 

liikenneohjaaja Heikki Karhu 

veturinkulj et taj a Edmund :~yman 

VR Urheilun eri piirien edustajina on toimikuntaan nimetty : 

Helsinki 

Etela - Suomi 
Varsinais - Suomi 

Hame - Satakunta 

Pohjanmaa 
Pohjois - Suomi 

Sa vo- Kai!l'JU 
Keski-Suomi 

Kaakkois - Suomi 
Pohjois- Karjala 

tyonjohtaja Erkki Hakokankare , Pasilan konepaja 

yl iteknikko Jalo Vainio , Hyvinkaan konepaja 

asemapaallikko Veikko Lehto , Uusikaupunki 

jarjestelymestari Pentti Vellinki , Tampere 
veturinkuljettaja Kustaa Rinkineva, Seinajoki 

yliteknikko Olavi Toivonen , Oulu 

varastomestari Gunnar Niiranen , Kuopio 

kuormausmestari Martti Ai jo , Pieksamaki 

junamies Antti Farviainen , Kouvola 
ylikonduktoor i Esko Huikuri , Joensuu 

(N : o RH 7/051/81 , 5 . 1 . 1981) VT 4 /81 
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RAHTILUOTTO 

Rajattoman 1uotto-oikeuden kaiki11a 1iikennepaikoi11a omaavista 

asiakkaista 1aadittuun tietokone1istaan tehdaan va1ittomasti 

seuraavat muutokset. 

Luette1oon 1isataan 

640615 Pami1o Osakeyhtio 81280 UIMAHARJU 

655761 Pitkapuu Oy PL 41 00371 HELSINKI 37 

659110 Puukeskus Oy/ Mahogaanina1ue 08100 LOHJA 10 
Ja1opuuosasto 

Seuraavien asiakkaiden osoitteet muutetaan. 

631630 Oy Rail trans Ltd PL 240 00171 HELSINKI 17 

638049 Enso-Gutzeit Osakeyhtio 59100 PARIKKALA 
Parikka1an tehdas 

640102 Enso-Gutzeit Osakeyhtio 55800 IMATRA 80 
Kaukopaan tehtaat 

640151 Enso-Gutzeit Osakeyhtio 55800 IMATRA 80 
Tainionkosken tehtaat 

640201 Enso-Gutzeit Osakeyhtio 55100 IMATRA 10 
Imatrankosken tehdas 

640250 Enso-Gutzeit Osakeyhtio PL 62-63 48101 KOTKA 10 
Kotkan tehtaat 

640300 Ens~-Gutzeit Osakeyhtio 81750 PANKAKOSKI 
Pankakosken tehtaat 

640359 Enso-Gutzeit Osakeyhtio PL 4 15701 LAHTI 70 
Lahden tehtaa t 

640409 Enso-Gutzeit Osakeyhtio PL 62 00501 HELSINKI so 
Va11i1an varasto 

640441 Enso-Gutzeit Osakeyhtio PL 3 18101 HEINOLA 10 
Heino1an tehtaat 

640458 Enso-Gutzeit Osakeyhtio 40900 SAYNATSALO 
Parviaisen tehtaat 

640508 Enso-Gutzeit Osakeyhtio PL 25 48601 KARHULA 
Insu1iittitehdas 

640557 Enso-Gutzeit Osakeyhtio 49420 HAMINA 2 
Summan tehtaat 

640607 Enso-Gutzeit Osakeyhtio 81280 UIMAHARJU 
Uimaharjun tehtaat 

640706 Enso-Gutzeit Osakeyhtio PL 34 57101 SAVONLINNA 10 
Konepaj a 

640805 Enso-Gutzeit Osakeyhtio 55800 IMATRA 80 
Metsaryhma 

6.40854 Enso-Gutzeit Osakeyhtio PL 309 00101 HELSINKI 10 
Keskusha11into 
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640862 Enso-Gutzeit Osakeyhtio 55800 IMATRA 80 
Kotimaan kuljetusosasto 

640888 Enso-Gutzeit Osakeyhtio PL 14 48601 KARHULA 
Konepajaryhma teollisuus-
palvelu 

640896 Enso-Gutzeit Osakeyhtio 16800 KOSKI H.L. 
Kosken saha 

656512 Cyproc Oy PL 44 02401 KIRKKONUMMI 

656520 Moveco Helsinki Oy Veromiehen- 01510 VANTAA 51 
teollisuusalue 

Tilitoimiston kirjanpitojaostossa luottosopimuksia hoitavan toimis

tosihteerin puhelinnumero on vaihtunut. Uus'i numero on 3670. 

(Tlt 49/24/81, 14.1.81) VT 4/81 

SOTILASKULJETUSKIRJOJEN L-OSIEN LAHETTAMINEN 

Sotilaskuljetuskirjojen L-osat on 1ahetettava luottolaskun maksajal-
1e viikoittain. Luottokauden vaihtuessa keskella viikkoa on kuljetus
kirjat lahetettava myos vajaalta viikolta. 
(N:o Tlt 58/24/81, 15.1.81) VT 4/81 

TILIOHJESAANNUN SOVELTAMISOHJEIDEN MUUTOS 

Ti1iohjesaannon 23 §:n rahti1uottoa koskevat sove1tamisohjeet, 
jotka on ju1kaistu VT:ssa 33 a/75, on uusittu. Sama11a on niiden 
numerointi muutettu. Painatusjaosto suorittaa saannon uusien 1eh
tien painatuksen ja perusjake1un. (Tlt no 41/233/81, 13.1.81) VT 4/81 
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LIIKENNEPAIKKOJEN V~LIMATKAT - JULKAISU 

1 . 2.1981 lukien muutetaan Hovinsaaren alaiset syrj~raiteet seuraavasti : 

Hovinsaari 

Teollisuusraiteet 
740 

Tarkkelystehtaan 
raiteet 
741 

Oljysatama : 
Esson raiteet 
742 

Keskon raide 
744 

Palkin raide 
743 

Puistolan raide 
746 

Shellin raide 
748 

2 

Suomen Petroolin raide 
749 

Myllyn raide 
745 

Valmetin raide 
747 

Sokerikemian raide 

Yhtyneet Paperitehtaat 
Oy : n raide 

3 4 

Hos 4 . 

Hos 4 . 

Hos 4. 

Hos 4 . 

Hos 4. 

Hos 4 . 

Hos 4 . 

Hos 4 . 

Hos 4. 

Hos 4 . 

(N : o Lko 31054/67/81 , 14 . 1 . 81) , VT 4/81 . 

5 6 
Tt Kotkan Teollisuuskiinteis 

tot Oy : t~ ja sen vuokra 
laisia varten 

Tt Suomen Sokeri Oy :n Tarkke 
lystehdasta varten . 

Tt Esso Oy : t~ varten 

Tt Kesko Oy : t~ varten 

Tt Palkki Oy :ta varten 

Tt 

Tt Shell Oy : t~ varten 

Tt Suomen Petrooli Oy : ta 
varten 

Tt Vaasan Hoyrymylly Oy : ta 
varten 

Tt Valmet Oy : ta varten 

Sokerikemia Oy :ta varten . 
T lahtevaa kappaletavaraa 
varten asema- ja aluevau 
nujen rajoissa 

Yhtyneet Paperitehtaat Oy : 
ta varten . T lahtevaa kap 
paletavaraa varten asema
ja aluevaunujen rajoissa . 
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MATKALIPPUALENNUKSIA 
Helsinki (lyhinta tieta); 26.-30 . 1 . 1981 
SUOMEN MESSUT; Vaatetusteollisuuden ennakkonayttely 

Asiakaskortin esittajalle myydaan meno - paluulippu 20 %:n alennuksella 

lyhinta tieta Helsinkiin. VR lornaketta 2416 ei anneta ostajalle . 

Liput kirjoitetaan lomakkeelle VR 2203 ja lipun erityislippukenttaan 

merkitaan 08/Messukeskus ja muuten lippu jatetaan rastittamatta . 

Vastaava merkinta on tehtava my5s kantaosaan . 

Qstetut matkaliput oikeuttavat matkustamaan vain ylla mainittujen 

paivien valisena aikana (mainitut paivat mukaan luettuina) . 

Alennus ei koske lastenlipuilla e ika muilla alennuslipuilla matkusta 

via . 

(N:o Mt 31063/646/81, 14.1 . 1981), VT 4/81 . 

TKM - JULKAISU 

Tavaran kuormaamismaarayksia-julkaisun (TKM) uusittu painos on 

ilmestynyt, ja perusjakelu suoritetaan painatusjaoston toimesta . 

Julkaisun uusittu painos , jonka voimaantuloaika on 1 . 1 . 1981, kumoaa 

Tavaran kuormausmaarayksia- ohjesaannon 1 . 11 . 1972 alkaen voimassa ol 

leen painoksen seka julkaisun Maaraykset kuljetusluvan vaativista 

erikoiskuljetuksista (VR 2634) . 

Kirjelmassa n:o Yt 32149/61/80 , 15 . 2 . 80 on lueteltu TKM:n kokonaan 

uusitut , kokonaan poistetut ja oleellisesti muuttuneet kohdat . Luet

telosta puuttuu maininta liitteesta 2, joka sisaltaa ohjeet nipute 

tun sahatavaran kuljettamisesta Suomesta Haaparannan kautta Ruotsiin 

seka Ruotsin kautta muihin maihin tapahtuvassa liikenteessa . 

Muuttuneista kohdista olisi , mikali mahdollista , kerrottava asiakkail 

le julkaisua heille jaettaessa . 

Asemien on tilattava lisakappaleet (myos asiakkaille tarkoitetut) oman 

keskusasemansa kautta, jotta painatusjaoston jakoluettelo olisi ajan 
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tasalla korjaus - ja lisalehtia toimitettaessa . (N : o Yt 32149/61/80 , 

15 . 1 . 1981) , VT 4/81 . 

RATAPIHOJEN LIIKENNOIMISS~~NNOT 

Porin ratapihan liikennoimissaanto on uusittu . Uusi liikennoimissaanto 

otetaan kayttoon helmikuun 1 . paivasta 1981 alkaen , jolloin samalla 

kumotaan joulukuun 13 . paivana 1973 vahvistettu liikennoimissaanto 

siihen jalkeen pain tehtyine muutoksineen . 

(N : o Lko 23257/62/80 , 15 . 1 . 80) , VT 4/81 . 

RAMO:n osa 12 ja HTMO, muutos 

RA~10:n osa 12 PMLL.YSRAKENNEHITSAUS on muutettu. 
Painatusjaosto suorittaa painatuksen ja perusjake1un. 

HTMO, muutos 

HTMO {Paa11ysrakenteen hitsaustekniset maaraykset ja ohjeet) on muutettu. 
Painatusjaosto suorittaa painatuksen ja perusjake1un. 

Rt 70/340/81, 9.1.1981 VT 4/81 
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AVOIMIA VIRKOJA JA TOIMIA 

Ylemman palkkaluokan insinoorin virka (V 28), alemman palkkaluokan lii 
kennetarkastajan virka (V 25), alemman palkkaluokan liikennetarkastajan 
virka (V 22) seka ylimaarainen alemman palkkaluokan liikennetarkastajan 

toimi (V 25) toistaiseksi rautatiehallituksen liikenneosastolla . 

Rautatiehallituksen paajohtajalle osoitetut kirjalliset hakemukset on 

toimitettava rautatiehallituksen kirjaamoon viimeistaan 18 . paivana 

helmikuuta 1981 ennen viraston aukioloajan paattymista . 

Toimistosihteerin virka (V 20) ja toimistosihteerin virka (V 16) 

toistaiseksi rautatiehallituksen liikenneosastolla . Liikenneosaston 

paallikolle osoitetut kirjalliset hakemukset on toimitettava rautatie

hallituksen kirjaamoon viimeistaan 18 . paivana helmikuuta 1981 ennen 
viraston aukioloajan paattymista . 

Jnsinoorin virka (V 27) toistaiseksi Oulun liikennepiirissa (mm . lp:n 
tyosuojelupaallikon tehtavat) . Rautatiehallituksen paajohtajalle osoi

tetut kirjalliset hakemukset on toimitettava rautatiehallituksen kir

jaamoon viimei s taan 18 . paivana helmikuuta 1981 ennen viraston auki 
oloajan paattymista . 

Apulaisasemapaallikon virka (V 24) toistaiseksi Jyvaskylan liikenne

alueella (Jy henkiloasioiden hoitaja) . Liikenneosaston paallikolle 

osoitetut kirjalliset hakemukset on toimitettava rautatiehallituksen 
kirjaamoon viimeistaan 18 . paiv~na helmikuuta 1981 ennen viraston 
aukioloajan paattymista . 
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Toimistovirkailijan (V 11) toimi , toistaiseksi Kouvolan ratapiirin 

toimistossa (Kouvola). Rataosaston johtajalle osoitetut hakemukset 

on toimitettava Kouvo1an ratapiirin paa11ikol1e viim~sman 18. 2 .1981 . 

Kaksi toimistosibteerin virkaa (V1B), toistaiseksi Hyvinkaan kone
pajassa. - Koneosaston johtajalle osoitetut kirjalliset bakemukset 
on toimitettava rautatiehallituksen kirjaamoon vi i meistaan helmi
kuun 13 paivana 1981 ennen viraston aukioloajan paattymista. 

4 
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NIMITYKSIA 

R a t a o s a s t o : r atai nsinoo r in (S 15) vi rk aan (Rtt , Raj) r ata

insinoori (S 14) Seppo Tapio I1mari K a h k o n e n ; toimistoraken

nusmesta r in (V 23) vi rkaan (Jns r pt) r a kennusmestari ( V 20) Pekka 

Juha n i E s k e 1 i n e n; r a ke nnusmesta r in (V 20) vi rk aan (Hma) 

r a kennusmestar i Au 1 is Ar ttu r i Hi 1 t un e n ; toimistosih tee r in(V 16) 

vi rkaan (Kv r p t) toLmistovirkai1i j a (V 11 ) Arj a Ann e l i P a r t a n e n 

ja rataesimiehe n (V 15) toimeen (Hk i , tu r valaitetyot) raidemies Reijo 

Gab r iel 0 j e n n u s . 

K o n e o 5 a 5 t o : toimi5tovirkailijan (V9) toimeen ylim.tvirk 
Saimi Sinikka Eloranta ja Pirjo Marjatta Turunen ( Hy knp); konein-
5inoorin (V29) virkaan vt. konein5inoori Martti Antero Lah ti (Stt ) ; 
ylim. liikennetarka5ta j an ( V25) toime en ylim.ku5tannuslaski j a Saara 

Helena Aaltio ( Psl knp ) . 
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EROJA 

T a 1 o u s o s a s to : Varastomestarit (Vl7) Helge Johannes 
Leino ja Eino Albert Kaasinen. 

R a t a o s a s t o : osastosihteeri (V 25) Karl Gustaf Adolf 
H e 1 1 m a n . 

4 

K o n e o s a s t o : ylim.piirtaja ( V14) Osmo Vilhelm Greis, yli
teknikko (V24 ) Urpo Elias Uro, y l i teknikko (V25) Olavi Aleksi Jar
venpaa j a y lim.teknikko (V20 ) Allan Valdemar Niemi. 









Toimitus: Rautatiehallitus, 
tiedotuspalvelu puh 3167 

1981 
N:o 5 
29.1.1981 

Valtioneuvoston p~tBs rationa1isointiyhteistyost~ va1tion 
virastoissa (n:o P 5623, 6.11.1980) 

Va1tionrautateihin kohdistuneet rikokset ja ilkityot 

Komiteapalkkioiden muutos 

Rahtiluotto 

Ulkomaan va1uutan muuntokurssit tavara1iikennett~ varten 

Muovikansia ( 1uotto1askelrnan) 

Vaunukuormien kotiinkulj etustariffi 

Eurai1pass/Eurail Youthpass; vMrink.!!ytBkset 

Matkalippua1ennuksia 

Juna-messukeskusmatkat He1sinkiin 

Liikennevirkamiesharjoittelijoiden ottaminen vuonna 1981 

Rahtialennus rauta- ja ter~sromul1e, j~tepaperi11e, 1umpu11e 
se~ 1asiromul1e 

Neuvostoliitosta saapuvien haapa- ja koivukuitupuiden seM puun
j~tteidenj'a hakkeen rahtia1ennus 

Avoimia virkoja ja toimia 
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VALTIONEUVOSTON P~AT~S RATIONALISOINTIYHTEISTY~ST~ VAL~lON 
VIRASTOISSA (n :o P 56.23 ; 6. .. :11.-198{1) 

Va1tioneuvosto on va1tiovarainministerion esitte1ysta paattanyt 
rationa1isointiyhteistyosta va1tion virastoissa seuraavaa : 

Paatoksen sove1tamisa1a 

Tata paatosta sovel1etaan va1tion virastoissa si11oin , kun rati~ 
na1isoinnil1a aiotaan muuttaa tehtavien maaraa tai 1aatua , tY,OS 
ta aiheutuvaa kuormitusta , tyomenete1mia tai tyova1ineita , tyon

jakoa tai va1itonta tyoymparistoa . Henki1oston osa11istumisessa 
virastojen rationa1isointitoimintaan kaytetaan ja1jempana mainit 
tuja yhteistyomuotoja . 

Rationa1isoinnin tavoitteet 

Rationa1isoinnin avu1la pyritaan va1tionha11innon pa1velukyvyn ja 

tu1okse11isuuden seka virastojen tyoo1ojen ja tyon sisa1lon pa
rantamiseen . Rationa1isointitoimi nnasta saatava hyoty 1uo edel1y
tyksia myos henki1oston pa1kkauksen ja pa1ve1ussuhteen ehtojen 

parantamiselle . Taman 1isaksi tavoitteena on turvata henki1oston 
pa1ve1ussuhteen jatkuvuus siten , etta rationalisoinnin aiheutta
mat henki1ostomuutokset sopeutetaan henki1oston vaihtuvuuteen , 
uude11een sijoi ttamiseen ja uude11eenkou1utukseen . 

Yhteistyomuodot 

Rationalisoinnin suunnitte1un ja toteutuksen on tapahduttava vi 

rastoissa yhteistyossa 1uottamusmiesten kanssa si11oin , kun ra
tiona1isointi vaikuttaa pa1kkaukseen , pa1kkausperusteisiin tai 
muihin sopimuksi11a sovittaviin pa1velussuhteen ehtoihin . 

Virastodemokratiatoimie1inten tehtavana on kasite11a va1miste1e

vasti viraston rationa1isointisuunnitelmat sen mukaan kuin viras 
todemokratian va1miste1usta valtionha11innossa annettuun va1tio

neuvoston paatokseen (31 . 1 . 1974/P 3073) perustuvissa virastode

mokratiaohjesaannoissa on maaratty. Rationa1isointihankkeita kos 

kevien suunnite1mien kasitte1yssa on kiinnitettava erityisesti 
huomiota niiden toteutustapaan ja henki1ostoha11inno11isiin vai
kutuksiin . Rationa1isointikysymyksissa 1uottamusmiehe1le on va
rattava ti1aisuus osa11istua virastodemokratiatoimie1imen kokouk
seen ja kayttaa siina puheoikeutta . 
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TyBn ja tyBolojen terveellisyytt~ tai turvallisuutta koskevilta 
osin rationalisointisuunnitelmat on kasitelt~va tyosuojelutoimi 
kunnassa tai sen puuttuessa yhteistyossa tyosuojeluvaltuutetun 

kanssa. 

Niissa valtion tuotanto- ja liikelaitoksissa, joissa asetuksella 

(514/80) on saadetty sovellettavaksi yhteistoiminnasta yrityksi~ 
sa annettua lakia (725/78) , noudatetaan rationalisointiyhteistyen 
osalta yhteistoimintalain saannoksia. 

Rationalisoinnista tiedottaminen 

Yhteistyon jarjestaminen edellyttaa viraston taholta rationali

sointia koskevaa tiedottamista asian mahdollisimman varhaisessa 

kasittelyvaiheessa luottamusmiehille, virastodemokratia- ja tyo
suojeluyhteistoimintaelimille seka sille henkilostolle, jota ra
tionalisointi valittomasti koskee. Mikali rationalisoinnin yhtey
dessa kaytetaan tyontutkimusta , on tutkimuskohteessa toimivalle 
henkilostolle ja sita edustavalle luottamusmiehelle annettava en
nakkoon selvitys myos tutkimustavoista ja tulosten kayttotarkoi 

tuksesta . 

Henkiloston tekemat parannusehdotukset 

Viraston palveluksessa olevilla on mahdollisuus esittaa tyohonsa 

ja tyoyhteisoonsa kohdistuvia parannusehdotuksia (aloitteet) . Vi
raston on edistettava tallaista toimintaa jarjestamalla ehdotus 
ten vastaanotto ja kasittely seka tiedottamalla naista jarjeste
lyista henkilostolle. 

Ulkopuolisten asiantuntijoiden kaytto 

Viraston tehtavana on huolehtia siita, etta tata paatosta nouda

tetaan myos silloin , kun rationalisointitehtava annetaan toimek

siantona valtionhallinnon ulkopuoliselle asiantuntijalle. 

Tarkempia ohjeita taman paatoksen soveltamisesta antaa valtiova

rainministerio. 

5 
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RATIONALISOINTIYHTEISTY~ST~ 6.11 . 1980 ANNETUN VNp:n SOVELTAMIS

OHJE (n : o P 5627, 24 . 11.1980) 

Valtioneuvoston paat5ksen soveltamisala 

Valtioneuvoston paat5ksella on selvennetty niita periaatteita ja 
menettelytapoja, joita kaytetaan henkil5st5n osallistumisessa vi

rastojen ja laitosten rationalisointitoimintaan . Paat5sta on so

vellettava verraten laajasti, jolloin rationalisoinnilla tarkoi
tetaan perinteisen ty5ntutkimustoiminnan ja ty5menetelmien kehit

tamisen lisaksi my5s toimintojen suunnittelua ja erilaisia kehi~ 
tamishankkeita. 

Paat5ksen soveltamisala on maaritelty luettelemalla rationalism~ 

nin muutosvaikutusten kohteet . Rationalisointiyhteisty5 on tar

peen silloin, kun rationalisoinnilla voi olla vaikutuksia tehta
vien maaraan tai laatuun, ty5sta aiheutuvaan kuormitukseen , ty5 -
menetelmiin, ty5valineisiin, ty5njakoon tai valitt5maan ty5ympa
rist55n . 

Rationalisoinnin tavoitteet 

Rationalisoinnin toteutustapaa ohjaavana tavoitteena on henkil5s
t5n palvelussuhteen jatkuvuuden turvaaminen. Rationalisoinnista 
aiheutuvat henkilost5- ja tehtavamuutokset sopeutetaan henkilos

ton vaihtuvuuteen, uudelleen sijoittamiseen ja uudelleenkoulutu~ 
seen . Mikali henkilostoa joudutaan esimerkiksi siirtamaan uusiin 
tehtaviin tai tehtavia muuttamaan, on huolehdittava tarvittavan 
koulutuksen jarjestamisesta. 

Rationalisoinnin yhteisty5muodot 

Rationalisoinnin on oltava suunnitelmallista ja pitkajanteista . 

Rationalisointihankkeet toteutuvat parhaiten silloin , kun kaikil
la osapuolilla on rationalisoinnista ja sen vaikutuksista tarvit
tavat tiedot ja yhteistoiminta ulottuu rationalisoinnin kaikkiin 

vaiheisiin . Henkil5st5n osallistumisessa rationalisointitoimin
taan kaytetaan seuraavia yhteistyomuotoja: 

1) Luottamusmiehet 

Yhteisty5n on tapahduttava luottamusmiesten kanssa silloin , kun 
rationalisointi vaikuttaa palkkaukseen, palkkausperusteisiin tai 
muihin sopimuksilla sovittaviin palvelussuhteen ehtoihin . Lisak
si luottamusmiehelle on ilmoitettava virastodemokratiatoimieli -
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men kokouksesta ja varattava tilaisuus osallistua kokoukseen se
k~ k~ytt&a siina puheoikeutta rationalisointikysy~yksi~ k~sitel

taessa . 

2) Virastodemokratiatoimielimet 

Virastodemokratiatoimielimet k~sittelevat rationalisointikysymyk

sia sen mukaan kuin virastodemokratiaohjesaann5issa on virasto
kohtaisesti m~ar~tty. Ohjesaann5iss~ on tavallisimmin m~ar~tty 
rationalisointisuunnitelmien tai viraston toiminta- ja talous
suunnitelman kasittelysta virastodemokratiatoimielimessa. Suunni
telmien ja rationalisointihankkeiden kasittelyssa on kiinnitett~

va erityista huomiota niiden toteutustapaan ja henkilostohallin
nollisiin vaikutuksiin. Mikali virastodemokratiajarjestelmaa ei 
virastossa viela ole , on rationalisointiyhteistyo jarjestettava 

talta osin luottamusmiesten kautta. 

3) Tyosuojelun yhteistoimintaelimet 

Rationalisointihankkeita suunniteltaessa ja toteutettaessa on 
otettava huomioon myos niiden vaikutukset tyon ja tyoolojen tur
vallisuuteen ja terveellisyyteen . Mikali rationalisointitoimenpi

teilla voi olla vaikutuksia tyosta, tyooloista tai tyomenetelmis 
ta johtuviin terveysvaaroihin , on asia kasiteltava viraston tyo
suojelutoimikunnassa tai sen puuttuessa yhdessa ty5suojeluvaltuu

tetun kanssa. 

4) Yhteistoimintalain soveltaminen 

Niissa valtion tuotanto- ja liikelaitoksissa, JO~ssa asetuksella 

(514/80) on saadetty sovellettavaksi yhteistoiminnasta yrityksis 
sa annettua lakia (725/78), noudatetaan rationalisointiyhteistyo~ 

sa valtioneuvoston paatoksen ohella yhteistoimintalain saannoksi~ 
Rationalisoinnin maaraaikaissuunnitelmat on kasiteltav~ yhteisto~ 
mintalain 4 §:n mukaisessa neuvottelukunnassa, mikali sellaisen 

perustamisesta on sovittu. 

5) Henkiloston osallistuminen tyoryhmiin 

Mikali virasto asettaa rationalisointihanketta varten ty6ryhman, 

on henkilostolle varattava tilaisuus nimeta siihen edustajansa . 
Henkiloston edustaja tulee valita ensisijaisesti rationalisointi
kohteesta . Myos asianomaisella luottamusmiehella on oikeus osal
listua tyoryhman tyoskentelyyn . 

5 
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Ratio ·•alisoinnista tiedottaminen 

P~~t5ksess~ korostetaan rationalisointitoimintaa koskevan suun

nitelmallisuuden , yhte isty5n ja tiedottamisen t~rkeytt~. Tiedot 

tamisen kohderyhmi~ ovat yhteistoimintaelimet , luottarnusmiehet 

ja rationalisointihankkeen kohteessa oleva henkil5st5. Tiedotet

tavia asioita ovat mm . viraston toiminta- ja taloussuunnitelman 

rationalisointia koskevat osat , erilliset rationalisointiohjel

mat ja yksitt~isi~ rationalisointihankkeita koskevat suunnitel

mat . Rationalisoinnista on tiedotettava jo sit~ suunniteltaessa 

ja selvitett~v~ erityisesti hankkeen vaikutukset rationalisointi 

kohteen henkil5st55n ja sen teht~viin . Ty5ntutkimuksista on tie 

dotettava tutkimuskohteen henkil5stBlle ja sit~ edustavalle luot 

tamusmiehelle ja annettava ennakkoon selvitys my5s tutkimusta

voista ja tulosten k~ytt5tarkoituksesta. 

Henkil5st5n tekem~t parannusehdotukset 

Viraston henkil5st5ll~ on oltava rnahdollisuus tehd~ parannusehdo

tuksia oman ty5ns~ ja ty5yhteis5ns~ kehitt~miseksi . Viraston on 

edistett~v~ t~llaista toimintaa j&rjest~mall~ ehdotusten vastaan

otto ja asianmukainen k~sittely seka tiedotettava n~ista j~rjes 

telyista henkil5st5lle . 

Ulkopuolisten asiantuntijoiden kaytt5 

Maininnalla asiantuntijoiden kayt5sta on selvennetty p~at5ksen 

soveltamista silloin , kun rationalisointitehtava annetaan toimek

siantona valtionhallinnon ulkopuoliselle asiantuntijalle. Pa~t5s 

t~ on noudatettava my5s t~llaisessa tapauksessa . 

Edell~ olevan valtiovarainministeri5 ilmoittaa kunnioittavasti 

ministeriBille sek~ niiden alaisille virastoille ja laitoksille 

tiedoksi ja noudatettavaksi. 

(N : o RH 1241/06/80 , 21 . 1 . 1981) VT 5/81. 



- 7 -

VALTIONRAUTATEIHIN KOHDISTUNEET RIKOKSET JA ILKITY~T 

T&ll~ ohjeella kumotaan M~&r~yskokoelma I kirjoitukseen 17 koo
tut asiaa koskevat ohjeet ja m~~r~ykset . 

Ilmoitukset 

Valtionrautateiden palveluksessa olevien henkiloiden on viipym~t 

t~ ilmoitettava havaitsemansa Valtionrautateihin kohdistuneet va
hingonteko-, ilkivalta- , varkaus-, petos- yms. rikokset esimiehel
leen . Asianomaisen liikennepaikan , varikon , alueen, piirin , va
raston tai konepajan p~~llikon anpuolestaan viipym~tt~ teht~v~ 
tietoonsa saamistaan mainituista rikoksista ilmoitus paikallisel 
le poliisiviranomaiselle . Ilmoituksessa tulee , sen lisaksi ett& 

siin~ mainitaan rikoksesta tiedossa olevat tosiseikat, kuten ri 
koksen laatu , miss~ ja milloin rikos on tapahtunut , tiedot mahdol 
lisesta tekij&st~ jne , ilmoittaa poliisille myos tieto siit~ , ke 

nelt~ on saatavissa mahaollista lis~tietoa kysymyksess~ olevassa 
asiassa ja kuka esitt~~ VR : n puolesta mahdolliset vaatimukset ri 
koksen johdosta . 

Poliisille tehtav~st~ rikosilmoituksesta on aina l&hetett~va j~l 

jennos tai kaksoiskappale rautatiehallituksen rikostutkijoille 
rautatiehallituksen lainopilliseen toimistoon. 

Lis~ksi huomautetaan , ett~ rautateill~ tai rautatiealueella sat 
tuneista ihmisten loukkaantumiseen tai kuolemaan johtaneista on
nettomuuksista on aina ilmoitettava poliisiviranomaisille . 

Puhevalta 

Valtionrautateiden ollessa asianomistajana rikosjutussa on huoma~ 
tava , ettei VR:n asianomistajan puhevaltaa voi k~ytt~~ kuka ta
hansa VR:n palveluksessa oleva henkilo, vaan on kehoitettava po
liisia k~~ntym~~n asiassa joko liikennepiirin tutkijan , VR:n ri 
kostutkijan tai lainopillisen toimiston puoleen . 

V~h~isiss~ asioissa, joissa on t~ysi varmuus siita, ettei VR:lle 

ole aiheutunut lainkaan vahinkoa, voi asianomistajan lausunnon an
taa muukin VR:n virkamies kuin edell~ mainitut, mutta talloinki n 

on kuitenkin vaadittava rikoksesta rangaistusta. 

Tutkinnassa avustaminen 

Valtionrautateiden henkilokunnan on avustettava tutkintaa suorit 

tavia poliisiviranomaisia n~iden esitt~mien pyyntojen ja k~ytet -

L_ _________________________________ _ 
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t~viss~ o1evien mahdo11isuuksien mukaisesti. 

(N:o RH 43/037/81 , 12 . 1 . 1981) VT 5/81. 

KOMITEAPALKKIOIDEN MUUTOS 

Asetuskokoelmassa on julkaistu: 

N:o 735 

V a 1 t i o n e u v o s t o n p ~ ~ t o s 

komiteoista annetun valtioneuvoston p~~toksen muuttamisesta . 

Annettu He1singissa 13 p~iv~na marraskuuta 1980. 

Va1tioneuvosto on valtiovarainministerion esittelysta muuttanut 

komiteoista 18 p~iv~n~ hein~kuuta 1974 antamansa p~~toksen 
606/74) 32 §:n n~in kuu1uvaksi: 

Komiteapalkkiot . 

32 §. 
Komitean puheenjohtajalle, j~senelle ja komitean jaoston j~senelle 

suoritetaan pa1kkiota komiteatyost~ ku1takin p~iva1t~ . jona h~n on 

o11ut v~hint~~n a1la mainitut ajat 1~sn~ komitean tai sen jaoston 

kokouksessa seuraavasti: 
Palkkio kokoukselta, 

joka on kest~nyt tyoajan muissa kuin ede11~ mai -

ulkopuo1e1la yli tunnin 

mk 

Puheenjohtaja 

J~sen 

90 

60 

nituissa tapauksissa 

mk 

35 

25 

Mi11oin komitean taikka komitean ja jaoston kokous yhten~ p~iv~n~ 

yhteens~ kest~~ yhdess~ tai useammassa osassa tyoajan ulkopuo1e1-

la y1i kaksi tuntia , suoritetaan 1 momentissa mainitut pa1kkiot 

50 prosenti11a korotettuina . 

Edell~ mainituksi tyoajaksi katsotaan 18 §:ss~ tarkoitettu va1ti

on virastojen tyoaika . 

T~t~ p~~tost~ sovelletaan 1 p~iv~n~ tammikuuta 1981 ja sen j~1keen 

pidett~viin kokouksiin. 

Julkaistaan myos kansiossa: Lis~palkkioita, palkkioita ja korva

uksia . 

(N:o Hlo 46/119/81, 22.1 . 1981) VT 5/81 
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RAHTI LUOTTO 

Rajattoman luotto-oikeuden kaikilla liikennepaikoilla omaavista asiak
kaista laadittuun tietokonelistaan tehdaan valittomasti seuraavat 
muutokset. 

Luettelosta poistetaan 

602904 Keskusosuusliike Hankkija 654095 Keskusosuusliike 
Paakonttori, MT-Toimisto MT-paallikko 

653931 Keskusosuusliike Hankkija 654103 Keskusosuusliike 
Helsingin myyntikonttori MT-paallikko 
MT-paallikko 654111 Keskusosuusliike 

653949 Keskusosuusliike Hankkija MT -paall ikko 
MT-paallikko 654129 Keskusosuusliike 

653956 Keskusosuusliike Hankkija MT-paallikko 
MT- paallikko 654137 Keskusosuusliike 

653964 Keskusosuusliike Hankkija MT-paallikko 
MT-paallikko 654145 Keskusosuusliike 

653972 Keskusosuusliike Hankkija MT-paallikko 
MT-paan ikko 654152 Keskusosuusliike 

653980 Keskusosuusliike Hankkija MT - paallikko 
MT - paallikko 654160 Keskusosuusliike 

653998 Keskusosuusliike Hankkija MT-paallikko 
MT - paall ikko 654178 Keskusosuusliike 

654004 Keskusosuusliike Hankkija MT-paall ikko 
MT - paallikko 654186 Keskusosuusliike 

654012 Keskusosuusliike Hankkija MT-paallikko 
HT- paallikko ~54194 Keskusosuusliike 

654020 Keskusosuusliike Hankkija MT-paallikko 
MT - paallikko 654202 KeskusosuusliiKe 

654038 Keskusosuusliike Hankkija MT-paallikko 
MT-piiallikko 

654046 Keskusos uusliike Hankkija 658625 Agroma Oy 
MT-paallikko 

654053 Keskusosuusliike Hankkija 658633 Kayttokone Oy 
MT-paallikko 

654061 Keskusosuusliike Hankkija 658641 Tuotantoelementti 
MT-paallikko 

654079 Keskusosuusliike Hankkija 
MT-paallikko 

654087 Keskusosuusliike Hankkija 
MT-paall ikko 

Seuraavan asiakkaan nimi ja osoite muutetaan 

617514 G A Serlachius Oy 

Holjakiin kyllastamo 
(Tlt 71/24/81, 21.1.81) VT 5/81 

75990 HOLJJ\KKA 

Hankkija 

Hankkija 

Hankkija 

Hankkija 

Hankkija 

Hankkij a 

Hankkij a 

Hankkija 

Hankkij a 

Hankkija 

Hankkij a 

Hankkij a 

Oy 
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ULKOHAAN VALUUTAN "1UUNTOKURSSIT TAVARALIIKENNETTI\ VARTFN 

Ti1itoimiston ~ahkee11a n :o 96, 15.1.1981, on kansainvalisessa tavara
liikenteessa kaytettavia ulkomaan valuutan muuntokursseja muutettu 

16.1.1981 lukien seuraavasti: 

100 Hollannin floriinia 183,00 mk 

100 Belgian frangia 12,40 mk 

100 Italian liiraa 0,42 mk 

100 Itavallan shillinkia 28,00 mk 

100 Luxemburgin frangia 1 2 '40 mk 

100 Neuvostoliiton ruplaa 580,00 mk 

100 Portugal in escudoa 7,50 mk 

100 Ranskan frangia 86,00 mk 

100 Ruotsin kruunua 89,70 mk 

100 Lansi-Saksan markkaa 199,00 mk 

100 Sveitsin frangia 219,00 mk 

1 00 Tanskan kruum.ta 64,50 mk 

(N : o T1 t 61/230/81' 19. 1. 1 981) VT 5/81 

MUOVIKANSIA (LUOTTOLASKELMAN) 

Painatusjaostosta on saatavissa entisen luottolaskelman uusia 

4-renkaisia, vaaka-asentoisia A4 kokoa olevia muovikansia . 

(Tmt 13/59/81, 19.1.1981) VT 5/81 

VAUNUKUORMIEN KOTIINKULJETUSTARIFFI 

Vaunukuormien kotiinkuljetustariffia korotetaan 6,8 prosentilla 

1.2.1981 lukien. T~m~n johdosta otetaan tariffitaulukkojen 

(VR 2644) taulukosta 35 uusi painos. Painatusjaosto suorittaa 

uude11een painetun taulukon perusjake1un. 

(N:o Mt 31038/646/81, 19.1.1981) VT 5/81 
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EURAILPASS/EURAIL YOUTHPASS; VAARINKAYTOKSET 

Useassa Euroopan maassa on jatkuvasti todettu vaarinkaytoksia Eurai1 -
pass/Eurai1 Youtpass -1ippujen kaytossa . Esim . Tanskassa on ta11aista 

tavattu runsaasti, varsinkin a11e 26-vuotiail1e myytyjen Eurail Youth
pass - lippujen (ke1lanruskea) kohda11a . Lippu on 1uovutettu toisen 

henkilon ha1tuun joko vaarennettyna tai vaarentamatta, paivamaaria 
on muutettu jne . Konduktooreja kehotetaan lippuja tarkastaessaan 

varmistumaan matkustajan henki1o1lisyydesta pyytama11a hanta esitta

maan passinsa . Mika1i vaarinkaytoksia havaitaan, lippu otetaan pois 

ja peritaan tariffin mukainen matkalipun hinta . Ilmoitus tapahtuneesta 

seka 1ippu ja passista otetut henki1otiedot 1ahetetaan rautatieha1li 

tuksen kansainva1iseen tariffijaostoon h . 208 . (N : o Yt 31099/662/81 , 

21 . 1 . 1981) , VT 5/81. 

MATKALIPPUALENNUKSIA 

Helsinki (1yhinta tieta) ; 5 .- 16 . 2 . 1981 
SUOMEN MESSUT ; Vene 81 - messut 

Asiakaskortin esittajal1e myydaan meno- paluu1ippu 20 %: n alennuksella 
1yhinta tieta He1sinkiin . VR lomaketta 2416 ei anneta ostajalle . 

Lipunostajalle on i1moitettava etta seka ostettu matka1ippu etta 

asiakaskortti on menomatkalla lipuntarkastuksessa esitettava junan 

konduktooril1e . 

Matkalippu on lunastettava vahintaan 76 kilometrin matkalle menosuun

taan . 

Liput kirjoitetaan lomakkee11e VR 2203 ja 1ipun erityis1ippukenttaan 

merkitaan 08/Messukeskus ja muuten lippu jatetaan rastittamatta . Vas

taava merkinta on tehtava myos kantaosaan . 

Ostetut matka1iput oikeuttavat matkustamaan vain y1la mainittujen 

paivien valisena aikana (mainitut paivat mukaan 1uettuina) . 

A1ennus ei koske lasten1ipui11a eika muilla a1ennus1ipui11a matkusta 

via . 

Muille kuin asiakaskortin omaaville myydaan juna-messukeskus1ippuja . 

(N : o Mt 31063/646/81, 20 . 1 . 1981) , VT 5/81. 



5 - 12 -

JUNA- MESSUKESKUSMATKAT HELSINKIIN 

Juna- messukeskuslippujen hinnat 1 . 1 .-31.12 . 1981 

Aikuinen Lapsi 

1VYOHYKE I 

'Liikennealueet: 69,00 mk 34 , 50 mk 
Helsinki, Hameenlinna, Karjaa , 
:Kerava, Lahti , Riihimaki, 

:Imatra , Kotka , Kouvola , Lappe en -

lranta , Mikke li 
Pori, Raurna, Tampere, Toijala, 

furku 

~YOHYKE II 
jLiikennealueet : 110 , 00 mk 55,00 mk 
iHaapamaki , 

Kokkola, Pietarsaari , Seinajoki , 

Vaasa, 

JyvaskyHi, Kuopio , Pieksamaki , 

Joensuu, Savonlinna 

VYtlHYKE III 
Liikennealueet: 160,00 mk 80 , 00 mk 
.Yli vieska, 

Kemi , Oulu , 

Rovaniemi, 

~isalmi , Kajaani , 

l ~ieksa 

Suomen Messujen jarjestamat messut 1 . 1 .- 31 . 12 . 1981 ja junalippujen 
voimassaoloajat 

t1essu Ajankohta Junalipun voimassa 
oloaika 

raa tetusteollisuuden 
ennakkonayttely x) 27 .- 29 .1. 26 . 1. - 30 . 1. 

r ene 81 6 .- 15 . 2 . 5 . 2 .-16 . 2 . 

XXV kenkamessut x) 28 . 2 .-1. 3 . 27.2 .- 2 . 3 . 

IFinnTravel 81 13 .-17 . 3 . 12.3 .-18.3 . 
rvapaa- aika ja matkailu 

i 
' ' 



Messu 

Urheiluvalinekaupan 
ostopaivat x) 

Video 1981 x) 

Vaatetusteollisuuden 
ennakkonayttely x) 

Habitare 81 
- huonekal ui ja sisustus 

XXVI kenkamessut x) 

- 1~-

Radio , TV- ja kodinkonemessut 

Urheiluvalinekaupan ostopaivat x) 

ELKOM 81 - ammattielektroniikka x) 

FinnTec 81 - Helsingin Kansainva
liset Tekniset Messut x) 

x) vain asiakaskortilla 

Ajankohta 

22 .- 28 . 3 . 

9 .-11.4. 

25 .- 27 . 8 . 

11. - 20 . 9 . 

3 .- 4 . 10 . 

9 .-18 . 10 . 

2 .-8 . 11. 

3 .- 6 . 11. 

24 .- 28 . 11. 

Myynti - ja kirjoitusohjeet, ks . VT n : o 34/79 . 

(N : o Mt 31063/646/81 , 14 . 1 . 1981), vr 5/81 . 

5 

Junalipun voimas sa 
oloaika 

21 . 3 . - 29 . 3 . 

8.4 .- 12 . 4 . 

24 . 8 . -28 . 8 . 

10 . 9 .-21. 9 . 

2 . 10 .- 5 . 10 . 

8 . 10 .-19 . 10 . 

1 . 11. - 9 . 11 . 

2 . 11. - 7 . 11. 

23 . 11. - 29 . 11. 

LIIKENNEVIRKAMIESHARJOITTELIJOIDEN OTTAMINEN VUONNA 1981 

Liikennepiireihin otetaan 1 . 6 . 1981 lukien liikennevirkamiesharjoitte

lijoiksi (= toimistovirkamiesharjoittelijoiksi) rajoitettu maara 

ensisijaisesti Valtionrautateiden palveluksessa olevia henkiloita . 

Hakijoiden tulee olla vahintaan keski - tai peruskoulututkinnon suorit 

taneita ja muuten hakuedellytykset tayttavia . 

Liikennevirkamiesharjoittelijoiksi pyrkivien tulee jattaa tata koskeva 

lomakkeelle VR 1156 tehty hakemuksensa viimeistaan 23 . 2 . 1981 sen lii 

kennepiirin toimistoon, jonka alueelle hakija ensisijaisesti pyrkii . 

Hakulomakkeita , ammattiesitteita , tietoja valintaedellytyksista ja 

muita asiaa koskevia tarkempia tietoja saa liikennepiirien toimistois 

ta (henkiloasiainhoitajilta) ja liikennealueiden paallikoilta . 

(N : o Yt 1150/141/81 , 20 . 1 . 81), VT 5/81 . 
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RAHTIALENNUS RAUTA- JA TERXSRDMULLE, JXTEPAERILLE, LUMPULLE 

SEKA LASIR DMULLE 

Va1tioneuvosto on myontanyt 1 . 1. - 30.6.1981 va1iseksi ajaksi 

seuraavat a1ennukset: 

- kotimaasta ta1teenotetu n rauta- ja terasromun rautatierahdista 

10 prosentin suuruisen a1ennuksen sanottuja romuja kot{maan su1a

toi1le ja va1imoi11e kuljetettaessa. 

- kotimaasta ta1teenotetun kerayspaperin rautat~erahdeista 25 

prosentin a1ennuksen ja kotimaasta talteenotetun 1umpun (tekstii-

1ijatteen) seka jate1asin (lasiromun) rautatierahdeista 20 pro

sentin a1ennuksen naita raaka-aineita kotimaan ja1ostus1aitok

si11e ku1jetettaessa. 

Kerayspaperiksi katsotaan tavaran1uokitustau1ukon nimikkeisiin 

5312 ja 5313 kuu1uva jatepahvi ja -paperi seka myos nimikkeeseen 

5311 kuu1uva jatepahvi ja -paperi, joka 1ahetetaan muilta tuo

tanto1aitoksi1ta ja tehtailta kuin paperi- ja kartonkitehtai1ta . 

A1ennuksen a1aiseksi lumpuksi katsotaan tavaranluokitustau1ukon 

nimikkeeseen 5691 kuuluva tekstii1ijate ja alennuksen a1aiseksi 

jatelasiksi nimikkeeseen 6182 kuu1uva 1asiromu. 

Ede11a sanotut a1ennukset myonnetaan vain vaunukuorma1ahetyksi11e. 

A1ennukset myonnetaan keskitetysti kul1ekin a1ennukseen oikeutetul-

1e asiakkaa11e kuukausittain rahti1uottoti1in valitykse11a. A1en

nuksen a1aisista ku1j etuksista pidetaan "rahdinmaksuli ikennepaikal1a" 

lomakkee1lu VR 11139 luct tFJlon, jokil 1.-loJdit.,nn yht.:n;·, k<~ppill~:l : rF I . 

Luettelo lihetetain kuukausittain tilitoimiston kotimaiseen tarkas

tusjaostoon VR: 11e kuu1uvan alennusku1jetuskorvauksen valvontaa var
ten. 

Asemien on ilmoitettava edel1a sanotuiata rahtijarjestelyista ao. 
asiakkaille. 

(N:o Mt 22121/647/81, 22.1 . 1981) VT 5/81 
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NEUVOSTOLIITOSTA SAAPUVIEN HAAPA- JA KOIVUKUITUPUIDEN SEK~ PUUN

JATTEIDEN JA HAKKEEN RAHTIALENNUS 

5 

Va1tioneuvosto on myontanyt 1.1.-30.6.1981 v~1iseksi ajaksi koti
ma isi11e tuotanto1aitoksi11e Neuvosto1iitosta saapuvien P 2 1uokan 
mukaan rahditettavien haapakuitupuiden ja P 3 1uokan mukaan rahdi
t ett avien koivukuitupuiden sek~ vaunukuorma 1uokan 6 mukaan rahdi

t e ttavien nimikkeeseen 5194 kuu1uvien puunjatteiden (hakkeen, saha
j a uhon yms.) rautatierahtien Suomen osuuksista ku1jetusmatkasta 

riippumattoman 5 prosentin suuruisen rahtia1ennuksen. 

Ede 11a o1evan perustee11a rautatieha11itus on ma~rannyt, etta a1en

nus myonnetaan r a j a - a s e m i 1 1 a n~iden 1ahetysten rahtia 
1askettaessa vahentama11a muuten kaytettav~sta hinnoitus1uvusta 

luku 2. Mahdo11isesti kysymykseen tuleva vaunukuorman vahin maksu 
maarataan yhta va1imatkavyohyketta 1yhyemma1ta matka1ta. Tuonti
tavaran raja1iikenteeseen kuu1uvat 1is~maksut peritaan y1eisten 

maaraysten mukaan. 

Lankun- ja 1audanpatkien tariffipaino on 600 kg kiintokuutiometri1ta 
ja hakkeen osa1ta 800 kg kiintokuutiometri1ta tai 350 kg irtokuutio

metri1ta. 

Ra uta tei11e tu1 e van korvauksen 1askemista varten pidetaan raja
a s emi11 a naista ku1jetuksista (paitsi Enso-Gutzeit Oy:n rahtipaa

t oksen 785-6 mukaisista ku1jetuksista) kuukausittain kahta luette
l oa 1omakkce11a VR 4139 siten, etta toisce n 1uette1oon merkitaan 
huapa- ja koivukuitupuut ja toisee n hake j a puunjattect. Luette-

1oihin merkitaan rahtikirjan paivays ja numero, maaraasema ja Suomen 
. a1ennettu rahtiosuus i1man 1isamaksuja. Luette1oiden asiakkaa11e 

kuu1uvat osat 1ahetetaan ti1itoimiston kotimaiseen tarkastusjaostoon 

korvaus1askentaa varten. 

(N:o Mt 22121/647/81, 22.1.1981) VT 5/81 
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AVOIMIA VIRKOJA JA TOIMIA 

Apu1aisasianvalvojan virka (V 29) toistaiseksi rautatieha1lituksen 

lainopi1lisessa toimistossa. Rautatiehallituksen paajohtajal1e osoi
tetut kirja11iset hakemukset on toimitettava rautatieha1lituksen kir
jaamoon viimeistaan 23 paivana he1mikuuta 1981 ennen virka-ajan paat
tymista. 

Toimistosihteerin virka (V 16 ) toistaiseksi rautatiehal1ituksen hal

linto-osasto1la. Ha11into-osaston johtajalle osoitetut kirjalliset 

hakemukset on toimitettava rautatieha1lituksen kirjaamoon viimeistaan 

23 paivana helmikuuta 1981 ennen virka-ajan paattymista. 
I 

Pieksiimaen 1iikennepiirin sahki:ialueelle otetaan pa1ve1ukseen sahki:i 

voimatekniikan opintosuunnan suorittanut insin~i:iri . Tehtavana on 

sahki:iteknisten investointien paika1linen va1vonta ja eri1aiset suun 

nittelutehtavat . Liikenneosaston paa1liko11e osoitetut hakemukset 
pa1kkatoivomuksineen ja todistusjaljenni:iksineen on 1ahetettava 20 . 02. 

1981 mennessa osoitteella Valtionrautatiet Pieksamaen liikennepiiri 
sahkoa1ue, PL 92 76101 Pieksamaki 10 . Lisatietoja antaa sap Jouko 

Raile puh . 981 - 301 . 

Rataesimiehen (V 15) t oimi, toistaiseksi Helsingin ratapiirissa (mit taustehtavat, 

Pasila). Rataosaston johtajal1e osoitetut hakemukset on toimitettava Helsingin 

ratapiirin p~1ikolle viimeist~ 25.2.1981. 

Helsinki 1981. Valtion painatuskeskus 

I 
I 

j 

I 
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Henkil~kuntalippujen henkil~korttien kelpoisuus 

Kes11aika 

Tyi:Snantajatl sosiaaliturvamaksu vuonna 1981 

Tililuettelon muutokset 

Ma.tkustaj alaskentaohj e 
Liikennepaikkoj en vlllirna.tkat 

N:o 6 
5.2 .1981 

Valtionrautateiden autoliikenne (VR 2650) 

Kappaletavaran kuormaus- ja kuljetusohjeet (VR 2652.1.) 

Ma.tkalippualennuksia "Tervetuloa koeajolle" 

" Suomen Messut Helsinki 

Ohj e: Matkustaj avaunuj en alkaliparistoj en kunnossapi to-, 

huolto- ja korjausohjeet 

Muutokset selektorilinjoissa v~lill~ Ilm-Yv 

Iapuan, m!rm1:ln, Kovjoen , Kokkolan ja Pietarsaaren puhelinkes

kuksien kSytt50notto 

Avo:imia virkoja ja toimia 

Nimityksi~ ja na!!r~ksi~ 

Eroja 

128100269R 



6 - 2 -

HENKIL~KUNTALIPPUJEN HENKIL~KORTTIEN KELPOISUUS 

E1ake1aisten ja 1eskien perheenjasenten, 1iikenneministerion 

pa1ve1uksessa olevien ja naiden perheenjasenten seka liikenne

ministerion e1ake1aisten ja 1eskien ja naiden perheenjasenten 

henki1okortteihin (lorn. 2128) on merkitty kortin numeron jalkeen 

paamiehen henki1otunnuksen (ent . sosiaa1iturvatunnuksen) ne1ja 

viimeista merkkia ja samal1a on aikaisempi merkinta (vapaa-

1ippuetuuden paamiehen henki1okortin numero) y1iviivattu. Tama 

menette1y johtuu siita, etta vapaa1ippumaaraysten muutoksista 

ei aina pystyta tiedottamaan etukateen kaikille henki1okunta-

1ippuihin oikeutetui11e. 

Ede11a mainitu11a tava1la korjatut henkilokortit pyritaan uusi 

maan v . 1982 henki1okunta1ippujen jake1un yhteydessa . 

(N : o H1o 49/126/81 , 23 . 1.1981) VT 6 /81 . 

KES~AIKA 

Asetuskokoe1massa on ju1kaistu: 

N: o 1061 . 

A s e t u s 

kesaajasta vuonna 1981 

Annettu He1singissa 30 paivana jou1ukuuta 1980 . 

Poiketen yhteisen keskiajan kaytantoon ottamisesta Suomessa 12 

paivana maa1iskuuta 1920 annetun asetuksen (61/20) saannoksesta 

saadetaan paaministerin esitte1ysta seuraavaa: 

Vuonna 1981 on maa1iskuun 29 paivan ja syyskuun 27 paivan va1isena 

aikana 1ai11isena keskiaurinkoaikana noudatettava kesaaikaa, johon 

siirrytaan siten, etta ke11oa 29 paivana maa1iskuuta k1o 02 . 00 

siirretaan tunti eteenpain , ja josta 1uovutaan siirtama11a ke11oa 

27 paivana syyskuuta k1o 03 . 00 tunti taaksepain . 

(N : o H1o 28/010/81, 12 . 1 . 1981) VT 6/81 



- 3 -

TY~NANTAJAN SOSIAALITURVAMAKSU VUONNA 1981 

Jou1ukuun 30 paivana 1980 on annettu asetus (1088/80) tyonantajan 
sosiaa1iturvamaksusta annetun asetuksen 1 § :n muuttamisesta . 
Asetuksen mukaan tyonantajan sosiaa1iturvamaksun suuruus vuonna 

1981 on ennen maa1iskuun 1 paivaa suoritetusta pa1kasta 6 , 625 pro 

senttia ennakkoperinnan a1aisen pa1kan maarasta seka sanottuna pai 

vana tai sen ja1keen suoritetusta pa1kasta 6 , 375 prosenttia ennak

koperinnan a1aisen pa1kan maarasta . 

(N : o H1o 29/16/81 , 13 . 1 . 1981 - Vertaa VT 30/80) vr 6/81 

TILILUETTELON MUUTOKSET 

Ti1i1uette1oon on vahvistettu 1.1.1981 1ukien seuraavat muutokset. 

Ti1iryhml 46 ~n muutettu seuraavaksi 

46 
46100 

46200 
46300 

46400 

46500 
46600 

46700 

46800 

46900 

Toimiti1ojen klyttH j~ muut vl1il1iset toiminnot 
Toimiti1ojen 11mmitys 

Toimiti1ojen puht~anapito 
Vartiointi ja suoje1u 

TyHpaikka- ja virastodemokratia 

Tuotantohliriot 
Posti-, puhe1in- ja 1ennatinmaksut 

Seka1aiset pa1kkamenot 
Yah ingot 

Muut seka1aiset menot 

Kustannuspaikan "510 20 Konepaja-a1ue" nimiosa on muutettu seuraa
vaksi 

51020 Konepajan a1ue ja rakennukset 

Poistettu kustannuspaikka 51030 Rakennukset 

(To 50/ 223/80, 19.12.1980) 

Muutetui1ta kohdi1ta ti1i1uette1o painetaan uude11een. Painatus
jaosto suorittaa perusjake1un. 

(N:o t1t 97/ 223/81, 27.1.1981) VT 6/81 

6 



6 - 4 -

MATKUSTAJALASKENTAOHJE 
Tavallisen matkustajalaskentaohjeen ru:.o Lko 22902/67/80, 28.5.80 kohta 3. Matkust1 
jalaskennan rataosat - on taydennetty seuraavasti: 

~R~a~,t~a~o~s~a~----------------_,~R~a~t~a~o~s~a~------------~ 
Hki - Ri 

H x) Ke -
Hy - Rlx) 

Ri - Tl 
Hlx) Ri -

Tl - Tpe 
Tpe - Sk 
Sk - Kok 
Kok - Yv 
Yv - 01 

Olx) Tja -
01 - Kern 
Kern - Roi 
Roi - Kj~ 

Hki - Kr 
Hki - Kknx) 
Kkn - Krx) 
Hki - Mrlx) 

Kr - Tku 
Tku Tus 

Hnk - Kr 
Kr - Hy 

Ke - Prv 

Tku - Tl 

Tku - Nls 
Tku - Ukp 

Tpe - Pej 
Tpe -

Pej - Pri 
Pej - Rma 

Pri - Pko 

Pko - Hpk 

Tpe - Ov 
Ov - Hpk 
Hpk - Sk 

Hpk - Jy 
Hpk -

Jy - Prn 
Jy - ltki 
Ov Jy 

Sk - Vs 

Yv - Ilm 

Vmax) 

Vlpx) 

x) vain paikallisliikenne 

01 - Kon 

Kern - Tor 
Tor - Haapar. 

Ri - Lh 
Lh - Kv 

Kv - Mi 
Mi - Prn 
Pm - Kuo 
Kuo - Ilrn 
Ilm - Kon 

Kaj - Konx) 
Kon - Tlk 

Kv - Kta 

Kv - Irnr 
Imr - Par 
Par - Jns 

Par - Sl 
Pun - Slx) (kes~l 

Sl - Prn 
Sl - Hkox) 

Pm - Var 
Var - Jns 

Jns - Lis 
Lis - Nrrn 
Nrrn - Kon 

Jns - Nrl 

Huom! Kun Helsingist~ Ulht 
tai sinne saapuva juna pys 
Pasilassa, lasketaan matku 
viimeksimainitulta liike 
kalta l~ett~ess~ ja sill 
vuttaessa. ~ ei kuite 
vaikuta liikennepaikkari 
kintl:lihin. 

Vastaavasti menetell~, 
na pystilityy savonlinna-Ka.u 
torin liikennepaikalla. 
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LIIKENNEPAIKKOJEN V~LIMATKAT 

Liikennepaikkojen v~limatkat - julkaisun liitteeseen V ''Kappaletava
raliikennepaikat" tehdaan 1.2 . 1981 alkaen seuraava lisays: 

Varpaisjarvi 756 36 Kuo 4 c 65 

Vastaava lisays tehdaan Kappaletavaraliikennepaikat - kirjaseen 

(VR 3726) 

VALTIONRAUTATEIDEN AUTOLIIKENNE (VR 2650) 

Kuopion terminaalipiirissa avataan uusi linja n:o 6205 Kuopio
Varpaisjarvi, joka lisataan liitantalinjaluetteloon seuraavin mer
kinni:lin : 

6205 KUOPIO-SIILINJ~RVI-VARPAISJ~RVI 

KUOPIO - Siilinjarvi 24 - Varpaisjarvi 65 
Oy Pohjolan Liikenne Ab 

KAPPALETAVARAN KUORMAUS- JA KULJETUSOHJEET (VR 2652.1 . ) 

Kappaletavaran kuormaus - ja kuljetusohjeiden liitantalinjaluette 
loon sivulle 60 lisataan uusi linja seuraavin merkinni:lin : 

Kuo klo 9 . 00 - Siilinjarvi - Varpaisjarvi - Kuo klo 16 . 00 (ti ,pe) 

(N : o Yt 22131/67/81, 22 . 1.81) VT 6/81 

MATKALIPPUALENNUKSIA 

"Tervetuloa koeajolle" 9 . 3 . - 9.4 . 1981 

Matkustajalle ja korxeintaan kolme l le (3) muulle samanaikaisesti 
matkustavalle henkilolle myydaan meno- tai meno- paluuliput 30 %: n 
alennuksella "Tervetuloa koeajolle" - korttia vastaa n . 

6 



6 - 6 -

Ko . korttia vastaan myyt~v~n lipun hinta lasketaan v~hint~~n 76 

km : n matkalta menosuuntaan . Lipun kelpoisuusaika m~~r~ytyy siihen 

merkittyjen liikennepaikkojen v~limatkan mukaan. 

''Tervetuloa koeajolle" -kortin perusteella myytyyn lippuun on "Eri

tyislippu" -kentt~~n merkitt~v~ "95 Koeajo 30 %, rna-to" ja muuten 

lippu j~tet~~n rastittamatta. Vastaava merkint~ on teht~v~ myos 

kantaosaan. RAP-j~rjestelm~n lippuun merkit~~n I-kentt~~n erikois 

koodi 05 . Matkustettaessa alennuslipulla ei tarvitse esitt~~ 

"Tervetuloa koeajolle" -korttia. 

Ostetut matkaliput oikeuttavat matkustamaan vain yll~ mainittujen 

p~ivien v~lisen~ aikana (mainitut p~iv~t mukaan luettuina). Matkan 

on kuitenkin tapahduttava maanantain klo 06 . 30 ja perjantain klo 

06 . 30 v~lisen~ aikana. 

Alennus ei koske lastenlipuilla eik~ muilla alennuslipuilla matkus 

tavia . 

Lipunoston yhteydess~ kortit ker~t~~n matkustajilta ja ne toimite 

taan rautatiehallituksen markkinointitoimiston henkiloliikenteen 

myyntijaostoon . 

(N : o Mt 31116/646/81 , 23 . 1 . 1981) VT 6/81 

MATKALIPPUALENNUKSIA 

Helsinki (lyhint~ tiet~); 27 . 2. - 2 . 3.1981 

SUOMEN MESSUT; XXV kenk~messut 

Asiakaskortin esitt~j~lle myyd~~n meno-paluulippu 20 %: n alennuk

sella lyhint~ tiet~ Helsinkiin . VR lomaketta 2416 ei anneta osta 

jalle . 

Lipunostajalle on ilmoitettava ett~ sek~ ostettu matkalippu ett~ 

asiakaskortti on menomatkalla lipuntarkastuksessa esitett~v~ junan 
konduktoorille. 
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Matkalippu on lunastettava v~hint~~n 76 kilometrin matkalle meno

suuntaan. 

6 

Liput kirjoitetaan lomakkeelle VR 2203 ja lipun erityislippukentt~~n 
merkit~an 08/Messukeskus ja muuten lippu jatetaan rastittamatta. 

Vastaava merkint~ on tehtav~ my5s kantaosaan. 

Ostetut matkaliput oikeuttavat matkustamaan vain ylla mainittujen 

paivien valisena aikana (mainitut p~iv~t mukaan luettuina) . 

Alennus ei koske lastenlipuilla eik~ muilla alennuslipuilla matkus 

tavia. 

(N : o Mt 31063/646/81, 20.1 . 1981) VT 6/81 

OHJE : ~lATKUSTAJAV1 UNUJEN AIJ(l\LIPA.RISTOJEN I,UNUOSSAPITO-, 
HUOLTO- JA KGRJAUSOHJEET 
Sahkoteknillisen toimiston paallikko on vahvistanut kayttoon
otettavaksi 2 . 3 .1 981 luk ien toimintaohjeen l"i;i.TKUSTAJAVAUNUJEN 
ALK,ILIPARISTOJEN KUNNOSSAPITO-, FIUOLTO- J A KORJ .~-~.USOHJEET 

~Stt 2188/~12/81 , 26 .1.1981) . 

Ohjeen perusjakelun suorittaa painatusjaosto , jolle myos lisa
tilaukset voidaan osoittaa. Painotuotenumero on VR ~3~8 .3. 

Kasittelijayksikkona toimii sahkoteknillisen toimiston liik
kuvan kaluston sahkolaitejaosto ~Stl) . Ohje sijoitetaan kansioon 
LIIKKUV .1\N K.ILUSTON S.AHKOLAITTEET . 

lBtt 21 88/~12/81, 26 .1.1981) V'l' 6/81 . 

MUUI'OKSEI' SELElcrORILINJOISSA V1iLILLll. IIJil-YV 

13.2.1981 poistuu kaytosta rataselektori 149 valilta Iisalmi
Lavapuro ja muuttuu valilla Lavapuro - Ylivieska siten, etta 

lisanumeroa 4 ei tarvitse kayttaa minkaan tilaajanumeron edes

sa. Rkm (Pyhasalmi) tyohuoneen numeroksi tulee 18 ja rte Korpi

karin numeroksi 13 . 

Stt 2205/434/81 VT 6/81 
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LAPUAN, HXRMXN, KOVJOEN, KOKKOLAN JA PIE
TARSAAREN PUHELINKESKUKSIEN KXYTT~~NOTTO 

Sein~joki - Kokkola v~lilla otetaan 17.2.1981 k~yttoon Lapuan, 
H~rm~n, Kovjoen, Kokkolan ja Pietarsaaren uudet puhelinkeskukset. 
Kytkentojen muutostyot aloitetaan klo 17.00 l~htien jane p~at
tyv~t n. klo 20.00. T~lloin astuvat voimaan seuraavat muutokset: 

1. suuntanumerot 

1.1. Kokkolan keskuksen suuntanumero 959 s~ilyy ennallaan. 

1.2. P~nn~isten k~sikeskus ja sen suuntanumero 956 poistetaan 
kaytost~. P~nnaisten puhelimet on kytketty Kovjoen keskuk
seen (Ks. kohta 3.4.). 

1.3. Kovjoen keskuksen suuntanumero on 959 eli sama kuin Kokkolan. 

1.4. Pietarsaaren k~sikeskus ja sen suuntanumero 958 poistetaan 
ja sen tilalle tulee automaattikeskus, jonka suuntanumero 
on 959 eli sama kuin Kokkolan. Keskuksen k§ytossa on tila
paisi~ rajoituksia (Ks. kohta 3.5.). 

1.5. Lapuan keskuksen suuntanumero on 958. 

1.6. Harm~n keskuksen suuntanumero on 958 eli sama kuin Lapuan. 

Kaukovalintaverkko suuntanumeroineen on esitetty oheisessa kar
tassa Stt II 4 100 92, 12.1.81 kohtien 1.1. - 1.6. mukaisesti 

korjattuna. 

2. Selektoripuhelinyhteydet 

2 .1. Kaikki selektoripuhelinyhteydet valilta Seinajoki- Kokkola 

poistetaan (puhelinluettelon selektorikaavio n:o 22). Yhtey

det korvataan automaattikeskuksiin liitetyill~ yhteyksilla. 

2.2. Selektoripuhelimiin v~lill~ Kokkola - Ylivieska (kaavio n:o 

23) pa~see toistaiseksi vain Ylivieskan keskuksen kautta kun 
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puhelu otetaan Kokkolasta tai rataosan ulkopuolelta. Ensin 
valitaan siten Ylivieskan suuntanumero 962, jonka jalkeen 
menetellaan samoin kuin tahankin saakka. 

Rataosan sisalla puhelut otetaan samoinkuin tahankin saak
ka. Puhelut Kokkolaan ja rataosan ulkopuolelle otetaan 
toistaiseksi Ylivieskan keskuksen kautta. Uusien keskusten 
valmistuttua poistetaan selektoripuhelinyhteydet myos tal
ta ra tao salta. 

3. Puhelut keskusten valilHi 

Soitettaessa uusien keskuksien valilla, joilla on sama 
suuntanumero, valitaan vain tilaajanumero. Kaikissa muis
sa tapauksissa valitaan seka suunta- etta tilaajanumero. 

Esim. 1 Jos Kokkolan tilaaja soittaa Kovjoen tilaajalle 
"631", niin tilaaja valitsee vain numeron "631", 
koska Kokkolan ja Kovjoen keskuksilla on sama 
suuntanumero. 

Esim. 2 Jos Kokkolan tilaaja soittaa Seinajoen tilaajal
le 11 2301", niin tilaaja valitsee yhtajaksoisesti 

951-2301. 

Esim. 3 Jos Seinajoen tilaaja soittaa Kovjoen tilaajalle 
11 631", niin tilaaja valitsee yhtajaksoisesti 

959-631. 

4. Puhelinnumerot uusissa keskuksissa 

4.1. Kokkolan keskus (959) 

Vanhat numerot sailyvat ennallaan seuraavin lisayksin: 

- Uudet numerot 

310 viestilaitehuone 

6 
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311 viestilaitehuone, asema 

312 " Kruunupyy 

330 syottoasema Mesila 

331 valikytkinasema • Polttosuo 

280 asema ' 
Kruunupyy 

281 vaihde Matalamaa 

- Numerovaihdokset 

300 sas Kivela, koti 

302 linkkiasema,uusi 

301 " ,vanha 

- Pietarsaari (tilapaiset numerot. Ks. kohta 4.5.) 

241 junasuorittaja 

243 junatoimisto 

244 lipputoimisto 

4.2. Lapuan keskus (958) 

201 
202 

203 
204 

205 
206 

207 
208 
210 
211 
212 
213 

220 

221 

222 
223 

231 

Ruha, asema 
Lapua, asema 
Lapua, liikennepaikka 

Lapua, makasiini 
Rajaperkio, asema 

. Kauhava, asema 
Kauhava, liikennepaikka 

Kauhava, makasiini 
viestilaitehuone, Lapua 

" , Lapuan asema 

Ruha, lai tetila 

Kauhava, laitetila 

rte Pakka, Lapua 
rte Vainionpaa, Kauhava 

rkm toimisto, Kauhava 
rte Heiskanen, Kauhava 

Huhdanneva, syottoasema 
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4.3. Harman keskus (958) 

301 Raunio, asema 

302 Yliharma, asema 

303 Harma, asema 

304 Harma, liikennepaikka 

305 Voltti, asema 

306 Koykkari, asema 

312 viestilaitehuone, Voltti 
310 

311 
" 
" 

320 rte Makela, Harma 

Harma 

" 

331 Hopiavuori, valikytkinasema 

332 Voltti, syottoasema 

4.4. Kovjoen keskus (959) 

601 Jepua, asema 

602 " , liikennepaikka 
603 Kovjoki, asema 

604 Uusikaarlepyy, asema 

605 Pannainen, asema 

606 " , liikennepaikka 
607 Kolppi, asema 

610 

611 
Kovjoki, viestilaitehuone 

" " 
612 Jepua, viestilaitehuone 

(asema} 

613 Pannainen, viestilaitehuone 

614 Kolppi, viestilaitehuone 

620 rte Kalliosaari, Pannainen 

621 kulj Kalliosaari, " 

631 Jepua, valikytkinasema 

632 Tiilimaki, syottoasema 

4.5. Pietarsaaren keskus (959) 

401 

404 
Liikennealueen paallikko 

" " koti 

6 
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450 

423 
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Liikennealueen toimisto 

Liikenneasiamies 

Maaraysesimies 

Junasuorittaja 

Lipputoimisto 

Matkatavara 

Tavara-aseman paallikko 

411 

474 

413 

403 

414 

415 

lahtevan tavaran tsto 

saapuvan " 
462 autoasiat 

418 kuormausmestari 

413 Junatoimisto 

441 Etelavaihde 

440 Uusi etelavaihde 

442 Puomi, pohjoisvaihde 

" 

431 Ratapihan kuormausraide, sahk5kytkenta

kaappi 

435 Veturitalli 

439 Rataesimiehn toimisto 

420 Leppaluoto 

451 Neuvotteluhuone 

453 Miehist5huone, aseman kellari 

452 Toimistokahvio 

410 Viestilaitehuone 

455 Linkkimasto 

Pietarsaaren keskus kytketaan kaukoverkkoon maaliskuussa 

1981 my5hemmin tarkemmin ilmoitettavana ajankohtana.Siihen 

saakka se on paikalliskayt5ssa. Muutamille tilaajille voi

daan tana aikana soittaa kaukoverkosta Kokkolan keskuksen 

kautta (Ks. kohta 3.1. Pietarsaari). 

(Stt 2135/434/81, 16.1.1981) VT 6/81 



KOVALINTAVERKKO J. 
KUSTEN TUNNUS
'EROT 

\] J<iisi l<eskus 

Q Jakokeskus(autom.) 

Q Sofmukeskus(autom.) 
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KENUARVI 
957 

IHATRA 
.., 975 

PPEENRANTA 
/975 

VAINIKXALA 
977 

Viim .korj, ; 12.1.81 JES 
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AVDIMIA VIRKDJA JA TDIMIA 

Rautatieha11ituksen ta1ousosaston johtajan virka (S 18) on avoinna 

1 . 2 . 1981 lukien . 

Va1tioneuvosto1le osoitetut k i rjal1iset hakernukset pyydet~~n toi 

rnittarnaan rautat i ehallituksen kirjaarnoon . 

A1emman pa1kka1uokan 1i i kennetarkastajan (V26) vir ka toistaiseksi rau
tatieha11ituksen ta1ousosasto11a. Rautatieha11ituksen paajohtaja11e 
oso i tetut kirja11iset hakemukset on toimitettava rautatieha11ituksen 
kirjaamoon viimeistaan 27.2.1981 ennen viraston aukio1oajan paatty
mista. 

Virkaan nimitetty tu11aan sijoittamaan toistaiseksi ti1 i toimistoon 
tehtavanaan mm. pa1kkaryhmien ryhmapaa11i kon avustaminen pa1kanti1a
usta koskevien sove11utusten kehittamisessa. 

Y1ernrn~n pa1kka1uokan varikonp~~1likon virka (B 1) toistaiseksi Tarn

pereen varikolla ja alernrnan pa1kka1uokan 1iikennetarkastajan virka 

(V 2 ~ toistaiseksi Ou1un 1iikennepiiriss~ ( 1iikenn e a siarnies) . Ra u 

tatieha11ituksen p~~johtaja1le osoitetut kirja1liset hakernukset on 

toimitettava rautatiehallituksen kirjaamoon viirneist~~n 4 . p~iv~n~ 

maa1iskuuta 1981 ennen viraston aukio1oajan p~~ttymist~ . 

Y1iteknikon virka (V 24 ) , apu1aisasemap~~ll ikon virka (V 23) , apu

laisasemap~~ll ikon virka (V 21) , kaksi toimistosihteerin virkaa 

(V 18) , kolme toimistosihteerin virkaa (V 15), vaunumestar in virka , 

nelj~ veturinkuljettajan virkaa , kolme kuormausrnestarin vir kaa ja 

kolme kond uktoorin virkaa . Liikenneosaston p~allikolle osoitetu t 

kirjal l iset ha kemukset on toimi tettava rauta tiehal l ituk sen ki r jaamoon 

viimeista~n 4 . p~iv~n~ maa l iskuuta 1981 ennen vira ston a ukio1oajan 

p~~ttyrnist~ . 

Edell~ mainittuihin virkoihin nimitetyt sijoitetaan toista isek s i s e u

raavasti : 

y l iteknikko (V 24) : Oul un varikolle (1 veturihuollon esim . ) , 

apulaisasemap~~llikko (V 23) : Kemin (1 Kern tavara- asernan pa~ll . ) 

liikennealueel1e , 
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apulaisasernap~~llikko (V 21): Kernin (1 Kern liikenneasiarnies) lii

kennealueelle, 
toirnistosihteerit (V 18): Oulun liikennepiiriin (1 liikenneryhm~) 
ja Kernin (1 Kern lipputoirn.) liikennealueelle, 
toirnistosihteerit (V 15): Oulun liikennepiiriin (1) sek~ Kemin (1 
Kern) ja Rovaniernen (1 Roi) liikennealueille, 
vaunurnestari: Oulun varikolle (1), 
veturinkuljettajat: Oulun (2) ja Kernin (2) varikoille, 
kuormausrnestarit: Oulun (1 01), Kernin (1 Roy) ja Rovaniernen (1 Roi) 

liikennealueille ja 

6 

konduktoorit: Oulun (1 01) ja Kernin (1 Kern, 1 Tor) liiken~ealueille. 

Ylirn~~r~inen teknikon toirni (V 21) toistaiseksi Oulun varikolla 
(vaunukorjaarno), ylirn~~r~inen apulaisasernap~~llikon toirni (V 21) 
toistaiseksi Oulun liikennealueella (Oulun lipputoirn. esirn.) sek~ 
ylirn~~r~inen toirnistosihteerin toirni (V 15) toistaiseksi Oulun va 
rikolla. Liikenneosaston p~~llikolle osoitetut kirjalliset hakernuk
set on toimitettava rautatiehallituksen kirjaamoon viirneist~~n 4 . 
p~iv~n~ rnaaliskuuta 1981 ennen viraston aukioloajan p~~ttyrnist~ . 

Kaksi toirnistovirkailijan tointa (V 11), toirnistovirkailijan toimi 
(V 9), viisi vaihderniehen tointa ja kuusitoista junamiehen tointa . 
Rautatiehallituksen liikenneosaston p~~llikolle osoitetut kirjalli 
set hakernukset on toirnitettava Oulun liikennepiirin p~allikolle vii
rneist~~n 4 . 3 . 1981 . 

Edell~ rnainittuihin toirniin nimitetyt sijoitetaan toistaiseksi seu
raavasti: 

toirnistovirkailijat (V 11): Oulun (2 01) liikennealueelle , 
toirnistovirkailija (V 9): Oulun liikennepiiriin (1), 
vaihderniehet: Oulun (4 01) ja Kernin (1 Kern) liikennealueille sek~ 
junarniehet: Oulun (13 01, 1 Rhe), Kernin (1 Kern ja Rovaniernen (1 
Roi) liikennealueille . 

Kolrnetoista veturinl~mmitt~j~n tointa (V 13), yhdeks~n asernamiehen 

tointa (V 10) ja kolrne tallirniehen tointa. Kirjatliset hakernukset on 
osoitettava ja toirnitettava Oulun liikennepiirin p~~llikolle vii
meist~~n 4.3 . 1981 . 

Edell~ rnainittuihin toirniin nirnitetyt sijoitetaan toistaiseksi seu-
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r aavasti : 
veturin1~mmitt~j~t (V 13) : Ou1un (12) ja Kemin (1) varikoi11e , 

asemamiehet (V 10) : Oulun (2 Vti junasuoritusp~tev ., 1 01) , Kemin 

(3 Kern) ja Rovaniemen (1 Mis junasuoritusp~tev ., 1 Roi , 1 Kj~) l ii 

kennea l ueil1 e sek~ 

ta11imiehet : Ou1un (2) ja Kemi n (1) varikoi l 1e . 

Rakennusmestarin (V 21) vi rka , toistaiseksi Ou lun ratapiirissa 

Oulun rata-alueella (Ou lu) . Rataosaston johtajalle osoitetut ha ke 

mukset on toimitettava rautatiehalli u ksen kirjaamoon viimeistaan 

4. 3 .1981 e nnen vi raston aukioloajan paattymista . 

NHU TY KSI~ JA MAAAAYKSI~ 

T a 1 o us o sa s to: Liikennetarkastajan {V26) virkaan ap lkt Salme Kaarina 
Pelkonen; toimistosihteerin (VlB) virkaan tsiht. Armi Hilkka Tellervo Malinen; 
ylimaarai seen liikennetarkastajan (V27) toimeen vt. ylim. lkt Katri Helena Rasanen. 

EROJA 

H a 1 1 i n t o - o s a s t o apu1aisjohtaja Yrjo Kalervo 01li1ainen. 

Hetllnkl 1981 . Valtion pa inatuskeskus 
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TY~KIRJOJEN PIDON LOPETTAMlNEN 

Valtiovarainministeri~ on kirjeell~~n n;o P 5637, 20.1.1981 il

moittanut ministerioille sek~ niiden alaisille virastoille ja 

laitoksille tiedoksi ja noudatettavaksi seuraavaa; 

Joulukuun 19 p~iv~n~ 1980 annetun asetuksen (882/80) sek~ t~h~n 

liittyvien valtioneuvoston ja valtiovarainministerion p~~tosten 

nojalla lopetetaan valtioon yksityisoikeudellisessa tyo- tai op

pisopimussuhteessa oleville henkiloille annettavien tyokirjojen 

pit~minen 1 p~iv~st~ tammikuuta 1981 lukien. Koska valtion palv~ 

luksessa olevien henkiloiden el~kkeen myont~mist~ ja maks~mista 

varten tarvittavat tiedot nykyisin ker~t~~n er~iden el~kkeiden 

myont~misest~ ja maksamisesta annetun asetuksen (415/71) 5 §:n 

nojalla perustettuun valtion el~ketietorekisteriin, ei tyokirja

j~rjestelm~n yll~pit~minen t~m~n vuoksi en~~ ole tarpeen. 

Tyokirjojen pidon lopettaminen ei tule aiheuttamaan mit~~n muu

toksia valtion tyontekij~in el~keoikeuteen. Valtion tyontekij~in 

vuosilomaoikeuden, sairaalahoidon sek~ sairaus- ja synnytysloman 

palkan perusteena olevat palvelusajat, jotka aikaisemmin on sel

vitetty tyokirjojen perusteella, otetaan vastaisuudessakin huo

mioon samoja s~~nnoksi~ ja m~~r~yksi~ noudattaen kuin ennen tyo

kirjan pidon p~~tytty~. Ainoastaan palvelusaikatietojen selvitt~

minen tulee tyokirjojen pidon loputtua tapahtumaan aikaisemmasta 

k~yt~nnost~ poiketen, siten kuin j~ljemp~n~ esitet~~n. 

Valtiovarainministerion kirjeen 14.5.1980 n:o P 5589 mukaisesti 

virastojen tuli lajitella hallussaan olevat tyokirjojen kaksois

kappaleet kahteen ryhm~~n niiden tietojen tulevaa rekisterointi~ 

varten. Rekisterointi koskee sanotun kirjeen sivulla 2 mainittua 

ryhm~~ . T~h~n ryhm~~n kuuluvat tyokirjojen kaksoiskappaleet ker~

t~~n valtiokonttorin erikseen virasto- ja laitoskohtaisesti anta

mien ohjeiden ja aikataulun mukaisesti valtiokonttoriin, jossa 

niiss~ olevat palvelusaikatiedot tullaan siirt~m~~n el~ketieto

rekisteriin. Tyokirjojen kaksoiskappaleita s~ilytet~~n siis nii

den nykyisiss~ s~ilytyspaikoissa niin kauan, kunnes valtiokontto

ri antaa tarkemmat ohjeet kaksoiskappaleiden kerk~isen edellyt

t~ist~ toimenpiteist~. Tyokirjojen kaksoiskappaleita ei siis saa 

l~hett~~ valtiokonttoriin ennen kuin valtiokonttori on antanut 

ker~~isest~ tarkemmat ohjeet. 
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Tyokirjan pidon nyt p~atyttya annetaan tyokirjojen alk~peraisk~ 
paleet tyontekijoille . Tyokirjojen keraaminen yaltiokonttoriin 
ei siis koske tyokirjojen alkuperaiskappaleita . Tyontekijoita on 
tyokirjojen alkuperaiskappaleen luovutuksen yhteydessa kehotetta

va sailyttam~an tyokirja . 

Tyokirjojen pidon lopettaminen vuoden 1981 alusta lukien ei pois

ta velvollisuutta tehda tyokirjoihin merkintoja vuodelta 1980. 
Taytettaessa tyokirjoja vuoden 1980 tiedoilla tulee virastojen ja 
laitosten lisaksi merkita tyokirjojen kaksoiskappaleisiin ja mi 

kali mahdollista, myos niiden alkuper~iskappaleisiin nyt palve
luksessaan olevien tyontekijoiden henkilotunnukset. Henkilotunnu~ 
set merkit~~n tyokirjaan sen ensimmaiselle sivulle eli samalle m
vulle, johon merkit~an tyontekij~in henkilotiedot. 

Tyokirjojen pidon lopettamiseen liittyy keskeisen~ kysymys siita, 
miten mm. tyontekij~in vuosilomaoikeuden ja sairausajan palkan 
perusteet tyokirjojen pidon pa~tytty~ voidaan selvitt~~ . Tyokir

jojen perusteellahan on t~h~n saakka selvitetty paitsi tyonteki
j~in elaketiedot myos mm. tyontekij~in vuosilomaoikeuden , sairaa
lahoidon seka sairaus- ja synnytysajan palkan perusteina olevat 
palvelusaikatiedot . 

T~ss~ tarkoituksessa on er~iden elakkeiden myont~misest~ ja maksa

misesta annetun asetuksen 5 §:a~n 19 p~iv~n~ joulukuuta 1980 anne
tulla asetuksella (883/80) lis~tty 3 momentti , jonka nojalla tyon
tekijain palvelusaikatiedot voidaan vastaisuudessa, silt~ osin 
kuin ne k~yv~t ilmi elakerekisterist~, antaa valtiokonttorista. 

Elaketietorekisteriss~ jo olevien palvelussUhdetietojen lis~ksi 
el~ketietorekisteriin siirreta~n valtiokonttorille toimitettavis 
ta tyokirjoista palvelusajat vahint~~n 4 kk:n yhdenjaksoisista 

palveluksista. 

Tarkemmat ohjeet siita, milloin ja mill& tavoin virastot ja lai

tokset voivat tietoja valtiokonttorista pyyta~, antaa valtiokont

tori. 

Valtiovarainministerio kiinnittaa kuitenkin virastojen ja laitos 

ten huomiota siihen, ett~ enoisijassa tulisi tyontekijain palve
lusaikatiedot pyrki~ selvittama~n tyokirjojen alk~peraiskappalei

den tai erillisten palvelusaikaa koskevien todistusten perusteel
la seka virastojen ja laitosten mahdollisten omien henkilorekis 
tereiden tietojen perusteella ja vain epaselvissa tapauksissa tu-

7 
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1isi pa1ve1usaikatietoja tieduste11a va1tiokonttorista . T~m~n 
vuoksi on t~rke~t~, ett~ tyontekij~t s~i1ytt~v~t oman kappa1een-
sa tyokirjasta (tyokirjan a1kuper~iskappa1een). 

Va1tiovarainministeri5 kehottaa kaikkia niit~ virastoja ja 1ai
toksia, joiden pa1ve1uksessa on yksityisoikeude11isessa tyosopi
mussuhteessa o1evaa henki1okuntaa, asettamaan taman kirjeen tyo

paikoi11a naht~vi11e. 

(H1oj n:o H1o 5/110/81, 29.1.1981; Vert. VT 3/81) VT 7 /81. 

ULKOMAAN VALUUTAN MUUNTOKURSSIT TAVARALIIKENETTA VARTEN 

Ti1itoimiston sahkee11a n:o 189, 30.1.1981 on kansainvalisessa 
tavaraliikenteessa kaytettavia ulkomaan valuutan muuntokursseja 
muutettu 2.2.1981 lukien seuraavasti: 

100 Hollannin floriinia= 180,00 mk 
100 Belgian frangia = 12,20 mk 

Englannin punta = 9,50 mk 
100 Itavallan shillin~ia = 27,50 mk 
100 Luxemburgin frangia = 12,20 mk 
100 Neuvosto1iiton ruplaa = 584,00 mk 
100 Norjan kruunua = 75,50 mk 
100 Ranskan frangia = 84,50 mk 
100 Saksan Liittotasava11an markkaa 

100 Sveitsin frangia = 214,00 mk 
100 Tanskan kruunua = 63,50 mk 

USA:n dollari = 4,00 mk 

(N:o Tlt 136/230/81, 2.2.1981) VT 7/81 

194,00 mk 
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RAHTILUOTTO 

Rajattoman luotto-oikeuden kaikilla liikennepaikoilla omaavista asiak
kaista laadittuun tietokonelistaan tehd~~n valittomasti seuraavat 
muutokset. 

Luetteloon lisataan 

659573 Wihuri Oy 
Witraktor 

659581 Wihnri Oy 
Witraktor 

PL 30 

Varastotie 14 

659615 Oy Partek Ab 
Perusmateriaaliteollisuus, Kajaani 

659623 Qy Partek Ab 
Perusmateriaaliteollisuus, Kemi 

659631 Oy Partek Ab 
Perusmateriaaliteollisuus, Kolari 

659649 Oy Partek Ab 
Perusmateriaaliteollisuus, Kuopio 

659656 Oy Partek Ab 
Perusmateriaaliteollisuus 

659664 Oy Partek Ab 
Perusmateriaaliteollisuus 

659672 Oy Partek Ab 
Perusmateriaaliteollisuus, Rovaniemi 

659680 Oy Partek Ab 
Perusmateriaaliteollisuus, Toppila 

659698 Oy Partek Ab 
Perusmateriaaliteollisuus, Vimpeli 

659706 Oy Partek Ab 
Rakennusosateollisuus 

659714 Oy Partek Ab 
Rakennusosateollisuus 

659722 Oy Partek ab 
Rakennusosateollisuus 

659730 Oy Partek Ab 

PL 4 

PL 8 

Rakennusosateollisuus, Ylojarvi 
659748 Oy Partek Ab 

Eristysteollisuus Palkkitie 
659755 Oy Partek Ab 

Eristysteollisuus 
659763 Oy Partek Ab 

Eristysteollisuus, Rusko 

01511 VANTAA 51 

96100 ROVANIEMI 10 

95930 AKASJOENSUU 

95930 AKASJOENSUU 

95930 AKASJOENSUU 
53500 LAPPEEN

RANTA SO 

53500 LAPPEEN
RANTA 50 

77370 LOUKOLAMPI 

95930 AKASJOENSUU 

90520 OULU 52 

62810 SAVONJOKI 

04301 HYRYLA 

15561 NASTOLA 

21600 PARAINEN 

33470 SOPPEENMAKI 

04300 HYRYLA 
53500 LAPPEEN

RANTA SO 

90500 OULU SO 
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659771 Oy Partek Ab 
Eristysteo11isuus 21600 PARAINEN 

659789 Oy Partek Ab 
Kateaineteo1lisuus 38700 KANKAANPAA 

659797 Oy Partek Ab 
Kateaineteollisuus 25390 KIIKALA 

659805 Oy Partek Ab 
Kateaineteo11isuus, Kurikka 61360 MIETO 

659813 Oy Partek Ab 
Kateaineteo11isuus 76850 NAARAJJI.RVI 

659821 Oy Partek Ab 
Kateaineteo11isuus 82610 TOHMAJARVI A 

659839 Oy Partek Ab 
Rakennuskeramiikkateo11isuus 21600 PARAINEN 

659847 Oy Partek Ab 
Kevyt koneteo11isuus Yrittajantie 1-3 74130 II SALMI 3 

659854 Oy Partek Ab 
Kevyt koneteo11isuus 25500 PERNIO 

659862 Oy Partek Ab 
Kevyt koneteo11isuus PL 30 21201 RAISIO 

Luette1osta poistetaan 

611194 Osuuskunta Metsa1iitto 
He1singin hankintapiiri 

Seuraavan asiakkaan nimi muutetaan 

655316 Osuuskunta Metsa1iitto 
He1singin hankintapiiri Revontu1entie 6 02100 ESPOO 10 

(Tlt 163/24/81, 5.2.81) VT 7/81 

KUORMA- JA PAKETTIAUTOJEN TILAUSLIIKENTEEN KULJETUSMAKSUT 

Kuorma- ja pakettiautojen ti1aus1iikenteen ku1jetusmaksuja korote
taan 1.3.1981 1ukien. T~m~n johdosta otetaan tariffitau1ukkojen 
(VR 2644) tau1ukosta 36 uusi painos . Painatusjaosto suorittaa uude1-
1een painetun taulukon perusjake1un. 
(N:o Mt 31038/646/81, 3.2.1981) VT 7/81 
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MATKALIPPUALENNUKSIA 

Helsinki (lyhint~ tiet~); 12 . 3. - 18 . 3.1981 

SUOMEN MESSUT; FinnTravel -81 

Asiakaskortin esitt~j~lle myyd~~ meno-paluulippu 20 %:n alennuksella . 
VR lomaketta 2~16 ei anneta ostajalle . Lipunostajalle on ilmoitettava 
etta seka ostettu matkalippu etta asiakaskortti on menomatkalla lipun
tarkastuksessa esitettava junan kondukt5orille . 

Matkalippu on lunastettava vahint~an 76 kilometrin matkalle menosuun
taan . Matka l ipun "Erityislippu" - kenttaan merkitaan 96/Messukeskus ja 
muuten lippu jatetaan rastittamatta . Vastaava merkinta on tehtav~ myos 
kantaosaan . 

Myynti RAP- jarjestelman avulla : Kyselysanoman A- kentta~n merkitaan 
aina ensimmainen kelpoisuuspaiv~ (j~rjestelma hyv~ksyy vain paiv~t 
12 . 3 . - 18 . 3 . 1981) sek~ I - kenttaan erikoiskoodi 06 . 

Ostetut matkaliput oikeuttavat matkustamaan vain ylla mainittujen pai 
vien valisena aikana (mainitut paivat mukaan luettuina). 

Alennus ei koske lastenlipuilla eika muilla alennuslipuilla matkus 
tavia . 

Muille kuin asiakaskortin omaaville myydaan juna- messukeskuslippuja . 

(N : o Mt 31116/6~6/81 , 23 . 1 . 1981) VT 7/81 
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MATKALIPPUALENNUKSIA 

Helsinki (lyhint~ tiet~); 21.3. - 29.3.1981 

SUOMEN MESSUT; Urheiluvalinekaupan ostop~ivat 

Asiakaskortin esitt~j~lle myyd~an meno-paluulippu 20 %:n alennuksel
la. VR lomaketta 2416 ei anneta ostajalle. Lipunostajalle on ilmoi
tettava etta seka ostettu matkalippu ett~ asiakaskortti on menomat
kalla lipuntarkastuksessa esitettav~ junan kondukt5orille. 

Matkalippu on lunastettava vahinta~n 76 kilometrin matkalle menosuun
taan. Matkalipun "Erityislippu"-kentt~~n merkit~~n 97/Messukeskus ja 
muuten lippu j~tet~~n rastittamatta. Vastaava merkinta on teht~vamyos 
kantaosaan. 

Myynti RAP-jarjestelman avulla: Kyselysanoman A-kenttaan merkitaan 
aina ensimmainen kelpoisuuspaiva (j~rjestelma hyv~ksyy vain paivat 

21.3. - 29.3.1981) seka I-kenttaan erikoiskoodi 07. 

Ostetut matkaliput oikeuttavat matkustamaan vain ylla mainittujen 
p~ivien valisen~ aikana (mainitut paivat mukaan luettuina). 

Alennus ei koske lastenlipuilla eika muilla alennuslipuilla matkus
tavia. 

(N:o Mt 31116/646/81, 23.1.1981) VT 7/81. 

AKSELIPAINOT RATAOSILLA SK-PR-KSK JA PR-KST 

Sattuneiden tapausten vuoksi huomautetaan, ett~ vaunukuormien suurin 
sallittu akselipaino on rataosilla Sk-Pr-Ksk ja Pr-Kst, 17 tonnia 
(myos talvikautena). 
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KOTIMAISEN RAHTIKIRJAN T~YTT~OHJEET (VR 2657) 

Julkaisun "Kotimaisen rahtikirjan tlytt5ohjeet (VR 2657)" 
kohtaan 4 (rahdittomat rahtikirjat) tehdaln seuraava lislys 1.2.1981 
alkaen: 

G A Serlachius Oy : n sopimuksen 011 - 7 kohdalle lisltlln llhetyspaikak

si myos Keuruu. 

(N:o Yt 31192/61/81 , 5 . 2.1981) VT 7/81 

TAVARANLUOKITUSTAULUKKO 

Tavaranluokitustaulukon aakkoselliseen osaan tehdlln 1.3 . 1981 lukien 

seuraavat korjaukset : 

7561 Autot , autojen perlvaunut, kuormatut 
nimikenumero oleva 7751 

7232 Tavarankuljetusperlvaunut 
rahtiluokka oleva 3 

7561 Tiekulkuneuvot "huckepackkuljetuksena" 
nimikenumero oleva 7751 
rahtiluokka " 4 

3725 Trikloorietikkahappo 
tavaranimike oleva 3726 

4 

4 

3 

3 

Ryhmittlisen osan sivut 39- 40 painetaan uudelleen . Painatusjaosto 

suorittaa jakelun . 

VETURIMIESOPPILAITA OTETAAN 

Hyvinklln konepajalle seka Helsingin, Kouvolan, Tampereen, Seinljoen , 

Oulun ja Pieksamaen varikoille otetaan veturimiesoppilaita kursseil 

le, jotka alkavat 31 . elokuuta 1981 . Koulutusaika on 2 vuotta 4 kuu

kautta . Koulutusajalta maksetaan sopimusten mukaista palkkaa; asunto 

on oppi l aiden itse j arjestettava koul utuspaikkakunnilla . 
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P~~syvaatimukset 

- ik~ 17 - 25 vuotta 
- ammattikoulun (kone-, auto- tai s~hkoosasto) , keskikoulun tai pe-

ruskoulun oppim~~r~ tai vastaavat tiedot 

- virheeton v~rin~kokyky 

Ennen kurssin alkua valmistuvat voivat hakea kursseille , jos he liit 

tav~t hakemukseen p~astotodistuksen sijasta j~ljennoksen viimeksi saa

mastaan lukukausitodistuksesta . 

Hakeminen veturimiesoppilaaksi tapahtuu liikennepiirin toimistosta 

saatavalla hakulomakkeella, joka on toimitettava maaliskuun 13 p~i
v~~n menness~ sen liikennepiirin toimistoon , johon piiriin hakija 

pyrkii . 

Liikennepiirin henkilostoasioiden hoitajalta saa myos ammattiesittei 

t~ ja lisatietoja veturimiehen ammattiin ja hakemiseen liittyvist~ 

asioista . 

Sopiviksi katsotut hakijat kutsutaan huhti- ja toukokuun aikana lii

kennepiireittain jarjestettaviin soveltuvuuskokeisiin . 

(N : o Yt 1179/141/81, 3.2 . 1981) VT 7/81 

AVOIMIA VIRKOJA JA TOIMIA 

Rautatiehallituksen markkinointitoimistoon haetaan akateemisen loppu 

tutkinnon suorittanutta henkiloa henkiloliikenteen m y y n t i -
p a ~ 1 l i k o k s i . Liikenneosaston paallikolle osoitetut kirjalli

set hakemukset on toimitettava rautatiehallituksen kirjaamoon viimeis 

t~an 16 . paivana helmikuuta 1981 . Lisatietoja tehtavasta antavat mark

kinointijohtaja Rautio puh . 2570 tai myyntipaallikko Laaksonen 

puh . 2592 . 
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Asemapaallikon virka (V 23), toimistosihteerin virka (V 20), liikenne
ohjaajan virka (V 18), liikennemestarin virka (V 16), kolme toimisto

sihteerin virkaa (V 15), kolme veturinkuljettajan virkaa, kuormausmes
tarin virka ja kolme konduktoorin virkaa . Liikenneosaston pa~llikolle 

osoitetut kirjalliset hakemukset on toimitettava rautatiehallituksen 
kirjaamoon viimeistaan 11. paivana maaliskuuta 1981 ennen viraston 

aukioloajan paattymista . 

Edella mainittuihin virkoihin nimitetyt sijoitetaan toistaiseksi seu

raavasti: 

asemapaallikko (V 23) : Oulun (Vti) liikennealueelle , 

toimistosihteeri (V 20) : Seinajoen liikennepiiriin (1laskenta- asiat) , 

liikenneohjaaja (V 18): Kokkolan (lKokjunasuoritus) liikennealueel l e , 

liikennemestari (V 16) : Kokkolan (1 Kns junasuoritus, enintaan kauko 

ohjauksen kayttoon ottoon asti) liikennealueelle , 

toimistosihteerit (V 15) : Seinajoen (1 Sk lipputoim. ) , Vaasan (1 Vs 
tav.toim.) ja Ylivieskan (1 Yv tav . toim . ) liikennealueille , 

veturinkuljettajat : Ylivieskan varikolle (3) , 

kuormausmestari : Seinajoen (1 Sk) liikennealueelle ja 
konduktoorit : Seinajoen (2 Sk) ja Ylivieskan (1 Yv) liikennealueille. 

Ylimaarainen jarjestelymestarin toimi (V 20) toistaiseksi Kokkolan 

liikennealueelle (Kok tav . as.) . Liikenneosaston paallikolle osoitetut 

kirjalliset hakemukset on toimitettava rautatiehallituksen kirjaamoon 

viimeistaan 11 . paivana maaliskuuta 1981 ennen viraston aukioloajan 
paattymista . 

Kaksi asetinlaitemiehen tointa , kaksitoista junamiehen tointa , kuusi 

vaihdemiehen tointa ja toimistovirkailijan toimi (V 11) . Rautatiehal

lituksen liikenneosaston paallikolle osoitetut kirjalliset hakemukset 

on toimitettava Seinajoen liikennepiirin paallikolle viimeistaan 

11. 3. 1981. 
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Edella mainittuihin toimiin nimitetyt sijoitetaan toistaiseksi seuraa

vasti : 

asetinlaitemiehet : Seinajoen (2 Sk) liikennealueelle, 
junamiehet : Seinajoen (1 a~ rata- autonkuljettajan tehtaviin , enint . 

kauko- ohjauksen kayttoon ottoon asti, 10 Sk) ja Kokkolan (1 Kok) lii 

kennealueille, 

vaihdemiehet: Seinajoen (5 Sk) ja Kokkolan (1 Kok) liikennealueille 

seka toimistovirkailija (V 11) : Vaasan (1 Vs) liikennealueelle. 

Yksitoista veturinlammittajan tointa (V 13) , kahdeksan veturinlammit

tajan tointa (V 12), kaksi tallimiehen tointa, kahdeksan asemamiehen 

tointa (V 10) ja kahdeksan asemamiehen tointa (V 9). Kirjalliset hake

mukset on osoitettava ja toimitettava Seinajoen liikennepiirin paalli 

kolle viimeistaan 11 . 3.1981. 

Edella mainittuihin toimiin nimitetyt sijoitetaan toistaiseksi seuraa

vasti : 

veturinlammittajat (V 13): Seinajoen (6) , Kokkolan (4) ja Ylivi ~ R~an 

(1) varikoille , 

veturinlammittajat (V 12) : Seinajoen varikolle (8) , 
tallimiehet : Seinajoen (1) ja Kokkolan (1) varikoille , 

asemamiehet (V 10) : Seinajoen (3 Sk), Vaasan (1 Vs) , Pietarsaaren 

(1 Pts), Kokkolan (2 Kok) ja Ylivieskan (1 Yv) liikennealueille seka 

asemamiehet (V 9): Seinajoen (2 Rha junasuorituspat., 1 Hm junasuo

rituspat., kaikki kolme enint aan kauko- ohjauksen kayttoon ottoon as 

ti) , Pietarsaaren (1 Pts) , Kokkolan (3 Kok) ja Ylivieskan (1 Svi ju

nasuorituspat., enint . kauko- ohjauksen kayttoon ottoon asti) liikenne

alueille . 
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Toimis o r akennusmestarin (V 22) virka toistaiseksi Joensuun rata

piirin toimistossa (Joensuu) ja rakennusmestar in (V 20) vi rka to i s 

taise~ sl Joensuun ratapiirissa Joensuun rata- alueella (Joensuu) . 

Rataosaston johtajalle osoitetut hak emu k set on toimitettava rautatie

hallituksen klrjaamoon viimeistaan 11 . 3 . 1981 ennen viraston aukiolo
ajan paattymista. 

Kaksi toimistosibteerin virkaa (V18 ) , toistaiseksi H~inkaan kone
pajassa . Koneosaston j obtajalle osoitetut kir j alliset bakemukset 
on toimitettava rautatieballituksen kirjaamoon vi i meistaan 2 pai
vana maaliskuuta 1981 ennen viraston aukio l oajan paattymista . 
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NIMITYKSI~ JA MAARAYKSI~ 

T a 1 o u s o s a s t o : ylimaaraisiin toimistovirkailijan toimiin (Pm pvto) 
tilapaiset toimistovirkailijat Pirkko Irma Elina Haapsaari ja Erja Soili Marjuk

ka Lappalainen. 

R a t a o s a s t o : rataesimies (V 15) Ant o Ilmari H a k a l a 

ja vt toimis ovirkailija Aino Inkeri T i i t i n e n . 
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Toimitus: Rautatiehallitus, 
tiedotuspalvelu puh 3167 

1981 

E1~ketietorekis teri 

Terveyskeskusmaksu 

N:o 8 
19.2. 1981 

Uusi kansainv~lisen l~ntisen 1iikenteen rahtikirja 

Matka1ippualennuksia 
Tavaraliikenteen ku1jetuska1usto 
Henki1~vaunuja koskevia k~ytt~ohjeita 
Aikatau1un 147 lis~ykset 
Lomakkeen 3875 - i1moitus tietokonetoimistol1e myyn
tiraporttia varten - t~ytt~- ja k~sitte1yohjeet 
Muutos veturimiesoppi1aiden va1intaan 
Avoimia virkoja ja toimia 
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EL~KETIETOREKISTERI 

Valtiokonttori on 2 . 1.1981 paivatylla kirjeellaan ilmoittanut 
valtion elaketietorekister±n tehtavista ilmoituksista seuraavaa: 

Valtiokonttorin rekisteritoimistossa on laadittu uudet elake

tietoilmoituslomakkeet 1, 2 ja 3 seka ohjeet, joiden mukaisesti 

uusilla lomakkeilla ilmoitetaan valtion elaketurvan piiriin kuu

luvan henkil5n palvelussuhdetiedot valtion elaketietorekisteriin. 

Lomakkeiden muutoksilla poistetaan lomakkeelta palvelussuhteen 

rekisteroinnin ja valtion elakelain mukaisen elakkeen myontamisen 

kannalta tarpeeton tietosisalto. 

Uusittuja ilmoitusohjeita noudatetaan 1 . 2 . 1981 alkaen. Nama 
ohjeet korvaavat virastoille ja laitoksille 1 . 8 . 1976 elaketieto

ilmoituslomakkeiden tayttamista varten annetut ilmoitusohjeet. 

Ohjeet koskevat manuaalisesti tehtavia elaketietoilmoituksia. 

Kuitenkin elaketapahtuman sattuessa myos koneilmoittajavirastot 
ilmoittavat elaketietoilmoituslomakkeita kayttaen mm. ilmoitus

vuoden vuosiansion . Talloin tyokyvyttomyyselaketta haettaessa 
palkka ilmoitetaan tyokyvyttomyyden alkua edeltaneen kalenteri

kuukauden loppuun saakka kuten ilmoitusohjeissa on mainittu . 

Edella olevan johdosta ilmoitetaan, etta Valtionrautateilla 
kaytettavaa uutta elaketietoilmoituslomaketta 1 samoin kuin 

uutta elaketietorekisterin ilmoitusohjetta on saatavissa paina

tusjaostosta. Valtion elaketietorekisteria koskevat kirjoitukset 

julkaisussa Elake ja perhe-elake (VR 2614) tarkistetaan ja kor

jauslehdet jaetaan painatusjaoston toimesta . 

(Hloj n : o Hlo 94/16/81, 9 . 2.1981) VT 8 /81 
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TERVEYSKESKUSMAKSU 

Vuoden 1981 alussa poistettiin kunnallinen terveyskeskusmaksu. Sen 
vuoksi rautatiel~iselle tai virkasuhteisen henkilon perheenj~senel
le, joka kay sairausvastaanotolla oman kunnan terveyskeskuksessa, 
ei enaa kirjoiteta sairaanpassia (VR lorn. 3315). 
Lisaksi muistutetaan , etta vastaanotolle menijan on ilmoitettava 

esimiehelleen , mikali vastaanotolla kaynnin tai sairausloman vuok
si tulisi hankkia sijainen tyovuoroon . 

(N:o Slt 89/151/81 , 4.2.1981) VT 8/81. 

UUSI KANSAINV~LISEN L~NTISEN LIIKENTEEN RAHTIKIRJA (CIM) 

Uusi kansainvalinen CIM- rahtikirja otetaan kayttoon 1 paivana syys 

kuuta 1981 . Siirtymavaiheessa - 28 . 2 . 1982 saakka - saadaan kayttaa 

myos vanhaa (nykyista) rahtikirjaa. 

Uusi rahtikirja on , kuten nykyinenkin CIM- rahtikirja, 5-osainen . 

Osa 3 ei enaa uudessa rahtikirjassa ole "sivuuntaitettava" . 

Uusi rahtikirja on kokoa A 4 ja vastaa YK : n suositusta kauppa-asia

kirjan peruskaaviosta . Kuten oheisesta kuvasta (ranskalais - , saksalais-, 

italialainen versio) kay ilmi , on rahtikirjan takasivulta siirretty 

kolme rahdituskaistaa etusivulle . On nimittain laskettu , etta nama 

kolme rahdituskaistaa tulevat riittamaan yli 70 %:iin kaikista lahe 
tyksista . 

Uudet "Kansainvalisen rahtikirjalomakkeen tayttamisohjeet" (PIM liite 
2) julkaistaan tulevan kevaan aikana . 

(N : o Yt 22261/662/81, 11 . 2.1981) VT 8/81 
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MATKALIPPUALENNUKSIA 

Helsinki (lyhint~ tiet~) 1 . 2 . - 31 . 3 . 1981 
"Helsinki~ huvin vuoksi" 

Matkustajalle myydaan meno-paluulippu 20 % alennuksella lomakkeelle 

8 

VR 2203. Matkalipun erityislippukenttaan merkita~n koodi 99/Kalastaja
torppa . 

Lippu kelpaa paluumatkalla vain, kun lipun taakse on leimattu hotelli 
Kalastajatorpan nimileima. 

Alennus koskee myos lastenlipulla matkustavia mutta ei muilla alennus
lipuilla matkustavia. 

Lippua myyvat vain matkatoimistot . 

(N : o .Mt 31234/645/81; 10 . 2 . 1981) VT 8/81 

TAVARALIIKENTEEN KULJETUSKALUSTO 

"Tavaraliikenteen kuljetuskalusto" julkaisu (VR 2679) uusi painos on 
ilmestynyt . Kirja on rengaskansiomuodossa ja koko A 4 . Kirjan jakelu 

suori tetaan painatusj aoston toimesta . Liikennepiirej a. pyydetaan il
moittamaan jakelutarpeensa painatusjaostoon . 

(Yt 13 . 2 . 1981) VT 8/81 

HENKIL~VAUNUJA KOSKEVIA K~YTT~OHJEITA 

"Henkilovaunuja ja slihkojunia koskevia kayttoohjeita junahenkill)kun

nalle " julkaisu (VR 2717) uusi painos on ilmestynyt. Kirja on rengas 

kansiomuodossa ja koko B 6 . Kirjan jakelu suoritetaan painatusjaoston 
toimesta. 

Liikennepiirejli pyydetaan ilmoittamaan jakelutarpeensa painatusjaos
toon . 

(Yt 13 . 2 . 1981) VT 8/81 
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AI KATAULUN 147 LISAYKSET 

Lisays n:o 11 aikatau1uun 147 on i1mestynyt ja jaetaan kaiki11e 
aikatau1ukirjon ti1annei11e. Lisayksen voimaantu1opaiva on 1.3.1981 . 

Li says n:o 12 aikatau1uun 147 on i 1mestynyt ja jae taan aikatau1u
kir jan 5.1 ryhman t i1annei11e . Li sayksen vo i maantu1opa i va on 
1.3 . 1981. 

( Lt 11. 2.1981) VT 8(81 

LOMAKKEEN 3875 - ILMOITUS TIETOKONETOIMISTOLLE MYYNTIRAPORTTIA VARTEN -

T~YTT~- JA K~SITTELYOHJEET 

Lomakkeen oikeaan ylanurkkaan kenttiian "1\ql :n koodi " merkitaan liiken

nepaikan kolminumeroinen koodi mahdollisine etunollineen . 

Kenttaan "kk" merkitaan ao . kuu}<:ausi arabialaisin numeroin mahdolli 

sella etunollalla . 

Riveillii 1 - 4, joissa on koodit 50, 51, 52 ja 53, ei ilmoiteta mitiiiin. 

Riville 5 , jossa on koodi 12 , merkitaiin tiedot (vaunuarvojen lukumaarii 
ja todellinen paino kilogrammoina) varsinaisesta paikallisliikenteesta 

(Ts 52 §, tulojen kuittikirjan tulokoodi 01) . 

Tyhjalle riville 6 , jossa koodi 11 , merkitaan rahtikirjojen lukumaara 

ja todellinen paino kilogrammoina sellaisista kappaletavaralahetyksis 

tii, joiden rahti on kannettu muulla kuin rahtikirjalla . 

Tyhjalle riville 7, jossa on koodi 12, merkitaan rahtikirjojen luku 

miiara, vaunuarvojen lukumaara ja todellinen paino kilogrammoina sel

laisista vaunukuormalahetyksistii , joiden rahti on kannettu muulla kuin 
rahtikir j all a . 

Riville 8, jossa on koodi 08, merkitaan tiedot sellaisista kiitotava

raliihetyksista, joiden rahti on kannettu muulla kuin rahtikirjalla . 

Edellii mainituissa kohdissa ei kuitenkaan ilmoiteta tietoja niistii 

liihetyksistii , joiden rahdit lasketaan tietokoneella asiakaslaskutus 

sovellutuksina . Kyseiset asiakkaat ja sopimukset kiiyvat ilmi julkai -
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sun VR 2657 "Kotimaisen rahtikirjan tayttoohjeet " kohdasta 4 "Rahdit 
tomat rahtikirjat" . 

Rivilla 9 ei ilmoiteta mitaan (varalla). 

Lomakkeen riville "yhteensa", jossa on koodi 54, lasketaan valmiiksi 
tiedot sarakkeittain yhteen. 

Lisaksi lomakkeeseen tulee liikennepaikan paivaleima ja virkailijan 
nimi niille varattuihin kohtiin . 

Lomakkeet on taytettava huolellisesti ja selvalla kasialalla, koska 

tietokonetoimistossa suoritettava tietojen rekisterointi tapahtuu 
suoraan ao . lomakkeelta. 

Lomakkeet on lahetettava keskusaseman kautta tietokonetoimistoon ko . 
kuukautta seuraavan kuukauden 5 . paivaan mennessa. Keskusasemien ei 

tarvitse lahettaa tietokonetoimistoon ns. nollailmoituksia, koska 
valvonta liikennepaikkojen tietojen ilmoittamisesta on keskusasernal 
la . Lornakkeen sisaltamat tiedot tulevat myynti - yms . raportteihin 
aina sen liikennepaikan hyvaksi, jonka koodi lomakkeeseen on merkit 
ty. Lisatietoja lomakkeen kayttoon liittyvista seikoista saa tarvit 
taessa tietokonetoimiston puhelinnumeroista 3129 ja 2138. 

Samalla kumotaan aikaisemmat ohjeet, jotka on annettu VT : ssa 36/78 . 

(N : o Mt 22254/22/81 , 11 . 2 . 1981) VT 8/81 

MUUTOS VETURIMIESOPPILAIDEN VALINTAAN 

VT:ssa n:o 7/81 julkaistu hakuilmoitus veturimiesoppilaille asetetta

vista paasyvaatimuksista on virheellinen . 

Uudet paasyvaatimukset: 

- ika 17 - 25 vuotta 
- yleisen ammattikoulun (kone-, auto- tai sahkoosaston) oppimaara tai 

vastaava teknillinen koulutus 
- virheeton varinakokyky 
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N~in ollen ilmoituksessa mainittu peruskoulun, keskikoulun tai lukion 
oppim~~r~ ei ole riitt~v~ veturimiesoppilaaksi haettaessa. 

(N:o Yt 1179/141/81, 12.2.1981) VT 8/81 

AVOIMIA VIRKOJA JA TOIMIA 

Asemap~allikon virka (V 21), liikennemestarin virka (V 18) ja j~rjes

telymestarin virka . Liikenneosaston paallikolle osoitetut kirjalliset 

hakemukset on toimitettava rautatiehallituksen kirjaamoon viimeistaan 

18. paivana maaliskuuta 1981 ennen viraston aukioloajan paattymista . 

Edella mainittuihin virkoihin nimitetyt sijoitetaan toistaiseksi seu

raavasti: 

asemap~allikko (V 21) : Rovaniemen (Jsj) liikennealueelle, 

liikennemestari (V 18): Rovaniemen (Kja junasuoritus) liikennealueelle 

ja jarjestelymestari: Oulun (01) liikennealueelle. 

Ylimaarainen toimistosihteerin toimi (V 20) toistaiseksi Pieksamaen 

liikennealueella (Pm tilitysten valvoja ja selvittelyasiat). Liikenne

osaston paallikolle osoitetut kirjalliset hakemukset on toimitettava 
rautatiehallituksen kirjaamoon viimeistaan 18. paivana maaliskuuta 

1981 ennen viraston aukioloajan paattymista. 

Helsingin liikennepiirin toimistoon haetaan teknikkoa virka- tai tyo

sopimussuhteeseen vetovoiman kayton suunnittelutehtaviin. Tehtavasta 

maksettava palkkaus riippuu asianomaisen patevyydesta. 

Liikenneosaston paallikolle osoitetut kirjalliset hakemukset on toi

mitettava Helsingin liikennepiirin paallikolle 27.2 . 1981 mennessa. 

Lahempia tietoja antaa lkt L Tawast lppt Hki puh. 2069. 

Helsinki 1981. Valtion painatuskeskus 



WD~®Dffi 
UD@[Q)CQ:f[JM~~ 

Toimitus: Rautatiehallitus, 
tieclotuspalvelu puh 3167 

1981 

Hammashoitoku1ujen korvaaminen 
Kou1utusohje1mat 
Rahti1uotto 

N:o 9 
26.2.1981 

Peitteiden ym. kuormausapuv~1ineiden pa1autukset 
Joke1aan osoitetun kappa1etavaran terminaalinumero 
Liikennepaikkojen v~1imatkat 
U1komaan va1uutan muuntokurssit tavaraliikennett~ 
varten 
Valmismatka "Lapin juna1omat" 
Aikatau1un 147 1is~ykset 
Avoimia virkoja ja toimia 
Nimityksi~ 

Eroja 



9 - 2 -

HAMMASHOITOKULUJEN KORVAAMINEN 

Kansane1~ke1aitos on i1moittanut , ett~ ty6nantaja11e ei korvata 

tyopaikkaterveydenhuo11on kustannuksina hammashoitoa edes niiss~ 
tapauksissa , joissa hammashoitoa annetaan muun sairauden paranta

miseksi v~ltt~m~ttom~n~ hoitona . Mainittu hoito korvataan kuiten

kin kansanel~ke1aitoksen paika11istoimistosta yksityise11e henki-

1611e sairaanhoidon ku1uina sairausvakuutuksen pa1autustaksan mu -

kaan . 

T~m~n vuoksi korvausta t~11aisista hammashoitoku1uista tu1ee en

sin hakea kansanel~ke1aitoksen paika11istoimistosta ja j~~nnos
er~~ sen j~1keen Va1tionrautateiden sosiaa1i - ja terveystoimis

tosta (Ohjeet terveydenhuo1tokulujen korvaamisesta, VR 3352, H1o 

222/161/77). 

(N : o S1t 104/151/81 , 12 . 2 . 1981) VT 9 /81 
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KOULUTUSOHJELMAT 

Kou1utustoimikunta on hyvaksynyt kokouksessaan 12 .2.1981 

1iikenteenhoitokurssin kou1utusohje1man 

(KOTO 4 .2.2.2, Ktj 25/140/81 , 12.2.1981) 

turva1aiteasentajien y1emp~~n s~hk6ammattitutkintoon va1-

mentavaan kou1utusohje1maan (KOTO 4.6. I, Ktj 110/1583, 

4.5.1977) 1is~yksen kohtaan 6 (vena1ainen asetin1aite 
GTSS spurp1an) . 

Em . ohje1mat oteta~n kayttoon va1ittomasti . Perusjake1u on suori

tettu kou1utusjaoston toimesta ja ohjelmien lisakappa1eita on saa
tavissa rautatieopiston kans1iasta. 

(N :o Ktj 28/140/81 , 19 . 2 .1981) VT 9 /81 . 
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_MHT I !.!lOTTO 
Rajattoman luotto - oikeuden kaikilla liikennepaikoilla omaavista asiak
kaista laadittuun tietokonelistaan tehdaan seuraavat muutokset 1.3.81 

lukien. 

Luetteloon lisataan 

659250 A Ahlstrom Osakeyhtio 
Karhulan tehtaat, Konepaja 

659268 A Ahlstrom Osakeyhtio 
Karhulan tehtaat, Pumppu
tehdas 

659276 A Ahlstrom Osakeyhtio 
Karhulan tehtaat, Teras
valimo 

659284 A Ahlstrom Osakeyhtio 
Karhulan Kartonkitehdas 

659292 A Ahlstrom Osakeyhtio 
Karhulan Tehtaat, Kuitu
lasitehdas 

659359 
659367 

659375 
659383 
659391 

Puukeskus Oy 
Puukeskus Oy 
Joensuun. Hoylaamo 
Puukeskus Oy, Ammakoski 
Puukeskus Oy 
Puukeskus Oy 

659409 Puukeskus Oy 
659417 Puukeskus Oy 

Savon Puu ja Vaneri 

659425 Puukeskus Oy 
659433 Puukeskus Oy 
659441 Puukeskus Oy 
659458 Puukeskus Oy, Faneria 

659466 Puukeskus Oy 

659474 Puukeskus Oy 
Palin & Makipali 

660407 Rauma-Repola Oy 
Kalajoen konepaja 

659953 Sotka Oy 
659888 Sahkoliikkeiden Oy 
659987 Teras Oy 
659995 Teras Oy 

PL 18, 48601 KARHULA 

PL 1B, 48601 KARHULA 

PL 18, 48601 KARHULA 

48720 KYMI 

PL 18, 48601 KARHULA 

Itamerenk. 8, 00180 HELSINKI 18 

Teollisuusk.13, 80100 JOENSUU 10 

Petliisenniska, 87400 KAJAANI 40 
Mukkulank. 14, 15210 LAHTI 21 
Ruukint.10, 53500 LAPPEENRANTA 

so 
Karstunt. 68, 08100 LOHJA 10 
Pursiala, 50100 MIKKELI 10 

Hautakorvent. 2, 90550 OULU 55 
Hallit . 6, 96320 ROVANIEMI 32 

Vaasantie 9, 60100 SEINAJOKI 10 
Hankkionk.S, 33700 TAMPERE 70 
Vahaheikkilant.62, 20810 TURKU 

81 

Mylllirink. 19, 65100 VAASA 10 

l?L 15, 85101 KAL(\JOKI 

Koskenniska, 90100 OULU 10 
Lukkosepank. 5, 20310 TURKU 31 
PL 56, 49401 HAMINA 
PL 27, JOENSUU 10 



660001 Ter~s Oy 
660019 
660027 
660035 

660043 

660050 
660068 

660076 

Ter~s Oy 
Teras Oy 
Teras Oy 
Teras Oy 
Teras Oy 
Teras Oy 
Teras Oy 

660084 Teras Oy 
660092 Teras Oy 
660100 Teras Oy 
660118 Teras Oy 

660126 Teras Oy 
660134 Teras Oy 
660142 Teras Oy 
660159 Teras Oy 
660167 Teras Oy 
660175 Teras Oy 
660183 Teras Oy 

660191 Teras Oy 
660209 Teras Oy 
660217 Teras Oy 
660225 Teras Oy 

- 5 -

660423 Valmet Oy, Mittaritehdas 

Luettelosta poistetaan 

656918 Valmet Oy 
Tampereen Traktoritehdas 

(Tlt 221/24/81, 18.2.1981) VT 9/81 

PL 25, 87101 KAJMNI 10 
PL 45, 94101 
PL 21, 98101 
PL 95, 67101' 
PL 28, 48602 

PL 78, 45101 
PL 19, 53101' 

PL 33, 81701 

KEMI 10 
KEMIJJ!.RVI 
KOKKOLA 10 
KARHULA 
KOUVOLA 10 

LAPPEENRANTA 1 0 
LIEKSA 

Kirkkok. 21, 75500 NURMES 
PL 254, 90101 OULU 10 

PL 38, 68601 PIETARSAARI 
Lounainen Linjak. 10 
28130 PORI 13 

PL 13, 9 21 01 RAAHE 
PL 6, 11101 RIIHIMJ!.KI 10 
PL 253, 96201 ROVANIEMI 20 

PL 37, 57101 SAVONLINNA 10 
PL 42, 60101 SEIN.li.JOKI 10 

PL 15, 3373l TAMPERE 73 

Torpin teollisuusalue 
95400 TORNIO 
PL 316, 20101 TURKU 10 

PL 199, 65101 VAASA 10 
PL 20, 01511 VANTAA 51 

PL 67, 84101 YLIVIESKA 10 
40420 JYSKJ!. 

9 
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PEITTEIDEN YM . KUORMAUSAPUV~LINEIDEN PALAUTUKSET 

Markkinointitoimisto on antanut Markkinointi- kansiossa julkaistavat 
yleisohjeet n:o Mt 31322/640/81 koskien peitteiden ym. kuormausapuv~

lineiden palauttamista . 

Uudet ohjeet kuuluvat seuraavasti: 

Kuormausapuv~lineiden palautus s o p i m u s t e i t s e on aiheut 

tanut soveltamisvaikeuksia ja sekavuutta . T~m~n johdosta ja sovittuamme 
asiasta Tlt : n ja Yt:n kanssa menetell~~n 01 . 03 . 81 j~lkeen teht~vien so

pimusten osalta ja soveltuvin osin jo voimassa olevien sopimusten osalta 

seuraavasti : 

1 . Jos palautukset sis~ltyv~t kuormasuunnan rahtiin, on siit~ oltava 

sopimuslomakkeella rastimerkint~. Palautukset hoidetaan kuljetussaat 

teel l a , johon l~ht6asemalla merkit~~n sopimuksen tai p&~toksen numero 

2 . Jos palautuksista on sovittu TS : st~ poikkeava hinta, annetaan asias

ta Mt : n kirjelm~. 

Palautukset hoidetaan saatteella, johon l~htoasema merkitsee ao . 

kirjelm~n numeron . 

Maksut periv~ alkuper~inen l~htoasema ker~a saatteet kuukausittain 

ja laskuttaa rahdinmaksajaa TULOJEN KUITILLA. 

Tarvittaessa voidaan n&m~kin maksut ohjata vuosirahtisopimukseen 

merkitsemall~ kuittiin sopimusnumero . 

3. Jos sopimuksessa olevien joidenkin yhteysvalien palautukset sisal 

tyv~t kuormasuunnan rahtiin annetaan siita Mt : n kirjelm& ja palau
tussaatteeseen merkit~ln ''maksuton palautus" sek~ ao . kirjelm~n 

numero. 

4. Edell~ mainituissa tapauksissa saatteet kirjoittaa valmiiksi L~HE

TYSASEMA ja liitt~~ ne rahtikirjoihin. Saatteisiin tehd~ln merkinta 

siit~, onko kyseess~ "maksuton palautus " vai "maksullinen palautus " 

sek~ kuormausapuv~lineiden lukuml~rl ja laatu . N~in menetellen 

varmistutaan myos siitl , ett~ palautukset ovat olleet rautatiekul
jetuksia kuormasuunnassa . 

5 . Palautukset hoidetaan toistaiseksi nykyisell~ kuljetussaatteella 

(VR 1906) . Vuoden 1981 aikana tullaan painattamaan kuormausapuvlli

neiden palautuksia varten oma saate . 

(N : o Mt 31322/640/81 , 19 . 2.81) , VT 9/81 . 
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JOKELAAN OSOITETUN KAPPALETAVARAN TERMINAALINUMERO 

Kuten VT:ssa n:o 33/80 ilmoitettiin, siirrettiin Jokelan asema 1 . 9 . 
1980 alkaen Riihimaen terminaalipiirista Keravan terminaalipiiriin . 

9 

Koska kuitenkin Jokelaan osoitettua tavaraa tulee edelleen Riihimaelle, 
numeroituna Riihimaen terminaalipiirin numerolla 3 huomautetaan, etta 
Jokelaan osoitettuun kappaletavarakolliin ja kuljetuskirjaan on merkit
tava maaraterminaalin numeroksi 2 eika 3 ja on tavara ohjattava kulje 
tusohjeiden mukaisesti Keravan terminaaliin . 

(N : o Lko 31258/67/81 , 17 . 2 . 81), VT 9/81. 

LIIKENNEPAIKKOJEN V~LIMATKAT 

31 . 5 . 81 lukien lisataan julkaisuun Meijerhovi- niminen seisake seuraa
vin merkinnoin : 

1 

Meijerhovi 
Mjh 

2 

32 
Pm 

3 4 

Pm 5 . Kv 179 . 

(N : o Lko 33475/67/80 , 18.2 . 81), VT 9/81 . 

5 
Hil 

6 

1 . 3 . 81 lukien tehdaan julkaisuun Harjun ja Multamaen liikennepaikko
jen kohdalle seuraavat muutokset : 

poistetaan sarakkeesta 5 merkinta Hil . 

Multamaki lisataan sarakkeeseen 1 koodi 616 ja sarakkeeseen 6 merkinta 

"Tt lahtevaa ja saapuvaa tavaraa varten lpp:n erl.koisluvalla " 
seka poistetaan sarakkeesta 5 merkinta Hil . 

(N : o Lko 31120/67/81, 26 . 1 . 81), VT 9/81 . 
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Ulkomaan valuutan muuntokurssit tavaraliikennetta varten, lukien 18.2.198' 

Luku 
maara 

100 

100 

1 

1 

100 

100 

100 

100 

100 

100 

100 

1 DO 

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 ................... .. 

Itavallan shillinkia •......••...•.. 

Jugoslavian dinaria ••.••.••...•.•.. 

Kreikan drakmaa •...•...•••......•.• 

Luxemburgin frangia .•..•.•••••.•..• 

Neuvostoliiton ruplaa, clearing ••.• 

Nor jan kruunua •.•..•........•..••.. 

Portugalin escudoa ............•.•.• 

Puolan zlotya .....•.......•.......• 

Ranskan frangia •..•..•............. 

Romanian lei ta ................... .. 

Ruotsin kruunua ................... . 

Saksan Liittotasavalta, markkaa ••.• 

Saksan Oem. tasavalta, markkaa ••••. 

Sveitsin frangia •........•.•..••••• 

Tanskan kruunua •••...........••.•.• 

Tshekkoslovakian kruunua .......•••. 

USA:n dollari .................... .. 

Unkarin forinttia ••.••.......••••.. 

UIC-frangi •••••..•.•••............. 

Suomen markan kansainvalinen lyhen-

RH:n sahke n:o 8S 
Voimassa lukien 18.2.1981 

ked 

84 

88 

52 

70 

71 

83 

81 

72 

73 

82 

20 

76 

94 

51 

87 

53 

74 

80 

50 

85 

86 

54 

55 

01 

Lyhennys FM 

Fl 17<; nn 

FrB 11 90 

Leva 4,60 

£ 9 so 
Pta ____ -4--~4~8~0L-__ ~ 

Lit 
oa's 

Din 

Or 

0 41 

27 00 

lS 00 

10 20 

F r lux ----lf----'-1-'-1.......,9-"'0-----1 
Rbl 

NKr 

Esc 

Zl 

FF 

Lei 

SKr 

OM 

M 

S90 00 

77 00 

7 so 
13 00 

83 00 

85 00 

90,00 

190.00 

205 00 

FrS ____ -4--~20~8~,0~0~----

DKr 62 so 
Kcs 75 00 

$ 4,00 

Ft 12,00 

FrUIC __ ~~--~12,~7~3~--~ 

nys on •••••••••••••••••• , , • • • . • • • • • 10 FM 

(No Tlt 220/230/81, 18.2.81) VT 9/81 
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I Tassa VT:ssa (VT 9/81 ) ilmoi tettuja muuntokursseja 
on muutettu RH:n sahkeella seuraavasti 

FM FM FM FM FM FM 

~ I-
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VALMISMATKA "LAPIN JUNALOMAT " 

Valtionrautatiet , Lapin Matkailu Oy ja Oy Pohjolan Liikenne Ab ovat 
tehneet "Lapin Junalomat "-valmismatkoja koskevan sopimuksen n:o Mt 

33767/645/80 . 

Sopi mus tulee voimaan 01 . 03 . 1981 lukien, jatkuen toistaiseksi , 
vastuullinen matkanjarjestaja on Lapin Matkailu Oy . 

Valmismatkaan kuuluu meno-paluujunamatka suorinta/nopeinta junayhteytta 

kayttaen 2 . lk : ssa Kemiin, Rovaniemelle tai Kemijarvelle, linja- auto

kuljetus Kemin , Rovaniemen tai Kemijarven ulkopuolella olevaan hotel 

liin vuoroliikennetta kayttaen seka majoitus ja aamiainen hotellissa 

2- hengen huoneessa . 

Matkoja myydaan Lapin Matkailu Oy : n erikseen sopimissa matkatoimistois 

sa . 

Valmismatkan ostajalle kirjoitetaan oheisen mallin mukainen "Lapin 

J unalomat "- lippuvihko : 

ooocc 

~2 3 -I 

Oy (\SEMAN MAlKAK£5K 

0 t 81 
Helstnkl 



Nim1- Na.mn 

R e , no /?e.< j>il-d 

: ·~UTAT!EMATI\Atvy;~ 
, TlGRESA ..:j,.. 

' AUTOMATKA 
! BUSSRESA I 

HOTELLI 
HOTELL 

- 11 -

<..> 
0 
0 
0 
I 

HA 
~ 
"-' ,-. 
005 

Lippujen kirjoitus - ja tilitysohjeet toimitetaan myyntipisteina 
toimiville matkatoimistoille Lapin Matkailu Oy : n toimesta . 

9 

Hinnasto toimitetaan myyntipisteille samoin erillisena . Paitsi majoi 

tuskohteen tasosta ja majoittumisen ajankohdasta, valmismatkan hintaan 

vaikuttavat myos kuljetukset . Hinnoittelussa kuljetukset on jaettu 
junamatkan osalta kahteen vyohykkeeseen . 

Lisamaksusta matkoihin on saatavissa puoli - tai taysihoito. 

Majoittumisaika on aina 6 vuorokautta (alkaen sunnuntaina ja paattyen 

lauantaina) . Kaupunkihotelleissa on vaihtoehtoisesti saatavissa myos 
3 vuorokauden paketteja . 

Valmismatkoihin eivat sisally VR : n paikkaliput, vaan ne on lunastet 

tava erikseen ja niista kannetaan normaalit maksut . 

Ko . matkoja va~ten . on jarjestetty yksi 33- paikkainen makuuvaunu (CEmt) 

lauantaisin juniin P 61/P 64 Hki - Roi - Hki . Paikanvaraus tahan vau 

nuun on suoritettava Oy Aseman MatkakeskuksestaJ puh . 90- 177761 ja 

paikkalippu kirjoitetaan lomakkeelle VR 2410 , joka postitetaan myynti 
pisteelle . 
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Sopimuksen piiriin kuuluvat seuraavat hotellit : 

Hotelli Ratkin, Karesuvanto 
Hotelli Vuontispirtti, Raattama 
Pallastunturin Matkailuhotelli, Muonio 

Jerismaja, Jerisj~rvi, Muonio 

~k~s -Hotelli, ~k~slompolo 

Hotelli Kultakero , Pyh~tunturi 

Tornion Kaupunginhotelli , Tornio 

Hotelli Suommu , Suomutunturi , 
Hotelli Revontuli, Sallatunturi, Salla 

Sallatunturin Kelopirtit , Salla 
Hotelli Pohjanhovi , Rovaniemi 

Hotelli Polar-Rovaniemi, Rovaniemi 

Hotelli Polar- Ounasvaara , Rovaniemi 

City- Hotelli , Rovaniemi 
Hotelli Levitunturi , Sirkka, Kittil~ 

Valmismatkaa koskeva esite valmistuu maaliskuun -81 alussa , ja tullaan 
jakamaan varsinaisten myyntipisteiden lis~ksi myos kaikkien keskusase

mien lipputoimistoihin . 

Lipuntarkastus : 

Matkalippu kelpaa ainoastaan ao . lippup~~llykseen nidottuna . Lipussa 

on erilliset lehdet meno- ja paluumatkaa varten , jotka matkatavaran 

l~hett&misess~ ja matkalla poikkeamisen suhteen rinnastetaan menolip

puun . Lipun kelpoisuusaika on merkitty lippup~~llykseen . 

Lipuntarkastaja tekee normaalit tarkastusmerkinn~t ao . tiemerkint~ruu

tuun . Loppuleimaus tehd&~n ylos keskelle . Lehti& ei irroiteta tarkas 

tuksen yhteydessa . 

(N : o Mt 22277/645/81 , 18 . 2 . 1981) , VT 9/81 . 
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AIKATAULUN 147 LISAYKSET 

Lisoys n:o 13 aikatau1uun 147 on i1mestynyt ja jaetoan kaiki11e 
aikatau1ukirjan ti1annei11e. Lisoyksen sisoltona an poosiais1iiken
teen 1isajunat vuonna 1981. 

Lisays n:o 14 aikatau1uun 147 on i1mestynyt ja jaetoan aikatau1u
kirjan 1.3 ryhman ti1annei11e. Lisoyksen voimaantu1opaivo on 2.3 . 1981. 
Lisoyksen sisa1tona on junan 9816 aikatau1un pa1auttominen enna11een 
1isayksesta n:o 11 poiketen. 

(Lt 19.2.1981) VT 9/81 

AVOIMIA VIRKOJA JA TOIMIA 

9 

Ylimaarainen yliteknikon toimi (V 23) toistaiseksi Pieksamaen varikol la 

Liikenneosaston paallikolle osoitetut kirjalliset hakemukset on toimi 

tettava rautatiehallituksen kirjaamoon viimeistaan 23 . paivana maalis
kuuta 1981 ennen viraston aukioloajan paattymista . 

Hyvinkaan konepajan sahkotyokuntiin, jotka suorittavat koko rataverkolla vahvavir

ta-, turvalaite-, avojohto- ja kaapeliasennuksia, haetaan armeijan kaynytta 

MERKONOMIA 

TehtavJt tulisivat olemaan asennus- ja sosiaalitarvikkeiden hankinta, kalustokirjan

pidon yllapitaminen seka kalustotarkastusten suorittaminen. 

Hakemukset palkkatoivomuksineen, virka-, koulu- ja tyotadistuksineen on lahetetta

va 15.3.1981 mennessa osoitteella: 

VR Sahkotyokunnat, Vesitarninkatu 1 

0.5320 Hyvlnkaa 2 

Sahkotekninen kokemus luetaan eduksi. 
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Ilmoitetaan , etta VT 4/81 Hyvinkaan konepajassa haettavaksi ilmoi
tettujen kahden toimistosihteer in ( V1 8 ) v i r an hakuaikaa on haku
kuu l utuksessa ol leen teknisen virheen vuoksi jatkettu VT 7/81 jul

kaistulla ilmoituksella 2 . 3 . 1981 saakka . 

NIMITYKSIA 

R a t a o 5 a 5 t o : tarka5tajan (V 25) vi r kaan (Rtt , Raj) teknik
ko Ar vo Aar ne H a r t i k k a , rakennusme5tarin (V 22) virkaan 
(Piek5amaki) rakennu5me5tar i (V 21) Seppo Olavi K o i v i 5 t 0 , 

toimistovirkai l ijan (V 13) toimeen (Rtt , Raj) toimi5tovi rkai l ija 
(V 11) Tuula Hannele S e p p a 1 a ja toimistovirkailijan (V 9) 

toimeen (Sk rpt) ti l ap . toimi5tovi r kailija Raija Lii5a H a a p a -
r a n t a . 

I< o n e o s a s t o : k onei nsin<Hir in (V29) virkoihin i ns ino cr i J or 
ma Uolevi liar ,iula, yl irn . i nsinor'ri A arne Armas Dah l berg j a i nsinoori 
Taisto Veikk o Repo (Hy knp ) seka vt . koneinsinoori Tauno Ta pa ni Salo
nen (Tku knp ) ; koneinsino orin (V27) virkaan s ahkot arkasta j a Unto Ta 
pio Myllyntaus ta (Hy knp) ; sahkotarkasta j an (V24 ) virkaan teknikko 
Juhani Antero Paulamaki (Hy knp ) ; yliteknik on (V24) virkaan teknikko 
Lauri Saare la (Hy knp ) ; teknikon (V23 ) virkaan vt . teknikko Hei j o Ta 
pani Lindfors ( ~y knu) ; ylimatir tiiseen yp . insi noorin (V29 ) toimeen 
Jaakko Olavi Tarn~inen (Psl knp ) ; y limaa raiseen ap . lii k ennetarkasta

jan ( V26 ) t oimeen tsiht Er kki Johannes ll'!ajasaari (Vs knp ) ; y limaa
raisiin kustannuslaski j an ( V23 ) toimiin ylim . tsiht Lea Verkasa lo ja 
ylim . tsiht Paavo Jubani Pirinen (Hy knn) ; ylimaaraiseen toimistosih
teerin (VB) toimeen tvirk ( tss) Pirkko Eila Inkeri Taskinen (Kuo knp ) . 

ER OJ A 

R a t a o 5 a 5 t o : r at ae5imies (V 15) Paul Mach L a x e n ja 
t i lap . toimi5 tovirkai l i ja Eeva He lli Johanna P o y 5 k o . 
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Toimitus: Rautatiehallitus, 
tiedotuspalvelu puh 3167 

1981 

Painotuotteiden luettelo VR 2625 
Asetuskokoelmassa on julkaistu 
Varastetut Eurailpass- j a Eurail Youthpass - liput 

Matkalippualennuksia 
Asia: Pietarsaaren puhelinkeskus 
Avoimia virkoja ja toimia 

Eroja 

1281005316 

N:o 10 
5.3.1981 
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PAINOTUOTTEIDEN LUETTELO VR 2625 

Luette1oon tehd~~n seuraavat korjaukset : 

1016a poistetaan 
1016.2 lh/50-3 A4L Ku1jetuskirja1uette1o, Pohjo1an 

Liikenne T1t 

1517 . 1 

1606 

!645 

2201 .1 

2232 

2276 

2287 

kpl 

kp1 

kp1 

A4 

A 51 

A4 

poistetaan 

poistetaan 

poistetaan 

kp1 - 2 A6L 

2425 poistetaan 

2427 poistetaan 

2502.31 nide A4 

2689 nide A5 

A4L 2909 .4 kp1 

2920 . 39 

2932 

2933 

3372 

3373 

3777-51 

poistetaan 

kpl A4L 

kp1 A4L 

kp1 A5 

kp1 A5 

kp1 A4 

3777-52 kp1 A4 

IJ051 poistetaan 

4137 kp1 A 51 

4140 poistetaan 

4141 poistetaan 

4142 poistetaan 

4144 poistetaan 

4152 . 4 poistetaan 

4152.5 poistetaan 

4225 poistetaan 

4274 poistetaan 

4275 poistetaan 

4348.3 nide A4 

4595- 4597 Vetureiden 

Lippukassantarkastuspoyt~kirjan 
1istilehti 

Kirje1omake , VR Tiedotuspa1ve1u 

Rautatei11~ tapahtuu 

Zwischenbescheid fUr Autoreisezug 

Sis~isen tarkastuksen toimintaoh
jeet 
RAP- j~rjestelm~n 1iikennepaikat 

Muutosi1moitus tyosuoje1uhenki1o
ja 1uottamusmiesrekisteriin 

Ti1ioikaisujen i1moitus l 

Ti1ioikaisujen i1moitus 2 

Kuntokortti 

Kuntotestaus/kyse1y 

I1moitus Tkt : 11e myyntiraporttia 
varten - t~ytto- ja k~sitt.ohjeet 

Peitteiden ym . kuormausapuv~1inei -

Tlt 

Het 

H1t 

Mfu 

Tlt 

Lt 

T1t/ 
S1t 

Ps1 knp 

Ps1 mp 

Slt 

S1t 

Mt 

den pa1autukset Mt 

Suurasiakasti1in luottohakemus Mt 

Matkustajavaunujen a1ka1iparisto 
jen kunnossapito-, huo1to- ja 
korjausohjeet Stt 

huo1tokortit Yte 



4709 
4711 

4787 

poistetaan 
poistetaan 
kansio A4 

5107 poistetaan 
5221 poistetaan 

- 3 -

Kansainva1inen itainen tavara -
1iikenne , toimintaohjeita 

Lisaksi seuraavat painotuotteet on uusittu sisa11o1taan: 

Virkamiesten 1uottamusmiestoiminnan maaraykset VR:11a 

Liikennevirkamiesharjoitte1ijan haku1omake 

Mfu 

1155 
1156 
2434 

3750 
4493 . 1 

4493.2 

Luette1o aseman 1ippuvarastosta , keskusvarastokortti , visc . 

Loytotavarapaivakirja 

VR : n rekisteroimat henki1ovaunut 
VR:n rekisteroimat tavaravaunut ja suursai1iot 

(H1o 129/55/81 , 26.2.198V VT 10/81 

ASETUSKOKOELMASSA ON JULKAISTU: 

N: o 420 

Vapaakappa1e1aki 

Annettu He1singissa 12 paivana kesakuuta 1980 . 

N: o 774 

Vapaakappa1easetus 

Annettu He1singissa 5 paivana jou1ukuuta 1980. 

Edel1a o1evista saadoksista johtuen rautatieha11itus maaraa , et

ta jokaisesta se11aisesta ju1kisesti 1evitettavaksi tarkoitetusta 

tuotteesta , jossa kirjoitus tai kuva11inen esitys on monistettu 

jotakin teknista menetelmaa kayttaen, on toimitettava kuusi kap

pa1etta VR:n painatusjaostoon Hyvinkaa11e . Tama maarays ei kui 

tenkaan koske VR:n u1kopuolisessa kirjapainossa tai VR :n paina
tusjaostossa va1mistettua painotuotetta . 

(H1oj n:o H1o 117/010/81 , 20 . 2 . 1981) VT 10 /81. 

10 
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VARASTETUT EURAILPASS - JA EURAIL YOUTHPASS -LIPUT 

Roomasta saadun sahkeen mukaan Montrealissa sijaitsevasta toimistosta 

on 24.1.1981 varastettu seuraavat numerosarjat vuoden 1981 mallia 

olevia EURAILPASS - ja EURAIL YOUTHPASS - lippuja: 

EURAILPASS: 

52611 - 52640 (30 kpl) 15 pv 

33611 - 33640 (30 kpl) 21 pv 

28621 - 28640 (20 kpl) 1 kk 

14111 - 14130 (20 kpl) 2 kk 

10814 - 10830 (17 kpl) 3 kk 

EURAIL YOUTHPASS: 

10821 - 10850 (30 kpl) kk 

28227 - 28260 (34 kpl) 2 kk 

Tavattaessa tallainen lippu otetaan pois matkustajalta ja hanta ka 

sitellaan liputtomana matkustajana . Matkustajan henkilollisyys on 

selvitettava passin avulla, josta merkitaan muistiin matkustajan ni 

mi, tarkka osoite, passin numero ja antopaikka. 

Lippu ja ilmoitus asiasta edella mainittuine tietoineen on lahetetta 

va valittomasti rautatiehallituksen kansainvaliseen tariffijaostoon, 

huone 208. 

Jos kyseisessa tapauksessa tulee erimielisyyksia matkustajan kanssa, 

on meneteltava kuten edella on mainittu ja ohjattava matkustaja VR 

Lipputoimistoon Helsinkiin, tai ellei se ole mahdollista, asemavirkai 

lijan luo, joka ottaa yhteyden kansainvaliseen tariffijaostoon 

puh . (911) 2701. 

(.Mt 22282/662/81, 26 . 2 . 1981) VT 10/81 
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MATKALIPPUALENNUKSIA 

"Tervetu1oa koeajolle" 9.3.-9.4.1981 

Liseykserut Vl':ss1!. 6/81 olleisiin "Tervetuloa koeajolle" - kortin k§ytttitin 

1iittyviin ohjeisiin il!rx:>itetaan, ett1!. ma.tkustettaessa alennuslipulla 

perj antain klo 6. 30 j a maanantain klo 6. 30 v1l.liserut aikana sovelletaan 

vastaavia ohjeita kuin on annettu VR .. alennuskorttia vastaan reyyt1l.vist1!. 

a1ennuslipuista. 

(N:o Mt 31116!646!81, 26.2.19811 VT 10/81 

ASIA: PIEI'ARSAAREN Pl.JHELINKESKUS 

Pietarsaaren puhe1inkeskus {959) 1iitetaan VR:n puhelinverkkoon 

5.3.1981 klo 17 . 00 . Talloin tulevat voimaan seuraavat muutokset: 

1 . Pietarsaaren puhelinluettelo otetaan kayttoon 

{ks. VT n:o 6, 5.2.1981 kohta 4 . 5 . ) 

2 . Pietarsaaressa olevat tilapaiset puhelinnumerot 241 

{junan s uorittaja), 243 {junatoimisto) ja 244 {lippu 

toimisto) poistuvat kaytosta ja tilalle tulevat 

seuraavat numerot: 

411 junansuorittaja 

413 junatoimisto 

474 1ipputoimisto 

3 . VR:n kaukoliikenne {ks . VT n:o 6, kohta 3) 

4 . Yleisesta verkosta soitetaan Pietarsaaren keskukseen 

numerolla 967-10744. 

{Stt 2349/433/81 17 . 2 . 81) VT 10'81 

10 
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AVOIMIA VIRKOJA JA TOIMIA 

Asemapaallikon virka (V 28) toistaiseksi Jyvaskylan (Jy) liikenne

alueella . Rautatiehallituksen paajohtajalle osoitetut kirjalliset 

hakemukset on toimitettava rautatiehallituksen kirjaamoon viimeistaan 

1 . paivana huhtikuuta 1981 ennen viraston aukioloajan paattymista . 

Asemapaallikon virka (V 23) asemapaallikon virka (V 21) , kahdeksan 

toimistosihteerin virkaa (V 18) , kaksi liikennemestarin virkaa (V 18) , 

kolme liikennemestarin virkaa (V 16), kaksi toimistosihteerin virkaa 

(V 15) , jarjestelymestarin virka, kolme veturinkuljettajan virkaa, 

kolme kuormausmestarin virkaa ja neljatoista konduktoorin virkaa . 

Liikenneosaston paallikolle osoitetut kirjalliset hakemukset on toi 

mitettava rautatiehallituksen kirjaamoon viimeistaan 1 . paivana huhti 

kuuta 1981 ennen viraston aukioloajan paattymista . 

Edella mainittuihin virkoihin nimitetyt sijoitetaan toistaiseksi 

seuraavasti : 

asemapaallikko (V 23) : Tampereen ( 1 Llh) liikennealueelle , 

asemapaallikko (V 21) : Helsingin (1 hlll) liikennealueelle , 

toimistosihteerit (V 18) : Tampereen (1 Tpe palkkausasiat , 1 Tpe lap : n 

toim . kanslia , 1 Tpe tav . toim . kassa , 1 Vma junasuor . , 1 Noa junasuor . ) , 

Toijalan (1 Tl suunnittelu- ja tarkastusteht . ) ja Turun (1 Tku tav . as . 

henkiloasiat , 1 Tku tav . toim . kassa) liikennealueille , 

liikennemestarit (V 18) : Porin (1 Mn , 1 Hva) liikennealueelle , 

liikennemestarit (V 16) : Tampereen (1 Noa) , Toijalan (1 Tl junasuoritus 

pat . ) ja Turun (1 Lm junasuorituspat . ) liikennealueille , 

toimistosihteerit (V 15) : Porin (1 Pri RAP- lipunmyynti) liikennealu 

eelle ja Turun varikolle (1) , 

j?rjestelymestari : Tampereen (1 Tpe) liikennealuee l le , 

veturinkuljettajat : Toijalan (1 Tl) ja Rauman (2 Rma) liikennealueil 

le , 

kuormausmestarit : Tampereen (1 Tpe) , Rauman (1 Rma) ja Turun (1 Tku) 

liikennealueille seka 

konduktoorit : Tampereen (8 Tpe) , Porin (1 Pri) , Rauman (1 Rma) ja 
Turun (4 Tku) liikennealueille . 
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Kaksikymment&yksi junarniehen tointa , kolrnetoista vaihderniehen tointa , 

kolrne toirnistovirkailijan tointa (V 11) ja nelj& toirnistovirkailijan 
tointa (V 9). Rautatiehallituksen liikenneosaston p&allikolle osoite

tut kirjalliset hakernukset on toirnitettava Tarnpereen liikennepiirin 

paallikolle viirneistaan 1 . 4 . 1981 . 

Edella rnainittuihin toirniin nimitetyt sijoitetaan toistaiseksi seu

raavasti : 
junamiehet : Tampereen (10 Tpe), Perin (1 Pko) , Toijalan (1 Tl) ja 

Turun (9 Tku) liikennealueille , 

vaihdemiehet : Tampereen (5 Tpe), Perin (3 Pri , 2 Pej), Toijalan 

(2 Tl) ja Turun (1 Tku) liikennealueille, 

toimistovirkailijat (V 11) : Turun (3 Tku) liikennealueelle ja 
toimistovirkailijat (V 9) : Tampereen (1 Tpe) , Toijalan (1 Tl) , Turun 

(1 Tku) ja Haapamaen (1 Hpk) liikennealueille . 

Kaksi sahkoasentajan tointa , kaksi autonkuljettajan tointa , kuusi 
veturinlammittajan tointa (V 12~numiehen toimi (V 10), kaksikym

rnenta asernamiehen tointa (V 10) ja kaksikyrnmenta asernamiehen tointa 

1~ Kirjalliset hakemukset on osoitettava ja toirnitettava Tampereen 
liikennepiirin paallikolle viimeistaan 1 . 4 . 1981 . 

Edell& rnainittuihin toimiin nimitetyt sijoitetaan toistaiseksi seu
raavasti : 

sahkoasentajat : Tampereen (2 Tpe) sahkoalueelle , 

autonkuljettajat : Ta~pereen (1 Tpe) ja Perin (1 Pri) liikennealueille , 

veturinlarnmitt&jat (V 12) : Tampereen varikolle (6) , 
vaunumies (V 10) : Tampereen varikolle (1), 

asemamiehet (V 10) : ~ampereen (7 Tpe , 2 Jas), Perin (2 Pri), Toijalan 

(1 Tl) ja Turun (1 Ukp junasuor . pateva, 6 Tku, 1 Slo) liikennealueille 

seka 

asemamiehet (V 9) : Tampereen (1 Sui junasuor . pateva) , Perin (2 Hva 

junasuor . patevaa, 2 Kla junasuor . patevaa, 4 Pri, 2 Pej) ja Turun 

(1 Au junasuor . pateva, 6 Tku, 2 Slo) liikennealueille. 
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Ratainsinoorin (S 1 3) virka, toistaiseksi Pieksa ma en ratapiirin 

toimistossa (Pieksamaki ) . Rautatieh allitukselle o s oitetut hake

muk set on toimit et t ava rautatiehallituksen kirjaamoon viimeistaan 

25 . 3 . 1981 enne n viras t on a ukioloa jan paat t ymista . 

Rataesimiehen (V 15 ) toimi, toist aiseksi Tampereen ratapiirissa 

(Tamp e re ) . Ratao s aston joh taj a lle osoitetut hak emukset on toimi

tettava Tampereen ratapiirin p a a llik olle viimeistaan 1.~.1981. 

Yksi kone insinoorin virka ( V29)( konepa j atekniset tehtavat), toistai

seksi rautatiehalli t uksen koneosastolla. 

Rautatiehallitukselle osoitetut kirjalliset hakemukset on toimitetta

va rautati ehallituksen kirjaamoon viimeistaan maaliskuun 26 paivana 

1981 enn en viraston aukioloa j an paattymista. 

Yksi koneinsinoorin (S 1~) sopi muspalkkainen virka taytettavana rauta

t iehallituksen koneosastolla. Kir jalliset ilmoitt autumiset ko. virkaan 

pyydetaa n rautatiehallituk selle osoitettuna toimit t amaan rautatieballi 

tuk sen k irjaamoon 26 .3.1 981 mennessa. 

Ko. virkaan nimitet t y tullaan sijoittamaan toistaiseksi koneteknilli

seen toimistoon kebitysrybman paallikon tebtaviin. - Tiedusteluihin 

virkaan ilmoittaut umista silmalla pitaen vastaa ki H Tolamo pub. 7072 

R a t a o s a s t o: rataesirnies (V 15) Armas Henrik Saarikoski, 

toimi s tovirkailija ( V 11 ) Aili Matilda Ehrstedt ja ylim. talon

rnies (V 12) Viljo Antero Ruotsalainen. 

Helsinki 1981. Valtion painatuskeskus 



Toimitus: Rautatiehallitus, 
tiedotuspalvelu puh 3167 
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Tilityss~n muutoksia 
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Ulkomaan valuutan muuntokurssit tavara1iikermetti:l varten 

Uintinen tavaraliikerme, j 1:llki vaatimukset 

Rahtiluotto 

JTT:n korjaus1ehti 

Matkalippualermuksia: Suanen Messut; Video 1981 

II Kuopio Opettajien Veteraanipi:livi:lt 

Liikermepaikkojen vi:llimatkat 

Sivii1ipa1ve1usmiesten matkalippua1ennus 
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Avoimia virkoja ja toimia 

Nimityksii:l 
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KIELITUTKINNOT RAUTATIEOPISTOSSA 

"Jlenki1Hstoha11innon malrAyksil" kohdan A.4.11 . mukaiset kielitut 

kinnot ruotsin, englannin, venljan, saksan ja ranskan kie1issl 

jlrjestetlln rautatieopistossa toukokuussa 1981 osanottaji11e myo 

hemmin i1moitettavana aikana . 

Ilmoittautumistietoihin tu1ee sisl1tyl osanottajan tlyde11inen ni 

mi , virka-asema, virantoimituspaikka, tutkittava kieli sekl suori 

tettavan tutkinnon aste (em. mllrlysten kohdan § 3-6). Myos aikai 

semmin ko. kielessl mahdo11isesti suoritettu arvosana on mainittava. 

Ilmoittautumiset 11hetetlln koulutusjaostoon 15 . 4 . 1981 mennessl . 

Kie1itaito tutkitaan vain yhdessl kie1essl kerral1aan ja vain sen 

asteista arvosanaa varten, mitl i1moittautuminen ede11yttll . 

Seuraava tutkintoti1aisuus on jou1ukuussa 1981 . 

(Ktj 38/141/81, 9 . 3 . 1981) VT 11/81 

TILITYSSAANN~N MUUTOKSIA 

Ti1ityssaannon 2. osan (Kotirnainen tavara1iikenne) 1ii tteeseen n:o 1 

tehdaan seuraavat nuutokset 1.4.1981 1ukien. 

Ou1un kirjauskeskuksen ti1ityspaikka1uette1osta poistetaan (339) Tui

ra ja sen ti1a11e 1isataan (341) Toppi1a. 

(N:o t1t 252/233/81, 2.3.1981) VT 11/81 



- 3 -

ULKOMAAN VALUUTAN MUUNTOKURSSIT TAVARALIIKENNETT~ VARTEN 

Ti1itoimiston s~hkee11a n:o 157, 27.2.1981, on kansainv~1isess~ t a

vara1iikenteessa kaytettavi~ u1komaan va1uutan muuntokursseja muu

tettu 2 .3.1981 1ukien seuraavasti: 

100 Ho11annin f1oriinia 177,00 mk 

1 Eng1annin punta 9,30 mk 

100 Itava11an shi1linkia 27,50 mk 

100 Saksan Liittotasava1-
1an markkaa 195,00 mk 

100 Sveitsin frangia 212,00 mk 

100 Tanskan kruunua 63,00 mk 

1 USA:n do11ari 4 , 10 mk 

(N:o T1t 254/230/81, 3.3.1981) VT 11/81 

LANTINEN TAVARALIIKENNE. JALKIVAATIMUKSET 

Suomen Pan~i on 1'.3.1981' ottanut kayttoon uuden tuontitavaran 

tullausarvoilmoituslomakkeen (iomake no 1t2SR). Lomake on neli

osainen: tulli, tullin kautta asiakkeelle, asiakas ja pankki . 

Perittaessa jalkivaatimuksia kaytetaan osaa· nelj1!. •uank"k:i - ja peri 
tysta jalkivaatimuksesta tehdaan merkintil. kentta'11n 2l "pankin mer 

kinnat" rahtikirjassa ilmoiteturi valuuttamaaran maksamisesta. 

11 

Aseman tulee valvoa, etta lomakkeen kenttaan 4 on merkitty "ulkomaan

kaupan viitenumero", Lomake lahetetaan kuukausitilien mukana kan

sainvaliseen tarkastusjaostoon (Tru), (N:o tlt 288/662/8t, 5,3.1981) 
VT 11' /81. 
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RAHfiWJITO 

Rajattoman luotto-oikeuden kaiki1la liikennepaikoil1a omaavista asiakkaista 
16.3.1981 1ukien. 1aadittuun tietokone1istaan tehda~ seuraavat muutokset 

Luette1oon lisata~ 

615385 Kone 0y 92100 RAAHE 

Raahen tehdas 

661454 Kone Oy 
10960 HANKO PO!-UOI~ 

Hangen tehdas 

661462 Kone Oy 
Sa1pakankaan t ·ehdas 

15860 SALPAKANGAS 

661470 Kone Oy 
J-lameen1innan tehdas 

Ruununmyllyntie 13 00380 HJlMEENLINNA 38 

661488 \(one Oy Karvaamokuja 4 00380 HElSINKI 38 

Urja1an tehdas 

661504 Kone Oy PL 6 05801 HYVINKM 
Hankintaosasto Hertto-
niemen asema 

661512 Kone Oy PL 6 05801 HYV INl().IJ!. 

Hankintaosasto 

660852 Kymi Kymmene Oy 48920 HALlA 

Perustuotanto 
Hallan saha 

660662 Oy Lohja Ab 95375 YLI-PAAKKOlA 

Liuskesirotelaitos 

660449 Metsaliiton Myynti- P.b-60 00811 HELSINKI 81 

konttori Oy He1singin 
Aluemyyntikonttori 

660456 Metsaliiton Myynti- PL 34 48101 KCITKA 10 
konttori Oy Kotkan 
Aluemyyntikonttori 

660464 Metsaliiton Myynti- PL 34 48101 KOTKA 10 

konttori Oy 

660472 Metsaliiton Myynti- PL 44 15241 LAHTI 24 

konttori Oy Lahden 
Aluemyyntikonttori 

660480 Metsa1iiton Myynti- PL 44 15241 LAHTI 24 

konttori Oy 

660498 Metsa1iiton Myynti- Tukkitie 2 90520 OULU 52 
konttori Oy Oulun 
Aluemyyntikonttori 
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660506 Metsaliiton Myynti- Tukkitie 2 90520 OULU 52 
konttori Oy 

660514 Metsaliiton Myynti- Tukkitie 2 90520 OULU 52 
konttori Oy 

660522 Metsaliiton Myynti- Tukkitie 2 90520 OULU 52 
konttori Oy 

660530 Metsaliiton Myynti- Osuusmyllyn- 33700 TAMPERE 70 
konttori Oy Tampereen katu 5 
Aluemyyntik9nttori 

660548 Metsaliiton Myynti- PL 219 40101 JYVJ!.SKYI.J!. 10 
konttori Oy Jyvaskylan 
Aluemyyntikonttori 

660555 Metsaliiton Myynti- PL 61 62101 LAPUA 
konttori Oy Pohjanmaan 
Aluemyyntikonttori 

661132 Oy Tampella Ab 46900 INKEROINEN 
Sahateollisuus 
Taloushallinto 

660894 Tehdaspuu Oy/ PL 139 45101 KOWOLA 10 
Kymi Kymmene Kuusankoski 

660902 Tehdaspuu Oy/ PL 139 45101 KOlNOLA 10 
Oy Kaukas Ab Lauritsala 

660910 Tehdaspuu Oy/ PL 139 45101 KOlNOLA 10 
Oy Tampella Ab Inkeroinen 

660928 Tehdaspuu Oy/ PL 139 45101 KOlNOLA 10 
Oy Tampe1la Ab Heinola 

660936 Tehdaspuu Oy/ PL 139 45101 KOlNOLA 10 
A Ahlstrom Oy Varkaus 

661207 Valtion Vi1javarasto Mata1asalme~a 1 00510 HELSINKI 15 

661215 Va1tion Viljavarasto Mata1asalmenk\.!ia 00150 HELSINKI 15 
Tutkimuslaboratorio 

661223 Va1tion Vi1javarasto Auneksentie 19 60420 SEINJIJOKI 42 

661231 Va1tion Viljavarasto 45619 KDRIA 

661249 Valtion Vi1javarasto 70620 KUOPIO 62 

661256 Va1tion Viljavarasto 32200 LOIMAA 

661264 Va1tion Viljavarasto 10360 MUSTIO 

661272 Va1tion Vi1javarasto 21100 NAANTALI 

661280 Valtion Vi1javarasto 74510 PELTOSAIMI 
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661298 Va1tion Viljavarasto 

661306 Va1tion Vi1javarasto 

661314 Valtion Vi1javarasto 

661322 Va1tion Vi1javarasto 

661330 Va1tion Vi1javarasto 

661348 Va1tion Vi1javarasto 

661355 Va1tion Vi1javarasto 

660951 Oy Victor Ek Ab PL 14 

Luette1osta poistetaan 

620138 Valmet Oy 
Vantaan Traktorikeskus 

Seuraavien asiakkaiden nimet muutetaan 

612275 Kone Oy 
Instrument Division 

652909 Ou1u Osakeyhtio 
Hyrynsalmen Saha 

(T1t 287/24/81, 5.3.1981) VT 11/81 

Ruukintie 18 

25520 PERNIO as. 

76100 PIE~ 

32830 RISTE 

60100 SEINJUOKI 10 

14200 TUIUNKI 

54270 VAINIKKALA 

84100 YLIVIESKA 

10901 HANKO 

02320 ESPOO 32 

89400 HYRYNSALMI 

I 
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JTT : N KORJAUSLEHTI 

Jtt : n korjauslehti 34 on ilmestynyt ja tulee voimaan 15.3.1981. 

(N:o Lko 31061/62/81, 29 . 1 . 81), VT 11/81. 

MATKALIPPUALENNUKSIA 

Helsinki (lyhint~ tiet~); 8 . 4 .-12.4 . 1981 

SUOMEN MESSUT; Video 1981 

11 

Asiakaskortin esitt~j~lle myyd~~n meno-paluulippu 20 %:n alennuksella. 

VR lomaketta 2416 ei anneta ostajalle. Lipunostajalle on ilmoitettava 

ett~ sek~ ostettu matkalippu ett~ asiakaskortti on menomatkalla lipun

tarkastuksessa esitett~v~ Junan konduktHHrille. 

Matkalippu on lunastettava v~hint~~n 76 kilometrin matkalle menosuun 

taan . Matkalipun "Erityislippu ' ' -kentt~~n merkit~~n 98/Messukeskus 

ja muuten lippu j~tet~~n rasttttamatta . Vastaava merkint~ on teht~v~ 

myHs kantaosaan . 

Myynti RAP- j~rjestelm~n avulla : Kyselysanoman A- kentt~~n merkit~an 

aina ensimmainen kelpoisuuspaiva (jarjestelm~ hyv~ksyy vain p~ivat 

8 . 4 . -12 . 4 . 1981) sek~ I-kenttaan erikoiskoodi 08. 

Ostetut matkaliput oikeuttavat matkustamaan vain yll~ mainittujen 

p~ivien valisen~ aikana (mainitut paiv~t mukaan luettuina). 

Alennus ei koske lastenlipuilla eika muilla alennuslipuilla matkusta

via. 

(N : o Mt 31116/646/81, 23.1 . 1981), VT 11/81. 

MATKALIPPUALENNUKSIA 

Kuopio (lyhinta tieta); 24 .-27.4.1981 

Opettajien Veteraanip~ivat 

Matkustajalle myydaan meno-paluulippu 20 %:n alennuksella ja annetaan 

lomake VR 2416. Matkalippu on lunastettava v~hint~~n 76 kilometrin 

matkalle menosuuntaan. Matkalipun "Erityislippu"- kenttaan merkitaan 
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koodi 92 ja muuten 1ippu j~tet~~n rastittamatta. Vastaava merkint~ on 

teht~v~ myos kantaosaan . 

Myynti RAP-j~rjestelm~n avulla : Kyselysanoman A-kentt~~n merkitaan 

aina ensimm~inen kelpoisuuspaiv~ (j~rjestelm~ hyvaksyy vain paiv~t 

24.-27.4 . 1981) sek~ I - kentt~~n erikoiskoodi 02 . 

Tulostuu matkalippu (1omake VR 2250) , jonka "otsikko ''-teksti kuu1uu : 

MENO-PALUULIPPU - 92 

20 % al 

VOIMASSA 24 .- 27 . 4 . 1981 

Kautta .............. . 

Alennustodistukset tulee j~rjest~j~n t~ytt~~ ja varustaa ne erikois 

leimalla. 

Ostetut matkaliput oikeuttavat matkustamaan vain yll~ mainittujen 

p~ivien v~lisen~ aikana (mainitut p~ivat mukaan luettuina) . 

Alennus ei koske lasten1ipuilla eik~ muilla alennus1ipuilla matkus 

tavia . 

Veteraanip~iv~t pidet~~n 25 .- 26 . 4 . 1981 . 

(N:o Mt 31035/646/81, 12.1 . 1981) , VT 11/81. 

LIIKENNEPAIKKOJEN V~LIMATKAT 

1 .4.-81 1ukien muutetaan Tuiran liikennepaikan merkinn~t sarakkeissa 

4 ja 5 seuraaviksi : 

4 5 

Tuira Toppi1a 2 . Hrl Tt 
01 3 . Lla 111. 

sek~ Toppi1an liikennepaikan merkinn~t sarakkeessa 4 seuraaviksi : 

Toppi1a 01 5 . Lla 113 . 

(N:o Lko 31360/67/81, 3 . 3 . 1981) , VT 11/81 . 
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SIVIILIPALVELUSMIESTEN MATKALIPPUALENNUS 

Siviilipalvelusmiehille myydaan, kuten VT:ssa 50/80 on sanottu, rauta 
tieasemilla matkalipuntilausta (tyonvalityslomake Ll) seka siviilipal 
velustodistusta (TvM/Spm lorn. 2} vastaan 50 prosentin alennuksella 
toisen luokan meno- ja meno-paluulippuja. Alennuslippuna myydaan ai 
noastaan tilauslomakkeen edellyttama matkalippu. Korjattu matkalipun

tilauslomake on kelpaamaton . Matkalipuntilauslomakkeet on lipunmyynnin 
yhteydessa taytettava taydellisesti lipunmyyntitietojen (matkan pituus 
km, asiakkaan maksama matkalippujen kokonaishinta mk) osalta seka otet 

tava lomakkeeseen lipun ostajan allekirjoitus . Lisaksi lomakkeeseen 

on lipunmyyjan merkittava nimensa ja varustettava lomake lipunmyynti 

pisteen nimi- ja paivaleimalla. 

Matkalipuntilauslomakkeet on 1ahetettava viikoittain markkinointitoi 
miston kotimaiselle tariffijaostolle h. 218. 

(N:o Mt 22392/646/81, 5.3.1981) VT 11/81 

AUTORADIOPUHELIMET 

Lahivuosina, osaksi jo vuoden 1982 aikana, tulee kayttoon yh

teispohjoismainen autoradiopuhe1inverkko. Nykyiset radiopuhe

limet eivat toimi tassa automaattiva1innalla toimivassa jar

jestelmassa, vaan uuteen verkkoon liityttaessa tulee hankkia 

uudet laitteet. Vanhoja laitteita voidaan toistaiseksi kayttaa 
nykyisessa kasivalitteisessa autoradioverkossa. 

Rautatien uudet autoradioliittymat tul1aan hankkimaan vain ta

ta uutta jarjeste1maa varten. Kasivalitteisen kaluston osta 

minen ei enaa voi tulla kysymykseen. 

Autoradiopuhe1imiin 1iittyvat tilaukset ja muutosesitykset tu

lee osoittaa heikkovirtajaostolle. 

(Stt 2399/435/81, 25.2.1981) VT 11/81 
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AVOIMIA VIRKOJA JA TOIMIA 

Y1iteknikon virka (V 23) toistaiseksi Seinajoen varikolla. Liikenne
osaston paallikolle osoitetut kirjalliset hakemukset on toimitettava 
rautatiehallituksen kirjaamoon viimeistaan 8. paivana huhtikuuta 1981 
ennen viraston aukioloajan paattymista. 

Ylimaarainen alemman palkkaluokan liikennetarkastajan toimi (V 26) 
toistaiseksi Helsingin liikennepiirissa (talousasiat). 
Rautatiehallituksen paajohtajalle osoitetut kirjalliset hakemukset 

on toimitettava rautatiehallituksen kirjaamoon viimeistaan 8. paivana 
huhtikuuta 1981 ennen viraston aukioloajan paattymista . 

Liikenneosaston yleisen toimiston turvallisuusjaostoon haetaan lii
kennetutkinnon suorittanutta liikennevirkamiesta. 
Liik~nneosaston paallikolle osoitetut kirjalliset hakemukset pyyde
taan lahettamaan 20 . 3.1981 mennessa yleisen toimiston kansliaan . 
Paaasiallisina tehtavina on turvalaitosten kayttosaantojen tekeminen 
ja tarkastaminen. Lahempia tietoja antaa lkt Kalavainen puh. 911-2530. 

Ratainsinoorin (V 29) virka, toistaiseksi rautatiehallituksen rata
teknillisen toimiston turvalaitejaostossa ja ratainsinoorin (V 27) 
virka, toistaiseksi Oulun ratapiirin toimistossa (Oulu) . Rautatie
hallitukselle osoitetut hakemukset on toimitettava rautatiehalli
tuksen kirjaamoon viimeistaan 8 .4,1 981 ennen viraston aukioloajan 
paattymista. 

Kaksi rataesimiehen (V 15) tointa, toistaiseksi Helsingin ratapii

rissa (1 Lahti) ja (1 Lappila, asunto varattu). Rataosaston johta
jalle osoitetut hakemukset on toimitettava Helsingin ratapiirin 
paallikolle viimeistaan 8 .4.1981. 
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Rautatieha11ituksen sahkotekni11isen toimiston palvelukseen otetaan 
sabkotekniikkaan perehtynyt DIPLOMI-INSINOORI sahkoistyksen syotto
jarjestelmaan kuuluvien 110/25 kV muuntoasemien ja 25 kV kytkinase
mien rakentamisen suunnittelu- ja valvontatehtaviin. 
Hakemukset palkkatoivomuksineen lahetettava 30.3.81 mennessa os. Ko
neosaston johtaja, Rautatiehallitus PL 488, 00101 Helsinki 10. 
Lah.tietoja antaa DI J Kaljala puh 7072481. 

NIMITYKSI~ 

T a 1 o u s o sa s to : alemman palkkaluokan liikennetarkastajan (V 21) virkaan 
tsiht. {V 20) Alina Helmi Peltonen, toimistosihteerin (V 21) virkaan tsiht. (V 18) 
Sinikka Tuulikki Kapanen,toimistosihteerin (V 20) virkaan tsiht. {V 18) Aira An
nikki Koskinen, toimistosihteerin (V 18) virkoihin tsiht. (V 15) Astrid Annikki 
Apaja ja tsiht. (V 16) Enni Inkeri Tuominen, toimistosihteerin {V 16) virkoihin 
tvirk. {V 13) Anja Sinikka Hirvonen, ylim.tsiht. {V 15) Salme Orvokki Holopainen 
seka tvirk. (V 11) Heli Aira Sinikka Makinen, toimistovirkailijan (V 13) toimiin 
tvirkailijat (V 11) Eeva-Liisa Siira ja Sirkka Anna-Liisa Wiklund, toimistovir
kailijan (V 11) toimiin tvirkailijat (V 8) Helja Riitta Tellervo Huusko ja Riit
ta Marja Helena Puttonen. 
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R a t a o s a s t o: ratainsinoorin (V 27) virkaan (Tpe rpt) insi
noori (V 26) Aarne Johannes Jaaskelainen; rakennusrnestarin (V 24) 
virkaan (rap II Hki) rakennusmestari Pentti Eino Ojala ; teknikon 
(V 22) virkaan (Psl) vt teknikko Veikko Olavi Saastamoinen; tek
nikon (V 20) virkaan (Psl) vt teknikko Martti Olavi Salmi; rata
esimiehen (V 15) toimiin (Psl) raidemies Rauli Johannes Saarinen , 
(Ri) raidernies Jorma Juhani Rantanen ja (Kr ) raidemies Vaino Antero 
Tikkanen; piirtajan (V 13) toimeen (Rtt Rpj) ylim.piirtaja Maire 
Annikki Hakala; toimistovirkailijan (V 11) toimiin (Hki rpt) toimis
tovirkailija (V 9) Toini Tuulikki Elki ja (Kv rpt) toirnistovirkai
lija (V 9) Aini Senja Ruhanen seka toirnistovirkai1ijan (V 9) toirneen 
(Ri ra) ylim.toirnistovirkailija Jenni Dagmar 3alonen . 

EROJA 

T a 1 o u s o s a s to toimistosihteeri (V20) Toini Annikki Marttila. 

Helsinki 1981. Valtion painatuskeskus 
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VIRKAMIESASUNTOJEN VUOKRAT 

S~a d n skokoelmassa on julkaistu: 

N:o 146 

Valtioneuvoston paatos 

niiden virkamiesasuntojen, joissa on vuoden 1980 aikana toimitettu 

uusintakatselmus, uusien pistearvojen mukaisten vuokrien voimaan

tulosta . 

Annettu Helsingissa 19 paivana helmikuuta 1981 

Valtioneuvosto on valtiovarainministerion esittelysta valtion vi

ran tai toimen haltijain palkkauksesta 22 paivana joulukuuta 1942 

annetun lain (1030/42) 16 §:n ja valtion virkamiesasuntojen vuokrien 

maaraamisperusteista 15 paivana lokakuuta 1964 annetun valtioneuvos

ton paatoksen (508/64) 50 §:n nojalla paattanyt: 

Niiden virkamiesasuntojen , joissa vuoden 1980 aikana on toimitettu 

valtionauvoston paatoksen (508/64) 47 §:n 1 momentissa tarkoitettu 

uusintakatselmus, uusien pistearvojen mukaiset vuokrat tulevat voi

maan 1 paivasta huhtikuuta 1981 lukien . 

N:o 147 

Valtioneuvoston paatos 

valtion virkamiesasuntojen vuokrista ja luontoisetujen korvauksista 

annetun valtioneuvoston paatoksen muuttamisesta 

Annettu Helsingissa 19 paivana helmikuuta 1981 

Valtioneuvosto on valtiovarainmini~terion esittelysta muuttanut 

valtion virkamiesasuntojen vuokrista ja luontoisetujen korvauksista 

6 paivana lokakuuta 1966 antamansa paatoksen (504/66) 1, 2, 3, 4, 5 

ja 6 §, sellaisina kuin niista ovat 1 , 2 ja 6 § helmikuun 28 ~aiva

na 1980 annetussa valtioneuvoston paat6ksessa (146/80) seka 3, 4 ja 

5 § lokakuun 12 paivana 1978 annetussa valtioneuvoston paatoksessa 

(770/78), nain kuuluviksi: 
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Vuokrapisteen hinta, minka mukaan asunnon perusvuokra kuukaudelta 

maaraytyy, on 4,11 pennia. Perittava vuokra maarataan tasaisin kym 
menpennein . 

12 

Vuokrapisteen hinta tarkistetaan vuosittain huomioon ottaen sovel 

tuvin osin yksityisasuntojen vuokratasossa tapahtuneet muutokset. 

Muut tassa paatoksessa jaljempana mainitut korvaukset voidaan vuo

sittain tarkistaa sen mukaan kuin hinta- ja kustannustason muutokset 

osoittavat . Tarkistukset suorittaa valtiovarainministerion esitte 

lysta valtioneuvosto . 

2 § 

Korvauksena keskuslammitysasunnon lampokustannuksista peritaan 

kuukaudelta valtioneuvoston paatoksen (508/64) 7 ja 8 § :n mukaises

ti maaratyn asuntopinta-alan neliometria kohden 3 , 02 markkaa . 

3 § 

Asunnossa kaytetysta lampimasta vedesta peritaan korvausta asukasta 

kohden kuukaudelta seuraavasti: 

Lamminta vetta Asunnossa on kyl - Asunnossa on Asunnossa 
annettu saannollisesti pyamme ja lammin- vain suihku on vain 
vi ikon aikana vesihana mk/kk ja lamminvesi- lamminvesi-

han a mk/kk han a mk/kk 
seitsemana piHvana 19 , 20 16,60 11, DO 

kuutena 17 , 40 14 , 90 10 , 00 
viitena 15,60 13 , 30 8 , 80 
neljana 1~ . 50 11.7 0 7,80 
kolmena 11 , 70 10 , 00 6 , 50 
kahtena 9,60 8 , 20 5,50 

Milloin kulutus mitataan lamminvesimittarilla, peritaan korvaukse

na 0,96 pennia litralta . 

Korvauksia perittaessa ei satunnaisista syista johtuvia lyhytaikai 

sia lampiman weden jakelun keskeytyksia oteta huomioon korvausta 

vahentavana tekijana . 
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4 § 

Korvauksena asunnossa kaytettaviksi luovutetuista huonekaluista 

peritaan, kaluston maarasta ja laadusta seka kunnosta riippuen, 

6-15 markkaa 2 §:ssa ma~nitun valtioneuvoston paatoksen (508/64) 

9 §:ssa tarkoitettua huoneyksikkoa kohden kuukaudelta. 

Asunnossa kaytettaviksi luovutetuista liina- ja vuodevaatteista 

seka niiden pesusta, korjauksesta ja muusta tavanmukaisesta huollos

ta peritaan korvausta,vaatteiden maarasta ja laadusta riippuen, 

13-22 markkaa henkiloa kohden kuukaudelta. 

5 § 

Saunasta peritaan paikkakunnan kayvan keskimaaraisen hinnan mukai

nen korvaus kertamaksuna tai kuukausikorvauksena , kuitenkin vahin

taan seuraavat maarat: 

Asuntoon kuulumattoman perhesaunan lammityksesta, polttoaineista, 

siivouksesta ja muista kustannuksista perittava korvaus on 9,60 mark

kaa kayttovuorolta tai 41 markkaa kuukaudelta . 

Yleissaunan kaytosta perittava korvaus on hengelta kertamaksuna 

3,20 markkaa tai 13,90 markkaa kuukaudelta. 

Milloin asuntoon kuuluva sauna on yhden tai useamman perheen yk

sinomaisessa kaytossa, jolloin saunan kaytosta suoritettava korvaus 

sisaltyy asunnon vuokraan , mutta vuokranantaja kustantaa saunan 

lammittamiseen tarvittavat polttoaineet, on korvaus 7,40 markkaa 

kayttovuorolta tai 30,80 markkaa kuukaudelta. 

Edella 2 ja 4 momenteissa tarkoitettu kuukausikorvaus edellyttaa 

saunan kayttoa enintaan kerran viikossa. Useammilta kayttovuoroilta 

peritaan kertamaksua vastaava korvaus. 

Tama paatos tulee voimaan paivana huhtikuuta 1981. 

(N:o Slt 127/122/81 (Sljl. 5.3.1981) VT12/81 
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MATKALIPPUALENNUKSIA 

Helsinki (lyhint~ tiet~); 23.4. - 27.4.1981 

Kotitalouden Neuvontap~iv~t 

Matkustajalle myyd~~n meno-paluulippu 20 %:n alennuksella ja annetaan 

lomake VR 2416. Matkalippu on lunastettava v~hint~~n 76 kilometrin 

matkalle menosuuntaan. Matkalipun "Erityislippu" -kentt~~n merkit~§.n 

koodi 99 ja muuten lippu j§.tet~~n rastittamatta. Vastaava merkint~ 

on teht~v§. myBs kantaosaan. 

Myynti RAP-j~rjestelm~n avulla: Kyselysanoman A-kentt~~n merkit~~n 

aina ensimm~inen kelpoisuusp§.iva (j~rjestelm~ hyvaksyy vain paiv§.t 

23.4. - 27.4.1981) sek~ I-kentt~~n erikoiskoodi 09. 

Tulostuu matkalippu (lomake VR 2250), jonka "otsikko" -teksti kuuluu: 

MENO-PALUULIPPU 

20 % al 
99 

VOIMASSA 23.04. - 27.04.1981 

Kautta ...........•.......... 

Alennustodistukset tulee j~rjest~j~n t§.ytt~~ ja varustaa ne erikois

leimalla. 

Ostetut matkaliput oikeuttavat matkustamaan vain yll~ mainittujen 

p~ivien v~lisen§. aikana (mainitut p§.iv~t mukaan luettuina). 

Alennus ei koske lastenlipuilla eik~ muilla alennuslipuilla matkus

tavia. 

Kotitalouden neuvontap~iv§.t j~rjestet§.§.n Helsingiss§. 24. - 26.4.1981. 

(N:o Mt 31109/646/81, 28.1.1981) VT 12/81 
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MATKALIPPUALENNUKSIA 

Rauma (lyhint~ tiet~); 24 . - 27 . 4 . 1981 

Valtakunnalliset Opaskoulutusp~iv~t 

Matkustajalle myyda~n meno - paluulippu 20 %: n alennuksella ja annetaan 

lomake VR 2416 . Matkalippu on lunastettava vahintaan 76 kilometrin 

matkalle menosuuntaan . Matkalipun "Erityislippu" -kentta~n merkit~~n 
koodi 94 ja muuten lippu j~tet~an rastittamatta . Vastaava merkint~ 
on tehtava myos kantaosaan . 

Myynti RAP-j~rjestelman avulla : Kyselysanoman A- kenttaan merkita~n 
aina ensimmainen kelpoisuuspaiv~ (jarjestelma hyv~ksyy vain paivat 

24.4 . - 27 . 4 . 1981) seka I - kenttaan erikoiskoodi 04 . 

Tulostuu matkalippu (lomake VR 2250) , jonka "otsikko" - teksti kuuluu : 

MENO - PALUULIPPU 94 

20 % al 
VOIMASSA 24 . 04 . - 27 . 04 . 1981 
Kautta ..................... . 

Alennustodistukset tulee j~rjest~jan tayttaa ja varustaa ne erikois 

leimalla . 

Ostetut matkaliput oikeuttavat matkustamaan vain ylla mainittujen 

paivien valisena aikana (mainitut paiv~t mukaan luettuina) . 

Alennus ei koske lastenlipuilla eika muil l a alennuslipuilla matkus 

tavia . 

Opaskoulutuspaivat jarjestet~~n Raumalla 25 . - 26 . 4 . 1981 . 

(N : o Mt 31130/646/81 , 28 . 1 . 1981) VT 12/81 



- 7 - 12 

NORDEG-TARIFFI 

NORDEG-kappaletavaratariffiin 9929 ilmestyy lis~lehti n:o 1, joka on 
voimassa 1 . 4 . 1981 lukien . 

Lis~lehti sis~lt~~ DB:n osuuden kappaletavararahtien korotuksen n . 

6,5 % sek~ kotiinkuljetusrahtien korotuksen n . 5,8 %. 

Kansainv~linen tariffijaosto jakaa lis~lehden sen saavuttua Saksasta . 

(Mt 9 . 03 . 81) VT 12/81 

AVOIMIA VIRKOJA TAI TOIMIA 

Liikennetarkastajan (V 28) virka , sijoituspaikkana toistaiseksi 

hallinto-osaston sosiaalijaosto. Rautatiehallituksen p~~johtajal

le osoitetut kirjalliset hakemukset on toimitettava rautatiehal 

lituksen kirjaamoon viimeist~an 10 p~iv~n~ huhtikuuta 1981 ennen 

virka-ajan p~~ttymist~. 

Riihim~en varikolle haetaan teknikkoa virka- tai tyosopimussuhtee 

seen veturikorjauspajan tyonjohtoteht~viin . Teht~vast~ maksettava 

palkkaus riippuu asianomaisen p~tevyydest~ . Liikenneosaston p~alli 

kolle osoitetut kirjalliset hakemukset on toimitettava Riihim~en va 

rikon p~~llikolle 03 . 04 . 1981 menness~ . L~hempi~ tietoja antaa vari 

konp~~llikko P Haapala vr Ri , puh . 918-287 . 

Asemamiehen toimi (V 9) toistaiseksi Pietarsaaren (1 Kpi junasuori 

tusp~tev~ , eninta~n kauko - ohjauksen k~yttoon ottoon asti) liikenne 

alueella . Kirjalliset hakemukset on osoitettava ja toimitettava 

Sein~joen liikennepiirin p~~llikolle viimeist~~n 15 . 4 . 1981 . 
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Rakennu5me5tarin (V 23) virka, to15ta15ek5i Kouvolan ratapiir15sa 

Kouvolan rata- aluee l la (Kouvola) . Ratao5a5ton johtajalle 05oitetut 

hakemuk5et on toimitettava rautatiehallituk5en kirjaamoon viimei5 -

taan 15 . 4.1981 ennen vira5ton aukio l oajan paattym15ta . 

Ratae51miehen (V 15) toimi, toi5tai5ek5i Seinajoen ratapiiri55a 

(Pietar 5aari) . Ratao5a5ton johtajal l e 05oitetut hakemuk5et on 

toimitettava Seinajoen r atapiirin paallikolle viimei5taan 15 . 4 . 1981 . 

Yksi yliteknikon virka (V25), kaksi yli teknikon virkaa (V24) ja yksi 
teknikon virka (V22), toi staiseksi Hyvinkaan konepajassa seka yksi 
toimis t osihteerin virka ( V20) , t oistaiseksi Pasilan konepajassa. 

Koneosas t on johta j alle osoitetut kir j alliset hakemukset on toimitet
tava rautatiehall ituksen kirjaamoon vii meistaan 13.4.1981 ennen vi
raston aukioloa j an paattymista. 

NIMITYKSIA JA MAARAYKSIA 

R a t a o 5 a 5 t o : yp insinoorin (V 28) virkaan (Rtt , Tlj) 

in5inoori Heikki Juhani Mannila ja ylim.in5inoorin (V 26) toimeen 

(Rtt , Rpj) insinoori Erkki Kalevi Kupiainen. 

R a t a o 5 a s t o: ratain5inoori (S 14) Veikko Kononen ja 

rakennu5me5tar1 (V 19) Eero Ferdinand Hakala. 

Hll•lnkl 1981 . Veltlon peinetusknkus 
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ASEVELVOLLISUUSLAIN MUUTTAMINEN 

Asetuskokoelmassa on julkaistu: L a k i asevelvollisuuslain 6 ja 7 
§:n muuttamisesta. Annettu Helsingiss~ 30 p~ivana joulukuuta 1980. 

Eduskunnan paatoksen mukaisesti muutetaan 15 paivana syyskuuta 1950 
annetun asevelvollisuuslain (452/50) 6 § ja 7 §:n 1 momentti, n~ista 

6 § sellaisena kuin se on muutettuna 3 paivana toukokuuta 1963 ja 4 

paivana marraskuuta 1966 annetuilla laeilla (209/63 ja 523/66) , nain 
kuuluviksi: 
6 § 

Palveluksen pa~tyttya vakinaisessa vaessa asevelvollinen kuuluu reser
viin sen vuoden loppuun, jona han tayttaa viisikymmenta vuotta. Reser

vissa ovat yhtena vuosiluokkana ne, jotka on samana vuonna siihen siir
tetty. 

Upseeri, toirniupseeri ja aliupseeri kuuluu reserviin sen vuoden lop
puun, jona han tayttaa kuusikymmenta vuotta, lukuun ottamatta everstin 
tai kommodorin ja niita ylemman sotilasarvon omaavaa upseeria, joka 
kuuluu reserviin siihen saakka, kunnes hanet vapautetaan kokonaan ase
velvollisuuden suorittamisesta. 

7 § 

Reserviin kuuluvat asevelvolliset kutsutaan kertausharjoituksiin, mie
histoon kuuluvat yhteensa neljankymmenen, aliupseereiksi ja teknilli
siin teht~viin koulutetut seitsemankymmenenviiden sek~ toimiupseereik

si ja upseereiksi koulutetut sadan p~iv~n ajaksi. Asevelvollinen, jol

la on reservissaoloajastaan j~ljell~ enintaan kymmenen vuotta, voidaan 
kuitenkin kutsua kertausharjoituksiin enintaan puoleksi edella tarkoi

tetusta enimm~isajasta. 

Tam~ laki tulee voimaan 1 paivan~ helmikuuta 1981. 

Taman lain sa~nnoksia siita ajasta, jonka asevelvollinen kuuluu reser
viin, sovelletaan myos niihin asevelvollisiin, jotka ennen taman lain 
voimaantuloa on siirretty reserviin tai reservista nostovakeen. 

(Asetuskokoelma n:o 1027-1032) 
(Lko 18.3.1981, VT 13/81) 
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IT~INEN YHDYSLIIKENNE 

'KANSIO: KANSAINV~LINEN IT~INEN TAVARALIIKENNE, TOIMINTAOHJEITA 

(VR 4787) 

L~hiaikoina ilmestyy uusi omassa kansiossaan oleva julkaisu: KANSAIN

V~LINEN IT~INEN TAVARALIIKENNE, TOIMINTAOHJEITA (VR 4787). Kansio on 

A 4 kokoa oleva rengaskansio. Julkaisun p~iv~m~~r~ on 1.3.1981. 

ansio sis~lt~~ toistaiseksi seuraavat kohdat: 

Yleist~ 

It~ist~ tavaraliikennett~ koskevat julkaisut 

Kuljetusmahdollisuudet eri rajakohtien kautta. Kuljetustiet 

Ennakkoilmoitukset 

It~isen yhdysliikenteen rahtikirjan t~ytt~misohjeet 

Rahdittaminen (julkaistaan l~hitulevaisuudessa) 

Vaunukuorma (julkaistaan l~hitulevaisuudessa) 

Rahtikappaletavara 

Kiitotavara 

0. Rautatieliikenne Svetogorskiin 

1. Rautatieliikenne Kostamukseen 

2. Tullimuodollisuudet 

hjeet perustuvat Yhdysliikennetariffiin (VR 4784) ja siihen liitty

iin Toimitusohjeisiin (VR 4781), Rautatierajasopimukseen (VR 4782) 

ek~ rautatiehallituksen antamiin muihin m~~r~yksiin. 

ansioon on tarkoitus vastaisuudessa lis~t~ kulloinkin tarpeelliseksi 

soittautuvia kansainv~list~ it~ist~ liikennett~ koskevia ohjeita, 

i kuitenkaan puhtaasti liikenteenhoidollisia asioita. 

inatusjaosto suorittaa kansion jakelun. 

t 16.3.81) VT 13/81 

RIFFIS~~NN~N MUUTOS 

utatiehallitus on hyv~lcsynyt Aikakauslehtien p~atoimittajat ry:n 

·senkortin tariffisaannon 23 §:ssa sanottujen sanomalehtimieslippu

n ostamiseen oikeuttavaksi. 

13 
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Rau tatieha l litus on muuttanut tariffis~annon 23 § : n 3 lis~rn~arayk sen 
ensimrn~isen ja toisen kappaleen 18 . 3 . 1981 lukien seuraavaksi : 

Sanomalehtirniesliput 

23 § 

Lis~ma~r~yksi~ 

3 . lis~rna~r~yksen ensimrn~inen ja toinen kappale 

3 . Sanomalehtimieslippua ostettaessa on esitettav~ P~atoirnittajien 

Yhdistys ry:n antama "Lehdisto - Presse " tunnuksella varustettu osto

vuoden j~senkortti tai Aikakauslehtien p~atoimittajat ry : n tai Suornen 

Sanorna l ehtirniesten Liitto r y : n antarna ostovuoden jasenkortti , joissa 

on rautateiden hyv~ksymismerkinta kortin ha l tiJan oikeudesta sanoma 

lehtimies l ipun ostarniseen . 

Sanomal ehtirnieslippu voidaan ostaa myos esitt~m~ll~ a sianrnuka isesti 

t~ytetty ostotodistus (lomake VR 2408) . Ostotodistuksia saavat Paa

toirnittajien Yhdistys ry , Aikakauslehtien p~~toimittajat ry , Suomen 

Sanomal ehtimiesten Liitto ry, Paikallislehtien Liitto ry. ja 

I nternational Press Association ry . (IPA) . 

Aikakauslehtien paatoirnittajat ry:n jasenkortti seka siihen 

liittyva henkilokortti on oheisen rnallin rnukainen (kolrneen osaan 

taittuva). 
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(Muovikansien ulkosiv~t, pohjav~ri musta) 

(Muovikansien sis~sivut) 

SUOMI 
FINLAND 

FIN LANDE 
Nlml Name Nom 

Alkakauslehtlen 
plitolmltta)at ry:n jben 

Member of The Finnish Association of 
Magazine Editors-In-Chief (FAME) 

Membra de I'Organlsallon des 
redacteurs-<>n-chef des magazines 

llnlandals, FAME 

Helsinki 19 

Puheenjohtaja Chairman Pr6sldent 

( N: o Mt 31464/6 46/8 1; 19 . 3 . 1981) , VT 13/81 

1981 APY 1981 

FAME 
Alktkauslehlien plitoimlttajat ry. 

Tha Finnish Association ot 
Magulna EdiiDft-•n-.Chlaf 

L'Organftation du r~aettt..n-erM:hel 
des magazines tlnlandala 
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KES~AIKAAN SIIRTYMINEN 

Kuluvan maaliskuun 29 p~iv~na klo 02 . 00 otetaan maassamme kayttoon 
kesaaika, joka merkitsee sita , etta kellojen ajat siirretaan yhdella 

tunnilla eteenp~in . Tama aiheuttaa kulussa olevalle liikenteelle tun 
nin myohastymisen . 

Kulussa olevat junat alkavat noudattaa kesaaikaa silla kohdalla rata
verkkoa, jossa ne kyseisen~ ajankohtana ovat. Siita alkaen ne ovat 
myoh~ss~ kulkevia junia , joiden on junaturvallisuuss~~nnon sallimissa 
puitteissa pyritt~v~ saavuttamaan aikataulunsa . Ainoan poikkeuksen 
t~ssa suhteessa muodostavat er~~t Helsingin l~hiliikenteen junat , 
joista annetaan tarkemmat ohjeet ko . liikennepiiriin. 

Asemien neuvontapalvelujen, lippukassojen ja konduktoorien on huomau 
tettava matkustajille kes~aikaan siirtymisesta ja siita aiheutuvista 
myoh~stymisist~. 

(Yt 31239/63/81 , 19 . 3 . 81) VT 13/81 
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KONDUKTOORIN J A KULJETTAJ AN V~LINEN RADIOPUHELINYHTEYS MATKUSTAJA-
JUNISSA 

Kannettavien radiopuhelimien kll.ytto 1. 4 . 1981 alkaen: 

Juna Huom. Juna Huom. 

p 1 p 49 pe (pal. su 42) 
p 2 p 51 pe 
p 3 ma-la p 52 - su 
p 4 su-pe EP 57 
p 5 pe (pal. su 6) EP 58 
p 5 lisll.r. pe (pal. la 26) p 61 
p 6 su p 62 
EP 7 p 63 
EP 8 p 64 
p 11 p 65 pe 
p 12 p 66 su 
p 13 p 67 
p 14 p 68 
p 15 p 69 
p 16 p 70 

21 p 71 
22 p 72 
23 p 73 pe 
24 p 74 su 
25 la-to (pal. la 76, p 75 

ma-pe 26) p 76 
26 ma-la p 77 
32 su p 78 
33 p 79 pe 

p 80 su 
34 EP 83 

EP 84 
p 95 su-pe 

41 p 96 su-pe 
41 lisll.r. pe (ed. 97) p 67 pe (pal. su 98) 
42 p 98 su 
42 lisll.r . su 
45 pe (pal . su 32) p 101 
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Juna Huorn . Juna Huorn . 

p 102 su-pe H 61 5 radian sijoi-
tuspaikka Sk 

p 103 H 616 -"-
p 104 (ed. pe, su 132) 
p 106 
p 107 su- pe 
p 109 (su- pe Tku- Jns) 
p 110 (su- pe Jns - Tus) 
p 121 
p 122 
p 125 pe- su (pal . pe, su 126 , 

la 132) 
p 126 pe, su 
p 127 
p 127 lis~r. pe, su (pal . la, rna 136) 
p 128 
p 129 rna- to, (pal . ti-pe 136, 

su 128) 
p 129 pe , su (ed . la, rna 103) 
p 132 pe- su 
p 136 ma- la 
p 143 
p 144 
p 145 su- pe· 
p 146 ma-la 
p 151 
p 152 
p 155 
p 155 lis~r . - - - pe (ed . 49) 
p 156 
p 157 su - to 
p 158 ma- pe 
p 261 pe 3 . 4 .- 3 . 5 . 81 
p 264 la 4 . 4. - 3 . 5 . 81 

Edell~ olevaa ohjetta on noudatettava . 

Radio on luovutettava m~~r~paikalla t~h~n tarkoitukseen varattuun 
paik\saan . 
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Radioita ei saa vied~ mukanaan esim . lepohuoneelle . 

Noudattamalla annettuja ohjeita varmistetaan , ett~ kussakin luette

lon mukaisessa junassa on radio. 

(N:o Yt 22003/435/81 , 18.3.81), VT 13/81. 

SELEKTORILINJOJEN PM-KNL JA PM-SL POISTAMINEN 

Selektorilinjat Pm - Knl (981-169) j a Pm - Sl (981-109) on 

poistettu. Ko. selektorilinjojen liittym~t on muutettu 

automaattiliittymiksi. 

(Stt 2503/434/81, 16.3.81) ·Y'l' 13/81 

HELSINGIN KESKUKSEN MUUTOSTYt) 

Helsingin keskuksessa suoritetaan uuden keskuksen kayttoonottoon liittyvia muutostoita 
' 30.3. - 1.5 • .5.1981 valisena aikana. 

Muutostyon aikana He1singin keskuksessa saattaa esiintya hetkellisia hairioitli. 

Tal1aisen hair ion sattuessa tu1ee odottaa hetki ennen uutta puhe1uyritystli. 

(Stt 2528/434/81, 19.3.1981) VT 13/81 
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AVOIMIA VIRKOJA JA TOIMIA 

Tbimistovirkailijan (V11) aitiys1omansijaisuus terveydenhuoltojaostossa 

1.5.-28 .9. 1981 . Hallinto-osaston johtajalle osoitetut hakemukset on toi

mitettava 21 .4. 1981 mennessa rautatiehallituksen kirjaamoon. 

Asemapaa l likon virka (V 21) , apulaisasemapaallikon virka (V 24), kak

si liikennemestarin virkaan (V 18) , toimistosihteerin virka (V 18) , 

nelja toimistosihteerin virkaa (V 15) , yksitoista veturinkuljettajan 

virkaa, kuormausmestarin virka ja seitsem~n konduktoorin virkaa . 

Liikenneosaston paallikolle osoitetut kirjalliset hakemukset on toimi 
tettava rautatiehallituksen kirjaamoon viimeistaan 22. paivana huhti
kuuta 1981 ennen viraston aukioloajan paattymista. 

Edella mainittuihin virkoihin nimitetyt sijoitetaan toistaiseksi seu 
raavasti : 

asemapaa1likko (V 21) : Kouvolan (1 Kpa) liikennealueelle, 
apulaisasemapaallikko (V 24) : Imatran (1 tav . as . paall . ) liikenne

aluee l le , 
liikennemestarit (V 18): Lappeenrannan (1 La junasuoritus) ja Imatran 

(1 Jts junasuoritus) liikennealueille, 
toimistosihteeri (V 18): Lappeenrannan (1 Vna tulliasiat) liikenne

aluee l le , 
toimistosihteerit (V 15) : Lappeenrannan (2 Lr tav . toim . ) , Mikke l in 

(1 Mi l ippukassa) ja Kotkan (1 Kta lap toim . ) liiken~ealueille, 
veturinkuljettajat : Kouvolan (7) ja Kotkan (2) varikoille seka Lap 
peenrannan (2 Lr) liikennealueelle, 
kuormausmestari : Kotkan (1 Kta) liikennealueelle ja 
konduktoorit : Kouvolan (3 Kv) , Lappeenrannan (3 Vna) ja Kotkan (1 Kta) 

liikennealueille . 

Y1imaarainen teknikon toimi (V 23) toistaiseksi Kouvo1an variko1la 
(laitehuollon tyonjoht . ) . Liikenneosaston paal l ikolle osoite~ut 
kirjalliset hakemukset on toimitettava rautatiehallituksen kirjaamoon 
viimeistaan 22. paivana huhtikuuta 1981 ennen viraston aukioloajan 
paattymista . 
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Yksi asetinlaitemiehen toimi, seitseman junamiehen tointa, yksi vaih
demiehen toimi ja kaksi toimistovirkailijan tointa (V 11). 

Rautatiehallituksen liikenneosaston paallikolle osoitetut kirj>.alliset 
hakemukset on toimitettava Kouvolan liikennepiirin paallikolle vii
meistaan 22 .4.1981. 

Edella mainittuihin toimiin nimitetyt sijoitetaan toistaiseksi seu

raavasti: 
asetinlaitemies: Kouvolan (1 Kv) liikennealueelle, 
junamiehet: Kouvolan (3 Kv), Imatran (1 Imr), Mikkelin (2 Mi) ja 

Haminan (1 Hma) liikennealue~lle, 

vaihdemies: Kotkan (1 Kta) liikennealueelle ja 
toimistovirkailijat(V 11): Kouvolan liikennepiiriin (1) ja Kotkan 
(1 Kta) liikennealueelle. 

Neljatoista veturinlammittajan tointa (V 13), kuusitoista veturin
liimmittajan · tointa ·cv 12) kuusi asemamiehen tointa (V 10) ja kuusi 

asemamiehen tointa (V 9). 

Kirjalliset hakemukset on osoitettava ja toimitettava Kouvolan liiken
nepiirin paallikolle viimeistaan 22.4.1981. 

Edella mainittuihin toimiin nimitetyt sijoitetaan toistaiseksi seuraa
vasti: . 

veturinlammittajat (V 13): Kouvolan (10), Kotkan (1), Haminan (1) ja 
Imatran (2) varikoille, 

veturinlammittajat (V 12): Kouvolan (7), Kotkan (4), Haminan (4) ja 
Imatran (1) varikoille, 

semamiehet (V 10): Kouvolan (1 Ikr), Lappeenrannan (1 Lr) ja Kotkan 
(4 Kta) liikennealueille ja 

semamiehet (V 9): Imatran (2 Rja junasuorituspateva), Imatran (3 Imr) 
·a Kotkan (1 Jri junasuorituspateva) liikennealueille. 

13 
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llyvinkiiUa koncpaj an stihki:ityokw1tiin, jotk:l suori ttavat ro.tapihava taistus

i!sennuksia, turv::~laiteascnnuksia, kaapclointia, viestilinjojen rakenta
mista, siihki:iistysmuutos ti:ii tti sckti kytkinascmicn huol toja koko rataverkolla, 

oteta;m tyi:isopimussuhtcescen slihki:ivoimatckniikan cpintosuunnal ta val

mistunut 

I N S I N 0 0 R I 

Tehtiivat lii ttyvat Uibinnii ratapihavalais tus-, slihki:iradan maadoi ru.-;

ja kytkinasemien huoltoti:iiden valvontaan ja ti:iiden koordinointiin. 

Hakemukset virka-, koulu- ja tyi:itodistuksineen on toimitettava 15.04.1981 

mennessii osoitteella VR Sill1ki:ityi:ikunnat Vesitorninkatu 1 05820 llyvinkaa 2. 

llakcmuksia ei palauteta 

Lisatietoja antavat DI Timo Yrji:ilti pW1. 914-12610/546 ja ins Kari Penttila 

puh . 914-12610/218. 
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NIMITYKSI~ : 

L i i k e n n e o s a s t o : yliteknikon (V 23) virkaan (Pm) yli 
teknikko (V 22) Erkki Veli Antero Karjalainen, apulaisasemap~~llikon 
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(V 21) virkaan (Kuo henkiloasiat) toimistosihteeri (V 19) Paavo Olavi 
Nupponen, apulaisasemapaallik~n (V 20) virkaan (Kuo liikenneasiamies) 
toimistosihteeri (V 14) Osmo Kalevi Pirhonen, asemapa~llikon (V 19) 
virkaan (Jki) ylim . liikennevirkailija (V 10) Reima Yrjo Pekka Pakari 

nen , liikennemestarin (V 17) virkaan (Var) toimistosihteerit Olli 
Johannes Rais~en ja Vappu Mirjami Kolari, toimistosihteerin (V 17) vir
Yaan(Ilrn ) liikennemestari (V 14) Seppo Tapani Ka~riainen, toimistosih
teerin (V 16) virkaan (Jy) toimistosihteeri (V 14) Jorma Ensio Kettunen, 

liikennemestarin (V 14) virkaan (Hks) ylim . liikennevirkailija (V 10) 
Pasi Uolevi Puranen, toimistosihteerin (V 14) virkaan (Kaj) toimisto
virkailija (V 9) Tuula Kaarina Leinonen, toimistosihteerin (V 14) vir

(Kaj) toimistovirkailija (V 9) Pirjo Anneli Nissinen , to i misto
sihteerin (V 14) virkaan (Kon) toimistovirkailija (V 7) Kirsti Liisa 

jatta Dufva, j~rjestelymestarin virkaan (Jy) kuormausmestari (V 15) 
ti Martti Takanen , jarjestelymestarin virkaan (Jy) ylim . jarjestely-

estari (V 19) Yrja Kalervo Laaperi, jarjestelymestarin virkaan (Ilm) 
Kelavuori , veturinkuljettajan virkaan (Pm) veturin 
Keijo Sulevi Mokkonen ja veturinlammitt~j~t (V 12) 
Urpo Ensio Schroderus ja Reijo Tapani Tyrvainen , 

virkaan (Jy) veturinlammittaj~t (V 11) Risto Sakari 
en ja Mikko Heikki Tapani Hokkanen, veturinkuljettajan virkaan 

Ilm) veturinl~ittaj~t (V 11) Raimo Kalevi Jarvelainen, Veli Juhani 
tsalainen ja Erkki Tapio Ruotsalainen , konduktoorin virkaan (Pm) 

unamiehet Mikko Fredrik Kahelin, Matti Juhani Honkanen ja Raimo Antero 
~ntti, konduktoorin virkaan (Snj) junamies Mooses Olavi Kantanen, kon
uktoorin virkaan (Jy) junamies Kari Juhani Lahtinen, konduktoorin 

(Kuo) junamiehet Martti Kalevi Kauppinen ja Kauko Johannes 

ilanen seka asemamiehet (V 8) Seppo Juhani Antero Immonen ja Vilho 
i Kankkunen, konduktoorin virkaan (Ilm) junamies Aulis Antero 

, kuormausmestarin virkaan (Kuo) junamies Pauli Johannes 

onen, kuormausmestarin virkaan (Kaj) vaihdemies Seppo Keijo Kullervo 
palkkaluokan liikennetarkastajan (V 20) virkaan (Pm 

t talousasiat) toimistosihteeri (V 17) Aila Pirjo Anneli Soikkeli , 
ikenneohjaajan (V 19) virkaan (Kv lpt Jt-asiat) liikenneohjaaja 

18) Lauri Alfred Liirnatainen, veturinkuljettajan virkaan (Kv) 
turinl~mmitt~j~t (V 12) Jaakko Olavi Patari, Kalevi Matti Ilmari 
a- Rautio , Aaro Kalevi Luntta ja Hannu Kalevi Mattila , veturinkuljetta-
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jan virkaan (Hma) veturinl~itttijti (V 12) Erkki Antero Pu l kka, jarjes
telymestarin virkaan (Kv) asemamies (V 8) Kauko Ka1evi Hokkanen , toi
mistosihteerin (V 14) virkaan (Kv) tilapainen toimistovirkai1ija (V 6) 
Arja-Leena Irmeli Hanen, toimistosihteerin (V 14) virkaan (Hma) ylim . 
toimistovirkailija (V 6) Eija Maarit Liikkanen, toimistosihteerin (V 14) 
virkaan (Kta) toimistovirkailija (V 9) Leena Tuulikki Junno, kuormaus
mestarin virkaan (Kv) asemamies (V 8) Risto Kullervo Utti, konduktoorin 
virkaan (Imr) junamies Jorma Kalevi Leinitiinen, konduktoorin virkaan 
(Mi) kuormausmestari Heimo Armas Kiukas , konduktoorin virkaan (Hma) 

junamies Matti Olavi Heino, konduktoorin virkaan (Kv) asetinlaitemies 
Jouko Samuli Hermunen seka junamiehet Raimo Ensio Tuominen ja Raimo 

Olavi Pulkkinen, junamiehen toimeen (Kv) kuormausmestari Kyosti Kaler 
vo Ijas, asemamies (V 9) Aarre Aarne Fredrik Hohti seka asemamiehet 
(V 8) Olavi Ilmari Tiihonen, Jalmari Petajtimtiki, Jaakko Kalevi Kiukas 
ja Arvi Tapio Tuominen, junamiehen toimeen (Hma) vaihdemiehet Timo 
Vehkjarvi ja Timo Johannes Hyvonen seka asemamies (V 8) Markku Robert 

Uski ja asemamies (V 9) Seppo Kalevi Liikkanen , junamiehen toimeen (Lr) 
asemamies (V 9) Paavo Einari Ellonen, junamiehen toimeen (Vna) asema
mies (V 8) Heikki Paivio Rikkinen, junamiehen toimeen (Imr) asemamiehet 
(V 8) Alpo Pellervo Sarvi ja Seppo Antti Karhu, kahteen vaihdemiehen 
toimeen (Kta) asemamiehet (V 8) Keijo Kalevi Laulajainen ja Heikki 
Ensio Erkkila , vaihdemiehen toimeen (Mi) junamies Toivo Ilmari Martti
nen, vaihdemiehen tdimeen (Imr) asemamies (V 8) Pauli Kalevi Peltonen , 
toimistovirkailijan (V 9) toimeen (Kta) ylim.toimistovirkailija (V 6) 
Merja Liisa Jtirvinen , toimistovirkailijan (V 7) toimeen (Kv) ylim . toi
mistovirkailija (V 6) Merja Sisko Pirkitta Tiainen . 

Asemapaallikon (V 19) virkaan (Sva) ylirn . liikennevirkailija (V 10) 

Jorma Kalervo Koskinen, asernapaallikon (V 19) virkaan (Pky) toirnisto

sihteeri (V 17) Vuokko Anneli Tavi, toirnistosihteerin (V 19) virkaan 
(Jns) toimistosihteeri (V 17) Hilkka-Liisa Peruskivi, liikenneohjaajan 
(V 18) virkaan (Jns) ylim . liikenneohjaaja (V 18) Aarne Ensio Ronkai 

nen, toimistosihteerin (V 17) virkaan (Jns) toimistosihteeri (V 14) 
Airi Katri Marjatta Treuthardt, liikenneohjaajan (V 16) virkaan (Jns) 
liikennernestari (V 17) Eero Juhani Lahtinen, toimistosihteerin (V 16) 
virkaan (Vnj) ylirn. liikennevirkailija (V 10) Viljo Juhani Ktirppa , 
toimistosihteerin (V 14) virkaan (Jns) ylim . toimistovirkailija (V 8) 
Sirpa Anneli Partanen , liikennemestarin (V 14) virkaan (Sl) ylim . lii
kennevirkai1ija (V 10) Pauli Maurit Juhani Tolvanen, toirnistosihteerin 
(V 14) virkaan (Sl) tilap. toimistovirkailija (V 6) Seija Marja Aulikki 
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Lappalainen, jarjestelymestarin virkaan (Jns) asemamies (V 8) Martti 
Johannes Vehvilainen, veturinkuljettajan virkaan (Jns) veturinlammit
taja (V 11) Matti Kalevi Nupponen, Eero Juhani Blomberg ja veturinlam

mittajat (V 12) Pentti Olavi Vanttinen, Olli Vilho Raisanen ja Raimo 
Antero Raisanen, veturinkuljettajan virkaan (Sl) veturinlammittaja 

.(v 11) Kyosti Veli Antero Vatanen, konduktoorin virkaan (Sl) junamies 
Eero Litmanen, konduktoorin virkaan (Lis) junamies Reina Arvid Raati
kainen, konduktoorin virkaan (Jns) jarjestelymestari Martti Vilkas 

Koljonen, kuormausmestarin virk~an (Jns) junamies Osmo Ilmari Pyyko
nen, junamiehen toimeen (Sl) asemamies (V 8) Ilmo Juhani Tynkkynen, 
junamiehen toimeen (Jns) asemamiehet (V 8) Elis Johan Tage Allen ja 

Keijo Unto Ensio Muttonen, vaihdemiehen toimeen (Sl) asemamies (V 9) 

Sulo Reina Armas Roiha, vaihdemiehen toimeen (Jns) asemamiehet (V 8) 
Jorma Veikko Mutanen, Paavo Adiel Juhani Sormunen ja Jouko Pekka Juhani 
Vanska. 
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jarjestelymestarin virkaan (Tpe) konduktoori Raimo Olavi Kari, jarjes
telymestarin virkaan (Hpk) kuormausmestari Eero Juhani Lampinen, jarjes

elymestarin virkaan (Hpk) konduktoori Sven Elof Kalivaara, jarjestely
estarin virkaan \Pri) konduktoori Matti Vihtori Lamminen, kuormausmes 

virkaan (Tpe) asemamiehet (V 9) Timo Antero Lindgren ja Tapia 
arre Laine, veturinkuljettajan virkaan (Tpe) veturinlammittajat (V 12) 

oivo Juhani Monkare, Matti Juhani Birkstedt, Timo Juhani Vuorinen, 
ari Juhani Kurjonen, Esa Juhani Savijarvi, Kaarlo Ensio Viitala, Mauna 
"alevi Kurjonen. Jorma Juhani Niemi, Mika Mikko Moilanen, Arto Jouko 
llan Aro ja Matti Johannes Piipponen, veturinkuljettajan virkaan (Tku) 
liteknikko (V 22) Reina Eerik Raita ja veturinlammittajat (V 11) 

ertti Kalevi Kulmala, Sakari Iisakki Kivisto, Teuvo Kalevi Salminen, 
aimo Olavi Ensio Jappinen, Maunu Antero Motto, Teppo Olavi Honkamaki, 

ertti Tapani Tuominen ja Pentti Tapia Takkinen, veturinkuljettajan 
irkaan (Tl) veturinlammittaja (V 11) Arvo Viljam Luoma, veturinkul
ettajan virkaan (Pri) veturinlammittajat Seppo Kalevi Kiiski, Esko 
ilhelm Janhunen, Antti Olavi Virtanen, (V 12) Olavi Johannes Kankaan

aa ja (V 12) Mikko Johannes Piilo, konduktoorin virkaan (Tpe) kuormaus
estari Esko Alpo Paivio Makinen seka junamiehet Antti Kauno Lahti ja 
ekka Paavo Jalmari Liinakoski, konduktoorin virkaan (Hva) asemamies 

8) Pentti Aulis Urpanen, konduktoorin virkaan (Pko) asemamies 
8) Aarno Jarmo Hanikka, ajomestarin (V 17) toimeen (Tpe) autonkul

ttaja Matti Johanres Rantanen, vaununtarkastajan toimeen (Pri) vaunu-
·es (V 8) Toivo Ka : evi Rissanen 
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R a t a o s a s t o: tilap.toimistovirkailija Pirjo Elina 

Tahvanainen. 

Helsinki 1981. Valtion painatuskeskus 



Toimitus: Rautatiehallitus, 
tiedotuspalvelu puh 3167 

1981 

VR Matkai1u1iput 1981 

Hopea1injan erikois1iput 1981 

N:o 13A 
27.3.1981 
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VR MATKAILULIPUT 1981 

Matkailulipun myyntiohjeisiin pyydet~~n tutustumaan erikoisella huo

lellisuudella . 

J~rviliikenteen liikenn5itsij5iden aloittaessa ja lopettaessa liiken

n5imisen eri aikoina, on t~rke~t~. ett~ aikatauluihin tutustutaan . 

Jarviliikenteen purjehduskausi, aikataulut, paikanvaraukset ja muut 

tiedot on mainittu Matkustajalaivayhdistyksen julkaisemassa esitevih

kossa "Jarvimatkat Suomessa 1981", jota jaetaan mainosjaoston toimes

ta rautateiden liikennepaikoille virkakayttoon . Samat tiedot jul 

kaistaan Suomen Kulkuneuvot (turisti) - nimisessa julkaisussa, joka 

tulee voimaan 31.5 . 1981. 

Asiakkaalla on mahdollisuus suunnitella oman mielensa mukaisia matko

ja kayttamalla rautatiematkojen lisaksi vain niita kulkuneuvoja ja 

matkustusreitteja, jotka on jaljempana mainittu laiva -, auto - ja len 

tomatkojen osalta. 

Alla mainitut matkailulipun myyntiohjeet ja - hinnat ovat voimassa 

1.4.1981- 31 . 3.1982 . 

VR Matkailulippujen myyntiohjeet 1.4 . 1981 - 31 . 3 . 1982 

a) Matkailulippujen myynti alkaa 1 . 4 . lukien ja paattyy 31 . 3. Lip

puja saadaan myyda aikaisemmink in ehdolla , etta ensimmaiseksi mat

kustamiseen oikeuttavaksi paivamaaraksi lippuun merkitaan 1 . 4. 

Mikali 1.2. - 31 . 3 . 1982 valisena aikana myytaviin matkailulippuihin 

sisallytetaan auto -, laiva- tai lentomatkoja, saadaan tassa VT : ssa 

mainittujen auto- , laiva- ja lentomatkojen hintoja kayttaa ainoas 

taan siina tapauksessa, etta a uto-, laiva - tai lentomatkat suorite 

taan viimeistaan 31 . 3.1982 . 
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b) Haluttaessa matkailulippuun lentomatka, on siihen sis~llytettlvl 

v~hintlln 200 kilometrin pituinen rautatiematka . 

Matkailulippuun sislltyva lentomatka ei saa olla meno- ja paluumatka . 

Jos lipussa esiintyy esim . lentomatka Helsinki-Jyvlskyll, ei lippuun 

saa enal sis~llyttll lentoa Jyvlskyla - Helsinki. 

Matkailulipun yhteydess~ Finnair Oy myontaa normaalit lapsialennuk

set, joten yksi alle 4-vuotias kuljetetaan aikuisen seurassa ilmai

seksi . Useammasta alle 4- vuotiaasta lapsesta samoin kuin 4 - 11 - vuo 

tiaasta lapsesta peritlan ~0 % samalle matkalle sovellettavasta mat 

kailulippuun liittyv~st~ lentomatkan hinnasta . Muita alennuksia ei 

myonnet~. 

c) Matkailulipuista peritaln Valtionrautateiden radoilla tehtlvien 

matkojen osalta sama maksu kuin meno - paluulipusta rautatieosuuksien 

yhteenlasketun kilometrim~arln puolikkaan mukaiselta matkalta , kui 

~enkin vlhintaan 100 kilometriltl. (VR tariffitaulukot, taulukko 3 A, 

lapset : 3 B) . 

d) Matkailulippu on voimassa 2 kuukautta . Kelpoisuusaika koskee 

myos lentomatkoja . Lipun kelpoisuusaika plattyy toisena kelpoisuus 

kuukautena leimausplivll jarjestysnumeroltaan vastaavana plivlnl klo 

24. Jollei toisessa kelpoisuuskuukaudessa ole jlrjestysnumeroltaan 

vastaavaa pliv~l , pllttyy kelpoisuusaika kuukauden viimeisenl plivl 

nl klo 24. Liput oikeuttavat matkustamaan kaikissa junissa . 

e) Myydyssl lipussa pitla aina ella rautatiematkan sislltlvl matkus 

tusreitti . Lislksi on huomattava , etta matkailulippu voidaan laatia 

vain yhtljaksoista matkaa varten ja etta samaan matkaan tai matkan 

osaan oikeuttavia lehtia saa samassa matkailulipussa olla enintlln 

kaksi . 

f) Lipusta kannettava lislmaksu seka lapsilta etta aikuisilta on 

luokasta riippumatta 2,00 markkaa. 

g) Neljl vuotta tlyttlneille, mutta 12 vuotta nuoremmille lapsille 

myydlan matkailulippuja puoleen hintaan . 
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Myyt~ess~ matkailulippuja lastenlippuina, on matkailulippuun ja sen 

kantaosaan sek~ l ehtiin 1- 6 merkitt~v~ rasti (x) ruutuun "puoli ". 

h) Muita kuin t~ss~ VT : ss~ mainittuja auto-, laiva - ja lentomatkoja 

ei saa sisallytt~~ lippuun . 

i) Lippua myytaessa on jokaiseen lehteen ehdottomasti l eimattava 

myyntipaikan nimi - ja p~ivaleima . 

j) Lippu~ laadittaessa on huomattava , etta jokainen auto -, l aiva - ja 

l entomatka kirjoitetaan er i lehdelle, johon merkitaan ao . matkan hin 

ta . My5s rautatiematkojen osuudet kirjoitetaan eri lehdille, ei kui 

tenkaan merkit~ hintaa . Matkat on tehtava siina jarjestyksessa kuin 

ne ovat lippuvihkossa . Lipuissa rastitetaan ao . ruutu ilmoittamaan , 

missa kulkuneuvossa ko . lippu kelpaa matkalippuna . 

k) Matkailulipulla ei saa kantaa laivojen hyttipaikkamaksuja . 

1) Miklli yksi matkai lulippuvihko ei riita koko matkareitin merkit 

semiseen on kaytettAvA useampia lippuvihkoja , ns . jatkolippuja . Mat 

kailulipun ja siihen liittyvien jatkolippujen yhteinen rautatiematko 

jen kilometrimaara seka rautatie -, auto -, laiva - ja lentomatkojen yh 

teenlaskettu hinta merkitaan vain varsinaisen lipun ao . riville . 

Hintamerkint5ja ei tehda jatkolippuihin , vaan merkita~n jatkolipun ja 

sen tilitysosan hintarivin kohdalle "Liittyy matkailulippuun 

n : o ..... ". Matkailulipun liiaksi jaavat lehdet on irroitettava ja 

kiinnitettava ao . l ipun tilaukseen . 

m) Matkatavaran kuljetuksessa katsotaan rautateitse matkustamaan oi 

keuttava lehti menolipun veroiseksi . 

n) Lipunmyyja voi kirjoittaa, asiakkaan niin halutessa , lipun alka 

vaksi muu l takin kuin omalta l iikennepaikalta . 

o) Matkailulippuun liittyvasta l aivamatkan meno - ja paluumatkasta 

kannetaan hinta, joka saadaan esitevihkosta "Jarvimatkat Suomessa 

1981 ". 

Laivamatkan Koli - Vuonislahti menopaluuhinta on 18 , 00 mk lapset 9 , 00 
mk . 
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Meno - ja paluumatkan hinta merkit~~n menomatkan lehdelle, joten pa

luumatkan kuponkiin tehd~~n vain merkint~ : "Kuponki paluumatkaa var

ten ja menomatkan lehden numero ". 

Matkailulippuihin voidaan sis~llytt~a rautatiematkojen ohella myos 

j~ljemp~n~ mainitut laiva-, auto- ja lentomatkat: 

LAIVAMATKAT 

(Matkailulippuun liittyv~st~ meno - ja paluumatkasta , ks. myynti 

ohjeet o) - kohta) 

Menolipun hint a 

Laivamatka (tai Aikuinen alle 12 v. Liikenteenharjoittaja 
p~invastoin) mk mk 

Saimaa : 

Hein~vesi -Kuopio 54 , 90 27 , 50 Saimaan Laivamatkat Oy 
Hein~vesi-Savonlinna 66 , 60 33,30 Saimaan Laivamatkat Oy 
Joensuu - Savonlinna 112,50 56 , 30 Saimaan Laivamatkat Oy 
Kuopio - Savonlinna 112,50 56 , 30 Saimaan Laivamatkat Oy 
Kuopio-Varkaus 56,70 28 ,4 0 Saimaan Laivamatkat Oy 
Lappeenranta -Lomakyl~ 47 , 30 23 , 70 Saimaan Laivamatkat Oy 
Lappeenranta-Mikkeli 112,50 56 , 30 Saimaan Laivamatkat Oy 
Lappeenranta-Puumala 56 , 70 28 ,4 0 Saimaan Laivamatkat Oy 
Lappeenranta-Savonlinna 112,50 56,30 Saimaan Laivamatkat Oy 
Lomakyl~- Savonlinna 74,30 37 , 20 ::.aimaan Laivamatkat Oy 
Mikkeli-Pistohiekka 52 , 70 26,40 Saimaan Laivamatkat Oy 
Mikkeli - Puumala 56 , 70 28 , 40 Saimaan Laivamatkat Oy 
Mikkeli - Savonlinna 112 , 50 56,30 Saimaan Laivamatkat Oy 
Pistohiekka - Savonlinna 74 '30 37 , 20 Saimaan Laivamatkat Oy 
Puumala - Savonlinna 56 , 70 28 ,40 Saimaan Laivamatkat Oy 
Savonlinna - Varkaus 56 , 70 28 , 40 Saimaan Laivamatkat Oy 

Pielinen: 

Joensuu - Koli 58 , 50 29 , 30 Nurmes-Marina 
Joensuu- Lieksa 58 , 50 29 , 30 Nurmes - Marina 
Joensuu-Nurmes 63 , 00 31 , 50 Nurmes - Marina 
Koli - Lieksa 27 , 00 13,50 Nurmes - Marina 
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Matka (tai p~invastoin) 

Koli - Nurmes 

Ko l i - Vuonislahti 

Pli i janne : 

Jyv~skyla -Lahti x) 
(TEHI) 

Vanajavesi - Nasijarvi : 

Hameen linna - Tampere 

Hameenlinna - Toijalan 
satama 

Hameenlinna-Valke~koski 

Tampere - Toija l an satama 

Tampere- Virrat 

Turku/Naantali -
Ahvenanmaa : 

Turun satama -
Maarianhamina 
y h teis luokka 

Naantali - Maarianhamina 
y h te i sluok ka 

- 6 -

Menolipun hinta 

Aikuinen alle 12 v . Liikenteenharjoittaja 
mk mk 

36 , 00 

13 , 50 

81 , 00 

72 , 00 

51 , 00 

51 , 00 

51 , 00 

81 , 00 

35 , 00 

30 , 00 

18 , 00 

6 , 80 

40 , 50 

36 , 00 

25 , 50 

25 , 50 

25 , 50 

40 , 50 

Nurmes - Marina 

Pentti Hinkkanen 

Paijanteen Kantosiipi Oy 

Laiva Oy Matkai lu 

La iva Oy Matkailu 

Lai va Oy Matkailu 

Laiva Oy Matkai l u 

Oy Runoilijan tie 

Vikingl in j a Oy 

Vikingl inja Oy 

x) Paikkavaraukset varu stamon paikkavaraamosta puh . (981) - 28 494 tai 

28 495 . VR l ipputoimistot voivat myos ti l ata paikat VR Lahden 

l ipputoimiston v~lityksell~ . 
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AUTOMATKAT 

Hinnat voimassa 1.4 . 81 - 31.3 . 82 

~1atka (tai pil.invastoin) Menolipun hinta 

aikuinen alle 12 v . aikuinen alle 12 v . 
vakiovuoro pikavuoro 

mk mk mk mk 

Enontekio- Rovanierni 65,00 32 , 50 68 , 00 35,50 
Evijil.rvi-Pietarsaari 12,80 6,40 

Forssa - Tampere 20,50 10,30 23,50 13 , 30 
Forssa - Turku 19,50 9 , 80 22,50 12,80 
Haapajil.rvi-Viitasaari x) 25 , 50 12 , 80 
Heinola-Lahti 8,20 4,10 11 , 20 7,10 
Heinola-Mikkeli 20 , 50 10,30 23 , 50 13 , 30 
Humpp ila - Minkio xx) 5 , 00 2 , 50 
Harneenlinna-Pil.lkil.ne 10,40 5 , 20 13 ,4 0 8 , 20 
Iisalmi - Joensuu 43,00 21 , 50 46,00 24 , 50 
Imatra as .-Puumala 14 , 50 7 , 30 
Imatra as .-Rantasalmi as . 25 , 50 12 , 80 
Imatrankoski - Puumala x) 15 , 50 7,80 
Imatrankoski - Rantasalmi 27 , 50 13 , 80 
Ivalo-Rovaniemi x) 60 , 00 30 , 00 63 , 00 33 , 00 
Joensuu - Koli x) 16 , 50 8 , 30 
Joensuu-Kuopio 

(Outokumrnun kautta) x) 30 , 00 15,00 33 , 00 18 , 00 
(Polvijil.rven kautta) 33 , 00 16 , 50 

Joensuu - Mikkeli 44 , 00 22 , 00 47 , 00 25 , 00 
Joensuu-Nurmes 30,50 16 ' 80 
Joensuu - Savonlinna 31 , 00 15,50 
Joensuu-Varkaus 26 , 50 13,30 29 , 50 16 , 30 
Juuka - Koli x) 9 , 20 4,60 
Juuka-Kuopio x) 26,50 13,30 
Jyvil.skylil. - Karstula x) 21,50 10 , 80 
Jyvil.skylil. - Kokkola 56 , 00 29 , 50 
Jyvil.skyla- Kuopio 34 , 00 18 , 50 
Jyvil.skylil. - Mikkeli 26,50 13 , 30 29,50 16,30 
Jyvil.skylil. - Oulu x) 74 , 00 38 , 50 
Jyvil.skylil. - Viitasaari x) 24,50 13 , 80 

x) lippu kelpaa myos Post in autossa 
xx) sunnuntaisin 31.5 .- 27 . 9 . 
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Matka (tai painvastoin) Menolipun hinta 

aikuinen alle 12 v . aikuinen alle 12 v . 

vakiovuoro pikavuoro 

mk mk mk mk 

Jam sa kk-Lankipohja 9 , 80 4 , 90 10 , 00 6 , 50 

Jams a kk-Orivesi as th 16,50 8 , 30 
Jams a kk - Orivesi kk 15 , 20 9 , 10 
Kaivanto- Kangasala kk 2 , 60 1 , 30 
Kaivanto-Palkane 4 , 60 2 , 30 
Kajaani-Kokkola x) 54 , 00 28 , 50 

Kajaani - Kuhmo x) 23 , 50 11 , 80 

Kajaani - Kuusamo X) 52 , 00 26,00 

Kajaani-Nurmes 31 , 50 17 , 30 
Kajaani-Sotkamo x) 9 , 80 4 , 90 12 , 80 7 , 90 
Kajaani - ~mmansaari x) 23 , 50 11 , 80 

Kangasala kk - Tampere 5 , 00 2 , 50 8 , 00 5 , 50 
Karst ula - Kokkola x) 33 , 00 16,50 36 , 00 19 , 50 
Karstula - Kuopio 49 , 00 26 , 00 

Karstula- Saarijarvi x) 8,60 4 , 30 
Karstula - Seinajoki 

(Alajarven kautta) x) 29 , 50 14 , 80 
(Lehtimaen kautta) x) 26 , 50 13,30 

Karstula-Viitasaari x) 17 , 50 8 , 80 20 , 50 11 , 80 

Kemi-~kaslompolo xxx) 53 , 00 26 , 50 56 , 00 29 , 50 
Kemijarvi - Kuusamo x) 31 , 00 15 , 50 
Kemijarvi-Rovaniemi x) 19 , 50 9 , 80 
Kilpisjarvi-Muonio x) 41 , 00 20 , 50 44,00 23 , 50 

·Ki lpi sjarvi-Pa l ojoensuu x) 31 , 00 15 , 50 34 , 00 18 , 50 
Kittila-Muonio x) 18 , 50 9 , 30 21 , 50 12,30 
Kittila-Rovaniemi X) 33 , 00 16 , 50 36 , 00 19 , 50 
Kokkola-Vaasa 28 , 50 14 , 30 31 , 50 17 , 30 
Kokkola - Vaasa (Evijarven 

kautta) 45 , 00 22,50 
Koli-Kuopio x) 34 , 00 17 , 00 
Kuhmo - Lieksa x) 23 , 50 11,80 
Kuhmo-Nurmes 18 , 50 9 , 30 
Kuhmo - Sotkamo x) 14 , 50 7 , 30 
Kuhmo-Suomussalmi x) 27 , 50 13 , 30 

x) Lippu kelpaa myos Postin autossa 
XX X) Liikennc>idaan vain 15 . 2 .- 30 . 4 . 



Matka (tai p~invastoin) 

Kuopio - Nurmes 
(Kaavin kautta) 
(Sii l inj~rven kautta) 

Kuopio - Saarij~rvi x) 

Kuopio - Vaasa x) 

Kuopio- Varkaus 

Kuopio - Viitasaari x) 

Kustavi - Turku 

Kuusamo - Oulu x) 

Kuusamo - Rovaniemi x) 

Kuusamo - Rukatunturi x) 

Kuusamo - Taival koski x) 

Kuusamo - ~mmansaari x) 

Lappaj~rvi - Pietarsaari 
(Evijarven kautta) 

Lappeenranta - Mikkeli 

L~nkipohja -Orivesi as . th 

Lankipohja - Orivesi kk 

Mikkeli - Puumala 

Mikkeli - Savon l inna 

Mikkeli - Varkaus 

Muonio - Pallastunturi x) 

Muonio - Palojoensuu x) 

Muonio - Rovaniemi 
(Kittilan kautta) x) 

Muonio - Tornio 

Muonio- ~k~sjoensuu x) 

Nurmes - Sotkamo 

Oulu - Pihtipudas x) 

Oulu - Pyh~salmi x) 

Oulu - Rukatunturi x) 

Oulu - Taivalkoski x) 

Oulu - Viitasaari x) 

Pallastunturi - Rovaniemi 

Palojoensuu- Rovaniemi 

Pekkala - Rovaniemi 

Pello - Tornio x) 
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Menolipun hinta 

aikuinen alle 12 v . aikuinen alle 12 v . 

vakiovuoro 

mk 

32,00 
28 , 50 

46 , 00 

30 , 00 

15 , 50 

45 , 00 

40 , 00 

6 , 60 

14 , 50 

30 , 00 

17 , 50 

8 , 20 

16, 5.0 

22 , 50 

19 , 50 

7 , 80 

11 , 60 

49,00 

14,50 

32 , 00 

51 , 00 

59,00 

14 , 50 

26 , 50 

mk 

16,00 
14 , 30 

23 , 00 

15 , 00 

7 , 80 

22 , 50 

20 , 00 

3 , 30 

7 , 30 

15 , 00 

8 , 80 

4 , 10 

8 , 30 

11 , 30 

9 , 80 

3 , 90 

5 , 80 

24 , 50 

7 , 30 

16 , 00 

25 , 50 

29,50 

7 , 30 

13 , 30 

mk 

pikavuoro 

mk 

87,00 

20 , 50 

33,00 

48 , 00 

17 , 50 

26 , 50 

9 , 60 

25 , 50 

22 , 50 

14 , 60 

52 , 00 

58 , 00 

23,50 

47,00 

38 , 00 

54 , 00 

35 , 00 

54 , 00 

54 , 00 

62 , 00 

45 , 00 

11 , 80 

18 , 00 

25 , 50 

10 , 30 

14 , 80 

6 , 30 

14 , 30 

12 , 80 

8 , 80 

27 , 50 

30 , 50 

13 , 30 

25 , 00 

20 , 50 

28 , 50 

19 , 00 

28,50 

28 , 50 

32 ; 50 

x) Lippu kelpaa my6s Postin autossa 
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Matka (tai pliinvastoin) rllenolipun hinta 

aikuinen alle 12 v . 

vakiovuoro 

mk mk 

Pello - Kk!isjoensuu x) 18 , 50 9 , 30 

Pi htipudas - Viitasaari x) 

Pori -Turku x) 

Pori- Vaasa 
(Pirttikylan kautta) X) 42 , 00 21 , 00 

Posio- Rovaniemi 28 , 50 14 , 30 

Py hasalmi - Viitasaari x) 

Rauhala - Rovaniemi 43,00 21 , 50 

Rauma- Turku 
(Laiti l an kautta) 20 , 50 10 , 30 

Rauma- Uusikaupunki 11 , 60 5 , 80 

Rovaniemi - Rukatunturi 40 , 00 20,00 

Rovan i emi - Sirkka 37 , 00 18 , 50 

Rovaniemi - Sodanky l a x) 27 , 50 13 , 80 

Rovaniemi - Sarkijarvi 47 , 00 23 , 50 

Saarijarvi- Viitasaari x) 14 , 50 7 , 30 

Suomussa l mi - Kmmansaari X) 3 , 40 1 , 70 

Toija l a - Valkeakoski 5 , 40 2 , 70 

Tornio- Kk!isjoensuu 43 , 00 21 , 50 

Tornio - Kkas l ompolo 48 , 00 24 , 00 

Turku-Vaasa x) 
~kas j oensuu- ~kas lompo l o XX X) 7 , 00 3 , 50 

x) Lippu kelpaa myos Postin a utossa 

xxx) Liikennoidaan vain 15 . 2 .- 30 . 4 . 

aikuinen alle 12 v . 

pikavuoro 

mk mk 

12 , 20 7,60 

33 , 00 18 , 00 

45,00 24 , 00 

21,50 12 , 30 

46 , 00 24 , 50 

40 , 00 21 , 50 

50 , 00 26 , 50 

46 , 00 24 , 50 

51 , 00 27 , 00 

73 , 00 38,00 
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LENTOMATKAT 

Finnair Oy : n hinnat voimassa 1 . 4 . 1981 - 31 . 3.1982 

Ennen lentomatkan a l kamista matkailulipun lentoon oikeuttava lehti 

vaihdetaan lentolippuun matkatoimistossa tai Finnair Oy:n toimipai 

kassa. 

Matka (tai painvastoin) Aikuinen Alle 12 v . 
mk mk 

Helsinki-Joensuu 180 ,- 90, -
Helsinki - Jyvaskyla 130 ,- 65 ,-
Helsinki - Kuopio 180,- 90 ,-
Helsinki -Lappeenranta 111 ,- 55,50 
Helsinki - Maarianhamina 154 ,- 77 ,-
Helsinki-Mikkeli 111, - 55 , 5( 
Helsinki - Pori 120 ,- 60, -
Helsinki - Savonlinna 148,- 74 ,-
Helsinki-Tampere 89,- 4~ , 50 

Helsinki -Turku 91 ,- 45 , 50 
Helsinki-Vaasa 181, - 90 , 50 
Helsinki-Varkaus 148 ,- 74 ,-
Ivalo- Kemi 166 ,- 83 ,-
Ivalo-Oulu 193 ,- 96 , 50 
Ivalo - Rovaniemi 110 ,- 55 ,-
Joensuu-Jyvasky la 121 ,- 60 , 50 
Joensuu - Kuopio 64 ,- 32 ,-
Jyvaskyla- Kuopio 78 ,- 39 ,-
Jyvaskyla - Oulu 147 ,- 73 , 50 
Jyvaskyla - Tampere 88 ,- 44, -
Jyvaskyla - Turku 150 ,- 75, -
Kajaani - Oulu 81 ,- 40,50 
Kemi - Oulu 64, - 32, -
Kemi - Rovaniemi 64 ,- 32, -
Kokkola/Pietarsaari -Pori 143 ,- 71,50 
Kokkola/Pietarsaari - Vaasa 65, - 32,50 
Kuopio - Tampere .1 44,- 72 , 00 
Lappeenranta-Pori 193 ,- 96 , 50 
Lappeenranta-Tampere 127 ,- 63 , 50 
Lappeenranta-Turku 173 ,- 86 , 50 
Maarianhamina-Pori 134 ,- 67 ,-
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Matka (tai p~invastoin) Aikuinen Alle 12 v . 

mk mk 

Maarianhamina-Tampere 146,- 73,-

Maarianhamina-Turku 86, - 43,-

Oulu - Rovaniemi 100 ,- 50,-

Pori-Turku 68, - 34 ,-

Tampere - Turku 81 ,- 40 , 50 

Turku- Vaasa 147 , - 73,50 

(N : o Mt 22324/661/81, 25.2.1981) VT 13a/81 

HOPEALINJAN ERIKOISLIPUT 1981 

Kuluvan vuoden 2 . 6 .- 23 . 8 . v~lisen~ aikana myyd~an Helsingin , H~meen 

linnan ja Tampereen asemilla sekl nlilll paikkakunnilla sijaitsevissa 

matkatoimistoissa Edmonson - mallisia kartonkisia meno - paluulippuja , 

jotka kelpaavat rautatiematkan l islksi joko meno - tai paluumatkal:e 

vesiteitse matkaosuudella Hameenlinna - Kaivanto tai Hlmeenlinna

Tampere Laiva Oy Matkailun moottorialuksessa ja maanteitse Kaivanto 

Tampere vllilla liikennoivlssl erikoislinja - autossa . 

Niiniklln myydaan Helsingin asemalla ja paikkakunnalla sijaitsevissa 

matkatoimistoissa Edmonson - mallisia kartonkisia menolippuja , jotka 

oikeuttavat rautatiematkan lislksi suorittamaan vesitiematkan edella 

mainituissa moottorialuksissa vllilla Hameenlinna-Tampere tai Hlmeen 

linna - Kaivanto seka maanteitse Kaivanto - Tampere vllilll liikennoivls 

sl erikoislinja- autossa . 

Hopealinjan erikoislippuja myydlln seuraaville matkoille: 

Helsingissl: 

Helsinki - Hameenlinna - Tampere - Helsinki (kelpaa laivassa 

sekl Valkeakosken etta Toijalan kautta) 

Hinta : 2 luokka 117,00 mk 

1 luokka 139,50 mk 

Helsinki - Hameenlinna - Tampere-Turun satama (kelpaa laivassa seka 

Valkeakosken ettl Toijalan kautta) 

Hinta : 2 luokka 114 , 00 mk 

1 luokka 135 , 00 mk 
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Hlirneenlinnassa: 

Hameenlinna-Tarnpere-Hameenlinna (kelpaa laivassa seka Va lkeakosken 
etta Toijalan kautta) 

Hinta: 2 luokka 86 , 00 mk 

1 luokka 93 , 00 mk 

Tarnpereella : 

Tampere - Hameenlinna-Tampere (kelpaa laivassa seka Valkeakosken 
etta Toija l an kautta) 

Hinta: 2 luokka 86 , 00 mk 

1 luokka 93 , 00 rnk 

Tarnpere -Helsinki - Harneenlinna - Tampere (ke lpaa l aivassa seka Valkea 
kosken etta Toijalan kautta) 

Hinta : 2 luokka 117 , 00 mk 

1 luokka 139 , 50 mk 

13a 

Lippuje n suhteen on voimassa , miten meno - seka meno - paluulipuista on 

saadetty . Jos jollakin edella mainitun myyntipaikkakunnan aserna lla 

tai rnatkatoimistossa ovat Edmonson - liput tilapaisesti loppuneet voi 
daan lippu kirjoittaa seuraavasti : 

Menolippu VR : n l ippul ornakkeelle VR 2201 tai 2201 kk . 

Meno - paluulippu VR : n lippulomakkeelle VR 2203 tai 2203 kk. 

Lipun ylare unaan or: t1H l oin rnerkittava : "Hopea linjan erikoislippu ". 

Istumapaikkalip un varaarnisesta ks . TS : n 8 § . 

Hopealinjan erikoislipuista ei suoriteta rninkll.anlaisia takaisin 
maksuja . 

Moottorilaivat kulkevat joko Hlmeenlinnasta Tampereelle Toija l an sa 

taman ja Lempaalan kanavan kautta ja painvastoin tai Hameenlinnasta 

Kaivannolle Valkeakosken kautta ja painvastoin . Moottorilaivamatkan 

pall.tyttya leirnaa rahastaja lipun kll.lintopuolelle laivan leiman osoi 
tukseksi laivamatkan suorittarnisesta . 

Hopealinjan erikois l iput tilitetall.n henkiloliikenteen ATK tili - ilrnoi 
tuksessa . 
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Nelja vuotta tayttaneille , mutta 12 vuotta nuoremmille lapsille myy 

daan Hopealinjan erikoislippuja puoleen hintaan . 

(N : o Mt 23629/241/80, 4 . 11 . 1980) VT 13a/81 
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VIRKAEHTOSOPIMUKSET 1 . 3 . 1981 - 28 . 2 . 1983 

Virkaehtosopimusten muutokset jaetaan ensi ti1assa monisteena 

painatus j aoston toimesta Va1tionrautateit~ koskevi1ta osin rau

tatieha11ituksen henki1otoimistoihin seka piirien , konepajojen 

ja varastojen toimistoihin mista ne tu1ee toimittaa ede11een 

a s i anomaisi11e . 

P A L K K AU S TAU L UK 0 T 1 . 3 . 1981 - 31.8 . 1981 

V-, B- JA S- PALKKAUSLUOKAT 

T~OS 

V-- ICKAIISI IIQIO<IIiM PERUSPAUCAT .M VUOSI
PALJOCIOT, tee 

PAUOCAUS
LUOIOCA 

PERUSI'ALIO(A TAl IIUOS I PALICKI O 
\IUODESSA IOAI<AUDESSA 

v 3 .. ... ...... .... ·r.s ..... 2 097 
v 4 ····· ········· · 2 5 164 2 -097 
v 5 .. ... ... .... ... ~ 644 :z 137 

y 6 ········· ·· ··· · 26 208 2 184 
y 7 ..... .. ... .. .. . 26 748 2 229 
v • ···· ·· ···· ···· · 27 324 :z 277 
y 9 .... .... .. ..... 27 924 :z n7 
y 10 ..... ... .. .... . 28 488 2 374 

y 11 .... ... .... .. .. 29 040 2 420 
y 12 ... ..... ...... . 29 664 :z 472 
v 13 ········ ········ 30 372 2 531 
y 14 ..... . .. . . . . . . . 31 068 :z S89 
y 15 . . .. . .. .... .. . . 31 788 2 649 

v 16 .... ... ...... .. 32 640 2 720 
v 17 ···· · ·· ·· ··· · ·· 33 540 2 7 95 
v 18 .. ..... ........ 34 356 2 8l>3 
y 19 ... ....... ..... 35 352 2 946 
v :zo ···· ··· ··· ··· ·· 36 480 3 040 

v 21 ..... .......... 37 584 3 132 
v 22 .. ........... .. 38 848 3 239 
v 23 .... ........ ... 40 344 3 362 
y 24 ...... ... ... ... 42 060 3 50S 
v 11:5 ········· ······ 44 0211 3 669 

y 2.6 ... .. .. ..... ... 46 248 3 854 
v ·27 .... ... ........ 48 720 4 060 
y 28 .. .... ..... .... 51 180 4 ~ 
Y. 29 ·· ·· ···· ······· 53 - 4 ~ 

T~2 

·-- ICKIII'III'IQIO<I OI PERUSPAUCAT .M IIUOSI
f'AUCICIOT, le< 

PIILIO<AIJJ
UIOICKA 

PER\JSPALJ(1(A TAl IIUOS I PALlO( 10 
JCUUKAUDESSA 

5 3S8 J I ..• . • .. . .... . . . 
• 2 .. . . . . ...... .. . 
• 3 . .. . .. . . . ..... . 
• 4 • • • • • •••• •••••• 
• :1 • •••• ••• . • ••• . • 

• 6 •• • •• • •• .• •.• . • 
• 7 . ... ..... .. . .. . .. ... .... ...... .. 
• 9 •• •. , .. .. . . .. .. 
• so ... .•. . . . . . .... 

ISS 

-~~ LlJOIO<A 
s 1 .... .. ...... . . . 
s 2 .••. •. • • . • • • . . • 
• 3 . . ...... .. . . .. . 
s 4 .•.•. • . . .•..... 
• 5 .. . . .•. . . . • .. . . 

8 6 ·· ···· ···· ····· s 7 ····· ····· ·· ··· s • . .... .... ... .. . 
• 9 .. ....... ..... . 
• 10 ····· ·· ··· · ···· 
s 11 ............ ... • 12 ····· ··· ····· ·· $ 13 ·············· · s 14 .. .......... ... 
s 15 ........... .. .. 
s 16 . ... . . . .. ...... 
s 17 . . .. .. ... . . . ... 
s 18 . .. . ........ . .. 
s 19 ········ ····· ·· • 20 ·· ······ ······ · 
$ 21 . ... ... . ..... . 
• 22 · · · ··· · · ··· · ··· • 33 ..... . . ... . . . .. 

\IUODESSA 
.... 294 
67 320 
71 544 
76 560 
82 704 

.., 964 
98 2:11> 

107 476 
118 008 
129 816 

142 71111 

5 610 
5 962 
6 380 
6 8'12 

7 497 
• tee 
• V73 
9 834 

10 818 

118'19 

S(pJ,__AIJOOII 
\IUODESSA J(U..O(AUDESSA 

34 356 2 8l>3 
35 82 0 2 985 
37 392 3 114 
39 144 3 262 
41 040 3 420 

43 188 3 :199 
45 492 3 791 
48 214 4 018 
51 3 7 2 4 281 
54 864 4 :172 

58 848 4 904 
62 436 5 203 
64 296 5 3:18 
67 320 5 610 
7 1 544 5 962 

76 560 6 380 
8 2 70 4 6 8'12 
9 9 '>64 7 4Q7 
98 256 8 see 

107 676 8 "73 

118 oos 9 €34 
129 811> 10 8 11.' 
142 7S8 II e'" 



T AUI..IJtO(O 7 C V-YHD I S'TEL.MTAUI..UkKO) 

V-PAUOCAUSLUOICJ(IEN PERUSPALKAN TAl VUOSIPAUO([ON, KAL.LI INPAIKANI..ISI=IN S£KR IICILISIEN 
VHTEJ~ JIO":L.!~YH'tlTTlUN ICUUKAUDESSA, 111< 

II KAU..EUSR~ 

PALKKAUS- IKRLISIEN LK"' 
LUOKKA 0 1 2 3 4 ~ 
\1 3 ... . .. . ....... 2 223 2 379 2 ~~ 2 668 2 779 2 900 
"' 4 •• 0 0 •••••••••• 2 223 2 379 2 ~3!5 2 6b9 2 779 2 890 
\1 ~ .. ... .. ....... 2 26!5 2 424 2 ~93 2 719 2 932 2 945 

\1 6 ..•••••.••• . 0. 2 31!5 2 477 2 639 2 779 2 994 3 010 
\1 7 . .. .... ....... 2 363 2 !528 2 693 2 93!5 2 9!53 3 071 

"' 8 ••• 0 0. 0. 0 •• 0 0 . 2 414 2 !583 2 7!52 2 897 3 018 3 139 
\1 9 • 0 ••• 0 0 •• 0 •••• 2 467 2 640 2 813 2 961 3 094 3 207 
\1 10 •• 0 ... . ... ... .. 2 !516 2 692 2 8b9 3 019 3 14!5 3 271 

v 11 • • •••• 0 ••• • • 0. 2 ~~ 2 74~ 2 9~ 3 079 3 207 3 335 

"' 12 • 0 •• 0 • •••••••• 2 620 2 903 2 996 3 143 3 274 3 405 
1/ 13 •••••••• 0 0 •••• 2 b93 2 871 3 059 3 220 3 ~4 3 489 
1/ 14 ••••• 0. 0 0 • •••• 2 744 2 931> 3 128 3 293 3430 3 567 
1/ 15 ••• 0 • • • 0 •••• 0 . 2 806 3 00!! 3 202 3 370 3 !510 3b:SO 

1/ 16 .............. 2 893 3 08!5 3 287 3 460 3 604 3 748 
v 17 •• 0 • ••• 0 •• 0 ••• 2 963 3 170 3 377 3 !5~ 3 703 ~ ~1 
\1 18 • • 0 ••• • •• • •••• 3 03!5 3 24'7 3 4!59 3 641 3 793 3 94!5 
v 19 •• 0. 0. 0 •••• •• • 3 123 3 342 3 ~1 3 748 3 904 4060 
v 20 •••• 0 • • 0 0 0 •• •• 3 222 3 448 3 674 3 867 4 028 4 189 

v 21 • •• •• •••• 0 ••• • 3 320 3 !5!52 i- 784 3 983 4 149 4 31~ v :0:2 .... . .••.••. 0. 3 433 3 673 ~ 913 4 !l9 4 291 4 4b3 v 23 • •••• •••• 0 •• 0. 3 ~ 3 813 4 062 4 276 4 4!54 4 632 
1/ 24 ••••••••••• 0 . 0 3 71~ 3 97!5 4 2~ 4 •~a 4 644 4 830 
v 2~ •• •• ••• 0 0 ••••• 3 9&9 4 161 4 433 4 ~· .. 860 5 1>54 

v 26 .... . . . ... .. .. 4 oe~ 4 371 4 ~7 4 902 5 106 ~ .HO 
v 27 .... .. ...... . . 4 304 ~ 6~ 4 906 ~ 164 ~ 379 5 544 
v 28 .............. 4 ~21 4 837 5 1~3 5 424 5 6:50 5 876 
y 29 . . ... ..... , ... 4 7~ :s 086 :5 419 5704 5 942 4 180 

\.J.J 

I-' 



1-' 
..t::" 

TM.\.UI<ICO 7 .-TICOo\ 

KAU.£USRY.-

PALt<I<AUS- IK~ISlEN U(" 
I..UOI<KA 0 1 2 3 4 ., 
II ~ •••••••• •••• 0 . 2 286 2 446 2 404 2 743 2 ~7 2 971 
y 4 . ... . ...... . .. 2 286 2 446 2 604 2 743 2 857 2 971 
v ., ........ . ..... 2 329 2 492 2 6':15 2 795 2 911 3 027 

II 4 ........ ...... 2 381 2 548 2 7!5 2 859 2 977 3 094 
v 7 . . . ... .... . . ... 2 430 2 400 2 770 2 0 16 3 037 3 1~9 

'1EI .... .. .. . ... . 2 482 2 6:.6 2 830 2 9 79 3 103 3 22 7 
II 9 0 • ••• • ••••• 2 536 2 714 2 892 3 044 3 171 · 3 298 
v 10 .. .......... 2 588 2 769 2 r.IO 3 105 3 234 3 363 

v II • 0 ••• • • • •• • •• • 2 6 39 2 823 3 ooe 3 166 3 298 3 430 
II 12 • '. 0 •• • ••• 0 • • 2 ~94 2 883 3 0 72 3 234 3 369 3 5()4 

II 13 •••••••• 0 • • •• • 2 759 2 952 3 145 3 311 3 449 3 '597 
y 14 . . . ... ........ 2 822 3 0 20 3 219 3 3€7 3 528 3 449 
II 15 .. ....... .. . .. 2 897 3 099 3 291 3 464 3 409 3 752 

II 14 . .. . .•. . . ... . . 2 965 3 173 3 381 3 '!1'!19 3 707 3 ~., ..t::" 

II 17 .......... .. .. 3 047 3260 3 473 l 656 l eoe 3960 
II 18 . . ...... . ... . . 3 ' 121 3 339 3'!157 3 744 3 900 4 <r.S6 
v 19 . . . . ...... .. . . 3 211 3 436 :; 461 3 854 .. 015 4 174 
v 20 .. . . •. .. .• . .• . . 3 314 3 544 3 778 3977 .. 143 4 30? 

·v 21 0 ••••••••• • • 3 414 3 653 3 89'2 .. 097 .... 248 4439 
1122 0 • •••••• • • • • 3 531 3 778 • o:r.s .. 237 4 414 .. '!191 
II 23 .. ...... ... ... 3 445 3 922 4 179 4399 .. ~2 4 7o'!l 
II 24 . • ..... . • , .. .. 3 920 .. 087 • 354 .. '!183 .. 774 .. 96':1 
y 25 .... .. .... .. .. 3 999 .. 279 • 559 4 799 4 999 , 199 

v 26 .... ..... ... .. 4 201 449':1 .,.,., !5 041 , :r-51 lS 461 
v 27 .. . ..... . . .... 442'!1 4735 '045 lS 310 , 531 5 r.52 
1128 ........ ······ .. 649 4 974 '299 , 578 5 eio • 042 
y 29 .. ... ......... 4 888 5230 tS72 ISMS • 109 • 3:53 



TAULUKKO 10 

8-PALJ(J(AUSLUOKKJEN PERUSPAU<AN TAl \IIJOSJPAL.ICKJON, KALLU,...AJKAN..JSAN 9a<M l'tFIRRIMJOSJ
KOROTUSTEN YHTEJSHRRRR ~SIKOROTUSRVHI'IITTRJN I(UJKAUD£SSA, N< 

PALIO<AUS
LUOKICA 

B 1 
B 2 
B 3 
B 4 
B :5 

8 6 ......... ... ... . . 
B 7 . , ..••..• . . . •.. • . 
B 8 .... .. .... .. .... . 
8 9 ....... ..... . . .. . 
8 10 .. . .... . . . ... . .. . 
8 11 .. ..... ......... . 

TAULUKKO 10 .JATlCOA 

PAU<I<AUS
LUOIOCA 

B 1 
B 2 
8 3 
B 4 
8 , 

B 6 ..... ....... .... . 
8 7 . ............... . 
8 e ............... .. 
8 9 . .............. .. 
B 10 . ..••............ 
8 11 . ..• . .. . ........ . 

r r KAU.EUSAYtH~ 

~IICOROTUS~ UCJt 
0 1 2 

, 679 6 077 6 47:5 
, 947 6 363 6 179 
6 320 • 762 7 204 
6 763 7 236 7 709 
7 304 7 017 8 328 

7 947 8 :503 9 ~9 
8 67'1 9 297 ~ 89'!5 ., 
"' 10 177 10 943 

10 424 1l 1:54 11 884 
11 447 12 270 13 073 
12 413 13 4'16 14 379 

r KALI.IIJSRYHI'M 

MMRVIJO$ I I<~OTUS'{EN 1-JCf' 
() • 2 

, 840 6 249 6 6~ 
6 11, 6 ~3 6 971 
6 499 6 9~ 7 409 
69:s4 7 441 7 928 
7 :512 8038 8~ 

8 172 8 744 9 316 
992!5 9:5:50 10 17:5 
9 781 10 464 It 151 

10 719 11 469 12 219 
11 792 12 617 13 442 
12 970 13 878 14 7a. 

3 4 

6 9 16 6 873 
7 136 7 19~ 
7 ,83 7 646 
9 11:5 8 18 3 
a 76.6 8 83~ 

9 ,36 9 6 15 
·1o 416 10 :503 
11 414 11 :509 
12 :509 12 613 
13 761 13 876 
1:5 136 15 262 

3 4 

7 008 7 OM 
7 338 7 399 
7 799 7 864 
8 34, 8 41:5 
9 01:5 9090 

9 806 9 888 
10 710 10 799 
11 738 It 836 
12 862 12 969 
14 150 14 268 
liS~ 1:5'694 

Vl 

1-' 
.t:-



TAULUKKO 13 (S-YHDJSTEUMRTAULUKKOl 

S-SOP I 11USP~UOKK I Of SOPil'ftJSPAlJCAN, KALLIINPAIKANLJSRN SEKR 11RRRRYUOS 1-
KOROTUSTEN YHTE1SI1RRRR ~VUOSJKOROTUSRY""ITTRJN KUUI<AUD£SSA. Ptl( 

ll KAU.EUSRY~ 

SOP 1 HUSPAUOCA- ~VUOSJKOROTUSTEN LK" 
LUOtO<A 0 1 2 3 4 

s 1 ••••• • • •• 0 • ••• •• 0 3 0~ 3 247 3 459 3 641 3 671 
s 2 • •• • • 0 • •• • •• • •••• 3 164 3 395 3 606 3 796 3 829 
s 3 • • ••• • 0 ..... . . . ... 3 303 3 534 3 765 3 9b3 3 996 
s 4 •• • ••• •• • • 0 ••••• 0 3 458 3 700 3 942 4 149 4 194 
s 5 • •• • • • • 0. 0 0 ••••• • 3 625 3 979 4 133 4 350 4 386 

s 6 • • 0 • ••• •• •• • 0 •• •• 3 815 4 062 4 349 4 579 4 616 
s 7 ••• •• ••• 0 •••• 0 • • • 4 018 4 299 4 580 4 821 4 861 

s 8 • • • 0 • • • •• 0 • •••• 0 . 4 259 4 557 4 855 5 111 5 154 
s 9 ... .. .... . . .. .. .. 4 538 4 856 5 174 5 446 5 491 
s 10 ••• • • • • 0 • • ••• • ••• 4 846 5 1~ 5 524 5 815 5 Bb3 0\ 

s 11 0 •• 0 •••• • • •• 0 • •• • 5 198 5 ~2 5 926 6 238 6 290 
s 12 • 0 ... ... . . ... 0 . 0 • • 5 515 5 901 6 287 6 b18 6 673 
s 13 • ••• •• •• • •• 0 • • •• • 5 679 6 077 6 475 6 816 6 973 
s 14 •••••• • • 0 • • • • • 0 •• 5 947 6 303 6 779 7 136 7 195 
s 15 • 0 0 0. 0 •• 0 • • • 0 0 •• • • 6 320 6 762 7 204 7 583 7 646 

s 16 •• 0 • ••• • • 0 •• •••• • 6 763 7 230 7 . 709 8 115 8 183 

s 17 0. 0 • • • 0. 0 ••• • • 0. 0 7 301> 7 817 8 328 8 766 8 839 

s 18 • • • 0 • •• • •• • 0 0. 0 •• 7 947 8 ~3 9 059 ' 536 9 615 
s 19 0 0 •••• 0. 0 •• •• •• •• 8 679 9 287 9 895 10 416 10 ~3 
s 20 • • 0 . 0. 0 . 0 • • • ••• 0. 9 ~11 ' . 177 10 943 11 414 11 ~9 

s 21 • • • • • • • 0 ••• 0 ••••• 10 424 . 154 11 884 12 :so9 12 613 
s 22 • •• • •• • ••• •• •• 0 •• 11 467 1.: 270 13 073 13 761 13 876 

s 23 •• •• • ••• • 0 ••• 0 • •• 12 613 13 496 14 379 1:5 136 1:5 262 



TAUL.UIOCO 13 .JATkOA 

I ICALL£USftVHI'IR 

SOP II1USPAI.JQCA- ~ltcQAOf\JSTEN L.JOt 
I.LJ()t(KA 0 1 2 3 4 

s 1 •••••• 0 ••••• • ••• • 3 121 3 339 3 557 3 744 3 n5 
s 2 •••••• • 0 0 • •••••• • 3 254 3 482 3 710 3 905 3 938 
s 3 • • 0 ••••••••••••• 0 3 39o 3 634 3 872 4 076 4 11 0 
s 4 0 ••••••• 0 •••• 0 0 • • 3 556 3 805 4 054 4 267 4 303 
s 5 •• 0 • • • ••• • ••••••• 3 728 3 969 4 250 4 474 4 511 

s 6 ••• • •• •••• 0 • • • 0 • • • 3 923 4 199 4 473 4 706 4 74 7 -..;J 

s 7 • • 0 •• • •• • • • 0 • • ••• 4 132 4 421 4 710 4 ~ 4 999 
s 8 • •••• • 0. 0 0 0 • • • •• • 4 390 4 687 4 994 5 257 5 301 
s 9 • •• 0 •••• 0 . 0 0 •• 0. 0 4 U6 4 993 5 320 5 600 :5 047 
s 10 • • 0 0 . 0 •• • • • ••• • • • 4 993 5 332 5 bel 5 980 • 030 

s 11 0. 0 . 0 • •• • •• • • 0 ••• 5 345 5 719 6 093 6 414 0 467 
s 12 • •• 0 0 0 ••• • •• 0 • •• • 5 ' 671 6 068 6 465 6 905 0 862 
s 13 • • 0 •• •• • •• •• 0 0 •• • :5 840 6 249 6 6:58 7 OOEI 7 OM 
s 14 0 . . . . ...... ... .. 0 . • 115 6 543 6 971 7 338 7 399 
s IS • • • • • • 0 •• •• • • •• • 0 6 499 • 954 7 409 7 799 7 86-4 

s 16 ••• • 0 •• 0 •• •• • 0. 0. 6 954 7 4-41 7 928 8 345 8 41!5 
s 17 •••••• 0 0 •• •••• ••• 7 512 8 038 8 ~ 9 015 9 090 
s 18 .. . ... .... : . . ..... 8 172 8 744 9 316 9 906 9 888 
s 19 ••• • ••••• •• • 0 •• •• 8 925 9 5:50 10 175 10 710 10 7~ 
s 20 •• 0 • •• 0 • •• • • •• • 0. 9 781 10 466 11 151 11 738 11 83b 

s 21 0 ••• 0 0 . 0 •• • •• • 0 • • 10 719 ll 469 12 219 12 862 12 969 
s 22 0 • • 0 • • 0 •••• 0 •• 0 • • ll 792 12 617 13 442 14 1:50 14 26>8 
s 23 .. ... ..... .... ... 12 970 13 878 14 786 ·~ S64 ·~ 694 

I-' 
..t::-
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Muutoksia erin~isiin korvauksiin 1 . 3.1981 1ukien 

Korotettuja korvausm~&ri& sove1letaan 1 . 3 . 1981 ja sit& my5hemmin 
a1kaviin matkavuorokausiin; entiset korvausm&&r~t ovat su1keis
sa . 

89 
84 

" 
" 

(80) 

(75) 
" 
" 

Mukana seuraavan kunkin toimitusmiehen osa1ta lis~ksi 4 penni~ 
(3) km:lta. 

f!!! Y!!!:~h~!: : 

Osapaivaraha 
' 

kaupunkipaivaraha 39 mk (34) 

" muu p~ivaraha 35 " (31) 
Kokop~iv&raha , He1singin p&iv~aha 81 " (74/71) 

" muu p1iivaraha 77 " (69/67) 

H!:!::l:~ls2!:Ye!!~ : 

1/4 a1emman kokopaiv1irahan ma1irast1l. = 19 , 25 mk (15 , 50) 

~ei!serehe: 

1/24 alemman kokopaivarahan m&1ir1ist& = 3,21 mk/t (2 , 79) 

~eJ2!i!:~~!s2£Ye!!ls~!:~-!:~!~~!~~~~r~~: 

Helsinki, Espoo, Vantaa ja Kauniainen 210 mk/vrk (190) 
Muut kunnat 180 " (160) 

7 mk/vrk (6 , 50) 

~~£~~!2~!Y~~~!}~: 42 mk/ka1 . vrk (37) 

B~2lse!:eQe (vain ty5ehtosopimuksissa) 16 , 25 mk (12 , 50) 

B~2!se!1 !!ls!!~~e~U!!~~!:U_ ls2!:Ye~~ (koulutussopimuksissa) 50 mk/vrk · 
(45) 

(Hlo 197/111/81 , 25 . 3 . 1981) VT 1'4 / 81. 
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ALOITTEIDEN PALKITSEMINEN 

KUNNIAKIRJA JA RAHAPALKINTO SEURAAVILLE ALOITTEEN TEKIJOILLE 

Veturinasentaja Jouko Turunen, Helsinki 

Veturinasentaja Pertti Riikonen " 

Matkustajavaunun WC:n huuhteluventtiilin liittimen kierteiden 
parantaminen 

Kummallekin 200 mk 

Kuormausmestari Timo V~nttinen, Turku 

Lahetti Kari Helin 

Ilmanohjaimen yleist~minen VR:n autoissa 

Kummallekin 200 mk 

Insinoori Kari Hiltunen, Helsinki 

Trukkitien poistaminen Oulunkyl~n ratapihalta 

200 mk 

Teknikko Tuomas Tossavainen, Helsinki 
Dv12 - veturin telin voiteluoljytilaan asennettava vedenpoisto
hana ja oljyntayttoaukon suurentaminen 

300 mk 

Tyoesimies Mauno Salminen, Tampere 
Dr12 - veturin katolle ja tuulilasien yl~puolelle asennettavat 
turvakaiteet 

200 mk 

Junamies Reino V~is~nen, Tampere 

Dm 7 ajopoyd~n valssikytkimen akselin lukituksen muuttaminen 
kartiotapista ruuvimutterilukitukseksi 

200 mk 

Teknikko Jorma Turkka, Oulu 

Dv12 - veturin Tamrock ruuvikompressorin imuilmasuotimen raken
teen muuttaminen 

300 mk 

Toimistosihteeri Helka Koivula, Kouvola 

RAP - lippulomakkeen suojapahvista yl~kulman poistaminen 
numeroinnin n~kymiseksi 

300 mk 

14 
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Veturinkuljettaja Keijo Koskinen , Turku 
Eraiden vetokalustoon liittyvien ohjesaantojen tarkistaminen 
ja uudistaminen 

500 mk 

Teknikko Seppo Tuomainen , Pieksamaki 

Varakannattimien rakenteen muuttaminen Dr14 - veturissa 
vaurionostojen helpottamiseksi 

500 mk 

Veturinlammittaja Veijo Saarenpaa , Helsinki 

Dv15 - veturin liukuikkunan kiskoon tehtavat vedenpoisto 
rei'at 

200 mk 

Viilaaja Unto Hyttinen , Pasila 

Sahkojunan sivupeilin jalustan ja varsiosan valyyksien 
poistaminen 

600 mk 

Junamies Pertti Saarholm , Helsinki 
Huomion kiinnittaminen moniosoitteisten kirjekuorien 
kayttoon ja lakaisuharjojen saastamiseen 

200 mk 

Liikennetarkastaja Paavo Korhonen , Helsinki 

Vaunupaivakirjan sarake - ja rivijaon muutos 

300 mk 

Liikenneohjaaja Erkki Moilanen , Pieksamaki 

SNTL : n vaunuista tehtavan kuukausi - ilmoituslomakkeen 
(VR 4776) taydentaminen ohjeilla 

200 rnk 

Huoltornies Eero Rantakalli0 , Oulu 

Dv12 -vet urin alkoho l inhaihduttimen tayttot ulpan 
r akenteen muuttaminen 

200 mk 

Vaununasentaja Markku Sintonen , Helsinki 

Hydrau l isen tyokalun kaytto matkustajavaunun akkukote l on 
saranatappien irrotuksessa seka l avistyspihtien kaytto 
vaunujen valisillan kumien rei ' ittamisessa 
500 mk 
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Veturinasentaja Rauno Varttio , Helsinki 

Veturinasentaja Arto Toikkanen, " 
Turvakehikon kayt"ti:i.minen Dm 8/9 junien jaahdytyskennojen 
vaihdoissa ym . huoltotoissa 
Kummallekin 300 mk 

Rakennumestari Mauri Issakainen, Pieksamaki 
Koneteknikko Esko Suhonen 

Seppa Yrjo Hamalainen 

Sekatyomies Jorma Tukiainen 

" 
" 
II 

Nostokoneen ja - vinssin kayttaminen vaihdettaessa 
ratapolkkyja betonipolkyiksi 
Kullekin 500 mk 

Rakennusmestari Hannu Jokinen, Tampere 

Rataesimies Eino Siili " 
TKA:n kuljettaja Pekka Tapola II 

Raiteella liikkuvan kaivinkoneen ja kouratarraimen kayttarninen 
vaihdettaessa ratapolkkyja betonipolkyiksi 
Jokinen 400 rnk , kahdelle muulle 300 rnk 

Rataesimies Heikki Viinamaki , Haukipudas 

Koneenkayttaja Jouni Huovinen , 

Sepeliauran seisontajarru 

Kurnmallekin 200 mk 

Teknikko Rauli Harju, Kouvola 

Teknikko Osmo Broman , " 

" 

Kiskojen kulkupinnan puhdistaminen hiomalla korkeapainepesun 
sijasta 

Kum.mallekir 500 mk 

Apulaisasemapaallikko Pauli Kerola , Helsinki 

Rabdittajan muistio 

300 mk 

Viilaaja Erkki Lahti, Pasila 

Mittakellon asentaminen akselinpaahiomakoneen poikittais
kelkkaan hiottavan mitan maarittelyn helpottamiseksi 

200 mk 

14 
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Vii1aaja Esko Va1tonen , Pasila 
Strong Line - 1evyl eikkurin terien k~~nto erityisen 
tankoruuvi1aitteen avul1a . 

400 mk 

(H1t n:o 106/131/81 , 20 . 3 . 1981 ) VT 14/81 

KADONNUT 

Kadonnut rautatiesuojeluaiheinen filmi ~ Tyopaikkasuojelu~ (pakat 

tu siniseen muovikote1oon) . 
Loyt~j~~ pyydet~~n l~hett~m~~n filmi rautatiehallituksen ha1linto

toimistoon h . 379 tai ottamaan yhteys puh . Hki 2815. 

RAHTILUOTTO 

Rajattoman luotto-oikeuden kaikilla liikennepaikoilla omaavista 
asiakkaista laadittuun tietokonelistaari tehdaan seuraavat muutoks et 
1.4.1981 lukien 

Luetteloon lisataan 
661611 Neste Oy 

Muovitehtaat 
661793 oy Shell Ab 

Aluevarasto 
661785 oy Shell Ab 
661850 Oy Lohja Ab 

Tytyri 

Luettelosta poistetaan 
616151 Kemira Oy 

Tapionkatu 1 A 1 

645788 Keskusosuusliike OTK/Norbest 

06850 KULLAA 

20240 TURKU 24 

5 5100 IMATRA 1 0 
08100 LOHJA 

Asiakasnumeron 610253 kohdalla m~utetaan asiakkaan nimi seuraavaksi 

610253 oy Lohja Ab 08700 VIFKKALA 
Sementti; ja kalkk i teollisuus 

(N : o tlt 367/24/81, 25.3.1981) VT 14/81. 
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AVOIMIA VIRKOJA JA TOIMIA 

Apulaisasemap~~llik5n virka (V 25), toimistosihteerin virka (V 20), 
toimistosihteerin virka (V 18) , liikennemestarin virka (V 17), kahdek
san toimistosihteerin virkaa (V 15), kaksi j~rjestelymestarin virkaa, 
vaunumestarin virka, kuusitoista veturinkuljettajan virkaa, yhdeks~n 
kuormausmestarin virkaa ja kolmetoista kondukt55rin virkaa. 
Liikenneosaston p~~llikolle osoitetut kirjalliset hakemukset on toimi
tettava rautatiehallituksen kirjaamoon viimeist~~n 29. p~iv~n~ huhti
kuuta 1981 ennen viraston aukioloajan p~~ttymist~. 

Edell~ mainittuihin virkoihin nimitetyt sijoitetaan toistaiseksi seu

raavasti: 
apulaisasemap~&llikko (V 25): Helsingin (1 Hki liikenneryhm~n p~~ll . ) 

liikennealueelle, 
toimistosihteeri (V 20): Helsingin (1 Hki lipputoim. kansainv~l. liput) 

liikennealueelle, 
toimistosihteeri (V 18) : Riihim~en (1 Ri tav.toim . ) liikennealueelle, 
liikennemestari (V 17) : Helsingin (1 Pjm junasuoritus) liikennealu 
eelle, 

~ toimistosihteerit (V 15) : Helsingin liikennepiiriin (2 liikenneryhm~), 
Helsingin (1 Hki lipputoimisto), H~meenlinnan (1 Hl), Riihim~en (1 Ri 

lap : n toimisto) ja Lahden (1 Lh) liikennealueille, Helsingin varikolle 
(1) ja Helsingin s&hk5alueelle (1 Hki), 
j~rjestelymestarit: Helsingin (1 Hki) ja Riihim~en (1 Ri m~~r~ysesi
mies) liikennealueille , 
vaunumestari: Helsingin varikolle (1) , 
veturinkuljettajat: Helsingin (10) , Riihim~en (3) ja Lahden (1) vari
koille , Lahden (1 Lvs) ja Karjaan (1 Kr) liikennealueille, 

kuormausmestarit : Helsingin (5 Hki), H~meenlinnan (1 Hl) ja Riihim~en 
(3 Ri) liikennealueille sek~ 
kondukt5orit: Helsingin (8 Hki), Riihim~en (2 Ri) , Lahden (2 Lh) ja 
Karjaan (Krn) liikennealueille. 

Ylim~~r~inen alemman palkkaluokan liikennetarkastajan toimi (V 22) 
toistaiseksi Helsingin liikennepiiriss~ (1 markkinointiryhm~). 
Rautatiehallituksen p&~johtajalle osoitetut kirjalliset hakemukset on 
toirnitettava rautatiehallituksen kirjaamoon viimeist~~n 29. p&iv&na 
huhtikuuta 1981 ennen viraston aukioloajan p~~ttymista. 
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Y1im~~rainen teknikon toimi (V 20) toistaiseksi He1singin 1iikenne
piirissa (1iikenneryhman vetovoiman kayton suunnitte1u) ja seitseman 
y1imaaraista toimistosihteerin tointa (V 15) toistaiseksi He1singin 
1iikennea1uee11a (7 H~i 1ipputoimisto) . 

Liikenneosaston paa11iko11e osoitetut kiraj11iset hakemukset on toimi

tettava rautatiehal1ituksen kirjaamoon viimeistaan 29 . paivana huhti 

kuuta 1981 ennen viraston aukio1oajan paattymista. 

Kaksi y1imaaraista y1iasentajan tointa , kaksi vaununtarkastajan tointa , 

viisi asetin1aitemiehen tointa, kahdeksantoista junamiehen tointa , ko1 -

me vaihdemiehen tointa, ko1me toimistovirkai1ijan tointa (V 11) ja yh 

deksan toimistovirkai1ijan tointa (V 9) . 
Rautatieha11ituksen 1iikenneosaston paa11iko11e osoitetut kirja11iset 

hakemukset on toimitettava He1singin liikennepiirin paa11iko1le vii 
meistaan 29.4 . 1981 . 

Ede 11a mainittuihin toimiin nimitetyt sijoitetaan toistaiseksi seuraa 
vasti : 

y1imaaraiset yliasentajat : Helsingin (2 Hki keskusasetin1aite) sahko

a1ueelle, 
vaununtarkastajat : Helsingin varikol1e (2) , 

asetin1aitemiehet: Helsingin (1 Hki), Riihimaen (2 Ri) ja Lahden (2 Lh) 

1iikennealueil1e, 

junamiehet : He1singin (8 Hki) , Keravan (1 Ke) , Hameen1innan (1 H1), 

Riihimaen (4 Ri , 1 Hy), Lahden (1 Lh) ja Karjaan (2 Kr) 1iikennealu

eil1e , 

vaihdemiehet: He1singin (2 Hki) ja Lahden (1 Lvs) 1iikennealueille, 

toimistovirkailijat (V 11) : He1singin liikennepiiriin (1 1iikenneryhma) , 

He1singin (1 Hki) ja Keravan (1 Ke) liikennealueille ja 

toimistovirkailijat (V 9) : He1singin (7 Hki) , Keravan (1 Ke) ja Lahden 

(1 Lh) 1iikennealueil1e . 

Yksi autonasentajan toimi, yksi autonkuljettajan toimi , kaksitoista 

veturinlammittajan tointa (V 13), ko1mekymmentayhdeksan veturinlammit 

tajan tointa (V 12) , seitsemantoista asemamiehen tointa (V 10 ) , kahdek 

santoista asemamiehen tointa (V 9) , yksi vaunumiehentoimi (V 10), ko1me 

vaunumiehen tointa (V 9) ja kolme ta11imiehen tointa . 
Kirjalliset hakemukset on osoitettava ja toimitettava He1singin liiken

nepiirin paal1ikolle viimeistaan 29 . 4 . 1981 . 
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Ede ll~ ma i nittuihin toimiin nimitetyt sijoitetaan toistaiseksi seuraa 

vasti : 
autonasentaja : Helsingin (1 Hki) liikennealueelle , 
autonkuljettaja : Helsingin (1 Hki) liikennealueelle , 
veturinlammittajat (V 13) : Riihimaen varikolle (8) , Karjaan (2 Kr , 

2 Hnk) liikennealueille , 
veturinlammittajat (V 12) : Helsingin (38) ja Riihimaen (1) varikoille , 
asemamiehet (V 10) : Helsingin (7 Hki , 1 Kni) , Keravan (2 Ke) , Hameen 
linnan (2 Hl) , Riih imaen (1 Ri , 1 Hy) , Lahden (1 Lh , 1 Ha) ja Kar jaan 

(1 Kr) liikennealueil l e , 
asemamiehet (V 9) : Helsingin (8 Hki) , Keravan (1 Ke , 1 Jp) Riihim~en 

(4 Ri) ja Lahden (4 Lh) liikennealueille , 
vaunumies (V 10) : He l singin varikolle (1) , 
vaunumiehet (V 9) : Hels i ngin var i kolle (3) ja 
tal l imiehet : Helsingin varikol l e (3 ). 

Toimistosihteerin (V 18) virka, toistaiseksi Helsingin ratapiirin toimistossa 
(Helsinki). Rataosaston johtajalle osoitetut hakemukset on toimitettava rauta
tiehallituksen kirjaamoon viimeistaan 29.4.1981 ennen viraston aukioloajan 

paattymi s ta. 

Kolme toimistovirkail ijan (V 9) tointa, joista toistaiseksi yksi Helsingin rata

piirin toimistossa (Helsinki), yksi Helsingin ratapiirissa (Hyvinkaa) ja yksi 
Kouvolan ratapiirin toimistossa {Kouvola). Rataosaston johtajalle osoitetut 
hakemukset on toimitettava ao ratapiirin paallikolle viimeistaan 29.4.1981. 

Yksi insinoorin virka (V27 ) , toistaiseksi Pasilan konepajassa, 

kaksi insinoorin virkaa (V26) , toi nen toistaiseksi Hyvinkaan ja 
toinen Tur un konepajassa, yksi insinoorin virka ( V25), toistai
s eksi Pasilan konepajassa seka yksi teknik on virka ( V23 ) , tois
taiseksi Turun konepajassa. 

I n sinoorin virkoib in tarkoitetut r autat iebal l ituksen paaj ohtajal
le osoitetut ja teknikon virkaan tarkoitetut koneosaston j obtajal
l e osoitetut kirjalliset bakemukset on toimit et t ava rautatieballi
tuksen kirjaamoon viimeistaan 2?.4.1 981 ennen viraston aukioloajan 
paattymista. 
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NIMITYKSIX JA MXXRXYKSIX 

H a 1 1 i n t o - o s a s t o : apu1aisasianva1vojan (V 29) virkaan 

y1im. apu1aisasianva1voja (V 29) Samu1i Hannu Antero Haapasa1o; 
y1im. toimistovirkai1ijan (V 8) toimeen vastaanottoavustaja Eeva 

Liisa He1eena K1l.hk5nen. 

T a 1 o u s o s a s t o : a1emman pa1kka1uokan 1iikennetarkastajan 

(V 26) virkaan sove11utussuunn. Marja-Liisa Luoto. 

Rat a o sa s to: ylim. toimistovirl<ailijan (V 8) toimeen (Ri ra) tilap.toi

mistovirkailija Merja Tuulikki Saarela. 

EROJA 

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

vi Lintuka11io. 

y1imaarainen tyonjohtaja (V 19) Mauri 01a-

Helsinki 1981. Veltion peinatu.-.kue 
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F A U T A T I E H A L L I N N 0 N T Y 0 J A R J E S T Y S (TJ) 

PBBjohtajan, ylijohtajien ja johtajien t~htBvBt 

1 s 

PBBjohtajan tehtBvBt 

PBajohtaja johtaa ja valvae Valtionrautateiden tehtBvien ta

loudellista Ja tarkoituksenmukaista suorittamista. 

Han ratkaisee asianomaisen osaston esittelysta hallinto-ase

tuksen mukaan hanelle kuuluvat asiat . (LM 1600/16/79, 26.10. 

197!l,l 

Paajohtaja ratkaisee tarvittaessa, onko asia periaatteelli

sesti niin tBrkea ja laajakantoinen, etta se on kasiteltava 

rautatiehallituksen istunnossa . 

2 § 

Teknillisen ylijohtajan tehtavat 

Valtionrautateiden teknillista kehittamista valvovan ylijoh

tajan, jonka tehtavanimike on teknillinen ylijohtaja, tulee 

huolehtia, etta osastojen suunnittelemat teknilliset ratkai

sut soveltuvat yhteen"tehokkaiden, taloudelli~ten ja kil

pailukykyisten kuljetuspalvelusten tuottamiseksi . TassB tar

koituksessa hanen tehtavBnaan on paajohtajan ohella erityi

sesti 

1) yleisen teknillisen kehityksen seuraaminen Valtionrauta

teiden toiminnan kannalt~ ja tasta aiheutuvien johtopalt6s

ten ja aloitteiden tekeminen, 

2) investointien ja kunnossapidon valisten riippuvuuksien 

selvittaminen seka kunnossapidon tason maarittlminen ottaen 

huomioon kokonaiskustannukset ja toiminnoille asetettavat 

laatuvaat imu·kset, 

3) teknillisen tuotekehfttelyn ohjaaminen, seka 

4) energiankayt6n yleisvalvonta . 
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1) ratkaisee rata- ja koneosastojen seka talousosaston mate

riaalitoimiston toimialaan kuuluvat asiat, joissa kustannus 

tai urakkahinta on enintaan 2 DOD DOD markkaa taikka hankin

nan tahi myynnin arvo enintaan 1 DOD DOD markkaa seka muu

tokset tata suurempiin urakoihin, kun muutos on enintaan 
1 ODD DOD markkaa, tai hankintoihin, kun muutos on enintaan 

SOD DOD markkaa, jollei mainittuja asioita paajohtajan tai 

hanen maarayksestaan taikka muutoin ole kasiteltava rautatie

hallituksen istunnossa tai tassa tyojarjestyksessa ole mea

ratty johtajan tai muun virkamiehen ratkaistavaksi, 

2) ~atkaisee rautatiestandardisointia koskevat asiat, 

3) paattaa materiaalin, liikkuvan rautatiekaluston seka sah

k6-, viesti- ja telemerkkilaitteistojen hankintaan liittyvis

ta ulkomaanmatkoista, jos matka maksetaan kysymyksessa olevaan 

henkintaan vara tusta maararahasta. 

Te~nillisen ylijohtajan ollessa esteellinen tai estynyt, rat

kaisee hanelle kuuluvat asiat paajohtaja. 

(LM 431/16/81, 11.3.1981) 

3 s 
Johtajan yleiset tehtavat 

Johtaja johtaa, valvae ja kehittaa osastonsa ja sen alaisen 

piirihallinnon toimialaan kuuluvien tehtavien taloudellista 

ja tehokasta suorittamista seka seuraa yleista kehitysta 

toimialallaan. Han rat~aisee ne asiat, jotka hallintoasetuk

sessa ja tassa tyojarjestyksessa on hanen ratkaistavakseen 

annettu, seka naihin laatunsa tai merkityksensa puolesta ver

rattavat muut, hanen toimialaansa kuuluvat asiat. 

Johtaja 

1) ottaa opRilaita, toimihenkiloita ja ty6ntekij6ita annet
tujen maaraysten rajoissa, 

2) ratkaisee palkkausta javirka- tai tyosuhdetta koskevat 

muut asiat, ellei erikseen ole toisin maaratty. 
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3) vahvistaa toimintayksik5iden tavoitebudjetit ja valvoo 

niiden toteutumista, 

4) hyvaksyy menopaat6ksen tavoitebudjetin puitteissa, 

5) hyvaksyy menan maksettavaksi, 

6) antaa ohjesaann5t, 

7) kayttaa hallintoasetuksessa saadettya kurinpitovaltaansa 

ja paattaa sanotun asetuks e n mukaisen kurinpitomenettelyn 

vireille panemisesta, seka 

8) paattaa ~laisensa virkamiehen toimipaikasta silloin, 

kun sita ei ole maaratty nimittamis- tai maarayskirjassa. 

Kohdissa 1, 2, 4, 5 ja 8 mainitut asiat johtaja voi siirtaa 

alaisensa virkamiehen ratkaistavaksi. 

4 s 
~allinto-osaston johtajan tehtayat 

Sen lisaksi, mita johtajan yleisista tehtavista on maaratty, 

hallinto-osaston johtaja 

1) huolehtii hallinnon kehittamisesta, 

2) maar§§, milloin tuomioistuimen ja muun viranomaisen 

paat5kseen tyydytaan, 

3) ratkaisee henkil5kunnan anomukset saada pidennysta 

vahingonkorvauksen maksamisaikaan, 

4) ratkaisee liikenneministeri5n erikseen maaraamissa 

rajoissa henkil5kunnan korvausanomukset omaisuuden 

vahingoittumisesta virantoimituksessa, 

5) ratkaisee rautatien kayt5sta johtuneen vahingon korvaa

mista koskevat asiat, 

6) ratkaisee Valtionrautateille aiheutunutta vahinkoa kos

kevat asiat, kun vahinko on enintaan 400 000 markkaa, 

7) my5ntaa matka-apurahan, 

8) paattaa apurahojen jaosta henkil5kunnalle ja henkil5-

kunnan yhdistyksille, 

9) ratkaisee omakotialueiden vuokraamista ja omakotilai

noja koskevat asiat, 
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10) ratkaisee vahvistettujen perusteiden mukaan Valtionrauta

teiden asuihhuoneistojen vuokramaaraysten soveltamista 

seka vuokrien palauttamista ja alentamista koskevat asiat, 

11) hyva ksyy sooimusten vakuud e t lukuunottamatta rahtiluoton 

ja lippujen myyntioike uksien myontamiseen liittyvia va

kuuksia, 

12) ratkaisee ahomukset muuttokustannusten korvaamisesta seka 

kielilisan ja kielitaitoli~an maksamisesta, 

13) v<Jl it s" u .Fi n11nun pnkkoluna ~; tu s l a utakuntaan, 

14) toimii puheonjohtajana kurinpitoistunnossa, jolloin ja

senena hanen tilallaan toimii hanen sijaisensa, 

15) vahvistaa henkiloston koulutussuunnitelmat ja paattaa kou

lutuksen toteuttamisesta, 

16) paattaa osanotosta pohjoismaisiin kokouksiin ja pohjois

maihin tehtavasta virkamatkasta , seka 

17) paattaa osastonsa aluehallintoyksikoiden lukumaaran ja 

rajat. 

Kohdissa 2. 3, 4, .. 5. 6, 9, 10, 11, 12 ja 15 mainitut asiat 

johtaja voi siirtaa alaisensa virkamiehen ratkaistavaksi. 

Kohdissa 4, 5, 6, 8 , 9 ja 13 mainitut asiat ratkaistaan 

esittelysta. 

(LM 1600/16/79, 26.10.1979) 

5 s 

Talousosaston johtajan tehtavat 

Sen lisaksi. mita johtajan yleisista tehtavista on maaratty, 

talousosaston johtaja 

1) huolehtii talouden ja materiaalitoimintojen· suunnittelu

ja kehittamistyasta. 

2) pLi a t tJ;] ku ljnLusmaksujen ja kuljetukse e n liittyvi e n mui

dcn maksujen takaisin maksamisesta, silta osin kun ne 

eivat kuulu piirihallinnon ratkaistaviin, 

3) pailttJJ I'ahtiluoton myiintamis e sta ja hyvaksyy niita 

koskuv ~ t vakuud e t, 
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4) paattaa irtaimen omaisuuden ja saatavien tileista 

poistamisesta, 

5) antaa tiliohjesaannon ja varasto-ohjesaannon taytantooo

panosta ja soveltamisesta tarkempia maarayksia ja ohjeita, 

6) paattaa tililuettelon yksityiskohdista, 

7) maaraa tilitettavan maaran, kun tilitystosite on kadonnut 

tai tilitettavaa maaraa ei muutoin voida selvittaa, 

~) paattaa rautatiehallituksen vahvistamien perusteiden 

mukaan arvaamattomiin tarpsisiin varatun maararahan 

kaytosta, 

9) maaraa varojen nostamisesta Valtionrautateiden postisiir

to- ja shekkitileilta, 

10) hyvaksyy rautatiehallituksen jasenten matkalaskut, 

11) r·o~U:. o~i : ; u o · loo~nlo.int.<~-.o c.; ic~n, kun loankinnan arvo on unintu:i" 

400 OOU markkda, sokH muutokset tata suurempiin hankin

toihin, kun muutos on unintHHn 100 000 markkaa, 

12) paattaa hankinta-ajan pidentamisesta seka viivastyssakon 

pidattamisesta ja ennakon koran maaraamisesta , kun sakon 

tai koran ar·vo· on enintJan 20 000 markkaa, 

13) paattaa tarpeettoman irtaimen omaisuuden myynnista, kun 

se tapahtuu rautatiehallituksen vahvistaman hinnaston 

mukaisilla hinnoilla tai kun sen arvo on enintaan 100 000 

markkaa, 

14) paattaa materiaalin hankintaan liittyvasta vastaanotto

tarkastuksesta, lukuunottamatta ratapolkkyja ja hallin

toasetuksen 8 S:ssa tarkoitettua puutavaraa, liikkuvaa 

rautwtiekalustoa seka sahko- , viesti- ja telemerkki

laitteistoja tai niiden asia ja raaka-aineita, 

15) hylkaa kohdissa 11 ja 13 mainittuja maaria korkeammat

kin tarjoukset, mikali kaupan paattaminen on kaynyt 

aiheettomaksi, 

16) paattaa hankittujen tavaroiden kuljetusten jarjestami

sostJ, huolinnasta, tullauksesta ja mahdollisesta va• 

kuuttamisesta sekH niidun stiilytyspaikoiksi tarvittavien 

rautatuille kuulumattomien maa-alueiden vuokraamisesta, 

sekH 
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17) vahvistaa asianomaisen johtajan kanssa neuvoteltuaan 

yleiset tavarain aine- ja laatumaaraykset. ellei niil

la ole laajakantoista merkitysta. 

Kohdissa 2, 3, 5, 7 ja 9 - 17 mainitut asiat johtaja voi 

siirtaa alaisensa virkamiehen ratkaistavaksi. 

Kohdissa 2 ja 11 - 13 mainitut asiat ratkaistaan esittelysta. 

(LM 431/16/81, 11.3.1981) 

6 § 

Liikenneosaston paallikkona toimivan ylijohtajan tehtavat 

Sen lisaksi, mita johtajan yleisista tehtavista on maaratty, 

liikenneosaston paallikkona toimiva ylijohtaja 

1) jarjestaa liikenne-. turvallisuus- ja viestipalvelun seka 

kuljetusten markkinoinnin ja huolehtii niiden kehittami

sesta, 

2i · paattaa osastonsa ~luehallintoyksik5iden lukumaaran ja 

rajat, liikennealueita lukuunottamatta, 

3) paattaa keskusasemaa lukuunottamatta liikennepaikan lii

kennoimistavasta seka sen liikenteen aloittamisesta ja 

lopettamisesta, 

4) paattaa tariffisaannon lisamaaraysten muuttamisesta, 

jollei sita ole kasiteltava rautatiahallituksen istun

nossa, rautatiekuljetusasetuksen nojalla annettujen 

yleisehtojen liitteiden muutoksista, y1eisehtojen ja 

junaturvallisuussaannon soveltamisesta seka rautatie

kuljetusasetuksen 3 S:n 2 momentissa tarkoitettujen kul

jetussopimusten erityisehdoista, 

5) ratkaisee anomukset rautatiekuljetusasetuksen perusteel

la maksettavasta korvauksesta, kun korvausvaatimus ylit

taa 1 500 markkaa, 

6) ratkaisee myyntia, mainontaa ja muuta kaupallista toi

mintaa liikennepaikoilla ja junissa koskevat asiat, 

7) paattaa liikennerakennusten ja liikennepaikkojen cluei

den kayttamisesta ja niiden seka muidenkin alueiden vuok

raamisesta, 



14a - 8 -

8) paattaa vetureiden ja vaunujen vuokraamisesta. 

9) jarjestaa, sovittuaan tyonjaosta teknillisen ylijohta

jan kanssa, osaston liikkuvan kaluston, autojen ja mui

den kuljetusvalineiden seka koneiden ja laitteiden kun

nossapidon, konepajatoimintaa iukuunottamatta, 

10) antaa yksittaistapauksia koskevia maarayksia tariffien 

ja tariffimaaraysten soveltamisesta ja paattaa tavaran

luokitustaulukossa mainitsemattoman tavaran rahtiluo

kasta, 

11) paattaa poikkeuksista tariffin mu kaisiin ma ksuihin rauta

tiehallituksen vahvistamien perusteiden mukaan, seka 

12) paattaa lipunmyynnin jarjestamisesta muiden kuin Val-

• tionrautateiden toimesta ja hyvaksyy myyntioikeuksiin 

liittyvat vakuudet. 

(LM 431/16/81, 11.3.1981) 

Kohdissa 5 - 12 mainitut asiat ylijohtaja voi siirtaa 

alaisensa virkamiehen ratkaistavaksi.(LM 431/16/81, 11 .3.1981) 

Kohdissa 4, 5 ja 11 mainitut asiat ratkaistaan esittelysta. 

(LM 1600/16/79, 26.10.1979) 

7 s 
Rataosaston johtajan tehtavat 

Sen lisaksi, mita johtajan yleisista tehtavista on maaratty, 

rataosaston johtaja 

1) huolehtii ratojen seka niihin kuuluvien alueiden, raken

nusten ja 1.3i tteiden rakentamisesta, hoidosta ja kunnos

sapidosta, 

2) paattaa rakennusten, ratojen, raiteiden, teiden ja kiin

teiden laitteiden rakentamisesta ja muuttamisesta, kun 

kustannus on enintaan 400 000 markkaa, ja hyvaksyy maini

tun suuruiset urakkasopimukset, seka muutokset tata suu

rempiin urakoihin, kun muutos on enintaan 100 000 markkaa, 

3) hyvaksyy tavoitebudjetin puitteissa tyokoneiden vuok

rausta ja tyohonottoa koskevat sopimukset, 
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4) paattaa metsan ja rautateille tarpee t toman rakennuksen 

myynnista, kun myytavan puutavaran tai rakennuksen arvo 

on enintaan 100 000 markkaa, 

5) hyvaksy y lunastettavaa aluetta koske v an luovutus- ja 

korvaussopimuks en , k un ko rvaus on enintaan 100 000 mark

kaa, 

6) paattaa vahvistettujen perusteiden mu kaan osaston ty6ko

neiden vuo kraamisesta, 

7) paat taa. radasta johtuv is ta nopeus- j a pa i no raj o i tu ks ista, 

8) my6ntaa vahvistettujen perusteiden mukaan luvan tasoyli

kaytavan rakentamiseen, 

9) antaa turvalaitoksen kaytt6saann6n, 

10~ paattaa kaupallisen liikenteen sallimisesta rakenteilla 

olevalla radalla, 

11) vahvistaa yleisista teista annetun asetuksen 26 S:ssa 

tarkoitetun tiesuunnitelman sanotussa pykalassa saadetyin 

edellytyksin, 

12) paattaa osastonsa aluehallintoyksikoiden lukumaaran ja 

rajat, seka 

13) paattaa hallintoasetuksen 8 S :ssa tarkoitetusta ratapolk

kyjen ja puutavaran vastaanottotarkastuksesta. 

(LM 431/16 / 81, 11.3.1981) 

Kohdissa · 2, 3, 6, 7, 9 ja 13 mainitut asiat johtaja voi siir

taa alaisensa virkam{ehen ratkaistavaksi. (LM 1600/16/79, 

26.10.1979) 

Kohdissa 2 ja 4 mainitut asiat ratkaistaan esittelysta. (LM 

1600/16/79, 26.10.1979) 

8 s 

Koneosaston johtajan tehtavat 

Sen lisaksi, mita koneosaston johtajan yleisista tehtavista 

on maaratty~ koneosaston j ohta j a 

1) huolehtii liikkuvan rautatiekaluston ja konepajojen seka 

sahk6-, viesti- ja telemerkkilaitteistojen kehittamisesta, 
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2) jarjestaa, sovittuaan tyonjaosta teknillisen ylijohtajan 
kanssa. liikkuvan rautatiekaluston seka sah~o-, viesti

ja telemerkkilaitteistojen valmistuksen ja kunnossapidon 

konepajoissa seka antaa niiden kayttoa ja kunnossapitoa 

koskevia ohjeita, 

3) paattaa sellaisista liikkuvan rautatiekaluston. sahko-, 

viesti- ja telemerkkilaitteistojen seka sahkoistyksen 

kiinteiden laitteiden rakentamis- ja muutostoista, 

joiden kustannus on enintaan 400 ODD markkaa, ja hyvak

syy mainitun suuruiset sopimukset, seka muutokset tata 

suurempiin sopimuksiin, kun muutos on enintaan 100 DOD 

~arkkaa, 
4) • paattaa toiden suorittamisesta konepajoissa valtion lai

toksille ja yksityisille, kun kustannus on enintaan 

400 000 markkaa, 

5) paattaa, miten ja milla ehdoilla rautatiealueelle tarkoi

tetut vieraisiin viesti-, telemerkki- ja sahkolaitteistoi

hin kuuluvat johdot ja laitteet pitaa asentaa, kayttaa 

ja huoltaa , 

6) paattaa miten ja millaisin ehdoin Valtionrautatiet vuok

raa vieraisiin viesti-, telemerkki- ja sahkolaitteistoi

hin kuuluvia johtoja ja laitteita omaan kayttoonsa ja 

vastaavia Valtionrautateiden johtoja ja laitteita ulko

puolisten kayttoon, 

7) paattaa puhelimen, kaukokirjoittimen (telex) ja muun 

viestilaitteen seka telemerkkilaitteen verkkoliitynnasta 

sikali kuin sita ei ole annettu piirihallinnon tehtavak

si seka antaa ohjeita naiden laitteiden kayttamisesta, 

8) huolehtii rautatiehallitukselle paineastialainsaadannon 

mukaan kuuluvista valvontaviranomaisen tehtavista, 

9) maaraa liikkuvan rautatiekaluston rakenteesta johtuvat 

nopeus-, vetovoima- ja muut suoritusarvot, 

10) paatta~ liikkuvan rautatiekaluston, sahko-, viesti- ja 

telemerkkilaitteistojen seka niiden osien ja raaka-ainei

den seka sahkoistyksen kiinteiden laitteiden vastaan

ottotarkastuksesta, 

11) huolehtii yhdessa rataosaston kanssa sahkoturvalaitteiden 
rakentamisesta, 
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12) huo1ehtii yhdessa rataosaston kanssa sahkoistykseen 

kuu1uvien kiinteiden 1aitteiden rakentamisesta ja antaa 

maarayksia niiden kaytosta ja kunnossapidosta, 

13) huolehtii sahkoenergian hankinnasta. myynnista ja tarkoi

tuksenmukaisesta kaytosta, 

14) paattaa liikuvan rautatieka1uston seka sahko-, viesti

ja te1emerkkilaitteistojen hy1kaamisesta, seka 

15) vahvistaa osaston tyoalaan kuu1uvat rakenne- ja aine

maaraykset. 

Kohdissa 2-13 mainitut asiat johtaja voi siirtaa alaisensa 

virkamiehen ratkaistavaksi. 

Kohdissa 3 ja 4 mainitut asiat ratkaistaan esitte1ysta. 

(LM 431/16/81, 11.3.1981) 

9 § 

Rautatiehallituksen johtoryhma ja sen tehtavat 

Rautatieha11ituksen jasenet toimivat myos laitoksen johtoryh

mana, joka alustavasti kasittelee merkittavia tai 1aajakan

toisia asioita, joiden yhteista tarkastelua pidetaan tarpee1-

lisena ennen paatoksentekoa. Johtoryhma voi kuulla ryhman 

tai paajohtajan maar§amia asiantuntijoita . (RH 726/011/79, 

20.11.1979) 

2 Rautatiehallituksen istunnossa kasiteltavat asiat 

1 0 § 

Rautatieha1lituksen istunnossa kasitellaan ja ratkaistaan 

hallinto-osaston esittelysta asiat, jotka koskevat 

1) Valtionra~tateiden hallinncllista jakoa aluehallinto

jakoa lukuunottamatta, 

2) Valtionrautateiden yleisia henkilostosuunnitelmia, palk

kauksen yleisia perustei ta seka tyoehtosopirruksen hyvaksymista, 
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3) ammattiopetuksen yleisia periaatteita ja tavoitteita, 

4) laajakantoista hallinnon kehittamista. rationalisoinnin 

tavoitteita ja yleisia rationalisointisuunnitelmia, 

5) yleisia maarayksia laitoksen tyosuojelu-. terveydenhuol

to- ja sosiaalitoiminnasta, 

6) virkojen ja toimien perustamista ja lakkauttamista, 

7) yleisten ohjesaantojen antamista tai niiden olennaista 

muuttamista, 

8) valituk~ia asioissa. joissa rautatiehallitus on valitus-

viranomaisena, 

9) virkamieslain 7 5:n mukaisen kurinpitomenettelyn nostamista. 

10) kurinpitorangaistukseen tuomitsemista, seka 

11l·viran haltijan vapauttamista virasta ja siirtamista toi

seen virkaan seka toimen haltijan toimesta vapauttamisen 

vahvistamista, 

t~lousosaston esittelysta asiat, jotka koskevat 

12) talouden hoidon ja kannettavien maksujen yleisia perus-

teita , 

13) toiminta- ja taloussuunnitelmaa, 

14) laitoksen ja osastojen tavoitebudjetin vahvistamista, 

15) tulo- ja menoarvioehdotusta, seka uudistusrahaston kaytto

suunnitelman vahvistamista, 

16) uuden rautatien rakentamisehdotusta, 

17) valtiontilintarkastajain ja valtiontalouden tarkastus-

viraston kertomuksiin annettavia selvityksia, 

18) yleisten hankintamaaraysten ja -ohjeiden vahvistamista. 

19) hankintasuunnitelman vahvistamista, seka 

20) hankinnan suorittamista, kun hankinnan arvo on yli 

1 000 000 markkaa, 

liikenneosaston esittelysta asiat, jotka koskevat 

21) markkinointisuunnitelman ja liikenteenhoitosuunnitelman 

vahvistamista, 

22) talouden kannalta tai periaatte~llisesti merkittavia 

kuljetuksista tehtavia sopimuksia ja poikkeuksia tarif

fin mukaisista maksuista, 

23) rautatiekuljetusasetuksen nojalla annettujen yleisehtojen 

olennaista muuttamista, 
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24) junaturvallisuussaannon muuttamista, 

25) rataosan yleisen liikenteen aloittamista ja lopettamista 

26) liikennealueiden lukumaaraa ja rajoja, 

27l tariffisaannon lisamaaraysten olennaista muuttamista, seka 

28) tariffi- ja yhdysliikenneso p imuksiaJ 

rataosaston esittelysta asiat, jotka koskevat 

29) yleisia ratateknillisia maareita, 

30) radan, Tatapihojen ja rakennusten seka niihin liittyvien 

laitteiden merkittavia rakentamis- ja muutostoita seka 

naista johtuvien urakkasopimusten hyvaksymista sikali 

kuin niita ei ole annettu teknillisen ylijohtajan, johta

jan taikka muun virkamiehen ratkaistavaksi, seka 

31 l esitysta uuden rautatien suunnan vahvistamisesta 1 

koneosaston esittelysta asiat, jotRa koskevat 

32) liikkuvan rautatiekaluston yleisia teknillisia maareita, 

33) liikkuvan rautatiekaluston, sahko-, viesti- ja telemerkki

laitteistojen rakentamis- ja muutostoita seka naista 

johtuvien sopimusten hyvaksymista sikali kuin niita ei 

ole annettu teknillisen ylijohtajan, johtajan tai muun 

virkamiehen ratkaistavaksi, (RH 45/011/81, 12.3.1981) 

34) rautateiden sahkoistyssuunnitelmia, seka 

35) konepajatoiminnan yleista kehittamista1 

asianomaisen osaston esittelysta 

36) rautatiehallituksen valmisteltavat laki- ja asetus

ehdotukset, 

37) virkaehdotuksen tekeminen ja lausunnon antaminen perus

palkkaisen viran tayttamisesta, rautatiehallituksen 

taytettavan viran tayttaminen seka eron myontaminen 

tallaisesta virasta, seka 

38) ne edella mainitsemattomat 

- tarkeat ja periaatteellista laatua olevat asiat, jotka 

koskevat kahden tai useamman osaston toimialaa tai 

joiden ratkaisussa yhdenmukaisuutta on pidetta va tar

peellisena tai jotka paajohtaja tai teknillinen yli

johtaja maaraa istunnossa kasiteltavaksi, ja 
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- periaatteellisesti tarkeassa tai laajakantoisessa 

asiassa valtioneuvostolle, ministari6lle tai muulle 

viranomaiselle tehtavat esitykset ja niille annettavat 

lausunnot. 

(RH 726/011/79, 20.11.1979) 

3 Toimistojen teht&vat 

11 s 
Toimiston paallik6n tehtavat 

Toimiston paallik6n tulee osaston johtajan alaisena ja ottaen 

huomioon laitokselle ja osastolle vahvistetut toimintasuunni

telmat ja -ohjeet huolehtia toimistolle kuuluvien tehtavien 

suunnittelusta, niiden huolellisesta, tehokkaasta ja talou

dellisesta suorittamisesta seka toiminnan kehittamisesta. 

Toimiston paallikk6 maaraa alaistensa ty6njaosta seka ohjaa 

ja valvoo heidan ty6skentelyaan. Hanen tulee huolehtia my6s 

toimistossa kaytettavasta kalustosta ja muusta Valtionrauta

teiden omaisuudesta seka toimiston toimialaan kuuluvista 

vakuus- ja sopimuskirjoista. 

Mita edella on sanottu toimistosta ja sen paallik6sta, koskee 

my6s erillista toimistoon kuulumatonta jaostoa ja sen paal

likk6a. 

H a l 1 i n t o - o s a s t o 

12 s 
Ha 11 i ntot oimi sto 

Hallintotoimistossa on hallintojaosto, tiedotusjaosto ja 

kehittamisjaosto . (RH 62/011/77, 25.8.i977l 
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Hallintotoimiston tehtavana on 

1) huolehtia osaston taloussuunnittelusta. kirjanpidosta, 

kalustosta ja taloudesta yleensa, 

2) valmistella asiat, jotka koskevat hallintoasetusta ja 

rautatiehallinnon tyojarjestyst~. Valtionrautateiden 

organisaatiota ja hallintoa yleensa seka toimia yhteys

elimena naita koskevissa kysymyksissa, (RH 726/011/79, 

20.11.1979) 

3) toimia yhteyselimena rationalisoinnin alalla ja siina 

tarkoituksessa huolehtia rationalisoinnin kehityksen 

seuraamisesta seka valittaa rationalisointia koskevaa 

tietoa ja menetelmia asianomaisten yksik6iden kaytt66n, 

·(RH 62/011/77, 25.8.1977) 

4) toimia standardisoinnin keskuselimena, (RH 62/011/77, 

25.8.1977) 

5) huolehtia hallinnonrationalisoihnista, aloitetoiminnasta 

ja lomakesuunnittelusta, (RH 62/011/77, 25.8.1977) 

6) huolehtia yleisesta kansainvalisesta yhteistoiminnasta, 

siihen liittyvista o~keudellisista asioista, ja kaannos

toista, (RH 726/011/79, 20.11.19791 

7) hoitaa rautatiehallituksen kirjaamoa, arkistointia ja 

vapaalippuasioita, 

8) huolehtia rautatie- ja palosuojelu- seka pelastuspalvelu

toiminnasta, (RH 135/011/75, 8.12.1975) seka 

9) huolehtia tiedotus- ja suhdetoiminnasta rautatiehalli

tuksessa, tiedotus- ja suhdetoiminnan ohjaamisesta piiri

hallinnossa, rautatiehallituksen kirjastosta ja rautatie

museon kehittamisesta. (RH 84/011/74, 18.1.1974) 

12a § 

Henkil6st6toimisto 

Henkil6st6toimistossa on henkil6st6jaosto, koulutusjaosto 

ja palkkajaosto. 

Henkil6st6toimiston tehtavana on 

1) huolehtia osaston ja sen alaisen piirihallinnon henkilosto

asioista, 
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2) huolehtia Valtionrautateiden yleisesta henkilokuntapoli

tiikasta, henkilostosuunnittelusta, soveltuvuustutkimuk

sista ja virastodemokratian soveltamisesta seka muista 

henkilostoasioista, 

3) huolehtia henkilokunnan kouluttamisesta ja kehittamisesta, 

seka 

4) valmistella tyoehtosopimuksia seka henkilokunnan palkkaus

ta, tyoaikaa, elaketta, vuosilomaa ja muita vastaavia 

etuja k~skevia asioita. 

(RH 84/011/74, 18.1.1974) 

13 

Lainopillinen toimisto 

Lainopillisessa toimistossa on yleinen jaosto ja kiinteisto

jaosto. (RH 726/011/79, 20.11.1979) 

La~nopillisen toimiston tehtavana on 

1) valvoa Valtionrautateiden etua ja oikeutta oikeuksissa, 

virastoissa ja toimituksissa kaikissa Valtionrautateita 

koskevissa asioissa, jotka on jatetty toimiston hoidetta

vaksi tai joissa toimisto muuten katsoo asiakseen ottaa 

puhevallan, 

2) peria toimiston perittavaksi jatetyt .Valtionrautat eiden 

saatavat, 

3) va lmist ella Va 1 t io nrautate i lle a i heu tun·een vah i ngon korvaa

mista koskevat asiat, 

4) valmistella rautatien kaytosta aiheutuneen vahingon 

korvaamista koskevat asiat, (RH 62/011/77, 24.1.1977) 

5) valmistella rautatiehallituksessa vireille pannuista 

kurinpitoasioista aiheutuneet syytteet seka viran haltijan 

virasta vapauttamista ja toiseen virkaan siirtamista kos

kevat asiat, 

6) huolehtia kiinteiston hankintaan ja luovutukseen liittyvis

ta oikeudellisista asioista seka pakkolunastustoimenpi

teista, seka 

7) antaa rautatieha 11 itu ksen, paaj oh taj an, y 1 ij o ht aj an j a j oht a

jankehoituksesta lausuntoja lainopillisista kysymyksista. 
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14 , 

Sosiaali- ja terveystoimisto 

Sosiaali- ja terveystoimistossa on sosiaalijaosto, terveyden

huoltojaosto ja tyosuojelujaosto. 

Sosiaali- ja terveystoimiston tehtavana on 

1) huolehtia Valtionrautateiden tyonantajana harjoittamasta 

sosiaalitoiminnasta, 

2) huolehtia terveydenhuollosta ja tyoterveydenhuollosta, 

seka 

3) huolehtia tyosuojelutoiminnasta. 

(RH 62/011/77, 25.8.1977) 

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

1 5 § 

Taroustoimisto 

Taloustoimistossa on yleinen jaosto, taloussuunnittelujaosto, 

laskentajaosto, tilastojaosto ja taloustutkimusjaosto. 

(RH 618/011/76, 9.12.1976) 

Taloustoimiston tehta~ana on 

1) huolehtia osaston ja sen alaisen piiriHallinnon henkilo~to· 

asioista, kirjanpidosta, kalustosta ja taloudesta yleensa, 

(RH 726/011/79, 20.11.1979) 

2) laatia ehdotus Valtionrautateiden taloussuunnitelmaksi, 

3) laatia ehdotus laitoksen tavoitebudjetiksi ja osastojen 

menokatoi ks i, 

4) valmistella ehdotukset tulo- ja menoarvioksi ja uudistus

rahaston kayttosuunnitelmaksi seka valvoa niiden toteut

tamista ja valmistella maararahojen kaytto - ja ylitys

pyynnot, 
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5) kumottu (RH 45/011/81, 12.3.19"81) 

6) huolehtia laskentatoimen suunnittelusta ja antaa ohjeita 

sen jarjestamisesta, 

7) laatia rautatietilasto, seka 

8) suorittaa taloudellista tutkimus- ja selvittelytyota seka 

valmistella Valtionrautateita koskevat taloudelliset 

selvitykset. (RH 618/011/76, 9.12.1976) 

1 6 s 

Kumottu. (RH 726/011/79, 20.11 .1979) 

1 7 s 
Tilitoimisto 

Tilitoimistossa on yleinen jaosto, kirjanpitojaosto, sisaisen 

tarkastuksen jaosto, kotimainen tarkastusjaosto ja kansainva

linen tarkastusjaosto. (RH 726/011/79, 20.11.1979) 

Tilitoimiston tehtavan~ ·on (RH 45/011/81, 12.3 . 1981) 

1) huolehtia Valtionrautateiden kirjanpidosta, 

2) huolehtia keskitetysta palkanmaksusta ja maksuliikkeesta, 

3) suorittaa hinnoittelun ja tilitys~en tarkastukset oikaisu 

toimenpiteineen, 

4) huolehtia Valtionr:autateiden sisaisesta tarkastuksesta 

rautatiehallituksen ohjeiden mukaan, 

5) valmistella Valtionrautateiden taloudenhoitoa koskeviin 

tiedusteluihin ja huomautuksiin annettavat lausunnot ja 

vastaukset, 

6) huolehtia Valtionrautateiden hallussa olevien arvopaperei

den sailyttamisesta seka luotto- ja myyntisopimusvakuuksien 

uusimisesta, 

7) valmistella takaisinmaksuasiat, 

8) valmistella rahtiluottoasiat seka 

9) hoitaa kotimaisen ja ulkomaisen yhdysliikenteen tilitykset. 
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1 8 s 
Tietokonetoimisto 

Tietokonetoimistossa on yleinen jaosto, suunnittelujaosto 

ja kayt;ttijaosto. 

Tietokonetoimiston tehtavana on 

1) osallistua Valtionrautateiden tietojenkasittelyjarjestel

mien suuonitteluun ja valmistaa niihin tarvittavat atk

ratkaisut, 

2) laatia atk-laitteiden seka ohjelmatuotteiden hankintaoh

jelmat, 

3) ~llapitaa Valtionrautateilla kaytettavien tietosysteemien 

at~-ratkaisut seka suorittaa ja valvoa niiden kaytttitin 

liittyvia tehtavia, 

4) kehittaa ja soveltaa atk-toiminnen edellyttamia standardeja 

seka valvoa niiden kaytttia, seka 

5) suorittaa tarvittaassa ulkopuolisille atk-tehtavia, mikali 

ne eivat haittaa lait.oksen omien tehta.vien hoitamista ja 

ovat taloudellisesti kannattavia. 

(RH 726/011/79, 20.11.1979) 

19 s 
Materiaalitoimisto 

Materiaalitoimistossa, jonka paalliktin tehtavanimike on 

hankintajohtaja, on yleinen jaosto, ostojaosto, varastojaosto 

ja painatusjaosto·. (RH 726/011/79, 29.11.1979) 

Materiaalitoimiston tehtavana on (RH 45/011/81, 12.3.1981) 

1) huolehtia hankintojen suorittamisesta, 

2) ohjata ja valvoa varastojen toimintaa seka huolehtia 

varastokirjanpidosta, 

3} suorittaa o·stomarkkinatutkimusta, 

4) huolehtia hankintasopimusvakuuksien uusimisesta, 

5) huolehtia hankintojen vastaanottotarkastuksen jarjestami

sesta ja suorittaa vastaanottotarkastuksia, lukuunottamatta 
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hallintoasetuksen 8 § :ssa tarkoitettuja ratapolkkyja ja 

puutavaraa , liikkuvaa rautatiekalustoa seka sahko -, vies

ti- ja telemerkkilaitteistoja tai niiden asia ja raaka

aineita, 

6) suorittaa hankintalaskujen oikeellisuustarkastukset, 

71 huolehtia rautatiehallituksessa kaytettavien toimistotar

vikkeiden hankkimisesta ja jakelusta, 

8) laatia tavaroiden myyntihinnastot seka luettelot vakio

hinnoill~ luovutettavista tavaroista, 

9) jarjestaa kayttoon kelpaamattoman kaluston, romun ja 

jatteiden myynti, 

10) huolehtia tavaranimistosta, 

11l~uorittaa materiaalitoimintoihin liittyvia tarkastuksia, 

seka 

12) huolehtia painatusti:iista. 

L i i k e n n e o s a s t o 

~0 

Yleinen toimisto 

Yleisessa toimistossa on yleinen jaosto, talous- ja henkilo

jaosto ja turvallisuusjaosto. 

Yleisen toimiston teKtavana on 

11 huolehtia osaston ja sen alaisen piir(hallinnon henki

lostoasioista, tyovoiman kayton valvonnasta, kirjanpidosta, 

kalustosta ja taloudesta yleensa, 

2) valmistella asiat, jotka koskevat rautatiekuljstusasetusta 

ja sen nojalla annett~ja yleisehtoja seka muita liikenne

osaston toimialaan kuuluvia ylsisia toimintaohjeita, 

maarayksia ja ohjesaantoja, 

3) valmistella rautatiekuljetusasetuksen perusteella makset

tavaa korvausta koskevat asiat, kun korvausvaatimus on 

yli 1500 markkaa, 

4) valmistella liikennepaikan liikennoimistapaa seka sen 

liikenteen aloittamista ja lopettamista koskevat asiat, 
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5) selvittaa liikennepaikkojen alueiden ja liikennerakennus

ten tarvetta, 

6) valmistella asiat, jotka koskevat liikenteenohjaus- ja 

tu rva lait te ita, 

7) valyoa liikenneturvallisuutta ja huolehtia siihen liitty

vista tutkimuksista, 

8) valmistella sopimuksia kaupallisesta toiminnasta liiken

nepaikoilla ja junissa seka liikennerakennusten ja aluei

den vuokraamisesta, seka 

9) huolehtia postinhoitoa ja tullitarkastusta koskevista 

asioista. 

(R~ 45/011/81, 12.3.1981) 

21 s 

Liikennetoimisto 

Liikennetoimistossa on yleisjaosto, kayttojaosto ja liiken

nesuunnittelujaosto.(RH · 62/011/77, 14 . 2.1977) 

Liikennetoimiston tehtavana on (RH 45/011/81, 12.3 . 1981) 

1) huolehtia Valtionrautateiden kuljetustehtavien jarjesta

misesta, 

2) laatia kuljetussuunnitelmat ja huolehtia aikatauluista, 

liikenteen ohjauksesta ja valvonnasta~ 

3) selvittaa ratapihojen , raiteiden, vetureiden, vaunujen, 

kuormaus- ja purkausvalineiden, autojen ja muiden liiken

teen hoidossa tarvittavien koneiden ja laitteiden tarvetta, 

4) hoitaa yhdysliikennetta koskevat liikenteenhoidolliset 

asiat, 

5) valmistella sopimukset vetureiden, vaunujen ja muun 

liikkuvan rautatiekaluston vuokraamisesta, seka 

6) huolehtia kuljetettavaksi otettujen puuttuneiden tai 

vahingoittuneiden tavaroiden seka liikatavaroiden sel

vittamisesta. 
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22 s 
Markkinointitoimisto 

Markkinointitoimistossa, jonka paallikan tehtavanimike on 

markkinointijohtaja, on kotimaisen tavaraliikenteen myynti

jaosto, kansainvalisen tavaraliikenteen myyntijaosto, henki

loliikenteen myyntijaosto, markkinointisuunnittelujaosto, 

kotimainen tariffijaosto, kansainvalinen tariffijaosto ja 

mainosjaosto. (RH 726/011/79, 20.11 .1979) 

Markkinointitoimiston tehtavana on (RH 45/011/81, 12.3.1981) 

1) laatia ehdotus tariffisaannoksi, tavaranluokitustaulukok

~i, tariffitaulukoksi ja yhdysliikennesopimusten tarif

feiksi, 

2) maarata liikennepaikkojen tariffivalimatkat, 

3) hu?lehtia tariffien suunnittelu~ta, ehdotuksista poik

keustariffeiksi ja muista tariffeihin liittyvista kysy

myksista, 

4) laatia ehdotus oman tavaran kuljetusmaksuista, 

5) huolehtia kansainvalisen liikenteen tariffien ja niihin 

liittyvien ohjesaantojen laatimisesta ja julkaisemisesta, 

6) huolehtia kuljetuksia koskevasta markkinatutkimuksesta, 

7) huolehtia kuljetustapojen, kaluston, laitteiden, palvelu

muotojen yms. kehittamisesta myynnin edistamiseksi, 

8) laatia markkinointisuunnitelmat, huolehtia kuljetusten 

keskitetysta myynnista seka piirihall~nnossa tapahtuvan 

myyntitoiminnan ohjaamisesta ja valvomisesta , 

9) valmistella kuljetuksista asiakkaan kanssa tehtavat sopi

mukset ja ehdotukset poikkeuksiksi tariffinmukaisista 

maksuista, se~ 

10) huolehtia Valtionrautateiden mainonnasta . 

23 s 

Sotilastoimisto 

Sotilastoimiston tehtavana on 

1) huolehtia yhteydenpidosta paaesikunnan ja rautatiehallituk

sen valilla, 
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2) osallistua poikkeusolojen varalta laadittavien, rauta

teiden yleista toimintavalmiutta ja liikennekykya kohot

tavien toimenpiteiden suunnitteiuun ja toteuttamiseen, 

3) huolehtia sotilaskuljetuksista ja poikkeusolojen vaati

mie~ kuljetussuunnitelmien valmisteluista, seka 

4) huolehtia rautatiehenkilokunnan asevelvollisuuteen liitty

vista asioista. 

(RH 45/011/61, 12.3.1981) 

24 s 

Tekninen jaosto 

Liikenneosastossa on erillinen tekninen jaosto, jonka tehta

vana on 

1) ohjata, valvoa ja kehittaa liikenneosastolle kuuluvaa kun

nossapitotoimintaa, 

2) valmistella asiat, jotka koskevat vetokaluston, vaunujen, 

autojen, kuormaus- ja purkamisvalineiden, sahko-, viesti

ja telemerkkilaitteiden seka muiden liikenteen hoidossa 

tarvittavien koneiden ja laitteiden rakennetta kayton 

ja kunnossapidon kannalta, 

3) ohjata ja valvoa kohdassa 2 luetellun kaluston kayttotek

niikkaa, lukuunottamatta viesti- ja telemerkkilaitteiden 

valvontaa, 

4) huolehtia polttoaineiden vastaanotosta, varastoinnista, 

jakelusta ja polttoaineasiain hoidosta muutoinkin hankin

taa lukuunottamatta, seka valvoa poltto- ja voiteluai

neiden kayton taloudellisuutta, seka 

5) pitaa keskusrekisterie liikkuvasta rautatiekalustosta ja 

huolehtia katsastustoiminnasta. 

(RH 45/011/81, 12.3.1981) 
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R a t a o s a s t o 

25 

Ratatoimisto 

Ratatoimistossa on yleinen jaosto ja ratajaosto. 

Ratatoimiston tehtavana on (RH 45/011/81, 12.3.1981) 

1) huolehtia osaston ja sen alaisen piirihallinnon henkilosto

asioista, kirjanpidosta, kalustosta ja taloudesta yleensa; 

2) laatia osaston ja sen alaisen piiri hallinnon yleis et toi

mintasuunnitelmat ja valvoa niiden toteutumista, 

3) valmistella osaston toimialaan kuuluvat urakkasopimu kset, 

4) ·laatia tyokoneiden ja valineiden hankintasuunnitelmat se ka 

ohjata ja valvoa niiden kayttoa ja huoltoa, 

5) huolehtia radan ja siihen kuuluvien laitteiden val vonnasta 

ja tarkastuksesta, seka 

6) huolehtia metsanhoidollisista tehtavista seka ratapolkky

jen ja hallintoasetuksen 8 § :ssa tarkoitettujen puutava 

roiden vastaanotosta ja varastoinnista seka puutavaran 

kyllastamisesta. 

26 

Ratateknillinen toimisto 

Ratateknillisessa toimistossa on ratapihajaosto, raidejaosto 

ja turvalaitejaosto. 

Ratateknillisen toimiston tehtavana on 

1) laatia suunnitelmat ratapihojen ja raiteiden rakentamiseksi 

ja muuttamiseksi, 

2) valmistella kaavoitusta koskevat asiat, 

3) valmistella ratateknilliset maareet. 

4) huolehtia raiteen kunnon mittaamisesta, seka 

5) laatia suunnitelmat liikenteenohjaus- ja turvalaitt e iksi 

seka ohjata ja valvoa ~iiden rakentamista. 

L-------------------~----------------------J 
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27 § 

Rakennustoimisto 

Rakennustoimistossa on rakennusjaosto, sillanrakennusjaosto, 

talonrakennusjaosto ja geoteknillinen jaosto. 

Rakennustoimiston tehtavana on 

1) laatia suunnitelmat rautateiden, teiden, siltojen, raken

nusten, laitureiden ja muiden vastaavien kiinteiden lait~ 

teiden rakentamiseksi ja muuttamiseksi seka antaa ohjeita 

niita koskevien toiden teknillisesta suorittamisesta. 

2) jarjestaa rakennettavaksi paatetyn rautatien lunastuslain 

.edellyttamat kuntakokoukset ja hankkia rakentamisen ehdoks 

asetetut sitoumukset, (RH 726/011/79, 20.11.1979) 

3) valmistella vesioikeudelle jatettav~t rakennuslupahakemuk

set, seka 

4) suorittaa geoteknillisia tutkimuksia. (RH 115/010/69, 

30.9.1969) 

K o n e o s a s t o 

28 

Koneteknillinen toimisto 

Koneteknillisessa to~mistossa on koneteknillinen jaosto, 

veturijaosto, vaunujaosto, jarrujaosto, lampoteknillinen 

jaosto, teknillinen tarkastusjaosto seka kemian laboratorio. 

Koneteknillisen toimiston tehtavana on 

1) valmistella yleiset koneteknilliset asiat, 

2) laatia suunnitelmat liikkuvan rautatiekaluston rakentami

seksi ja muuttamiseksi ja valmistella taman kaluston 

teknilliset maareet. 

3) suorittaa liikkuvan rautatiekaluston rakenteeseen kohdis

tuvia teknillisia tutkimuksia, 

4) tarkastaa liikkuva raubatiekalusto ennen se n kaytt6 o n 

ottoa, 

5) suorittaa hankintaan liittyvia teknillisia vastaanotto

tarkastuksia, 
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6) antaa liikkuvan rautatiekaluston kayttoa koskevia tek

nillisia ohjeita, 
7) laatia lammitys-, vesijohto- ja ilmanvaihtosuunnitelmia 

Valtionrautateiden rakennuksiin. 

8) h uo.l eht i a pa i neast:ia 1 a i nsa 3d a nnossa pi i rito imi 5 to 11 e 

ja piiripaallikolle kuuluvista tehtavista rautatiehal

lituksen valvontaan kuuluvien paineastiain osalta, seka 

9) suorittaa Valtionrautateilla tarvittavia aineentutkimuksia 

ja muita kemiallisteknillisia tutkimuksia ja selvityksia. 

(RH 45/011/81, 12.3.1981) 

29 

Sahkoteknillinen toimisto 

Sahkoteknillisessa toimistossa on vahvavirtajaosto, heikko

virtajaosto, liikkuvan kaluston sahkolaitejaosto ja sahkois

tysjaosto. (RH 219/011/78, 20 . 9.1978) 

Sahkoteknillisen toimiston tehtavana on (RH 45/011/81, 12.3.1981) 

1) valmistella yleiset sahkoteknilliset asiat, 

2) laatia suunnitelmat sahko-, viesti- ja telemerkkilaitteis

tojen seka niihin kuuluvien jarjestelmien ja laitteiden 
. ' 

kehittamiseksi , hankkimiseksi ja rakentamiseksi, valvoa 

ja ohjata suunnitelmien toteutumista seka valmistella 

niita koskevat sopimukset, 

3) laatia suunnitelmat rautateiden sahkoistykseksi seka 

ohjata ja valvoa niiden toteuttamista, 

4) laatia suunnitelmat liikkuvan rautatiekaluston sahkolait

teiksi, ohjata ja val~oa suunnitelmien toteuttamista seka 

antaa ohjeita sahkolaitteiden kunnossapidosta ja kaytosta, 

5) valvoa sahkoenergian hankintaa, myyntia ja kayttoa seka 

antaa niita koskevia ohjeita, 

6) antaa ohjeita sahko-, viesti- ja telemerkkilaitteistojen 

asentamisesta ValtionraAJtateiden alueelle ja rakenr.uksiin 

seka huolehtia ulkopuolisten suorittamien asennusten 

tarkastamisesta, seka 

7) valvoa tietoliikennetta ja antaa sita koskevia ohjeita. 
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30 § 

Konepajatoimisto 

Konepajatoimistossa on suunnittelujaosto ja kayttojaosto. 

Konepajatoimiston tehtavana on (RH 45/011/81, 12.3.1981) 

1) jarjestaa liikkuvan rautatiekaluston valmistus ja kunnossa

pito konepajoissa seka muu konepajatoiminta, 

2) antaa teknillisia ohjeita liikkuvan rautatiekaluston 

kunnossapidosta, 

3) valmistella konepajojen rakentamis- ja muutostoita kos

kevat asiat, 

4) .valmistella konepajojen hallintoa ja taloutta k~oskev at 

asiat, 

5) huolehtia tilausten ja ohjeiden mukaisesti sahko-, viesti

ja telemerkkilaitteiden seka sabkoturvalaitteiden rakenta

misesta, sahkoistyksen lisa- ja muutostoista seka kytkin

asemien maaraaikaishuollosta, s~ka 

6) huolehtia koulutuksen toteuttamisesta konepajoissa. 

31 § 

Yleinen jaosto 

Koneosastossa on erillinen yleinen jaosto, jonka tehtavana 

on huolehtia osaston . ja sen alaisen piirihallinnon henkilosto

asioista, kirjanpidosta, kalustosta ja taloudesta yleensa. 

32 s 
Kumottu. (RH 726/011/79, 20.11.1979) 

33 § 

Kumottu. (RH 726/011/79, 20.11.1979) 
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4 Piirihallinto 

34 § 

Piirin paallikon yleiset tehta vat 

Piirin paallikon tulee rautatiehallituksen ohjeiden mukaan 

huolehtia piirille kuuluvien tehtavien suunnittelusta, niiden 

huolellisesta, tehokkaasta ja taloudellisesta suorittamisesta 

seka toiminnan kehittamisesta. 

Han (LM 431/16/81. 11.3.1981) 

1) antaa alaistensa yksikoiden tyojarjestyksen, 

2). vahvistaa alaistensa yksikoiden tavoitebudjetit 

ja valvoo niiden toteutumista, 

3) hyvaksyy tavoitebudjetin rajoissa menopaatoksen, kuiten

kin niin, etta osaston johtaja.voi antaa rajoituksia ka

lustohankintojen suhteen, 

4) suorittaa sopimus- ja paikallisostoja niista annettujen 

ohjeiden mukaan, 

5) hyvaksyy piiria koskevan menon maksettavaksi, 

6) ottaa toimenhaltijan rautatiepiiriin, konepajaan tai 

varastoon sijoitettuun makuuvaununhoitajan ja kateisvaras

tonhoitajan ylimaaraiseen toimeen seka toimihenkiloita 

ja tyontekijoita annettujen maaraysten rajoissa, 

7) valvoo, etta henkilokunnan luku on oikeassa suhteessa 

esiintyvaan tyomaaraan, 

8) huolehtii henkilokunnan palkkausta koskevien tilausten 

ja ilmoitusten antamisesta, 

9) huolehtii nimikirjan pitamisesta, 

10) huolehtii henkilokunnan ammattiko~lutuksesta niinkuin 

siita on erikseen maaratty, 

11) toimii tapaturma-asiamiehena seka huolehtii tyoturvalli

suudesta ja palosuojelusta, 

12) valvoo piirin hallinnassa olevan kiintean ja irtaimen 

omaisuuden hoitoa ja kunnossa~itoa. 

13) huolehtii piirille kuu)uvista kirjanpitotehtavista, 

14) huolehtii tutkimusten toimittamisesta kurinpito-, vau

rio- ja muissa vastaavissa asioissa, seka 
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15) paattaa nimittamansa tai maaraamansa virkamiehen sijoi

tuspaikasta. 

Kohdissa 3 - 6 ja 11 mainitut asiat piirin paallikk6 voi 

siirtaa alaisensa ratkaistavaksi, k-uitenkin niin, etta tapa

turma-asiamieheksi voidaan maarata vain virkamies ja julkis

oikeudelliseen palvelussuhteeseen voi henkil6n ottaa vain 

virkamies. (LM 746/12/76, 7.1.1977) 

Mita edella on sanottu piirista ja sen paallik6sta koskee 

myos konepajaa ja varastoa seka niiden paallikoita. 

35 s 
Liikennepiirin paallik6n tehtavat 

Sen lisaksi, mita piirin paallikon yleisista tehtavista on 

maaratty, li.ikennepiirin paallik6n tehtavana on rautatie

hallituksen ohjeiden mukaan 

1)· huolehtia liikenneosaston toimialaan kuuluvien tehtavien 

suorittamisesta piirissaan, 

2) ratkaista anomukset rautatiekuljetusasetuksen perusteella 

maksettavista korvauksista, kun korvausvaatimus on enintaan 

1 500 markkaa, 

3) valmistella asiakkaan kanssa kuljetuksista tehtavat sopi

mu kset, 

4) vuokrata kuorma- ja hakkilavoja asiakkaille, 

5) myontaa lupa tilapaisen kuormaussillan r.akentamiseen seka 

vaunun kuormaamiseen sellaisella raiteella, jete ei ole 

avattu yleiselle liikenteelle, 

6) paattaa Valtionrautateiden asuinhuoneistojen vuokraami

sesta konepajan asuntoalueella olevia asuinhuoneistoja 

lukuunottamatta seka Valtionrautateiden asuntotalojen lii

kehuoneistojen vuokraamisesta, seka 

7} paattaa Valtionrautateiden sisaisista puhelinliittymista 

lukuunottamatta rautati•hallituksen puhelinkeskusta. 

Kohdissa 2, 4, 6 ja 7 mainitut asiat piirin paallikko voi 

siirtaa alaisensa, kuitenkin kohdassa 2 mainitut vain 

virkamiehen, ratkaistavaksi. 

{LM 431/16/81, 11.3.1981} 
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36 § 

Ratapiirin paallikon tehtavat 

Sen lisaksi. mita piirin paallikon yleisista tehtavista 

on maaratty, ratapiirin paallikon tehtavana on rautatiehal

lituksen ohjeiden mukaan 

1) huolehtia rataosaston toimialaan kuuluvien tehtavien suo

rittamisesta piirissaan, 

2) hyvaksya urakkasopimukset, kun urakkahinta ei neuse yli 

100 000 markan, seka muutokset tata suurempiin urakoihin, 

kun muutos on enintaan 15 000 markkaa, 

3) hyvaksya tavoitebudjetin puitteissa tyokoneiden vuokraus

~a ja tyohon ottoa koskevat sopimukset, 

4) paattaa rautateille tarpeettoman rakennuksen myynnista, 

kun rakennuksen arvo on enintaan 20 DOD markkaa, 

5) paattaa annettujen ohjeiden mukapn sepelin, kiven ja 

irtomaan myynnista, 

6) myontaa annettujen ohjeiden mukaan lupa tilapaisen yli

kaytavan rakentamiseen enintaan kuuden kuukauden ajaksi, 

7) myontaa annettujen ohjeiden mukaan lupa vesi- ja viemari

johdon rakentamiseen radan alitse, 

8) huolehtia maanomistajilta hankittavista tyoluvista, 

9) huolehtia piirin hallussa olevien varastotavaroiden hoi

dosta ja tilityksesta seka 

-10) huolehtia piiriinsa liittyvien yksityisten rautateiden ja 

raiteiden val~onnasta ja tarkastuksesta. 

(LM 1600/16/79, 26 . 10.1979) 

Kohdassa 5 mainitun asian ratapiirin paallikko voi siirtaa 

alaisensa ratkaistavaksi. (LM 746/12/76; 7.1.1977) 

37 

Rakennuspaallikon tehtavat 

Sen lisaksi, mita piirin paallikon yleisista tehtavista on 

maaratty, rakennuspaallikon tulee rautatiehallituksen ohjeiden 

mukaan huolehtia alaiseensa rakennustyohon nahden vastaavista 

tehtavista kuin ratapiirin paallikko piirissaan. 

(LM 1600/16/79, 26.10.1979) 
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38 § 

Konepajan peellikon tehtevet 

Sen liseksi, mite piirin peellikon yleisiste tehtevista on 
meeretty, konepajan peellikon tehtevJna on rautatiehallituksen 

ohjeiden mukaan 

1) huolehtia konepajan teknilliseste ja taloudellisesta kehit

temiseste sake konepajan tehtaveksi maarettyjen toiden 

suorittamisesta, 
2) esittae tarpeellisiksi havaitsemiaan muutoksia liikkuvan 

rautatiekaluston rakenteeseen, seka 

3) paettae konepajan asuntoalueella olevien VR:n asuinhuoneis

tojen vuokraamisesta. (LM 1219/12/74, 26.6.1974) 

39 § 

Varaston paallikon tehtevat 

Sen liseksi, mite piirin paellikon yleisiste tehtaviste on 

maeretty, varaston peell~kon tehtavene on rautatiehallituk

sen ohjeiden mukaan 

1) huolehtia talousosaston toimialaan kuuluvien materiaali

toimintojen suorittamisesta toimialueellaan, 

2) ratkaista hankinta-asiat, kun hankinnan arvo on enintaan 

30 000 markkaa seka suorittaa myos tarkoituksenmukaisuuden, 

taloudellisuuden tai pakottavan syyn johdosta arvoltaan tata 

suurempia hankintoja talousosaston joht'ajan antamien ohjei

den mukaan seka ratkaista tallaisiin hankintoihin liittyvat 

hankinta-ajan pidentamista, viivastyssakon pidattamista 

ja ennakon koron maaraamista koskevat kysymykset, seka 

3) paettea tarpeettoman irtaimen myynnfsta. kun myynnin arvo 

on enintaen 10 000 markkaa. 

Kohdissa 2 ja 3 mainitut asiat varaston peallikk5 voi siir

tea alaisensa ratkaistavaksi, kun hankinnan arvo on enintaan 

10 000 markkaa ja myynnin arvo enintaan 2 000 markkaa. 

(LM 1600/16/79, 26.10.1979) 
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40 § 

Yhteistoiminta 

Valtion~autateiden tehtavien tehokas ja tuloksellinen suorit

taminen edellyttaa yhteistoimintaa seka yksikoiden etta hen

kiloiden kesken. 

Vaikka tyojarjestyksessa on annettu toimivalta tai osoitettu 

jakin tehtava tietylle yksikolle tai virkamiehelle, on ennen 

asian ratkaisemista tai toimenpiteeseen ryhtymista neuvotel

len, hankkimalla lausunto tai muulla sopivalla tavalla huoleh

ditt~va siita, etta tarpeellinen yhteistoiminta syntyy ja 

asiaan vaikuttavat eri nakokohdat tulevat esille. 

Vastaavasti eri toimialojen edustaji~n ja asiantuntijoiden on 

annettava lausuntoja, ohjeita ja muuta asiantuntija-apua 

omaan toimialaansa kuuluvissa kysymyksissa. 

Yhteistoimintaanliittyy myos sisainen tiedottaminen. Osastojen 

ja piirien paallikoiden tulsa maaraajoin jarjestaa alaisilleen 

tiedotustilaisuuksia. Lisaksi eri yksikkojen paallikoiden 

on pidettava tarpeen mukaan tiedotus- ja neuvottelutilaisuuksia 

alaisilleen ja muille, joita niissa kasiteltavat asiat koske

vat. 

(RH 726/011/79, 20.11.1979) 

41 § 

Virkavapauden ja vuosiloman myontaminen 

Virkavapauden myontamisesta paajohtajalle, ylijohtajalle, 

johtajalle ja valtioneuvoston nimittamalls virkamiehelle 

on saadetty hallintoasetuksessa. 

Muulle virkamiehelle myontaa virkavapaud5n johtaja seuraavin 

poikkeuksin: 
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1) asianomaisen lahin paallikko myontaa enintaan kuukauden 

kestavan virkavapauden, 

2) piirin, konepajan ja varaston p~allikko myontaa virka

vapauden nimittamalleen, maaraamalleen tai ottamalleen 

virk.amiehelle, 

3) rakennuspaallikko myontaa virkavapauden ottamalleen virka

miehelle, seka 

4) piirin, konepajan ja varaston paallikko seka rakennus

paallikkq myontaa enintaan 18 kuukautta kestavan virka

vapauden alaiselleen rautatiehallituksen, paajohtajan 

tai johtajan nimittamalle, maaraamalle tai ottamalle 

virkamiehelle. 

Jos virkavapaus valittomasti liittyy aikaisemmin myonnettyyn 

virkavapauteen, otetaan myos tama aikaisempi virkavapaus 

huomioon edell a mainittuja aikoja leskettaessa . 

Vuo s iloman myontaa lahin paallikko. 

(LM 1600/16/79, 26 . 10.1979) 

42 ~ 

Asian esittely 

Asian esittelysta rautatiehallituksen istunnossa seka paa 

johtajalle ja ylijohtajalle on saadetty hallintoasetuksessa . 

Johtaja seka piirin, konepajan ja varaston paallikko ratkai

see esittelysta toimivaltaansa kuuluvat nimitysasiat . Siita, 

mitka muut asiat johtaja ratkaisee esittelysta, on maaratty 

tyojarjestyksessa johtajan erityisten tehtavien kohdalla. 

(LM 1600/16/79, 26.10.1979) 

Johtaja maaraa, onko sellainen asia, jonka han tyojarjestyk

sen perusteell~ on siirtan~t alaisensa virkamiehen ratkaista

vaksi, talla virkamiehelle esiteltava. 
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Johtaja maaraa esittelijan esiteltaessa asia johtajalle 
tai hanen alaiselleen virkamiehelle. Piirin, konepajan ja 

varaston paallikko maaraa esittelijan raekaistavissaan ni
mitysasioissa. (LM 1600/16/79, 26.10.1979) 

43 § 

Asiakirjojen allekirjoittaminen 

Toimituskirj~jen allekirjoittamisesta on saadetty hallinto

asetuksen 25 §:ssa. 

Lahetteet, ilmoitukset ja niihin verrattavat allekirjoittaa 

Dsian kasittelija. 

Kun asian ratkaisee paajohtajan, johtajan tai muun virka

miehen sijainen taman itse ollessa esteellinen tai estynyt, 

'On siita tehtava merkinta allek.irjoituksen eteen. 

(R~ 726/011/79, 20.11.1~79) 

44 § 

Asuminen virantoimituspaikkakunnalla 

Virkamies on velvolliAen asumaan silla paikkakunnalla, jossa 

hanen virkansa tai toimensa on, jollei ha~elle anomuksesta 

ole myonnetty oikeutta asua muualla . Taman oikeuden virka

miehelle myontaa lahin paallikko. 

Osaston johtajalla ja piirin paallikolla seka vastaavalla 

paallikolla on kuitenkin oikeus maarata, etta tietyilla 

paikkakunnilla ja tietyissa tehtavissa toimivien henkiloiden 

ei tarvitse asua virantoimituspaikkakunnallaan. 

45 ,§ 

Kulkulaitosten ja yleisten toiden ministerio on kirjeellaan 
n:o 674/712-!9/2362, 1.4.1969 antanut taman tyojarjestyksen 
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1 - 6, 34 - 39 seka 41 ja 42 pykalat, jotka ovat tulleet 

voimaan 1 .4.1969. Muu osa tyojarjestyksesta on annettu paa

johtajan paatoksella ja tullut voimaan 1.6.1969, jonka 

jalkeen 27.2.1967 annetun tyojarjestyksen maarayksia ei enaa 

noudat~ttu. Tyojarjestykseen on voimaantulon jalkeen tehty 

erinaisia muutoksia kunkin muutetun pykalan kohdalle merki

tyin osin. 

VT 14a/81 
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MATKAKUSTANNUSTEN KORVAAMISESTA MUUTOS 

Matkakustannusten korvaamisesta muutos 
Saad~skokoelmassa on julkaistu: 

N:o 228 
Valtioneuvoston paat~s 

valtion tyontekijoiden matkakustannusten korvaamisesta annetun 
valtioneuvoston paatoksen muuttamisesta 

Annettu Helsingissa 26 paivana maaliskuuta 1981 

Valtioneuvosto on valtiovarainministerion esittelysta muuttanut 
12 paivana heinakuuta 1972 valtion tyontekijoiden matkakustannusten 
korvaamisesta annetun valtioneuvoston paatoksen (553/72) 2 §:n, 
5 §:n 1 momentin, 7 §:n, 9 §:n, 10 §:n, 15 § :n 1 momentin, 17 §:n, 
19 § : n, 22 §:n ja 23 §:n 2 momentin, naista 2 §:n 1 momentin sel
laisena kuin se on 30 paivana maaliskuuta 1977 annetussa valtio 
neuvoston paatoksessa (296/77), 7 § : n, 9 §:n, 15 §:n 1 momentin , 
19 § : n ja 23 §:n 2 momentin sellaisina kuin ne ovat 2 paivana huh
tikuuta 1980 annetussa valtioneuvoston paatoksessa (248/80), 10 § :n 
sellaisena kuin se on 27 paivana maaliskuuta 1975 annetussa valtio 
neuvoston paat~ksessa (219/75) seka 17 § :n ja 22 §:n sellaisina 
kuin ne ovat 21 paivana helmikuuta 1979 annetussa valtioneuvoston 
paat~ksessa (198/79), seuraavasti: 

2 § 

Matkustamiskustannusten korvauksen maksuperusteet maaraytyvat val 
tion virkamiesten matkustamiskustannusten korvausperusteisiin nah
den noudatettavan II matkaluokan mukaisesti siten kuin jaljempana 
maarataan . 

Johtavassa asemassa ty~sopimussuhteessa valtioon olevan henkilon 

kanssa voidaan edella sanotun estamatta tyosopimuksessa sopia, etta 
hanelle suoritetaan matkustamiskustannust~n korvausta taman paatok
sen maarayksista poiketen valtion virkamiesten I matkaluokan mukaan 
edellyttaen , etta henkilo tehtaviltaan · on tallaiseen virkamieheen 
verrattavassa asemassa . 
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5 § 

Matka on tehtlvl niin lyhyessl ajassa ja vlhin kokonaiskustannuk
sin kuin huomioon ottaen matkan ja tyontekijln tai toimihenkilon 
hoidettavien tehtlvien tarkoituksenmukainen suorittaminen on mah
dollista. Matkan kokonaiskustannuksia arvosteltaessa on otettava 
huomioon paitsi matkustamiskustannusten korvaus, plivlraha, ma
jotttumiskorvaus ja mahdollinen matka-ajan palkka, myos kulkuneu
von klyttlmiselll mahdollisesti saavutettu ajan sllsto. 

7 § 

Matkustamiskustannusten korvausta suoritetaan seuraavien perustei
den mukaan: 

Rautateilll : 

Laivalla : 

Lentokoneella : 

Raitioteilll, linja- autoilla 
tai muulla linjaliikenteen 
kulkuneuvolla: 

Vuokra-autolla: 

Vuokramoottoriveneelll : 

Muulla tavalla: 

Maksu II luokan paikasta 

Maksu I luokan paikasta 

Maksu yhdestl paikasta 

Maksu yhdestl paikasta 

Suoritettu, kuitenkin enintlln viralli 
sen taksan mukainen kuljetusmaksu 

Suoritettu, kuitenkin enintlln kohtuul
liseksi katsottava maksu 

25 pennia kilometriltl, taikka se kor 

keampi kohtuulliseksi katsottava maksu, 
jonka tyontekijl tai toimihenkilo osoit
taa suorittaneensa. 

9 § 

Tyontekijln tai toimihenkilon omalla tai hallitsemallaan kulkuneu

volla asianomaisella luvalla tekemlstl matkasta suoritetaan matkus 
tamiskustannusten korvausta seuraavasti: 

15 
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Autolla : 

Moottoriveneella: 

Moottorikelkalla: 

Moottoripyoralla : 

Moottoripolkupyo-

rt:illa : 

Muulla tavalla: 

- 4 -

Kunkin 1.4. alkavan vuoden mittaisen ajokilomet 

rien laskentakauden 
- 5 ooo ensimmaiselta kilometrilta 98 pennia 

kilometrilta; 
~0 000 seuraavalta kilometrilta 89 pennia ki

lometrilta; seka 

- seuraavilta kilometreilta 84 pennia kilometril

ta. 

Edeila mainitut kilometrikorvaukset suoritetaan 

korotettuina seuraavissa tapauksissa 

1) 11 pennilla silloin kun tehtavien suorittaminen 

ede llyttaa peravaunun kuljettamista autoon kiin

nitettyna; ja 
2) 3 pennilla silloin kun 

89 

78 

51 

45 

25 

a) tyontekija tai toimihenkilo joutuu kuljet

tamaan autossaan koneita· tai laitteita, joi
den paino ylittaa 80 kiloa tai joiden .koko 

on suuri 
b) tyontekija tai toimihenkilo on tyotehtavi

ensa vuoksi joutunut autossaan kuljettamaan 

koiraa, tai 
c) t yontekijan tai toimihenkilon tyotehtavien 

hoito edel!yttaa paaasiallisesti liikkumis

ta autolla muulta liikenteelta suljetulla 

tierakennus- tai metsatyomaalla, kyseisten 

kilometrien osalta . 

pennia kilometrilta 

pennia kilometriltt:i 

pennia kilometriltli 

pennia kilometrilta 

pennia kilometril t a 

Korotetut korvaukset maksetaan 1.3 . 1981 lukien. Ajokilometrien 

laskentakausi vaihtuu kuitenkin 1 . 4.1981 ja 1.4.1982, 
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10 § 

Jos matkalla ty5ntekijan tai toimihenkilon omistamassa tai hallit
semassa kulkuneuvossa matkustaa useita henkiloita, joiden kuljetus 
on tyonantajan asiana, asianomaiselle suoritetaan kunkin mukana 

seuraavan osalta 9 §:ssa mainitun korvauksen lisaksi 4 pennia ki

lometrilta. 

15 § 

Paivarahaa suoritetaan 

1) osapaivarahana jokaiselta paivarahaan oikeuttavalta matkavuo

rokaudelta, josta matkaan on kaytetty 14 §:n 1 momentin 1 ja 2 koh

dassa mainitut vahimmaisajat: 

Kaupunkipaivaraha .................. 39,-
Muu paivaraha ............•.••...... 35, -

Kaupunkipaivaraha suoritetaan jokaiselta matkavuorokaudelta, jonka 

aikana asianomainen on ·kaupungissa tyotehtavien hoitamisen, yopy 

misen tai muun pat~van syyn perusteella oleskellut yli viisi tuntia . 

2) kokopaivarahana jokaiselta paivarahaan oikeuttavalta matkavuo 

rokaudelta, josta matkaan on kaytetty 14 §:n 2 momentissa mainittu 

vahimmaisaika: 

Helsingin plivaraha . .... .......... . 
Muu pli varaha ........... .. ....... . . 

Ateriakorvaus 

17 § 

81,-

77,-

Milloin matkasta ei tule suoritettavaksi paivarahaa, mutta tyonteki 

ja tai toimihenkilo on aterioinut tavanomaisen ruokailupaikkansa 

ulkopuolella vlhintaan 10 kilometrin etaisyydella tyopaikastaan 

tai asunnostaan ja matka ~n kestanyt yli 6 tuntia, suoritetaan ha

nelle tlsta ateriakorvausta yksi neljasosa 15 §:n 1 momentin 2 

kohdassa tarkoitetun muun paivarahan maarlstl. 

19 § 

Edella 18 §:ssa tarkoitettujen majoittumiskorvausten enimmaismla 

rat matkavuorokautta kohti ovat: 

15 
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Helsingin , Espoon , Vantaan ja 
Kauniaisten kaupungit .•......... . . .. ... 210, -
Muut kunnat •. . .•..•.... . ..•..... . . . . . .• 180 ,-

Y~matkaraha 

22 § 

Yornatkarahaa suoritetaan sellaiselta p~iv~rahaan oikeuttavalta 
matkavuorokaudelta , josta rnatkaan tai ty~teht~vien hoitarniseen on 
k~ytetty yli kaksitoista tuntia ja josta ajasta v~hint~~n nelj~ 
tuntia on ollut kello 21 . 00 - 07.00 v~lisen~ aikana, paitsi rnilloin 
asianornaiselle suoritetaan rnajoitturniskorvausta tahi h~n saa eri 
korvauksen junan makuupaikasta tai laivan hyttipaikasta taikka 
matka tapahtuu valtion k~ytett~v~n~ olevalla laivalla tai junassa , 
j ossa rnatkustajalla on tilaisuus asua tahi rnilloin asianornaisella 
ei rnuutoin ole valtion j~rjest~rn~n rnaksuttornan ·rnajoituksen johdosta 
y~pyrniskustannuksia . Y~rnatkarahan suuruus on 7 markkaa vuorokau

de l ta . 

Oppikurssilaisille suoritettavat korvaukset 

23 § 

Kurssip~iv~rahaa enint~~n vuoden kest~v~lt~ kurssiajalta suorite 
taan tyontekij~lle tai toirnihenkil~lle 42 markkaa jokaiselta kalen

terivuorokaudelta . 

T~t~ p~~t~st~ sovelletaan 1 p~iv~n~ rnaaliskuuta 1981 ja sit~ rnyo 

hernmin alkaviin rnatkavuorokausiin . 

Ha llinto- osaston johtaja Eero Jaakkola 

(Hlo 219/117/81 , 2 . 4 . 1981 ) VT 15/81 
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VIRKAMIESTEN VUOSILOMA- ASETUKSEN MUUTOS 

s~~d~skokoe1massa on ju1kaistu: 
N:o 222 

A s e t u s 

va1tion virkamiesten vuosi1omasta annetun asetuksen muuttamisffita 

Annettu He1singiss~ 27 p~iv~n~ maa1iskuuta 1981 

Va1tiovarainministerion toimia1aan kuu1uvia asioita k~sitte1em~~ 

m~~r~tyn ministerin esitte1ysta 

muutetaan 31 paiv~~ e1okuuta 1973 va1tion virkamiesten vuosi1o

masta annetun asetuksen (692/73) 2 § : n 1 momentin 2 kohta sek~ 

16 §:n 2 momentti, se11aisena kuin ne ovat 16 p~iv~n~ toukokuuta 

1980 annetussa asetuksessa (345/80), n~in kuu1uviksi: 

Vuosi1oman pituus 

2 § 

Virkamies saa vuosi1omaa: 

2) kaksi ja puo1i arkip~iv~~ ku1takin t~yde1ta 1omanma~r~ytymis 

kuukaude1ta, 

a) jos h~ne11~ on 1omavuoden maa1iskuun 1oppuun mennessa vuosi1o

maan oikeuttavaa pa1ve1usaikaa y-hteens~ v~hinta~n 

- viisi vuotta 1omavuonna 1981 , 

- ko1me vuotta 1omavuonna 1982, tai 

- kaksi vuotta 1omavuonna 1983 ; 

kuitenkin siten, ett~ ede11~ mainituista ajoista tu1ee kunkin 1o

mavuoden maa1iskuun 1oppuun menness~ o11a v~1it~nta va1tion pa1-

ve1usta vahint~an yksi vuosi; tai 

b) jos han on 1omavuoden maa1iskuun 1oppuun menness~ vuonna 1984 

ja sita seuraavina 1omavuosina o11ut va1ittomasti valtion pa1ve -

1uksessa vahintaan yhden vuoden; ja 

Ta1vi1omapitennys 

16 § 

Mi11oin 2 §:n 1 momentin 3 kohdan mukaan maaraytyv~st~ vuosi1o 

masta pidet~an enint~an ko1mekymmenta arkipaiv~~ 1omakautena , 

15 
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myBnnet&an lorna yhdeksalla arkipaiv&ll& pitennettyn& sellai
selle virkamiehell, jolla on oikeus lomaan kahdeltatoista loman
m&ar&ytymiskuukaudelta. Mikali virkamiehella ei ole mainitun koh
dan mukaan oikeutta lomaan kahdeltatoista lomanm&ar&ytymiskuuka~ 
delta, mutta kuitenkin vahintaan seitsemalta kuukaud~lta, my5nne
ta&n lorna viidella arkipaivalla pitennettyna, mik&li vuosilomas

ta pidet&an enint&an kolmeneljasosaa lomakautena. 

Tata asetusta sovelletaan ens immaisen kerran maarattaessa vuosi

lomaa ja lomakorvausta maaliskuun 31 paivana 1981 paattyv&lta lo

manmaaraytymisvuodelta. 

(Hlo 218/1141'81, 2.4.1981) VT 15/81. 

VALTION TY~NTEKIJ~IN VUOSILOMAP~~T~KSEN MUUTOS 

Saadoskokoelmassa on julkaistu : 

N:o 227 
Valtioneuvoston paatos 

valtion tyontekijain vuosilomista annetun valtioneuvoston paat5k

sen muuttamisesta 

Annettu Helsingissa 26 paivana maaliskuuta 1981 

Valtioneuvosto on valtiovarainministerion esittelysta 
muuttanut valtion tyontekijain vuosilomista 20 paivana huhtikuuta 

1978 annetun valtioneuvoston paatoksen (284/78) 2 §:n 1 momentin 
2 kohdan ja 5 § :n 2 ja 4 momentin, naista 2 §:n 1 momentin 2 koh

dan ja 5 § :n 4 momentin sellaisina kuin ne ovat 15 paivlna touko 

kuuta 1980 annetussa valtioneuvoston paltoksessa (348/80) ja 
lisannyt 4 § : n 1 momenttiin uudet 3h ja 4 kohdat ja paltoksen uuden 

4 a § : n seuraavasti : 

Vuosiloman pituus 

2 § 

Valtioon tyosopimussuhteessa oleva tyontekija ja toimihenkilo saa 

vuosilomaa : 
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2) kaksi ja puoli arkipaivaa kultakin taydelta lomanmaaraytymiskuu 
kaudelta 

a) jos hanella on lomakautta edeltavan lomanmaaraytymisvuoden lop
puun mennessa vuosilomaan oikeuttavaa palvelusaikaa yhteensa 
vahintaan 

- viisi vuotta vuonna 1981, 

- kolme vuotta vuonna 1982 ja 

kaksi vuotta vuonna 1983; kuitenkin siten, etta edella maini 

tuissa ajoissa tulee kunkin lomanmaaraytymisvuoden loppuun men 

nessa ella valitonta valtion palvelusta vahintaan yksi vuosi, ja 

b) jos hanella on vuonna 1984 ja sita seuraavina vuosina lomakaut 

ta edeltavan lomanmaaraytymisvuoden loppuun mennessa valitonta 

valtion palvelusta vahintaan yksi vuosi, ja 

Vuosilomaan oikeuttava palvelus 

4 § 

Vuosiloman pituutta laskettaessa otetaan huomioon 

3) aika, jonka asianomainen on paatoimisena ollut 

h) muissa pohjoismaissa valtion tai kunnan palveluksessa tyotaan 

vastaavissa tehtavissa: 

4) aika, jonka puhelinliikenteen automatisoinnin vuoksi irtisanot 

tu tyontekija tai tqimihenkilo on ollut uudelleensijoittamisen 

edellytyksena olevalla tyollisyyskurssilla edellyttaen, etta han 
on palannut valittomasti sen jalkeen valtion palvelukseen. 

Lomakausi 

4 a § 

Vuosiloma annetaan tyonantajan maaraamana aikana lomakautena, joka 

on kesakuun 1 paivan ja syyskuun 30 paivan valinen aika, nama 

paivat mukaan luettuna . 

Talvilomapidennys 

5 § 

15 
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Mik~li 2 § : n 1 momentin 1 ja 2 kohtien mukaan m&araytyvasta vuosi 
lomasta osa pidetaan muuna aikana kuin q a §:ssa tarkoitettuna 
lomakautena , mutta viimeistaan ennen seuraavan vuoden huhtikuun 
loppua , myonnetaan lorna talta osin pidennettyna puolella , kui 
tenkin siten etta pidennys 2 kohdan mukaan maaraytyvassa vuosilo 

massa voi olla enintaan kuusi arkipaivaa . 

Mikali 2 § : n 1 momentin 3 kohdan mukaan ~aaraytyvast~ vuosilomasta 

pidetaan enintaan 30 arkipaivaa lomakautena myonneta~n lorna yhdek

salla arkipaivalla pidennettyna sellaiselle tyontekijalle ja toimi 

henkilolle, jolla on oikeus lomaan kahdeltatoista lomanmaarayty 

miskuukaudelta . Tyontekijalle ja toimihenkilolle , jolla mainitun 

kohdan mukaan ei ole oikeutta vuosilomaan kahdeltatoista loman

maaraytymiskuukaudelta , mutta kuitenkin vahintaan seitsemalta 

lomanmaaraytymiskuukaudelta , myonnetaan lorna viidella arkipaivaila 
pidennettyna, jos vuosilomasta pidetaan enintaan kolmeneljasosaa 

lomakautena . 

Tata paatosta sovelletaan ensimmaisen kerran maarattaessa vuosi 
lomaa ja lomakorvausta maaliskuun 31 paivana 1981 paattyneelta 

lomanmaaraytymisvuodelta . 

(Hlo 220/llq/81 , 2 . q . 1981) VT 15/81 

ULKOMAAN VALUUTAN MUUNTOKURSSIT TAVARALIIKENNETTA VARTEN 

Tilitoimis ton sahkeel1a n:o 1 78, 30.3.1981, on kansainvalisessa 

tavara1iikenteessa kaytettavia u1komaan valuutan muuntokursseja 

muutettu 1.4.1981 1ukien seuraavasti: 

100 Belgian frangia 12,00 mk 

100 I tali an 1iiraa 0' 40 mk 

100 Luxembourg in frangia = 12,00 mk 

100 Neuvosto1iiton ruplaa 588,00 mk 

10Q Norj an kruunua 76 'so mk 

100 Portugal in escudo a 7,40 mk 

100 Ranskan frang i a 83,50 mk 

100 Saksan liittotasaval1an markkaa 196,00 mk 

I 

; 
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100 Sveitsin frangia 215,00 mk 

100 Tanskan kruunua 62,70 mk 

(N:o 382/230/81, 1.4.81) VT 15/81 

ULKOMAAN VALUUTAN MUUNTOKURSSI 

Ulkomaan valuutan muuntokurssit henkilo- ja kiitotavaraliikenteessa 

1.05.1981 alkaen ovat seuraavat: 

Lukumaara 

100 

100 

1 00 

1 00 

100 

1 00 

1 00 

100 

100 

100 

100 

100 

100 

100 

100 

100 

1 00 

1 00 

1 00 

1 00 

1 00 

100 

1 00 

1 00 

1 00 

100 

Rahayksikko Lyhennys 

Alankomaiden floriinia (gulden) Fl 

Belgian frangia........ ......... FiB 
Bulgarian levaa...... ....... .... Leva 

Englannin puntaa...... .... . ..... £ 

Espanjan pesetaa . .... .... . .. .... Pta 

Irlannin puntaa.... .. ........ .. . £ 
Italian liiraa... . ...... . ....... Lit 

Itavallan shillinkia... ... . .. ... Oes 

Jugoslavia, kayttaa UIC-frangia FrUIC 

Kreikan drakmaa................ . Dr 

Luxemburgin frangia... . ....... .. Frlux 

Neuvostoliiton ruplaa, clearing Rbl 

Norjan kruunua. ...... ........... Nkr 

Portugalin escudoa... ... . . .... .. Esc 

Puolan zlotya.......... ..... .... Zl 

Ranskan frangia... . .. ....... .. . . FF 

Romanian leita.............. .. .. Lei 

Ruotsin kruunua... .. . ...... . .... Skr 

Saksan Liittotasavalta, markkaa DM 

Saksan Demokraattinen Tasavalta M 

Sveitsin frangia...... .... . .. . .. FrS 

Tanskan kruunua....... ...... .... Fkr 

Tsekkoslovakian kruunua......... Kcs 

Tu~kin puntaa...... .•........... Ltq 

Unkarin forinttia .. ,............ Ft 

UIC-frangia. ........ .. ... ....... FrUIC 

USA: n dollari. ............... ; . . $ 

(Tft n:o Tlt 370/230/81, 26 . 03.1981) VT 15/81 

mk 

177,40 

12,00 

465,00 

920.30 

7,50 

705,80 

0,41 

27,70 

173,00 

8,20 

12,00 

588,00 

77,00 

7,40 

12 ·• 20 
83,30 

90,80 

90,00 

195,70 

197,40 

215,30 

62,60 

75,70 

4,10 

13,70 

173,00 

4,10 
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NORDEG- TARIFFI 9927/9928 ja 9929 

Nordeg- vaunukuormatariffiin (NORDEG/Wgl 9927/28) ilmestyy lis~lehti 

n : o 27 , joka on voimassa 1 . 5 . 1981 lukien . 

Lisalehti sisaltaa mm . Ruotsin osuuden rahtien korotukset n . 7,7 %. 

Nordeg- kappaletavaratariffiin (NORDEG/Stg 9929) ilmestyy lisalehti 

n : o 2, joka on voimassa 1 . 5 . 1981 lukien . 

Lisalehti sisaltaa mm . Ruotsin osuuden rahtien korotuksen n . 8 %. 

Kansainvalinen tariffijaosto jakaa lisalehdet niiden saavuttua Sak

sasta . 

(Mt 1 . 4 . 81) VT 15/81 

FIDEBAST- TARIFFI 9350 

Suomen- Saksan rautatie - meriliikennetariffi i n FIDEBAST (9350) sek~ 

tariffin osaan "Toimitusohjeet " ilmestyy lisalehti n : o 3 , joka on 

voimassa 1 . 5 . 1981 lukien . 

Lisalehti sisaltaa seuraavat muutokset tariffiin : 

- tariffista on poistettu kappaletavaraa koskevat m~ar~ykset , joten 

tariffia voidaan k~yttaa vain vaunukuormal ahetyksissa 

- Suomen osuudella on asemaluetteloa supistettu 77 : st~ 74 : aan 

- Suomen osuudella on asemaryhmia supistettu 19 : sta 11:sta 

- Saksan osuudella on asemaryhmi~ supistettu 17 : sta 15 : sta 

- rahtitaulukoissa ilmoitetaan valmiit rahdit 2- akse l isessa vaunussa 

kolmelle eri painoryhmalle : 
- 10 000 kg asti 

- 10 001 - 15 000 kg ja 

yli 15 000 kg 
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- 4-akselisessa vaunussa painosta riippumaton rahti 

Tariffissa i lmoitetut rahdit ovat kokonaisrahteja t ariffissa mainitun 

Suomen aseman ja tarif fissa mainitun Saksan aseman v~liselt~ kulje

tusmatkalta . Rahdit sis~lt~v~t siirtokuormauskustannukset ja tul li

v~litysmaksut sek~ Lyypekiss~ ett~ Helsingin satamassa (Sorntiisiss~) . 

L~hetett~ess~ sellaiselta VR :n liikennepaikalta , jota ei ole mainittu 

tariffin asemaluettelossa , rahditetaan l~hetys CIM-rahtikirjal la VR :n 

sis~isten m~~r~ysten mukaan Sorn~isiin ja siit~ eteenp~in FIDEBAST

tariffin rahti (k~ytt~en Suomen asemaryhm~ 1) DB :n asemalle . 

Painatusjaosto suorittaa lis~lehden jakelun . 

(Mt 1 . 4 . 81) VT 15/81 

POHJOISMAINEN TAVARATARIFFI (NGTV 9760 ja NGTS 9761) 

Pohjoismaiseen vaunukuormatariffiin NGTV 9760 ilmestyy lis~lehti n : o 

13 , joka on voimassa 1 . 5 .1981 lukien . 

Lis~lehti sis~lt~~ mm . 

Ruotsin osuuden rahtien korotukset rahtitaulukoissa 31 , 32 ja 33 

(n . 7 ,7 %) 

er~it~ Ruotsin asemia koskevien lis~rahtien korotukset 

- Ruotsin osuudella vaarallisista aineista peritt~v~n rahtilis~n ko 

rotukset 

- osakuormaus - ja osapurkausmaksun korotuksen Ruotsin osuudella 

- muutetut rahtiluvut Tanskan osuudella 

- korotetut rahdit Tanskan kauttakulkuosuudella 

- kuormaulottuman ylitt~vist~ l~hetyksist~ kannettavan listirahdin ko 

rotuksen Norjan osuudella 
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- korotetut tyhjien yksityisvaunujen rahdit Ruotsin ja Tanskan osuuk

silla 

Pohjoismaiseen kappaletavaratariffiin NGTS 9761 ilmestyy lisalehti 

n:o 30, joka on voimassa 1.5 . 1981 lukien . 

Lisalehti sisaltaa mm. 

- Ruotsin osuuden rahtien korotukset (rahtitaulukot 31, 32 ja 33) 

n . 8 % 

- Ruotsin osuudella vaarallisista aineista perittavan rahtilisan ko 

rotuksen n . 10 % 

autolinjan varrella olevien Ruotsin asemien kohdalla perittavien 

lisarahtien korotuksen 

- poikkeustariffi 1 rahtien korotukset 

Painatusjaosto suorittaa lisalehtien jakelun . 

(Mt 1 . 4 . 81) VT 15/81 

KORJAUS VT 13/81 

KONDUKT~~RIN JA KULJETTAJAN V~LINEN RADIOPUHELINYHTEYS MATKUSTAJA

JUNISSA 

Kohta p 67 pe (pal . su 98) pitaa olla 

P 97 pe (pal . su 98) 

(Yt 22003/435/81, 27 . 3 . 81) VT 15/81 

MATKALIPPUALENNUKSIA 

Helsinki (lyhintl tieta) 1.4. - 30.9.1981 "Helsinkia huvin vuoksi" 

Matkustajalle myydlan meno-paluulippu 20 % alennuksella lomakkeelle 
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VR 2203 . Menolipun erityiskenttaan merkitaan koodi 99/Kalastaja
torppa . 

Lippu kelpaa paluumatkalla vain, kun lipun taakse on leimattu hotel
li Kalastajatorpan nimileimalla. 

Alennus koskee myos lastenlipulla matkustavia mutta ei muilla alen
nuslipuilla matkustavia. 

Lippua myydaan ainoastaan matkatoimistoissa . 

(Mt 1.4 . 1981) V'I' 15/81 

AUTOJEN KULJETTAMINEN PIKAJUNASSA 

15 

Voimassa olevista "auto- pikajunassa" - kuljetusohjeista poiketen otetaan 

1 . 4 . 1981 lukien kokeiluluontoisesti pikajunassa kuljetettavissa autovau 

nuissa toistaiseksi kuljetettavaksi myos henkiloautoihin kytkettyja sel 
laisia tavarankuljetusperavaunuja, joihin on kuormattu niissa normaalis 

ti kuljetettavia tavaroita . 

Edella sanotussa kuljetuksessa peritaan tavarakuormassa kuljetettavista 
perav·aunuista seuraavat kulj etusmaksut : 

Maksu peravaunulta mk 

valilla (tai painvastoin) 

Helsinki- Oulu 

Helsinki- Kemi 

Helsinki- Rovaniemi 

Turku- Rovaniemi 

Tampere- Rovaniemi 

320 ,-

330, -
340, -

340, -

320, -

Tyhjana kuljetettavista peravaunuista kuten muistakin "auto-pikajunassa " 

kuljetukseen liittyvista toiminnoista peritaan tariffitaulukossa 1 : 14 

maaratyt maksut . 

Tavarakuormassa kuljetettavien peravaunujen enimmaismitat eivat saa 

ylittaa tyhjana kuljetettaville peravaunuille maarattyja enimmaismit 
toja (pituus 4 m, leveys 2,2 m ja korkeus 1,65 m) . 

(N : o Mt 22519/646/81 , 1 . 4 . 1981), VT 15/81 . 
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AVOIMIA VIRKOJA TAI TOIMIA 

Hallinto- osastolle kehitt~misjaostoon haetaan henkilo~ HR- teht~viin 

(l~hinn~ toimistoj~rjestelmien kehitt~minen) virka- tai tyosopimus
suhteeseen. Teht~v~st~ maksettava palkka riippuu asianomaisen p~te

vyydest~ . Hallinto- osaston johtajalle osoitetut kirjalliset hake 

mukset on toimitettava rautatiehallituksen kirjaamoon viimeist~~n 
5 p~iv~n~ toukokuuta 1981 ennen virka- ajan p~~ttymist~ . L~hempi~ 

t i etoja teht~v~st~ antaa lkt Veikko Vuorio puh. 911 - 2866 tai ki 

Juha K~tto puh . 911- 2865 . 

Asemap~~llikon virka (V 26) toistaiseksi Hameenlinnan litkennealueel

la (Hl) . Rautatiehallituksen paajohtajalle osoitetut kirjalliset ha
kemukset on toimitettava rautatiehallituksen kirjaamoon viimeistaan 
6 . paivana toukokuuta 1981 ennen viraston aukioloajan p~attymista . 

Ratateknillisen toimiston raidejaos t oon otetaan nuori rakennus

tai koneinsinoori paallysrakennehitsauk sen kone- j a lai t esuun
nittelu- seka koulutustehtaviin. Hakijalle on eduksi t yydyttava 
ruotsin ja saksan kielen taito. 

Rataosa ston johtajalle osoit etut kirjalliset hakemukset t odistus
jaljenn oksineen on toimitettava rauta t iehallituk sen kirjaa moon 
15.4,1981 ennen virast on aukioloajan paat t ymista. 

Lisatietoja antavat· DI Kahkonen puh. 90-7072240 ja ins. Kuokkanen 
puh, 90-707221.3 . 

NIMITYKSD( 

L i i k e n n e o s a s t o : Junamiehen toimeen (Hva) asemamies (V 8) 
Lauri Kalervo Anttila, junamiehen toimeen (Pej) asemamiehet (V 8) Martti 
Einar i Sandstrom ja Taisto Johannes Hakala, junamiehen toimeen (Pri) 

asemamies (V 8) Jorma Olavi Tuominen , vaihdemiehen toimeen (Pri) asema
mies (V 8) Aimo Ilmari Hakala . 

Kuormausmestarin virkaan (01) junamies Jaakko Arvid Timonen, toimisto 
virkailijan (V 7) toimeen (Kern) ylim . toimistovirkailija (V 6). Liisa 
Inkeri Juopperi , junamiehen toimeen (Kj~) asemamies (V 9) Martti Lut 
jonen , junamiehen toimeen (Kern) asemamiehet (V 9) Mauno Ilmari Kaarre, 
Voitto I l mari Pohjanen ja Jorma Olavi Hamari . 

Helsinki 1981 . Valtion painatuskeskus 



Toimitus: Rautatiehallitus, 
tiedotuspalvelu puh 3167 

1981 
N: o 16 
16.4.1981 

VR;n sis~iset kirjaintunnukset 

Linja-autoyhdysliikenne Pietarsaari -P~nn~inen ja 

Raahe - Vihanti 

Matka1ippua1ennuksia AUT0 - 81 n~ytte1y Helsinki 

" Kes~tiepliv~t 81 Turku 

Avoimia virkoja ja toimia 

NimityksHi 

Eroja 

Eri11isen~ on ju1kaistu: 

VT 14a: Rautatieha11innon ty5j~rjestys (TJ) 

1281009379-80 
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VR : N SIS~ISET KIRJAINTUNNUKSET 

Kirjaintunnus1uette1oon (VR 2661 . 22) tehd~~n seuraavat muutokset 

ja 1isaykset: 

HALLINNOLLISET YKSIK~T, TOIMIPAIKAT YM. 

vanha tunnus 

Ktt I 
Ktt II 
Ktt III 
Ktt IV 
Ktt V 

Yte 

uusi tunnus 

Kkot 
Kvet 
Kvau 
Kjar 
K1vi 
Ktar 
Kker 
Tkj 

SEKALAISIA LYHENTEIT~ 

vanha tunnus uusi tunnus 

TJ RTJ 

yksikko 

konetekni11inen jaosto 
veturijaosto 
vaunujaosto 
jarrujaosto 
1ampotekni11inen jaosto 
tekni11inen tarkastusjaosto 
kehitysryhma (Ktt) 
tekninen jaosto (Lko) 

rautatieha11innon tyojarjestys 

Uusittu kirjaintunnus1uette1o (kansio: ASIAKIRJAOHJEET) jaetaan 

kesakuussa - 81 . 

~ : o H1o 226/011/81, 3.4 . 1981) VT16 /81 

LINJA-AUTOYHDYSLIIKENNE PIETARSAARI - P~NN~INEN JA RAAHE - VIHANTI 

Linja-auto1iikenteen henki1otaksaa on korotettu 6 . 4.1981 1ukien . 

Myytaessa yhdys1iikennesopimuksen (VT 23/73 . 14 ja VT 25/77) ~ukai 

s ia matka1ippuja ke1paaviksi 1inja-autoissa va1i11a Pannainen 

- Pietarsaari tai Vihanti - Raahe on asiakkai1ta perittava korotetun 

taksan mukainen maksu . Uudet 6 . 4 . 1981 a1kaen sove11ettavat maksut 

aikuisten matka1ippujen osa1ta ovat : 
Pannainen- Pi etarsaari 11 km 

Vihanti-Raahe 36 km 
(N :o Mt 22582/646/81 , 3 . 4 . 1981) VT 

4 , 10 mk 

9,20 mk 

16/81 
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MATKAtiPPUALENNUKSIA 

Helsinki (lyhinta tieta); 28 . 5 . - 1 . 6 . 1981 

AUT0- 81 nayttely 

Matkustajalle myydaan meno- paluulippu 20 %: n alennuksella ja annetaan 

lomake VR 2416 . Matkalippu on lunastettava vahintaan 76 kilometrin 

matkalle menosuuntaan . ~1atkalipun "Erityislippu" - kenttaan merkitaan 

koodi 95 ja muuten lippu jatetaan rastittamatta . Vastaava merkinta 

on tehtava myos kantaosaan . 

Myynti RAP- jarjestelman avulla : Kyselysanoman A- kenttaan merkitaan 

aina ensimmainen kelpoisuuspaiva (jarjestelma hyvaksyy vain paivat 

28 . 05 .- 01 . 06 . 1981) seka I - kenttaan erikoiskoodi 05 . 

Tulostuu matkalippu (lomake VR 2250) , jonka "otsikko"- teksti kuuluu : 

MENO - PALUULIPPU - 95 

20 % al 
VOIMASSA 28 . 05 .- 01 . 06 . 1981 

Kautta 

Alennustodistukset tulee jarjestajan tayttaa ja varustaa ne erikois 

leimalla . 

Ostetut matkaliput oikeuttavat matkustamaan vain ylla mainittujen 

paivien valisena aikana (mainitut paivat mukaan luettuina) . 

Alennus ei koske lastenlipuilla eika muilla alennuslipuilla matkus

tavia . 

AUT0- 81 nayttely jarjestetaan Helsingin Jaahallissa 29 .- 31 . 5 . 1981 

(N:o Mt 31132/646/81, 28 . 1 . 1981), VT 16/81 . 
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MArKALIPPUALENNUKSIA 

Turku (lyhinta tieta) ; 19 .- 22 . 5 . 1981 

Kesatiepaivat 81 

Matkustajalle myydaan meno - paluulippu 20 %: n alennuksella ja annetaan 

lomake VR 2416 . Matkalippu on lunastettava vahintaan 76 kilometrin 

matkalle menosuuntaan . Matkalipun "Erityislippu" - kenttaln merkitaan 

koodi 94 ja muuten lippu jatetaanrastittamatta . Vastaava merkinta 

on tehtava myos kantaosaan . 

Myynti RAP- jarjestelman avulla : Kyselysanoman A- kenttaan merkitaan 

aina ensimmainen kelpoisuuspaiva (jarjestelma hyvaksyy vain paivat 

19 .- 22 . 5 . 1981) seka I - kenttaan erikoiskoodi 04 . 

Tulostuu matkalippu (lomake VR 2250) , jonka "otsikko ''- teksti 

kuuluu : 

MENO- PALUULIPPU - 94 

20 % al 

VOIMASSA 19 .- 22 . 5 . 1981 

Kautta ....... . ....... . 

Alennustodistukset tulee jarjestajan tayttaa ja varustaa ne erikois 

leimalla . 

• 

Ostetut matkaliput oikeuttavat matkustamaan vain ylla mainittujen pai

vien valisena aikana (mainitut paivat mukaan luettuina) . 

Alennus ei koske lastenlipuilla eika muilla alennuslipuilla matkusta

via . 

Kesatiepaivat 81 pidetaan Turun Kupittaalla 20 .- 21 . 5 . 1981 . 

(N : o Mt 22050/646/81 , 8 . 1 . 1981), VT 16/81 . 
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AVGIMIA VIRKOJA JA TOIMIA 

Asemapaallikon virka (V 21) , liikenneohjaajan virka (V 18) , toimisto

sihteerin virka (V 18) , kolme toimistosihteerin virkaa (V 15) , liikenne 

mestarin virka (V 16) , seitseman veturinkuljettajan v irkaa , kuormaus 

mestarin virka ja kaksi konduktoorin virkaa . Liikenneosaston paa llik61 -

le osoitetut kirjalliset hakemukset on toimitettava rautatiehall ituksen 

kirjaamoon viimeistaan 13 . paivana toukokuuta 1981 ennen viraston a uki 

oloajan paattymista . 

Edella mainittuihin virkoihin nimitetyt sijoitetaan toistaiseksi 

seuraavasti : 

asemapaallikko (V 21) : Joensuun (1 Ilo) liikennealueelle , 

liikenneohjaaja (V 18) : Lieksan (1 Lis junaohjaus) liikennealueelle, 

toimistosihteeri (V 18) : Joensuun (1 Nrl junasuoritus) liikennealueelle , 
toimistosihteerit (V 15) : Joensuun (1 Jns lipputoim . ) ja Savonlinnan 

(1 Sl) liikennealueille seka Joensuun varikolle (1 palkkausasiat) , 
liikennemestari (V 16) : Joensuun (1 Nrl junasuoritus) liikennealueelle , 

veturinkuljettajat : Joensuun varikolle (7) , 
kuormausmestari : Savonlinnan (1 Sl) liikennealueelle ja 

konduktoorit : Joensuun (2 Jns) liikennealueelle . 

Kolme vaihdemiehen tointa , nelja junamiehen tointa ja ylimaarainen 

Iarjestelymestarin toimi . Rautatiehallituksen liikenneosaston paall i 

kolle osoitetut kirjalliset hakemukset on toimitettava Joensuun 

liikennepiirin paallikolle viimeistaan 13 . 5 . 1981 . 

Edella mainittuihin toimiin nimitetyt sijoitetaan toistaiseksi seuraa

vasti : 
vaihdemiehet: Joensuun (2 Jns) ja Lieksan (1 Lis) liikennealueille, 

junamiehet : Joensuun (4 Jns) liikennealueelle ja 

ylimaarainen jarjestelymestari : Joensuun (1 Jns junatoim . ) liikenne 

alueelle . 

Kolme veturinlammittajan tointa (V 13) , veturinlammittajan toimi (V 12 ) , 

vaunumiehen toimi (V 10) ja nelja asemamiehen tointa (V 9) . Kirjall iset 

hakemukset on osoitettava ja toimitettava Joensuun liikennepiirin paal 

likolle viimeistaan 13 . 5 . 1981 . 
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Edell~ mainittuihin toimiin nimitetyt sijoitetaan toistaiseksi seuraa

vasti : 
veturinlammitt~jat (V 13): Lieksan (1 Lis) liikennealueelle ja Joensuun 

varikolle (2) , 
veturinl~ittaja (V 12) : Savonlinnan (1 Sl) liikennealueelle, 

vaunumies (V 10) : Joensuun varikolle (1) ja 

asemamiehet (V 9) : Joensuun (1 Uim , 1 Nrl , 1 Vnj junasuor . p~teva) ja 

Savonlinnan \1 Sl) liikennealueille . 

Sahkoratajarjest~lman laajentuessa ja automaatioasteen kasvaessa 

haetaan Valtionrautateiden Seinajoen liikennepiiriin sahkoalueelle 

seuraavia tyosopimussuhteisia henkiloita : 

Kuusi kayttopaivystajaa 

Tehtavan hoito edellyttaa toimimista kayttopaivystajan Seinajoelle 

perustettavassa sahkotoimintakeskuksessa , johon sisaltyy sahkoradan 

kaukokayttotoiminta . Tyo on jatkuvaa kolmivuorotyota . Valittavilta 

henkiloilta edellytetaan sahkolaitosalan yliasentajan tutkintoa ja 

laajaa kokemusta sahkolaitostekniikassa tai vahvavirtateknikon tutkin

toa . 

Lisatietoja tehtavasta antaa insinoori M Heikkila (964) 152349 tai 

insinoori s Vaaramaki (964) 152301 . 

Hakemukset laadittuna lomakkeelle VR 1157 virka , tyo- ja opintotodis 

tuksineen tulee lahettaa 24 . 04 . 1981 mennessa osoitteella : Valtionrauta 

tiet , Seinajoen liikennepiiri , PL 92 60101 Seinajoki 10 . 

Hakemuslomakkeita voi tilata rouva Koskela (964) 152302 tai rouva 

Piiri (964) 152177 . 
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NIMITYKSI~ 

L i i k e n n e o s a s t o ; 
Jarjestelymestarin virkaan (Hki, Pasila) junamies Antti Kalervo Viita
vuori, veturinkuljettajan virkaan (Hki) veturinlammittajat (V 11) Rai 

mo Olavi Mikael Kuustonen, Vaino Pertti Antero Luoto, Arto Aki Kuller

vo Kuronen, Sulo Antero Jarviluoma, Markku Ei nari Kekkonen, Pekka Ilma 
ri Harju, Sulo Olavi Veijalainen, Kustaa Jouko Juhani Pollari, Markku 

Heikki Juhani Pursiainen, Illtka Severi Partanen, Pentti Sakari _Mutanen , 

Raimo Kalevi Nyman ja Erkki Armas Saarinen, veturinkuljettajan virkaan 

(Lh) veturinlammittajat (V 11) Jarmo Tapia Julkunen ja Jukka Aulis 

Sihvo, konduktoorin virkaan (Hki) kuormausmestarit Aimo Mikael Nurmi, 

Jaakko Uolevi Koskela ja Yrjo Mauna Nikkinen seka junamiehet Pentti 

Pellervo Laakso, Sulo Edvard Selkee , Reina Malinen , Tuomo Antero Rai 

sanen, Yrjo Jalmari Hatakka, Teuvo Antero Marttinen , Teuvo Kalevi Sa

volainen , Lauri Johannes Salokari, Raimo Johannes Virtanen ja Otto 

Edvard Niskanen, konduktoorin virkaan (Lh) junamies Kari Jouko Uolevi 

Harju , konduktoorin virkaan (Ke) kuormausmestari Maunu Juhani Salmi , 

konduktoorin virkaan (Ri) junamiehet Toimi Leonard Virta ja Lauri Vil 

helm Hamalainen seka asemamies (V 8) Antti Ihalainen, kuormausmestarin 

virkaan (Ri) asemamies (V 8) Lauri Olavi Maltolahti, kuormausmestarin 

virkaan (Kr) vaihdemies Lasse Johannes Lindholm . 

Ylemman palkkaluokan varikonpaallikon (B 1) virkaan ylemman palkkaluo

kan insinoori (V 28) Matti Ilmari Sarja, insinoorin (V 27) virkaan 

(Sk lpt suunn.) insinoori (V 26) Tuomo Niilo Vehkakoski, alemman palk 
kaluokan liikennetarkastajan (V 26) virkaan (Sk lpt hallinto- ja 

vaurioasiat) ylim . liikennetarkastaja (V 26) Toivo Aatos Ahonen, alem

man palkkaluokan liikennetarkastajan(V 26) toimeen (RH/lk~ylimaarainen 
liikenneohjaaja Arto Aaro Sohlman, alemman palkkaluokan liikennetar

kastajan (V 25) virkaan (RH/lko) ylimaarainen alemman palkkaluokan 

liikennetarkastaja (V 25) Pekka Ensio Halinen ja toimistosihteeri 

(V 18) Pertti Kustaa Juhani Lintula, alemman palkkaluokan liikenne

tarkastajan (V 21) virkaan (Tpe lpt koulutusasiat) ylim . toimistosih 

teeri (V 19) Valde Heikki Johannes Rauhala, alemman palkkaluokan lii 

kennetarkastajan (V 21) virkaan(Hki lpt markkinointiryhma) toimisto

sihteeri (V 14) Erkki Einari Reiman . 

Liikennetarkastajan (V 28) virkaan (RH/lko) toimistosihteeri (V 20) 

Alpo Mikael Alahaivala , insinoorin (V 27) virkaan (Pm lptvetokalusto

asiat) insinoori Eero Mauri Juhani Ranta, asemapaallikon (V 21) virkaan 
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(Uka) toimistosihteeri (V 15) Heikki Kalevi Oysti, asemapaallikon (V 19) 
virkaan (Mas) liikenneohjaaja (V 18) Matti Juhani Nylund , yliteknikon 
(V 2~) virkaan (RH/lko) teknikko Eero Juhani Riekkinen, liikenneohjaa
jan (V 20) virkaan (RH/lko) ylimaarainen liikenneohjaaja (V 20) Pentti 

Olavi Kuivalainen , toimistosihteerin (V 18) virkaan (RH/lko) ylim . 
toimistosihteeri (V 18) Lisa Maria Palmu seka toimistosihteeri (V 16) 
Terttu Kaarina Saarinen . 

Asemapaallikon (V 23) virkaan (Mn) liikennemestari (V 18) Erkki Einari 

Sjovall , apulaisasemapaallikon (V 22) virkaan (Tku autotoim.hoit . ) toi 

mistosihteeri (V 18) Erkki Juhani Kantonen,apulaisasemapaallikon (V 21) · 

virkaan (Tl tap) toimistosihteeri (V 18) Salme Kirsti Kyllikki Jussila, 

apulaisasemapaallikon (V 21) virkaan (Tpe) toimistosihteeri (V 18) 

Lauri Olavi Rusanen , toimistosihteerin (V 20) virkaan (Tpe) toimisto 

sihteeri (V 18) Raimo Olavi Ronni , liikenneohjaajan (V 18) virkaan (Tpe) 

liikennemestari (V 16) Risto Matias Lehtinen , toimistosihteerin (V 18) 

virkaan (Pri) toimistosihteeri (V 15) Seija Sade Sanelma Lehtisalo, 

toimistosihteerin (V 18) virkaan (Pri) liikennemestari (V 18) Matti 

Juhani Itkonen , liikenneohjaajan (V 18) virkaan (Tl) liikennemestari(V16) 

Urpo Arbert Laaksonen, toimistosihteerin (V 18) virkaan (Tl) liikenne
mestari (V 16) Eino Sakari Valter Nikanto, liikennemestarin (V 18) vir

kaan (Lm) liikennemestari (V 16) Frans Olavi Kilpio , toimistosihteerin 

(V 18) virkaan (Ukp) toimistosihteeri (V 15) Vaino Tuokko , liikennemes 

tarin (V 16) virkaan (Lm) ylirn . toimistovirkailija (V 11) Paula Helena 
Riihimaki , liikennemestarin (V 16) virkaan (Pej) ylim. liikennevirkai 

lija (V 11) Reijo Kalevi Makela , liikennemestarin (V 16) virkaan (Rma) 

ylim . toimistovirkailija (V 8) Pirkko Kyllikki Haveri, liikennemestarin 

(V 16) virkaan ' ylim . toimistovirkailija (V 11) Riitta Kaarin Helena 
Niemi , toimistosihteerin (V 15) virkaan (Tku) toimistovirkailijat (V 11) 

Merja Paivikki Perho ja Kirsti Kaarina Erme , toimistosihteerin (V 15) 

virkaan (Hpk) toimistovirkailija (V 9) Marketta Kaarina Sinkkonen, toi 

mistosihteerin (V 15) virkaan ( Vlp) toimistovirkailija (V 9) Anja Kyl 

likki Yliaho , toimistosihteerin (V 15) virkaan (Tku) toimistovirkailija 

(V 11) Annikki Linnea Inkinen , konduktoorin virkaan (Slo) kuormausmes 

tari Klaus Vaara . 

R a t a o s a s t o: vt rakennusmestari ( V 20) Mart t i Olavi 
Marola seka rataesimiehet (V 15) Hugo Herman Ei kanheimo ja Alpo 
Salomon Tuhkanen. 

Helsinki 1981. Va~ion painatuskeskus 
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AVOIMIA VIRKOJA JA TOIMIA 

Konttoripaa11ikon (B 1) virka ja koneinsinoorin (V 29) virka toistai
seksi rautatieha11ituksen ta1ousosasto11a. 
Rautatieha11itukse11e osoitetut kirja11iset hakemukset on toimitetta
va rautatieha11ituksen kirjaamoon viimeistaan 15.5.1981 ennen viras
ton aukio1oajan paattymista. 

Ede11a mainittuihin virkoihin nimitetyt tu11aan sijoittamaan toistai
seksi seuraavasti: 
konttoripaa11ikko (B 1): 
koneinsinoori (V 29): 

materiaa1itoimiston varastojaosto 
materiaa1itoimiston ostojaosto 

A1emman palkka1uokan liikennetarkastajan (V 26) virka ja kaksi a1emman 
pa1kka1uokan 1iikennetarkastajan (V 23) virkaa toistaiseksi rautatie
ha11ituksen ta1ousosasto11a. 
Rautatieha1lituksen paajohtaja11e osoitetut kirjal1iset hakemukset on 
toimitettava rautatiehal1ituksen kirjaamoon viimeistaan 15.5.1981 en
nen viraston aukioloajan paattymista. 

Ede11a mainittuihin virkoihin nimitetyt tu11aan sijoittamaan toistai
seksi seuraavasti: 
1iikennetarkastaja ap (V 26): 
1iikennetarkastajat ap (V 23) 

materiaalitoimiston y1einen jaosto 
materiaalitoimiston ostojaosto 
materiaa1itoimiston varastojaosto 

Ko1me toimistosihteerin (V 20) virkaa, ne1ja toimistosihteerin (V 18) 
virkaa ja kaksi toimistosihteerin (V 16) virkaa toistaiseksi rauta
tieha11ituksen ta1ousosastol1a. 
Ta1ousosaston johtaja11e osoitetut kirjal1iset hakemukset on toimitet
tava rautatieha11ituksen kirjaamoon viimeistaan 15.5.1981 ennen viras
ton aukio1oajan paattymista. 

Ede1la mainittujhin virkoihin nimitetyt tu11aan sijoittamaan toistai
seksi seuraavasti: 
toimistosihteerit (V 20} : 

toimistosihteerit (V 18) 

ta1oustoimiston laskentajaosto 
ti1itoimiston kotimainen tarkastusjaosto 
materiaa1itoimiston yleinen jaosto 

2 ta1oustoimiston y1einen jaosto 
1 ta1oustoimiston ti1astojaosto 

ti1itoimiston y1einen jaosto 
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tilitoimiston kirjanpitojaosto 
materiaa1itoimiston painatusjaosto 
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Toimistovirkai1ijan (V 13) toimi, kaksi toimistovirkai1ijan (V 11} toin
ta seka kaksi konekirjoittajan (V 10) tointa toistaiseksi rautatieha1-
1ituksen ta1ousosasto11a. 
Ta1ousosaston johtajalle osoitetut kirjalliset hakemukset on toimitet
tava ta1ousosaston kans1iaan (h.228) viimeistaan 15.5.1981 ennen viras 
ton aukio1oajan paattymista. 

Toimiin otetut tu11aan sijoittamaan toistaiseksi seuraavasti: 
toimistovirkai1ija (V 13) : tietokonetoimiston y1einen jaosto 
toimistovirkai1ijat (V 11) tilitoimiston kotimainen tarkastusjaosto 
konekirjoittajat (V 10) : tilitoimiston yleinen jaosto 

materiaalitoimiston yleinen jaosto 

Y1imaarainen kamreerin (V 27) toimi seka y1imaarainen a1emman pa1kka
luokan liikennetarkastajan (V 23) toimi toistaiseksi rautatieha11ituk
sen ta1ousosasto11a. 
Rautatiehal1ituksen paajohtajal1e osoitetut kirja11iset hakemuks e t on 
toimitettava rautat~ehallituksen kirjaamoon viimeistaan 15.5.1981 en
nen viraston aukio1oajan paattymista. 

Toimiin otetut tu1laan sijoittamaan toistaiseksi seuraavasti: 

Ylim. kamreeri (V 27): tilitoimiston sisaisen tarkastuksen jaosto 
Y1im. liikennetarkastaja ap (V 23): taloustoimiston 1askentajaosto 

Kaksi y1imaaraista toimistosihteerin (V 15) tointa toistaiseksi rauta
tieha11ituksen talousosasto1la. 

Ta1ousosaston johtaja11e osoitetut kirja11iset hakemukset on to1mitetta
va talousosaston kans1iaan (h.228) viimeistaan 15.5.1981 ennen viraston 
aukio1oajan paattymista. 

Toimiin otetut tul1aan sijoittamaan toistaiseksi tietokonetoimiston 
y1eiseen jao~toon. 
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NIMITYKSI~ 

L i i k e n n e o s a s t o : 
Apulaisasemap~~llikon (V 24) virkaan (01 henkiloasiat) apulaisasema

P~~llikko (V 23) Olavi Antero Kahlos , toimistosihteerin (V 18) virkaan 

(01 lpt) toimistosihteeri (V 15) Ritva Anita Forsman, toimistosihteerin 

(V 18) virkaan (Hki lpt) toimistosihteerit (V 15) Terttu Anneli Immonen 

ja Maija Kaikkonen, toimistosihteerin (V 15) virkaan (Hki lpt) toimisto 

virkailija (V 11) Pirkko-Liisa Anneli Rauvanto , toimistovirkailijan 
(V 11) toimeen (Tpe) toimistovirkailija (V 9) Helena Kupari , toimisto

virkailijan (V 9) toimeen (Tku) ylim . k~teisvarastonhoitaja Laila Aino 

Mielikki Lahti, toimistovirkailijan (V 9) toimeen (Slo) ylim . toimisto

virkailija (V 8) Pirjo-Leena Tuulikki Virta , toimistovirkailijan (V 9) 

toimeen (Tpe) ylim . toimistovirkailija (V 8) Tarja Elina J~rvilinna, 

junamiehen toimeen (Lm) asemamies (V 10) Ake Johannes Kero, vaihdemie 

hen toimeen (Slo) asemamies (V 9) Kaarlo Johannes Hannunen. 

Konttorip~~llikon (V 25) virkaan (Sk lpt) toimistosihteeri (V 20) Yrjo 

Au l is Luoma , toimistosihteerin (V 21) virkaan (Sk lpt) liikenneohjaaja 

(V 20) Onni Ilkka Ilmari Pohjola, toimistosihteerin (V 18) virkaan (Sk) 

toimistosihteeri (V 15) Reijo Olavi Jokela, toimistosihteerin (V 18) 

virkaan (Vs) toimistosihteeri (V 16) Eeva Mirjam Helaskari , liikenne

mestarin (V 18) virkaan (Sk) liikennemestari (V 15) Pentti Olavi Vire , 

toimistosihteerin (V 15) virkaan (Vs) toimistovirkailija (V 11) Maire 

Kaarina Lehto ja ylim . liikennevirkailija (V 11) Paavo Juhani Wallenius , 

veturinkuljettajan virkaan (Sk) veturinl~mmitt~j~t (V 13) Antti Juhani 

Sodersved ja Aulis Juhani Raiski sek~ veturinl~mmitt~j~t (V 12) Jouko 

Iisakki Haapasalmi , Seppo Iisakki Jouppi l a, Jaakko Juhani Hyytinen , 

Tapani Matti Jouppila , Tapia Antero Hiipakka, Pekka Ensio Luhtala ja 

Pertti Juhani Kohtala , veturinkuljettajan virkaan (Kok) veturinl~mmit 

t~j~ (V 13) Jaakko Timo Olavi Suvanto, kuormausmestarin virkaan (Sk) 

asemamiehet (V 10) Vesa Jaakko Salonper~ ja (V 9) Leo Olavi Hautakangas , 

konduktoorin ~rkaan (Kok) junamies Raimo Jorma Evald Svensson , konduk

toorin virkaan (Sk) junamiehet Paavo TaP.io Hyypp~ , Eero Aukusti Miilu 

m~ki, Matti Jaakko Juhani Pihlaja ja Lauri Kalevi Virkki sek~ kuormaus-
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mestari Juhani Matias Raumanni. 

Liikenneohjaajan (V 20) virkaan (01 lpt) toimistosihteeri (V 18) Kauko 

Olavi Rekula, liikenneohjaajan (V 18) virkaan (Roi) toimistosihteeri 

(V 15) Hanna Sylvia Kartila, liikennemestarin (V 16) virkaan (Tja) 
ylim. liikennevirkailijat (V 11) Leila Tuulikki Kinnunen ja Seppo 

Jouni Hellman, liikennemestarin (V 16) virkaan (Rhe) ylim . liikenne 

virkailija (V 11) Martti Olavi Luttinen, toimistosihteerin (V 15) vir
kaan (01 vr) ylim . toimistosihteeri (V 15) Kirsti Kaarina Vilja, j~r

jestelymestarin virkaan (Kern) kuomausmestari Aarne Tapani Kekonen, 
veturinkuljettajan virkaan (01) veturinl~mmittajat (V 13) Matti Juha

ni Vanharanta, Seppo Ilmari Puurunen, Erkki Olavi Kauppinen, Pentti 

Ensio Holappa , Lauri Juhani Immonen ja Heikki Paavo Tikkala , veturin 

kuljettajan virkaan (Kern) veturinlammittaj~ (V 13) Alpo Aukisti Leppa

la, kohduktoorin ' virkaan (01) junamiehet Aulis Antti Henrikki Tikka, 

Erkki Antero Soukka , Reijo Vaino Henrik Kivela, Esko Johannes Heikki 

nen ja Heikki Juhani Seppanen, konduktoorin virkaan (Roi) kuormausmes 
tari Tapio Tuhkanen , vaihdemiehen toimeen (Roi) junamies Veikko Alvari 

Vahakangas , vaihdemiehen toimeen (01) asemamies (V 10) Esko Ensio Aho

la , junamiehen toimeen (01) asemamies (V 10) Aarne Ahti Oskari Lahenius , 

junamiehen toirneen (Roi) asemamies (V 10) Eero Tapani Kylmamaa, konduk

toorin virkaan (Tku) kuormausmestari Leevi Jalmari Dahl ja junamiehet 
Matti Erkki Laaksonen, Mikko Ensio Inkinen ja Matti Ilmari Nenonen, 

yliasentajan toimeen (Tpe sahkoalue) sahkoasentajat Tuomas Juhani Vuo

risto ja Jorma Olavi Maensivu , junamiehen toimeen (Tku) asemamiehet 

(V 10) Reino Olavi Ruohonen , (V 9) Alpo Jalmari Nurminen, Seppo Eero 
Olavi Ramo , Viljo Antero Maki ja Markku Tapani Murto , vaihdemiehen toi

meen (Tku) junamies Unto Antero Kasteraita ja asemamiehet (V 9) Arto 

Eemeli Alakukku , Olli Matias Koivunen , Jorma Aleksanteri Hellsten ja 
Jaakko Sakari Sinisalo. 

R a t a o s a s t o: toimistorakennusmestarin (V 22) virkaan 

(Jns rpt) rakennusmestari Jorma Aulis Turunen, rakennusmestarin 
(V 21) virkaan (01 ra) rakennusmestari (V 20) Erkki Johannes 

Toppila ja rakennusmestarin (V 20) virkaan (Jns ra) rakennus

mestari Reijo Ilmari Palviainen. 
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TY~NTEKIJAIN TERVEYDENHUOLLON OHJESAANN~N MUUTOS 

s~~doskokoelmassa on julkaistu : 

N:o 253 
Valtioneuvoston p~~tos 

valtion tyontekij~in terveydenhuollon ohjes~~nnost~ annetun valtio 

neuvoston paatoksen muuttamisesta 

Annettu Helsingissa 9 paivana huhtikuuta 1981 

Valtioneuvosto on valtiovarainministerion esittelysta muuttanut 

valtion tyontekijain terveydenhuollon ohjesaannosta 17 p~ivan~ 

toukokuuta 1979 antamansa paatoksen (486/79) 9 § : n , 12 § : n 1 momen 

tin, 16 § :n 1 ja 3 momentin seka 18 § : n, sellaisina kuin niista ovat 

9 § ja 16 §:n 1 ja 3 momentti 15 p~ivan~ toukokuuta 1980 annetussa 
valtioneuvoston pa~toksessa (349/80) , n~in kuuluvaksi : -

9 § 

Jos tyontekija tyotapaturman, ammattitaudin tai tyotehtaviensa 

johdosta hanta kohdanneen vakivallan vuoksi on tullut kykenematto 
maksi suorittamaan tyotaan , maksetaan hanelle tyokyvyttomyyden 

vuoksi myonnetyn sairausloman ajalta jaljempan~ 14 § : ssa maaritel

lylla tavalla keskipaivaansion mukaan laskettua palkkaa 90 paivan 
ajanjaksolta ja sen jalkeen kaksi kolmasosaa palkasta , yhteensa 

kuitenkin enintaan yhden vuoden ajalta . 

Mikali tapaturmavakuutuslain (608/48) mukaista tapaturmakorvausta 

ei edella 1 momentissa tarkoitetussa tapauksessa myonneta taysimaa 

raisena, maksetaan tyontekijalle sairausajan palkka 8 § : n 1 momentin 

1- 4 kohdan mukaisesti . 

12 § 

Tyosuhteen kestoajaksi lasketaan 5 § : ssa ja 8 § : ssa tarkoitetuissa 

tapa uks i ssa koko se aika , jonka tyontekija on ollut valtion palve 
luksessa tai sotati l an aikana sotapal ve l uksessa tahi sotatilan aika 

na sellaisessa lottapalveluksessa , josta tyontekija on saanut lotta-
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kuukausipalkkaa tai p~iv~rahaa, taikka asevelvollisuuslain nojalla 

18 vuotta t~ytetty~~n on suorittanut asevelvollisuuttaan tahi ollut 

palveluksessa Yhdistyneiden Kansakuntien k~yttoon asetetussa suorna

laisessa valvontajoukossa. Aikaisemmin tapahtuneen palveluksen hy 

v~ksi lukernisen edellytyksen~ tulee olla 5 §:n 1 rnornentin 2-5 koh

dissa sek~ 8 §:n 1 rnornentin 2 -4 kohdissa tarkoitetuissa tapauksissa 

v~hint~~n kuusi kuukautta jatkunut tyosuhde v~littorn~sti ennen sai

rasturnista. 

16 § 

Naispuoliselle tyontekij~lle rnyonnet~~n hakernuksesta raskauden ja 

synnytyksen vuoksi lornaa ajaksi, johon h~nelle sairausvakuutuslain 

23 §:n 1 rnornentin, sellaisena kuin se on muutettuna 19 p~iv~n~ 

joulukuuta 1980 annetulla lailla (841/80), rnukaan tulevan ~itiysra 

han katsotaan kohdistuvan tai, jollei h~nell~ ole oikeutta ~itiys 

rahaan, katsottaisiin kohdistuvan, jos h~nell~ olisi sellainen oi 

keus eli t~ll~ hetkell~ 258 arkip~iv~ksi . Jos synnytys tapahtuu 

aikaisernrnin kuin 24 arkip~iv~~ ennen laskettua synnytysaikaa, alkaa 

lorna synnytysp~iv~~ seuraavasta p~iv~sta lukien. 

Mik~li naispuolisen tyontekij~n puoliso on lapsensa syntym~n yhtey

dess~ ollut poissa ansiotyost~ tai rnuusta kodin ulkopuolella suori 

tettavasta tyost~ ja h~nelle on sairausvakuutuslain 23 §:n 2 rno

rnentin perusteella rnaksettu ~itiysrahaa, rnyonneta~n 1 rnornentissa 

tarkoitettu lorna lyhennettyn~ vastaavasti niin rnonella arkipaiv~lla 

kuin lapsen isalle on suoritettu ~itiysrahaa lapsen syntym~n yhtey 

dessa . 

18 § 

Miespuoliselle tyontekijalle myonneta~n hakemuksesta palkatonta 

lornaa lapsen hoitoa varten ajaksi, jolta h~nelle sairausvakuutus

lain 23 §:n 2 rnornentin perusteella suoritetaan ~itiysrahaa . Lapsen 

syntyman yhteydess~ pidettavaa lornaa on haettava vahint~an yhta 

kuukautta ennen laskettua synnytysaikaa ja samalla on esitettava 

terveyskeskuksen tai laakarin antarna todistus raskauden kestoajasta 

tai oikeaksi todis~ettu j~ljennos siita seka puolisonsa suostumus 

18 
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aitiysrahan suorittamiseksi miespuo1ise11e tyontekijal1e . Myohem 

min pidettavaa 1omaa on haettava niin pian kuin mahdo11ista, kui

tenkin viimeistaan yhta kuukautta ennen aitiysrahan asianomaisen 

maksukauden a1kamista. Ta11oinkin on esitettava puo1ison suostu

mus aitiysrahan suorittamiseksi miespuo1ise11e tyontekijal1e. 

Tama paatos tu1ee voimaan 1 paivana heinakuuta 1981 . 

Taman paatoksen 16 §:n 1 ja 3 momenttia ja 18 § : aa sove11etaan, 

mi11oin 1askettu synnytysaika tai synnytyspaiva on 1 paivana heina

kuuta 1981 tai sen jalkeen , ei kuitenkaan siina tapauksessa, etta 

raskaus on keskeytynyt ennen 1 paivaa kesakuuta 1981 . 

Sairausvakuutuslain 23 § : n muutos (841/80) on ju1kaistu VT : ssa 

n : o 3/81. 

(N:o H1o 250/151/81, 21.4 . 1981) VT 18/81 

VIRKAMIESTEN ERORAHAN MUUTOS 

Saadoskokoe1massa on ju1kaistu: 

N:o 252 . Va1tioneuvoston paatos va1tion virkamiesten erorahasta an 

netun va1tioneuvoston paatoksen muuttamisesta. Annettu He1singissa 

9 paivana huhtikuuta 1981 . 

(N:o H1o 251/010/81 , 21 . 4 . 1981) VT 18/81 
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RAHTILUOTTO 

Rajattoman luotto-oikeuden kaiki1la liikennepaikoi11a omaavista 

asiakkaista 1aadittuun tietokonelistaan tehdaan seuraavat muutokset. 
Luetteloon 1isataan 

662296 Oy Stockmann Ab PL 11 04201 KERAVA 
Orno-Tukku 

662320 Teras Oy PL 93 99601 SODANKYLJI. 
662429 Kymi Kymmen e Kuljetusosasto 45700 KUUSAN KOSKI 

Voikkaan Paperi 
662437 Kymi Kymmene Ku1jetusosasto 45700 KUUSAN KOSKI 

Se11uteollisuus 
662445 Kymi Kymmene Ku1jetusosasto 45700 KUUSANKOSKI 

Kemian Teollisuus 
662452 Kymi Kymmene Ku1jetusosasto 45700 KUUSANKOSKI 

Ostovarastot 

Nimenmuutos 

Asiakasnumeron 608935 kohdal1e muu~etaan asiakkaan nimi seuraavaksi 

608935 Kymi Kymmene, Kymin Paperi 

Luette1osta poistetaan 

615971 Oy Ren1und Ab 
613273 Yhtyneet Paperitehtaat Oy Paperituote 

(N:o tlt 446/24/81, 16.4.1981) VT 18/81 

KAPPALETAVARAKULJETUKSET IMATRAN KAUTTA SVETOGORSKIIN FINN-STROI OY : N 

RAKENNUSTY~MAALLE 

Lisayksena kansainva1isen itaisen tavaraliikenteen toimintaohjeissa 

VR 4787 kohdassa 10 oleviin kappaletavaran 1ahettamista Imatran termi 

naalin kautta Svetogorskiin koskeviin maarayksiin ilmoitetaan, etta 

kuljetuskirjana on toistaiseksi kaytettava kotimaista rahtikirjaa. 

SNTL/Svetogorsk 1iikennepaikkakoodi on 946, pa1velutasoryhma D. Lii 
tantarahti (Imt 4) on merkittava erillisena summana rahtikirjaan. 
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Imatralta Svetogorskiin suoritettavaa kuljetusta varten on lahetyksille 
lisaksi laadittava Finn - Stroi Oy:n autorahtikirja (ellei lahettaja ole 
laatinut, Oy Pohjolan Liikenne Ab laatii autorahtikirjan Imatralla). 
Kuljetuskirjoista tulee ehdottomasti ilmeta lahettajan merkitsemana: 

1) viennin arvo mk 
2) onko vai ei liikevaihtovero maksettu 
3) onko vienti lopul l inen vai val i aika i nen . 

(N : o Mt 31293/640/81 , 23.4 . 1981) VT 18/81 

LIIKENNEPAIKKOJEN V.l\LIMATKAT - JULKAISU 

1 . 5 . 81 lukien lisataan Alvajarvi seuraavin merkinn6in : 

1 2 3 4 5 
Alvajarvi 33 Saarijarvi 97 
Avi 707 Jy Hpj 38. Jy 172 . 

(N : o Lko 22605/67/81, 22 . 4 . 81) , VT 18/81 . 

6 

Hpk 250 . Hko 283. Hy 455 . 
Ilm 137 . Jns 342.Kr 554 . 
Kon 246 . Kv 436 . Lh 498. 
Lla 329 . 0v 285.01 215 . 
Par 417 . Pko 337 . Psl 511. 
Pm 252 . Pri 444 . Ri 443 . 
Sk 305 . Sij 197.Tpe 327 . 
Tl 367 . Tku 495 . Vnj 309 . 
Yv 93 . 

Tt lahtevaa tavaraa 
varten lpp : n luvalla . 

31 . 5.81 lukien lisataan julkaisuun Elainpuisto- Zoo- niminen seisake 
seuraavin merkinnoin : 

1 2 3 4 5 6 

El ainpuisto-Zoo 21 Sk 79 . Hpk 39 . Hil 

Epz Sk 
Zoo , ks . Elainpuisto 

Samasta paivasta lukien lisataan sarakkeeseen 5 Jalasjarven ja 

Peraseinajoen kohdalle Hil (Hil Tt) . 

(N:o Lko 31362/67/81, 22 . 4 . 81) , VT 18/81 . 
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MATKALIPPUALENNUKSIA 

Seinajoki (lyhinta tieta) ; 1 . -8 . 6 . 1981 

Ilmajoen Musiikkijuhlat 

Matkustajalle myydaan meno-paluulippu 20 %: n alennuksella ja annetaan 

lomake VR 2416 . Matkalippu on lunastettava vahintaan 76 kilometrin 

matkalle menosuuntaan . Matkalipun "Erityislippu"- kenttaan merkitaan 

koodi 92 ja muuten lippu jatetaan rastittamatta. Vastaava merkinta 

on tehtava myos kantaosaan. 

Myynti RAP- jarjestelman avulla : Kyselysanoman A- kenttaan merkitaan 

aina ensimmainen kelpoisuuspaiva (jarjestelma hyvaksyy vain paivat 

1.-8 . 6 . 1981) seka I - kenttaan erikoiskoodi 02. 

Tulostuu matkalippu (lomake VR 2250), jonka "otsikko"-teksti 

kuuluu: 
MENO- PALUULIPPU - 92 

20 % al 

VOIMASSA 01 .-08 . 06 . 1981 
Kautta 

Alennustodistukset tulee jarjestajan tayttaa ja varustaa ne 

erikoisleimalla . 

Ostetut matkaliput oikeuttavat matkustamaan vain ylla mainittujen 

paivien valisena aikana (mainitut paivat mukaan luettuina) . 

Alennus ei koske lastenlipuilla eika muilla alennuslipuilla matkus 

tavia . 

(N : o Mt 33345/242/80, 9 . 10 . 1980), VT 18/81 . 



18 - 8 -

AVOIMIA VIRKOJA JA TOIMIA 

Liikenneosaston tekniseen jaostoon haetaan insin6oria tai teknikkoa 

virka- tai ty6sopimussuhteeseen. Tehtavat liittyvat ensisijaisesti 

vaunukaluston kunnossapitoon. 

Liikenneosaston paallik6lle osoitetut kirjalliset hakemukset palkka

toivomuksineen pyydetaan toimittamaan yleisen toimiston kansliaan 

18.5.1981 mennessa. 

Lahempia tietoja antavat ki Herranen, puh. 911-2042 ja ki Poutanen, 

puh. 911-2863. 

Rakennusmestarin (V 24) virka, toistaiseksi Seinajoen ratapiirissa 

(Seinajoki; viran haltija toimii Seinajoki I rata-alueen paallikkona) 

ja kolme rakennusmestarin (V 20) virkaa, toistaiseksi Helsingin 

ratapiirissa ( 1 Helsinki ja 2 Riihimaki). Rataosaston johtajalle 

osoitetut hakemukset on toimitettava rautatiehallituksen kirjaamoon 

viimeistaan 27.5.1981 ennen viraston aukioloajan paattymista. 

Rataesimiehen (V 15) toimi, toistaiseksi Seinajoen ratapiirissa 

(Isokyro). Rataosaston johtajalle osoitetut hakemukset on toimitetta

va Seinajoen ratapiirin paallikolle viimeistaan 27.5.1981. 

Raut~tiehallituksen koneteknillisen toimiston palvelukseen ote
taan nuori koneteknikko vaunujen suunnittelutehtaviin. 
Koneosaston johtajalle osoitetut hakemukset palkkavaatimuksi
neen ja todistusjaljennoksineen pyydetaan lahettamaan 15.5.1981 
mennessa osoitteella: Rautatiehallitus, koneosasto, PL 488 
00101 Hels~nki 10. 
Lisatietoja antaa ki H Talamo, puh. 911-2442. 

E R 0 J A 

R a t a o s a s t o: rakennusmestari Ilmo Juhani Hokkanen, ylim. 

teknikko (V 21) Birger Ferdinand Tarvainen seka rataesimiehet (V 15) 

Pauli Olavi Aalto ja Olavi Johannes Palmu. 
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Tiliohjesaanntin soveltamisohjeiden muutokset 
Kansainva1inen tavaraliikenne, lantinen 
Pohjoismainen tavaratariffi (NGTV 9760) 
Kansainvalinen henkiloliikenne, lantinen 
Avoimia virkoja ja toimia 
Oppi1aita otetaan konepajakouluun 
NimityksHi 
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RAHTILUOTTO 

Rajattoman luotto~oikeuden kaikilla liikennepaikoilla omaavista asiak
kaista laadittuun tietokonelistaan tehd~~n seuraavat muutokset 1.5.1981 
lukien. 

Luetteloon lis~t~~n 

690511 Merenkulkuhallitus PL 158 00141 HELSINKI 14 
J~anmurtaja Urho 

690529 Merenkulkuhallitus -"-
J~~nmurtaja Sisu 

690537 Merenkulkuhallitus _,,_ 
J~~nmurtaja Apu 

690545 Merenkulkuhallitus _,,_ 
Jaanmurtaja Varma 

690552 Merenkulkuhallitus -"-
J~anmurtaja Tarmo 

690560 Merenkulkuhallitus _,,_ 
J~anmurtaja Voima 

690578 Merenkulkuhallitus -"-Jaanmurtaja Sampo 
690586 Merenkulkuhallitus -"-

J~anmurtaja Murtaja 
690594 Merenkulkuhallitus -"-Jaanmurtaja Karhu 
690602 Merenkulkuhallitus . - II -

Jaanmurtaja Hanse 
691337 Merenkulkuhallitus _,,_ 

Merentutkimusalus Aranda 
691345 Merenkulkuhallitus - II -

Yhteysalus Kumlinge 
691352 Merenkulkuhallitus _,,_ 

Yhteysalus Utti 
691360 Merenkulkuhallitus _,,_ 

Vaylaalus Suunta 
691378 Merenkulkuhallitus -"-

Vaylaalus Seili 
691386 Merenkulkuhallitus -"-Vaylll.alus Valvoja 
691394 Merenkulkuhallitus _.,_ 

Vaylaalus Tutka 
691402 Merenkulkuhallitus -"-Vaylaalus Oulu 

) 

I 
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691410 Merenku1kuhal1itus 
Vll.yll!.a1us Let to -

691428 Merenku1kuhal1itus 
Vll.ylllalus Lonna 

690610 Merenku1kuha11itus 
I Merenmittausretkikunta 

690628 Merenkulkuhal1itus 
II Merenmittausretkikunta 

690636 Merenku1kuhal1itus 
III Merenmittausretkikunta 

690644 Merenku1kuha11itus 
IV Merenmittausretkikunta 

690651 Merenku1kuhal1itus 
v Merenmittausretkikunta 

690669 Merenku1kuhal1itus 
VI Merenmittausretkikunta 

690677 Merenkulkuha11itus 
VII Merenmittausretkikunta 

690685 Merenku1kuhallitus 
VIII Merenmittausretkikunta 

690693 Merenku1kuha11itus 
IX Merenmittausretkikunta 

662809 A1tim Control Ky 

Luette1osta poistetaan 

620534 Tukkukauppojen Oy 

(Tlt 465/24/81, 29.4.1981) VT 19/81 

PL 1 58 00141 HELSINKI 

-"-

-"-

_,,_ 

-"• 

-"-

-"-

_,,_ 

_,,_ 

_,,_ 

_,,_ 

Satakunnankatu 7 
78100 VARKAUS 10 

TILIOHJESAANNON SOVELTAMISOHJEIDEN MUUTOKSET 

Ti1iohjesaannon 29§:n soveltamisohjeet on muutettu. (To 173/ 
233/81, 25.3.1981). 

14 

Muutetui1ta kohdi1ta ti1iohjesall.nnon soveltamisohjeet painetaan 
uude11een. Painatusjaosto suorittaa perusjake1un. 

(N:o Tlt 369/233/81. 2.4.4.1981) VT 19/81 

19 
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KANSAINV~LINEN TAVARALIIKENNE, L~NTINEN 

Julkaisuun "Kansainvalista tavaraliikennetta koskevat toimitusoh
jeet, Lantinen" VR 4672, ilmestyy lisalehti n:o 5, joka on voimas
sa 1 . 5. 1981 lukien . Painatusjaosto jakaa lisalehden . 

(Mt 27 . 4 . 81) VT 19/81 

POHJOISMAINEN TAVARATARIFFI (NGTV 9760) 

Pohjoismaisen vaunukuormatariffin lisalehdessa n : o 13 , joka tuli 

voimaan 1 . 5.1981, on sivuilla VR 59 ja VR 64a virheellinen lisaleh
den numero ja voimaantulopaivamaara . Sivulla VR 59 on Lisalehti 11 

1980- 10- 01 ja sivulla VR 64a on Lisalehti 12 1981-01-01 . Molempiin 
korjataan Lisalehti 13 1981-05- 01 . 

(Mt 27 . 04 . 81) VT 19/81 

KANSAINV~LINEN HENKILOLIIKENNE, L~NTINEN 

1 . 5 . 1981 alkaen voidaan ulkomailla kirjoittaa FINNRAIL- PASS- lippuja 
varten oheisen mallin mukainen lippu . Tama lippu ei kelpaa junassa 
matkalippuna, vaan se on vaihdettava varsinaiseen FINNRAIL- PASS- lip
puun joko raja- asemilla : Helsinki , Tornio tai Turku satama tai seu
raavien asemien lipputoimistoissa : Jns , Jy , Kaj, Kern, Kta , Kuo, 01 , 
Pts , Pri , Roi , Tpe , Tku tai Vs . 

(N : o Mt 31650/662/81, 23 . 4 . 81) VT 19/81 
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ULKOMAILLA KIRJOITETTU FINNRAIL-PASS-lippu, joka on vaihdettava 
ennen matkaa varsinaiseen FINNRAIL-PASS-lippuun 

Lipun paal),ys: 

VR 2211 180d0 100000 78-0$ SPS 

Myyntlloimisto 
F6rs6ljnlngull:ille 

Ausgob • .stelle 
Bureau d 'emission 

Paallyksen sisalla oleva T0V-menolippu: 

I 

19 
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AVOIMIA VIRKOJA JA TOIMIA 

Kaksi insin~~ri~ rautatieopistoon kou1utusteht~viin. Opetusa1ana 

on 1~hinn~ veturimieskou1utukseen ja s~hk~a1aan 1iittyvi~ aineita 

sopimuksen mukaan. 

Ha11into-osaston johtaja11e osoitetut hakemukset pa1kkatoivomuksi

neen pyydet~~n toimittamaan koulutusjaostoon 27 . 5 . 1981 menness~. 

Lis~tietoja antaa kou1utusp~~11ikk~, puh. 911-2822. 

Koneinsin~~rin virka (B 1) toistaiseksi rautatieha11ituksen liiken

neosasto11a. Rautatiehal1itukse1le osoitetut kirja1liset hakemukset 

on toimitettava rautatiehallituksen kirjaamoon viimeist~~n 3. p~i

v~~ kes~kuuta 1981 ennen viraston aukioloajan p~~ttymist~. 

Liikennetarkastajan virka (V 28) ja alemman palkkaluokan liikennetar

jan virka (V 26) toistaiseksi rautatiehallituksen liikenneosastolla . 

Rautatiehallituksen p~~johtajalle osoitetut kirjalliset hakemukset 

on toimitettava rautatiehallituksen kirjaamoon viimeist~~n 3. paiv~

n~ kes~kuuta 1981 ennen viraston aukioloajan pa~ttymist~ . 

Kaksi toimistosihteerin virkaa (V 20) ja toimistosihteerin virka 

~ toistaiseksi rautatiehallituksen liikenneosastolla. Liikenne

osaston p~allikolle osoitetut kirjal1iset hakemukset on toimitetta

va rautatiehal1ituksen kirjaamoon viimeist~an 3. p~iv~na kes~kuuta 

1981 ennen viraston aukioloajan paattymista. 
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Oppilaita otetaan 

KONEPAJAKOULUUN 

Valtionrautateiden Pasilan konepajalle otetaan elokuussa 1981 al
kavalle kurssille ammattioppilaita, jotka koulutetaan koneasenta
jan ja levysep&n ammatteihin. 

Koulutus kest~~ 2 vuotta ja oppilaille maksetaan ty~ehtosopimuk
sen mukaista palkkaa . Asunto ja ruoka on oppilaiden itse j&rjes

tett~v~ ja kustannettava. Pa~syvaatimuksena on sen alan ammatti
koulun suorittaminen, jolle pyrkii oppilaaksi . Hakuaika pa~ttyy 15. 
toukokuuta 1981 . 

Hakulomakkeita saa Pasilan konepajalta osoitteella : 
VR Pasilan konepajakoulu, Aleksis Kiven katu 17 A 
00510 Helsinki 51 . 

Tiedustelut pub . 90 - 7073599/rva Vaikkinen. 

Konepajanp&&llikk~ 

NIMITYKSI~ 

L i i k e n n e o s a s t o: 

Asemap&~llikon (V 26) virkaan (Tor) toimistosihteeri (V 20) Leo Jaak
ko Pietil~. 

Yliteknikon (V 23) virkaan ( Pm vr) ylim. yliteknikko (V 23) Seppo 
Ilmari Tuomainen. 

Asemapaallikon (V 21) virkaan (Jsj) liikennemestari (V 16) Seppo Au 
lis Miettunen . 

19 
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Asemap~allikon (V 19) virkaan (Pks) ap . liikennetarkastaja (V 26) 

Paavo Antero Leinonen . 

Toimistosihteerin (V 18) virkaan (Hki) toimistosihteeri (V 15) Peik 
Christian Bengt Lofhjelm, toimistosihteerin (V 18) virkaan (Hki) 
toimistosihteeri (V 15) Anna-Lisa Margaretha Stromberg, toimistosih 

teerin (V 18) virkaan (Hki) toimistosihteeri (V 15) ~ino Marjatta 

Toivanen, liikenneohjaajan (V 18) virkaan (Kr) asemamies (V 10) Guy 

Rafael Dahlqvist, liikennemestarin (V 16) virkaan (Hki) ylim . lii 

kennevirkailija (V 11) Erkki Olavi Palm, toimistosihteerin (V 15) 

virkaan (Ke) toimistovirkailija (V 11) Eliisa Annikki Sulantaus, 

j~rjestelymestarin virkaan (Hki) konduktoori Paul Birger Aunela, 

j~rjestelymestarin virkaan (Hki) kuormausmestari Eino Aukusti Terva
hauta, veturinkuljettajan virkaan (Hki) veturinlammittajat (V 12) 

Hannu Kalervo Heikkila, Martti Tapio Kantola, Reijo Hannu Olavi Sa
rantila, Erkki Juhani Lamminpaa , Pertti Taoio Penger , Leo Ensio Iso

niemi , Esko Olavi Koivistoinen, Veikko Olavi Varenti ja Jussi Pette
ri Huovinen, kuormausmestarin virkaan (Hl) asemamies (V 10) Tauno 

Uolevi Majaoja, kuormausmestarin virkaan (Ke) asemamies (V 10) Kaar 

lo Augusti Kaariainen, konduktoorin virkaan (Hl) kuormausmestari 
Seppo Fredrik Kasper. 

Toimistovirkailijan (V 9) toimeen (Kok) ylim . toimistovirkailijat 

(V 8) Iris Karita Brandt ja Hilkka Kaarina Valimaki , toimistovirkai 
lijan (V 9) toimeen (Sk) ylim . toimistovirkailijat (V 10) Lea Tuu 

likki Salonen ja (V 8) Leena Tuulikki Kankaanpaa , vaununtarkastajan 

toimeen (Yv) ylim . vaununtarkastaja Esko Klaus Brax, koneenhoitajan 

toimeen (Sk) tallimies Kalervo Jaakko Niemela, vaihdemiehen toimeen 

(Sk) junamiehet Leevi Valmar Ensio Karppi, Yrjo Ilonen, Pertti Veijo 

Ilmanen , Pentti Hermanni Paavola ja R{sto Sakari Maki -Valkama , vaih

demiehen toimeen (Kok) asemamies (V 9) Paavo Kalervo Kujanen, vaih 

demiehen toimeen (Vs) asemamies (V 10) Valto Ilmari Rautavirta, 

vaihdemiehen toimeen (Pts) asemamies (V 9) Eino Taavetti Matinniemi, 

junamiehen toimeen (Sk) asemamiehet (V 9) Eino Viljami Hautanen, 

Tapani Matias Lepisto, Martti Jaakko Kojola ja Markus Antero Viita

maki seka asemamies (V 10) Heikki Armas Ristila , junamiehen toimeen 
(Yv) asemamies (V 10) Yrjo Anshelmi Somero, junamiehen toimeen (Kok) 
asemamies (V 9) Uuno Allan Aleksanteri Kattilakoski seka asemamiehet 

(V 10) Karl - Erik Anders Brandt ja Hannu Olavi Keski - Petaja. 

Helsinki 1981 . Vallion painatuskeokus 
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ULKOMAAN VALUUTAN MUUNTOKURSSIT TAVARALIIKENNETTA VARTEN 

Ti1itoimiston sahkee11a n:o 207, 30.4.1981 on kansainva1isessa tavara 
1iikenteessa kaytettavia u1komaan va1uutan muuntokursseja muutettu 
4,5.1981 1ukien seuraavasti: 

100 Ho11annin f1oriinia 174,00 mk 
100 Itavallan shillinkia 27,30 mk 

100 Neuvosto1iiton ruplaa 590,00 mk 
100 Norj an kruunua 77,00 mk 
100 Ranskan frangia 82,00 mk 

100 Saksan Liittotasava11an markkaa= 193,00 mk 

100 Sveitsin frangia 211,00 mk 

100 Tanskan kruunua 61 ,60 mk 
USA:n dollari 4,20 mk 

(N:o Tlt 479/230/81~ 4 . 5.1981) vr· 20/81 
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MATKALIPPUALENNUKSIA 

Pori (lyhint~ tiet~) : 

Suomen Sosialidemokraattinen Puolue 

Matkustajalle myyd~an meno - paluulippu 20 %:n alennuksella ja anne

taan lomake VR 2416 . Matkalippu on lunastettava vahintaan 76 kilo

metrin matkalle menosuuntaan . Matkalipun "Erityislippu"- kenttaan 

merkitaan koodi 96 ja muuten lippu jatetaan rastittamatta . Vastaa

va merkinta on tehtava myos kantaosaan. 

Myynti RAP-j~rjestelman avulla : Kyselysanoman A- kenttaan merkita~n 

aina ensimm~inen kelpoisuusp~iva (jarjestelma hyv~ksyy vain paivat 

02. - 08 . 06 . 1981) sek~ I - kenttaan erikoiskoodi 06 . 

Tulostuu matkalippu , 0onka "otsikko" - teksti kuuluu: 

MENO- PALUULIPPU - 96 
20 % al 

VOIMASSA 02 . 06 . - 08.06 . 1981 
Kautta 

20 

Alennustodistukset tulee jarjest~jan t~yttaa ja varustaa ne erikois 

leimalla . 

Ostetut matkaliput oikeuttavat matkustamaan vain ylla mainittujen 

p~ivien v~lisena aikana (mainitut paivat mukaan luettuina) . 

Alennus ei koske lastenlipuilla eika muilla alennuslipuilla matkus 
tavia . 

(No Mt 31664/646/81, 4. 5. 1981) VT 20/81 
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LIIKENNEALUEJAKO 

Rautatiehallituksen tekem~n p~~toksen (RH 525/011/80, 23 . 12.1980) 

mukaan yhdistet~~n 1.6.1981 lukien Kotkan varikko Kotkan liikenne

alueeseen, Haminan varikko Haminan liikennealueeseen, Kokkolan va

rikko Kokkolan liikennealueeseen, Vaasan varikko Vaasan liikenne

alueeseen, Haapam~en varikko Tampereen varikkoon ja Kuopion varikko 

Pieks~m~en varikkoon sek~ muutetaan rautatiehallituksen 12.9.1979 

tekem~~ p~~tost~ (RH 1109/011/79), jota sittemmin on muutettu 

23.11 . 1979 (RH 1109/011/79) ja 29 . 4 . 1980 (RH 525/011/80) siten, 

ett~ Lahden varikko yhdistet~~n Lahden liikennealueen sijasta Rii 

him~en varikkoon. 

Rautatiehallituksen tekem~n p~~toksen (RH 406/011/81, 24.3 . 1981) 

mukaan yhdistet~~n 1.6.1981 lukien Mikkelin ja Kouvolan liikennealu

eet keskusasemana Kouvola sek~ Pietarsaaren ja Kokkolan liikenne

alueet keskusasemana Kokkola. 

(Yt 22627/011/80, 6.5 . 81) VT 20/81 

JT:N, JTO:N JA JTT :·N KORJAUSLEHDET 

Jt:n korjauslehti 11, Jto:n korjauslehti 18 ja Jtt:n korjauslehti 

35 ovat ilmestyneet ja tulevat voimaan 31.5.81. 

(No Lko 31061/62/81, 6.5 . 81) VT 20/81 
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KAUKOJUNIEN VARAPAIKAT 31.5.1981 ALKAEN 

Varapaikkajarjestelma kasittaa seka makuu- etta istumapaikat. Lii
kennetoimiston RAP-valvojalla on oikeus antaa naita paikkoja etu
kateen. Junan konduktoori voi junan lahdettya harkintansa mukaan 
kayttaa varapaikkoja (virbeiden korjaus, makuupaikkojen myynti) . 

Nama varapaikat korvaavat myos ennen kaytossa olleet sairaspaikat, 

joita varattaessa on otettava yhteys RAP-valvomoon . 

Makuupaikat 

Juna n : o 

13/14 
51/52 
61/62 
63/64 
65/66 
71172 
71/72 
73174 
109/61 
62/110 
109/110 

Istumapaikat 

Juna n:o 

1/2 

3/4 
5/6 

EP 7/8 

Vaunu n:o 

75 
39 
29 

7 
16 
47 
48 

57 
21 
21 
81 

Vaunu n:o 

136 
138 
148, 

587 
584 
121 
124 

Paikat n:o 

31-33 
31- 33 
31- 33 
31- 33 
31- 33 
31- 33 31. 5 . 81 - 30 . 8.81 
31-33 31.8 . 81 - 22 . 5.82 
31-33 
31-33 
31-33 
31-33 

Paikat n:o 

1-2 
1- 2 
1- 2 
1-2 31.5.81 - 30 . 8.81 
1-2 31.8.81 - 22.5.82 
1-2 

175-178 1 lk 
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J una n:o Vaunu n : o Paikat n : o 

11/12 165 1-2 
166 1- 2 

13/14 521 Jns 1- 2 
532 Sl 1- 2 

15/16 182 Sl 9- 10 31.5 . 81 - 31.8.81 
185 Imr 9- 10 " " 
183 1- 2 1.9 . 81 - 22 . 5 . 82 
184 1- 2 " " 

25/26 432 1- 2 
32 555 1- 2 

556 1-2 
33/34 350 Vs 1- 2 

367 Kok 1- 2 
368 " 1-2 
349 Vs 1- 2 
348 Vs 175- 178 1 lk 

41 339 Sk 1- 2 
378 Pm 1- 2 pe 

42 339 1- 2 
43 321 9- 10 
44 318 9-1 0 

321 9-10 su , sv 
45 556 1- 2 
46 321 Sk- Hki 9- 10 

355 Tpe - Hki 9-10 
47/ 48 321 9- 10 
49 361 1- 2 
51/52 485 1- 2 31. 8 . 81 - 22 . 5 . 82 
EP 57/58 101 1- 2 

104 175- 178 1 lk 
61/62 471 1- 2 
63/64 452 1- 2 
65/66 461 1- 2 
67/68 390 Vs 1- 2 

400 Roi 1- 2 
401 Roi 1- 2 
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Juna n ; o Vaunu n;o Paikat n : o 

404 Roi 175- 178 1 lk 
69/70 129 Roi 1- 2 

134 01 175-178 1 lk 
71/72 491 1- 2 

73/74 505 1-2 

75176 411 1- 2 

77178 424 1-2 
425 1- 2 

79/80 590 1- 2 
EP 83/84 111 1- 2 

114 175- 178 1 lk 
go 355 9- 10 
91 358 9- 10 31.8 . 81 - 22 . 5. 82 

92 371 1- 2 

93 355 Jy 9-1 0 pe , su , sv 

358 II 9- 10 
361 Pm 9- 10 

94 358 Jy 9- 10 
361 Pm 9- 10 

95/96 371 1- 2 

97/98 378 1- 2 
101 435 1- 2 
103/104 430 1- 2 
105/108 355 9- 10 
106 435 1-2 
107/102 442 1- 2 

109/110 446 1- 2 

114 321 9- 10 
121/122 202 1- 2 

204 1- 2 
123/124 191 1-2 31 . 5.81 - 31 . 8. 81 

346 9- 10 1 . 9 . 81 - 22 . 5. 82 

125/126 219 1- 2 31.5 . 81 - 30 . 8 . 81 

216 1- 2 31 . 8.81 - 22 . 5.82 

127/128 435 1- 2 

129 430 1- 2 
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J una n:o Vaunu n:o Paikat n:o 

130 242 9- 10 31.5.81 - 30.8.81 

242 9- 10 ma- la 31.8 . 81 - 22 . 5.82 

355 9- 10 su 11 11 

131 242 9- 10 31.5 . 81 - 30 . 8.81 

242 9-10 su- pe 31.8 . 81 - 22.5 . 82 

245 9-10 pe, su, SV n 

132 212 1-2 rna-to 31.5 . 81- 30.8 . 81 

219 1- 2 la ,, 
430 1- 2 pe, su, sv 

349 9-10 rna-to 31.8.81- 22.5 . 82 

216 1- 2 la 11 11 

136 430 1- 2 

141 309 Pri 9- 10 

312 Rma 9- 10 pe, la, su, sv 

321 Sk 9- 10 
142 309 Pri 9-10 

312 Rma 9-10 pe, la, su' SV 

143/144 321 1-2 

145/146 273 1-2 

151/152 430 1- 2 

155 430 Tpe 1- 2 

361 Sk 1-2 oe 

156 430 1- 2 

157 136 1- 2 su, sv 

138 1- 2 su , SV 

355 9- 10 pe 

555 175- 178 rna - to 1 lk 

142 175- 178 su 1 lk 

552 1-2 rna-to 31.8 . 81 - 22 . 'i . 82 

158 136 1- 2 rna 

138 1- 2 rna 

555 175- 178 ti- pe 1 lk 

142 175- 178 rna 1 lk 

552 1- 2 ti- pe 31.8 . 81 - 22 . 5 . 82 
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AVOIMIA VIRKOJA JA TOIMIA 

Valtionrautateiden s~hkoisten toimintojen laajetessa etsimme palve

lukseemme Kouvolan liikennepiirin s~hkoalueelle liikenteen kauko

ohjaus- ja turvalaitteiden suunnittelu-, tyOnjohto- ja valvontateh

t~viin teknikkoa. Teht~vien hoito edellytt~~ tietoliikenne- jaelekt

roniikka-alan peruskoulutusta. Toimipaikkana on Kouvola. Tavanomai

set hakemukset palkkatoivomuksineen pyydet~~n l~hett~mggn 25.5.1981 

menness~ osoitteella: Kouvolan liikennepiirin p~~llikk5, Pl 148, 

45101 Kouvola 10. L~hempi~ tietoja antavat ins Erkkil~ puh. 951-

17231/241 ja ins Lehto puh. 951-17231/301. 

Kondukto5rin virka toistaiseksi Pieks~m~en liikennealueella (Var). 

Liikenneosaston p~~llikolle osoitetut kirjalliset hakemukset on toi

mitettava rautatiehallituksen kirjaamoon viimeist~~ 10. p~iv~g 

kes~kuuta 1981 ennen viraston aukioloajan p~gttymistg. 

Hyvinkaan konepajalle haetaan tyosopimussuhteeseen koneinsin55rig, 

jonka tehtavan~ on toimia levy-, hitsaus- ja vaihdeosaston osastoin

sinoorina. 

Hyvinkaan konepajan p~~llikolle osoitetut kirjalliset hakemukset 

palkkatoivomuksineen pyydetg~n lghett~maan 29.5.1981 mennessg. 

Koneenrakennus- tai konstruktiolinjan suorittanut nuori insinoori 

koneteknilliseen toimistoon rautatiekaluston suunnittelutehtaviin 

seka s~hkoteknikko vahvavirta-asennusten suunnittelu- ja valvonta

teht~viin s~hkoteknilliseen toimistoon. 

Koneosaston johtajalle osoitetut hakemukset palkkatoivomuksineen 

ja todistusj~ljennoksineen pyydet~~n lahett~ma~n rautatiehallituk

sen koneosastoon 29.5.1981 menness~. 

Lisatietoja antavat insinoorin tehtavist~ ki H Tolamo, puh. 911-

2442 ja s~hkoteknikon osalta ki E Saloranta, puh. 911-2480. 
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HIMITYKSIA 

L 1 1 k e n n e o s a a t o : 

Asemap~~llikon (V 21) virkaan (L~) liikennemestari (V 18) Rauha Si 
vi~ Laukas, liikenneohjaajan (V 20) virkaan (Kv) liikenneohjaaja 
(V 18) Tapani Pesu, liikenneohjaajan (V 18) virkaan (Vna) toimisto
sihteeri (V 15) Matti Antero Hiiva, liikennemestarin (V 18) virkaan 
(Mi) toimistosihteeri (V 18) Maija Katriina Malmivuo, toimistosih 
teerin (V 18) virkaan (Kv lpt jt - asiat) asemap~~llikko (V 21) Tarmo 
Ilmari Laitinen, toimistosihteerin (V 18) virkaan (Kv) ylim . toimis
tosihteeri (V 15) Pirjo Kaarina Suuronen, toimistosihteerin (V 18) 
virkaan (Kv) toimistovirkailija (V 11) Erja Anna Pasi, liikennemes
tarin (V 16) virkaan (Mki) liikennemestari (V 18) Juha Clavi Henttu, 
liikennemestarin (V 16) virkaan (Ikr) ylim . liikennevirkailija (V 11) 
Jorma Juhani Koppinen , toimistosihteerin (V 15) virkaan (Imr) ylim . 
puhelinv~litt~j~ (V 8) Bertta Annikki Suikkanen, j~rjestelymestarin 
virkaan (Vna) ylim . j~rjestelymestari Paavo Ilmari Vainikka ja kon

duktoori Aarre Kalervo J~rvenp~~ . veturinkuljettajan virkaan (Imr) 
veturinl~itt~j~ (V 13) Timo Kalervo Tuominen, veturinkuljettajan 
virkaan (Hma) veturinl~mmitt~j~ (V 13) Ilpo Virtanen, veturinkuljet
tajan virkaan (Kta) veturinl~itt~j~ (V 13) Matti Ilmari Heikkil~, 
konduktoorin virkaan (Kv) junamiehet Antti Uuno Juhana Parviainen, 
Pauli Hannes Sakari Iivarinen ja Kyosti Kalervo Ij~s sek~ asemamies 
(V 9) Heikki Utriainen, kuormausmestarin virkaan (Mi) junamies Matti 
Ilmari Hokkanen, vaihdemiesten esimiehen virkaan (Kta) kuormausmes 

tari Vilho Mikael M~kinen . 

Toimistovirkailijan (V 9) toimeen (Hki) ylim . toimistovirkailija 
(V 8) Irma Annikki Elisabet Turunen , toimistovirkailijan (V 11) 

toimeen (Ke) toimistovirkailija (V 9) Mirja Helena Lehtikangas . 

Apulaisasemap~~llikon (V 23) virkaan (Lis tap) liikenneohjaaja 
(V 18) Unto Einari Pehkonen , teknikon (V 21) virkaan (Jns) ylim . 

teknikko (V 22) Hannu Juhani Paavilainen , liikennemestarin (V 18) 
virkaan (Uim) ylim . liikennevirkailija (V 11) Markku Juhani Lehikoi 
nen , toimistosihteerin (V 18) virkaan (Jns) toimistosihteeri (V 15) 
Maija Marjatta Koskinen, toimistosihteerin (V 18) virkaan (Lis) toi
mistosihteeri (V 15) Ari Tapio Kirjavainen , toimistosihteerin (V 18) 
virkaan (Sl) toimistosihteeri (V 15) Arja Sisko Annikki Tynkkynen, 
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toimistosihteerin (V 15) virkaan (Jns) toimistovirkailija (V 9) Seija 
Marjatta Hyvonen, j~rjestelymestarin virkaan (Jns) ylim. j~rjestely 

mestari Taisto Tapio Pesonen, veturinkuljettajan virkaan (Jns) vetu
rinl~mmitt~j~t (V 13) Seppo Tapani K~kela ja Reijo Juhani Ikonen, 
veturinkuljettajan virkaan (Nrm) veturinl~itt~ja (V 13) Mauri Jo

hannes Kokko, veturinkuljettajan virkaan (Sl) veturinlammitt~j~t 
(V 12) Jorma Henrikki Valkonen ja Kari Tapio Sopanen, kuormausmesta
rin virkaan (Jns) asemamies (V 9) Seppo Olavi Silvennoinen, konduk
toorin virkaan (Uim) asemamies (V 9) Yrjo Pekka Johannes Pietarinen, 
polttoainetyonjohtajan toimeen (Jns vr) ylim. tallimies Seppo Sakari 

Koho, vaihdemiehen toimeen (Jns) asemamies (V 9) Martti Heikki Juha
ni Makkonen, junamiehen toimeen (Lis) vaihdemies Pentti Kalevi K~rk

k~inen, junamiehen toimeen (Sl) asemamies (V 9) Raimo Heikki Honka-

nen . 

Vaununtarkastajan toimeen (Vna) ylim . vaununtarkastaja Martti Juhani 

Junnola, junamiehen toimeen (Imr) asemamiehet (V 9) Pauli Ensio Haa
pasalo ja Kari Pentti Aukusti Lyytinen , junamiehen toimeen (Hma) ase 

mamies (V 10) Allan Olavi Siekkinen, junamiehen toimeen (Lr) asema
mies (V 10) Eero Olavi Havo, junamiehen toimeen (Kta) asemamies (V 9) 
Timo Sakari Kallio, junamiehen toimeen (Mi) asemamies (V 10) Juha 
Aarre Kanerva, vaihdemiehen toimeen (Kta) asemamiehet (V 10) Taisto 
Olavi Lepisto, Jorma Juhani Martikainen, Teemu Toivo Villikka, Juha 
Olavi Taskinen ja Matti Juhani Nygren, vaihdemiehen toimeen (Kta) 

asemamiehet (V 9) Esa Tapani Tuomainen ja Olli Tapio Kuokka, vaihde
miehen toimeen (Hma) junamies Erkki Kalervo Majuri ja asemamies 
tV 10) Pentti Juha Antero Posti . 

Veturinkuljettajan virkaan (Hpk) veturinl~mmittaja (V 13) Alpo Juha
ni Jokinen, vaunumestarin virkaan (Tpe) vaununtarkastaja Kauko Mi 

kael Nyman, vaununtarkastajan toimeen (Tpe) vaunumiehet (V 9) Pertti 
Juhani Miettinen ja (V 10) Harri Samuli Rintala, junamiehen toimeen 
(Rma) asemamies (V 9) Pertti Johannes Ajomo . 
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R a t a o s a s t o: ratainsinoorin (S 13) virkaan (Pm rpt) 

vt ratainsinoori Esko Tapani T o r r i , rakennusmestarin 

(V 23)virkaan (Kv ra) rakennusmestari (V 20) Mauno Valter 

L y o m 1 o ja rataesimiehen (V 15) toimeen (Tpe) raidemies 

Seppo Armas L e h t o n e n. 

K o n e o s a s t o : yliteknikon (V23) virkoihin vt. ytkn Rainer 
Juhani Anttila ja tkn Erkki Olavi Henttonen (Tku knp); teknikon 
(V22) virkaan ylim. tkn Olavi Kuronen (Hy knp); ylimliaraiseen kus
tannuslaskijan (V23) toimeen tsiht Lea Hilja Turunen (Psl knp); 
ylimaaraisiin toimistosihteerin (V15) toimiin ylim.tvirk Eeva-Leena 
[1arjatta Heimonen (Psl knp), tvirk Aila Sinikka Haapala ja tvirk 
Haija Anja 'l'uulikki Ilieminen (Tku knp); ylimiiariiiseen toimistovir
kailijan (V13) toimeen ylim.tvirk Anita Tuulikki Rutanen (Psl knp); 
ylimaiir~iseen yliteknikon (V24) toimeen ylim.ytkn Eino Ilmari Myl
lymiiki ja ylimiitirliiseen yliteknikon (V23) toimeen vs.tkn Erkki Albin 
Heiskanen (Pm knp); toimistosibteerin (V18) virkoihin ylim.tsiht 
Belli Anneli Vainikka ja tvirk Kyllikki Loikala (Hy knp); koneinsi
noorin (V29) virkaan vt.ki Pauli Henrik Salmi (Kpt); koneinsinoorin 
(B 1) virkaan ylim. insinoori Heino Armas Salo (Psl knp); ylimiiiiriii
secn insinoorin (V27) toimeen vt.ylim.insinoori Hauno Untamo Maki
nen (Hy knp). 

EROJA 

T a 1 o u s o s a s t o 
Linnea Orte. 

Liikennetarkastaja ap (V23) Kitty Kathie 

R a t a o s a s t o: insinoori (V 26) Ragnar Adolf Fredrik 
B a c k m a n. 

K o n e o s a s t o kemisti-insinoori Markku Jubani Salmela. 
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Koululaisten telttaleiri Vuokatissa 23 - 30 . 6.1981 

VR : n Urheilutoimikunta jarjestaa rautatiehallituksen sosiaali
ja terveystoimiston avustaman telttaleirin rautatielaisten lap 
sille Vuokatin lorna- ja kurssikeskus aAstelissa" 23-30.6.1981. 

Leirille ovat tervetulleita rautatielaisten 12 - 15 vuotiaat tytot 
ja pojat . 

Leirilaiset voivat majoittua joko omissa teltoissa tai lammitet 

tavissa teltoissa lomakeskuksen valittomassa laheisyydessa . Yopy 

mista varten on jokaisella leirilaisella oltava makuualusta ja 

makuupussi tai peitehuopa . Ruokailut tapahtuvat lomakeskuksen 

ruokalassa . 

Leirilaisille jarjestetaan ohjaajien johdolla virkistavaa ja kun 

toa kohottavaa liikuntaa : uintia , eri~aisia pallopeleja , suunnis 
tusta , retkil , illanviettoja jne . 

Leirimaksu on 260 mk , johon sislltyvat majoitus, ruoka ja ohjaus . 

Kirjalliset ilmoittautumiset on lahetettava 8 . 6 . 1981 mennessl 
os . VR : n Urheilutoimikunta , rautatiehallitus ijelsinki . Ilmoittau

tumisessa on o l tava : leirilaisen nimi ja syntymlaika , VR : n palve 
luksessa olevan lidin tai isan nimi, virka tai toimi ja tyoosoite 

VR : lll sekl maininta mahdollisesta omas~a teltasta . Paikat tayte 
taan ilmoittautumisjlrjestyksessa . Hyvaksytyille lahetetaan vas 

tauskirje aidin tai isln tyoosoitteella . - Yhteiskuljetusta ei 

jlrjestetl , joten jokaisen llhtijan on syyta heti varata itsel 

leen makuu - tai istumapaikka juniin . 

VR :N URHEILUTOIMIKUNTA 
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Helsinki 198 L Valtioo ,.Un:atuslceskua 



Toimitus: Rautatiehallitus, 
tiedotuspalvelu puh 3167 

1981 

Painotuotteiden 1uette1o VR 2625 
Ti1iohjes~~nn~n muutos 

N: o 21 
21.5 . 1981 

U1komaan va1uutan muuntokurssit henki1~- ja kiito
tavara1iikenteess~ 

Rahtiluotto 
Liikennepaikkojen v~1imatkat 
Va1tionrautateiden auto1iikenne (VR 2650) 

VR Matkai1u1iput 1981 
Ratapihojen 1iikenn~imiss~~nnot 
Liikennepaikkojen v~1imatkat -ju1kaisu 

Konepa jojen seisonta-atiat v. 1981 
Avoimia virkoja ja toimia 
Eroja 

Paitapuseroiden ti1aaminen ja hinnat 1981 
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PAINOTUOTTEIDEN LUETTELO VR 2625 

1037 . 1 lh/50-3 A5L 

1138.3 

1146 . 8 

1349 

1469 . 1 

1667.1 

1683 

1689 

1692 

2227 

2254 

2289 

poistetaan 

poistetaan 

kpl A4L 

kpl 260xl55 

kpl-2 A4 

kpl A5L 

kp1 A5L 

kpl-3 A4 

lh/50 - 2 B7L 

jl 165x3 " 

kp1 - 4 150- 90 

2316 poistetaan 

Tyokoneen tarkastuspoytakirja 

Runkoluette1on pohja 

Piirin varaston valvontakortti, 
ke1tainen, vise. 

Tiedoksiantotodistus, ruots . 

Tkj 

Lt 

Rt 

Rt 

Lahete Hlt 

Piirustusten ja karttojen inven-
tointikortti Hlt 

Asiakirjan 1ainaus H1t 

Soti1as1ippu, til . Trk T1t 

Paikanvaraus - /koe1omake NOP, 
til . Trk Tlt 

Istumapaikkalippu, matkatoimistot, 
til . Tru (ent. VR 2290.1) T1t 

2644 . 1 kpl ll5x200 Konduktoorin maksutaulukko llA ja 
16a Mt 

Mt 2644 . 2 kpl 

2652 . 4 nide 

115x200 Konduktoorin maksutaulukko 11B 

A5 Kansainvalinen itainen kappale
tavara 

2661.22 nide A4 

2665 poistetaan 

2976 lh/100 

3293 lh/100 

3350 lh/100 

3351 lh/100 

3363.1 kpl 

A5L 

A4 

A4 

A4 

A4 

3368 poistetaan 

3559 1h/30 A3L 

3574 kja A5 

3591 nide 

3591.11 kpl 

3591 . 12 kpl 

3591.13 kpl 

3591 . 14 kpl 

3908.0 

3937 

4349 

jl-~ 

lh/50 

kja 

A5 

A5L 

210xl33 

210xl33 

A5L 

12"x240 

A4 

All 

VR:n sisaiset kirjaintunnukset 

Matkaennakon tosite 

Raiteenkunnossapitokoneen ajan
kayton seuranta 

Terveydenhuoltokeskuksen tilasto 

Terveydenhuoltokeskuksen ti1asto 

Potilaspapereiden 1ainaustosite 

Radiotoimia1an vikailmoitus 

Sahkoveturi - ja junahallin sahko
turvallisuusmaaraykset 

Sahkoratojen kytkinasemien huolto
ohje 

Paikkakortti 

Laitekortti 

Tyyppikortti 

Huol1ontarvekortti 

Tilauslomake 

Raidenosturin tyotilaus 

E±t - vaunun ohjekirja 

Lt 

H1t 

T1t 

Rt 

Tbj 

Thj 

Thj 

Tkj 

Tkj 

Stt 

Stt 

Stt 

Stt 

Stt 

Tmt 

Ri vr 

Psl knp 
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4430 . 21 poistetaan 

4490 kp1 A5L Tyojunien tyoaikai1mo i tus 

4501.1 kp1 A4 Vetovo i mat i 1anne , 1isa1ehti 

4860 kp1 A4 Liikenteenhoitotutkintotodistus 

Si sa11o1taa n uus i tu t painotuotteet : 

2502 . 3 Rautatieha11innon tyojarjestys 

2661. 3 VR : n s i s aisten toimi nt aohjeiden hakemis to 

4615 Luette1o 1ahete tyista ja kannetu i sta tu11i1askuista 

(H1o 129/55/81 , 13 . 5 . 1981 ) VT 21/81 . 

TILIOHJESAANNON MUUTOS 

21 

Lt 

T~ 

He t 

Va1tiovarainministerio on vahvistanut Valtionrautateiden tiliohje

saannon 60 §:n seuraavaksi. 

Muu omaisuuden tarkastus ja valvonta 

60 § 
Varastot on inventoitava vuosittain ja kalusto vahintaan joka kolmas 

vuosi. Muilta osin on omaisuuden tarkastuksessa noudatettava erikseen 

annettuja maarayksia. 

Tarkastuksesta laadittavassa tarkastuskertomuksessa on ehdotettava 

poistettavaksi kadonneet ja kayttokelvottomaksi tulleet e sineet . 

(N:o tlt 508/233/81, 12.5.1981) VT 21/81 
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ULKOMAAN VALUUTAN MUUNTOKURSSIT HENKILO- JA KIITOTAVARALIIKENTEESSA 

Tilitoimiston sahkee11a no 135, 22.4.1981 on Espanjan pesetan 

kurssia muutettu 1.5.1981 1ukien seuraavasti: 
100 Espanjan pesetaa 5,70 mk 

(Tlt 511/230/81, 13.5.1981) VT 21/81. 

RAHTI I.l!OTTQ 

Rajattoman 1uotto-oikeuden kaiki11a liikennepaikoilla omaavien 

asiakkaiden 1uette1osta poistetaan 1.6.1981 1ukien 

660407 Rauma-Repo1a Oy Kalajoen konepaja 
615757 Rauma-Repo1a Oy 
606277 Rauma-Repo1a Oy Kauhajoen ta1otehdas 
610360 Rauma- Repo la Oy Lokomon tehtaat 
615765 Rauma-Repo1a Oy Metsaosasto 
621243 Rauma-Repola Oy Metsaosasto (Uuden ka upun gin) 
613323 Rauma-Repola Oy Parkanon tehtaat 
622548 Rauma-Repo1a- Oy Viipurin vaneritehdas 
638635 Rauma-Repola Oy Witermo 
613711 Rauma-Repola Oy I H. Peura 

(Tlt 517/24/81, 14.~ . 1981) VT 21L81 
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LIIKENNEPAIKKOJEN V~LIMATKAT 

Liikennepaikkojen valimatkat-julkaisun liitteeseen V "Kappaletavara
liikennepaikat " tehdaan 1 . 6 . 1981 alkaen seuraavat lisaykset ja muu 

tokset: 

Lisataan 

Kaipiainen 

Karvoskyla 

Nieminen 

Ruovesi 

Muutetaan 

485 

753 
646 
645 

7 
25 
40 
14 

Kv 2 

Yv 3 
Jns 3 
Tpe 4 

c 24 
D 40 

c 35 
c 75 

- Haapamaen terminaalipiirin kuljetusten uudelleen jarjestelyn joh

dosta Inhan , Keuruun , Killinkosken , Myllymaen , Virtojen ja ~htarin 
merkinnat seuraaviksi: 

Inha 

Keuruu 

Killinkoski 

Myllymaki 

264 - 200 
264 - 280 21 

235 - 200 
235- 240 33 

182-200 
182 - 163 14 

263- 200 
263- 280 21 

Hpk 3 

Sk 5 

Hpk 2 
Jy 4 

Hpk 4 
Tpe 6 

Hpk 3 
Sk 5 

Vain Seinajoen ter 

minaa l ipiirin osoi 
tepaikoilta/lle 

Vain Jyvaskylan ter -

minaalipiirin osoi -

tepaikoil ta/lle 

Vain Tampereen ter-

minaalipiirin osoite-

paikoilta/lle 

Vain Seinajoen ter -

minaa l ipiirin osoi -
tepaikoilta/lle 

D 49 

87 

c 16 
61 

D 66 

131 

c 42 

96 
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Virrat 233 - 200 Hpk 3 c 46 

233- 163 14 Tpe 5 Vain Tampereen ter- 119 

minaalipiirin osoi -

tepaikoilta/lle 

11htari 265 - 200 Hpk 3 c 53 

265- 280 21 Sk 5 Vain Seinajoen termi- 83 

naalipiirin osoitepai-

koilta/lle 

Edella olevien Haapamaen terminaalipiirin kappaletavaraosoitepaikko 

jen osoittamis - ja kuljetusohjeita koskevat muutokset on huomioitu 

"Kappaletavaraliikennepaikat" - kirjasen uudessa painoksessa (1 . 6 . 

1981) ja "Kappaletavaran kuormaus- ja kuljetusohjeissa" (VR 2652 . 1) . 

- Kouran, Maskun, Nousiaisten ja Pyhajoen palvelutasoryhmaa seuraa

vasti: 

Koura 

Masku 
Nousiainen 

Pyhajoki 

D 

c 
c 
c 

Reisjarven ja Toysan liitantavyohyketta ja - kilometreja seuraa

vasti 

Reisjarvi 

Toys a 

Yv 4 
Sk 4 

66 

70 

Kappaletavaraliikennepaikat - kirjanen (VR 3726) 

Kirjasesta on voimassa 1 . 6 . 81 alkaen uusi painos, jota liikennepiirit 

ja liikennealueet voivat tilata painatusjaostosta kappaletavara- asiak 

kaiden seka tavara- asemien tarpeita varten . Sekaannusten valttamisek

si on vanha painos uuden painoksen saamisen jalkeen havitettava . 

Terminaalipiirikilvet (VR 1295) 

Tavara- asemien on korjattava tavaramakasiineissa tai asiakkaiden la
hettamoissa olevat ns . kerailylavojen terminaalipiirikilvet uusitun 

"Kappaletavaraliikennepaikat" - kirjasen mukaisiksi . 
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Terminaalipiirikilvista valmistuu uusi painos kesakuussa, jonka jal 

keen tavara- asemien on uusittava kilvet kokonaisuudessaan tilaamalla 
terminaalipiirikilpi - sarja painatusjaostosta. 

VALTIONRAUTATEIDEN AUTOLIIKENNE (VR 2650) 

Tampereen terminaalipiirissa avataan 1.6.1981 uusi linja n : o 3008 

Tampere - Virrat, joka lisataan liitantalinjaluetteloon seuraavin mer

kinnoin: 

3008 TAMPERE - VIRRAT 

Tampere - Ruovesi 75 - Virrat 119 - Killinkoski 131 

VR Tampere 

Tampereen terminaalipiirin linja n:o 3004 muutetaan seuraaviksi : 

3004 TAMPERE - KOLHO 

Tampere - Orivesi 43 - Hirsila 49 - Korkeakoski 62 - Lyly 72 -

Vilppula 93 - Mantta 93 - Kolho 105 

VR Tampere, linjakuljetukset Tampere - Kolho 

Oy Pohjolan Liikenne Ab Vilppula, jakelu- ja kerailykuljetuk 

set Vilppulassa ja Mantassa 

Seinajoen terminaalipiirin linjan n:o 4009 merkinnat muutetaan seu 

raaviksi: 

4009 SEIN~JOKI - INHA 

Seinajoki - Koura 20 - Sydanmaa 28 - Peraseinajoki 31 -

Alavus 63 - Tuuri 63 - Toysa 70 - ~htari 83 - Inha 87 - Myl 

lymaki 96 

VR Seinajoki 

Jyvaskylan terminaalipiirissa avataan 1 . 6 . 81 alkaen uusi linja n:o 

6108 Jyvaskyla - Haapamaki, joka lisataan liitantalinjaluetteloon 
seuraavin merkinnoin: 

6108 JYV~SKYL~ - HAAPAM~KI. 

Jyvaskyla - Keuruu 60 - Haapamaki 75 

VR Haapamaki 
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VR MATKAILULIPUT 1981 

VR matkailulippuliikenteeseen (VT 13a/81) lisataan: 

MUSEOJUNAMATKAT 

Liikennoidaan vain sunnuntaisin 31 . 5 . 27 . 9.1981 

Matka (tai painvastoin) Aikuinen Alle 12 v. 

Minkio - Jokioirren 5,00 mk 2 , 50 mk 

(N : o Mt 22324/661/81, 12.5 . 1981) VT 21/81 

RATAPIHOJEN LIIKENN~IMISS~~NN~T 

Oulun ratapihojen liikennoimissaantoon on tehty korjauslehti 1 . Sen 

mukaiset muutokset tulevat voimaan toukokuun 25 paivasta 1981 alkaen. 

(N : o Yt 31672/62/81, 12 . 5 . 1981) VT 21/81 

Kokkolan ratapihojen liikennoimissaanto on uusittu. Uusi saanto tu 

l ee voimaan kesakuun 1 paivasta 1981 alkaen , jolloin samal la kumo 

taan lokakuun 1 paivasta 1973 lukien kaytossa ol lut vastaava saanto . 

Koska joistakin uusista Kokkolan liikennoimissaannoista saattaa 

puuttua osia sisal losta (sivuja kaikkiaan 1- 8 ja l iitteita 1- 3) , 

pyydetaan saannot tarkistamaan ja tarvittaessa taydentamaan ti l aa 

malla puuttuvat osat painatusjaostosta . 

(N : o Yt 23065/62/80 , 12 . 5 . 1981) VT 21/81 

LIIKENNEPAIKKOJEN V~LIMATKAT - JULKAISU 

31 . 5 . 1981 l ukien tehdaan jul kaisuun seuraavat muutokset : 

Po i stetaan seuraav~t liikennepaikat : 

Ahjo 

Ahonpera 

Al fa 

Ali-Vekkoski 

Anttila 

El l ila 

Haksi 

Has a 
Herralanmaki 
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Hirviaho Leteensuo Puro 

Hokkanen Linnanpelto Puska 

Honkakoski Mantilo Rasimaki 

Honkala Martinkyla. Saksala 

Isoniitty Mantynen Santti 

Jokiharju Niskos Tanttari 

Jamijarvi Paju Tenkkula 

Kellomaki Palokoski Val kama 

Konka Pohjanmaki Vanikko 

Korvenlaita Poitti Y1 til:i 

Kovesjoki Porvoon keskusta 

muutetaan sarakkeen 5 merkinta Hil Tt merkinnaksi Tt seuraavien lii 

kennepaikkojen kohdalla : 

Epila Nikkila 

Hinthaara Parola 
Kairokoski Piili 
Kankaanpaa Pomarkku 
Kihnio Porvoo 

Kotala Ruosniemi 
Lapinneva Talma 
Niinisalo Virrat 

Vuohijarvi 

poistetaan sarakkeen 5 merkinta Hil, mutta jatetaan sarakkeessa 6 
eleva merkinta "Tt liikennepiirin paallikon luvalla " seuraavien lii

kennepaikkojen kohdalla: 

Harkonen, Korte, Kuurila, Noormarkku ja Vaskuu 

muutetaan sarakkeen 5 merkinta Tt merkinnaksi Hil Tt Ylojarven koh 

dalla 

muutetaan sarakkeen 5 merkinta H Tt merkinnaksi Hrl Tt Huutokosken 

kohdalla 

poistetaan sarakkeesta 6 merkinta "Tt lahtevaa tavaraa varten lpp:n 

erikoisluvalla" Mlntylahden kohdalta 

poistetaan Vuokatin kohdalta Talkkiraide merkintoineen 
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lisa aan Lahnas l ampi - niminen liikennepaiY.ka seuraavin merk innoin : 

1 2 3 4 5 6 
La!lnaslampi 38 Vuokatti 12 . Hpj 244 . Hp k 477 . Hko 350 . 
Lnh 871 Kaj Vkt 12 . Hy 636 . llm 145 . Jy 399 . 

Kon 36 . Jns 257 . Kr 735 . Kv 503 . Lh 565 . 
Ll a 316 . ov 512 . 01 202 . 

Par 387 . Pko 564 . Psl 692 . 
Pm 319 . Pri 671.Ri 624 . 

Sk 51 1. Sij 205 . Tpe 554 . 
Tl 594 . Tku 722 . Vnj 290 . 
Yv 299 . 
Tt Suomen Talkki Oy : tii. 

varten . 

muu tetaan Kuusan liikennepai kan ~erkinnii.t seuraaviksi : 

Ku usa 33 Suolahti 13 . Hil Hpk 105 . Hko 138 . Hy 310 . 

Ku s 706 Jy Jy 27 . Hpj 183 . Ilm 281. Jns 290 . Kr 409 . 
Kon 390 . Kv 291. Lh 353 . 
Ll a 474 . 0v 140 . 01 360 . 
Pa r 27 2 . Pko 192 . Psl 366 . 
Pm 107 . Pri 299 . Ri 298 . 
Sk 223 . Sij 221. Tpe 182 . 
Tl 222 . Tku 350 . Vnj 257 . 
Yv 238 . 
Tt lahtevaii. tavaraa varten 
lpp : n erikoisluvalla . 

muutetaan sarakkeen 1 , 4 ja 5 merkinnii.t Huovintien kohdalla seuraa 
viksi : 

1 

Huovintie 

Hvt 

4 

Tku 52 . Tl 76. 
5 

Hil 

samoin Mellilan kohdalla seuraaviksi: 

Mellila 
Me 

Tku 55 . Tl 73 . Hil 

muutetaan Helsingin ja Sornaisten kohdalla sarakkeessa 6 rii.jii.hdys -
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ainelahetysten osoittamista koskeva merkinta seuraavaksi: 

"Rajahdysainelahetykset on osoitettava kappaletavarana Helsinkiin ja 

vaunukuormina Herttoniemeen" . 

Herttoniemen kohdalle sarakkeeseen 6 lisataan seuraava merkinta : 

"Helsingin liikennealueelle saapuvia rajahdysainevaunuja varten ''. 

muutetaan sarakkeen 2 merkinta merkinnaksi ~v seuraavien liikenne

paikkojen kohdalla : 

Haukivuori , Hietanen , Hiirola , Kalvitsa , Lelkola, Mikkeli, Mouhu , 

Mynttila , Mantyharju , Otava, Outinen, Pitkaaho ja Varpanen 

samoin merkinnaksi ~~k seuraavien liikennepaikkojen kohdal l a : 

Jepua , Kolppi , Kovjoki , Leppaluoto, Pietarsaari , Pannainen j a Uusi 
kaarlepyy . 

1 . 6.1981 lukien Lappeenrannan liikennealueen ja terminaaliaseman nu 

mero on 8 : 

sarakkeen 2 merkinta muutetaan merkinnaksi ~r seuraavien liikenne
paikkojen kobdalla: 

Kaitjarvi 

Lappeenranta 

Lauritsala 

Luumaki 

Pulsa 

Raippo 

Simola 

Taavetti 

Vainikkala 

vastaavasti liitteen V sarakkeessa 2 oleva Tp-luku (9) on oleva 8 . 

Kappaletavaraliikennepaikat - kirjasen (VR 3726) uudessa painovaihees 

sa olevassa painoksessa muutos on huomioitu. 

(N : o Lko 22363/67/81, 7 . 5.1981) VT 21/81 
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KONEPAJOJEN SEISONTA - AJAT V. 1981 

Vuosilomien johdosta ovat konepajojen seisonta - ajat v . 1981 seu 

raavat : 

Pasilan konepaja 

Hyvink~~n konepaja 

Turun konepaja 

Kuopion konepaja 

Pieks~m~en konepaja 

Vaasan koriepaja 

6.7 .-5 . 8 .1981 
6 . 7 . -5 . 8 . 1981 

29 . 6 . - 29 . 7 . 1981 

29 . 6 . -29 . 7 . 1981 
6 . 7 .-5 . 8 . 1981 

6 . 7 .-5 . 8 . 1981 

(Kpt 2652/45/81 , 8.5 . 1981) VT 21/81 

AVOIMIA VIRKOJA JA TOIMIA 

Ylimaarainen apulaisasianvalvojan toimi (V 29) toistaiseksi rauta
tieha11ituksen lainopillisessa toimistossa . Rautatiehallituksen 

paajohtajalle osoitetut kirjalliset hakemukset on toimitettava 

rautatiehallituksen kirjaamoon viimeistaan 10 paivana kesakuuta 

1981 ennen virka- ajan paattymista . 

Helsingin varikon vetokalustohuoltoon, varikkotoimintojen suunnitte 

lutehtaviin haetaan teknikkoa virka- tai tyosopimussuhteeseen . Teh -

tavasta maksettava palkkaus riippuu asianomaisen patevyydesta . 

Liikenneosaston paallikol l e osoitetut hakemukset on toimitettava 
Helsingin varikon paal l ikolle 10.6 . 1981 mennessa . 

Lahempia tietoja antaa vt varikonpaallikko v Alaluusua , puh . 
91 1- 3287 . 
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Toimistovirkai1ijan toirni (V11) ja vahtimestarin toimi (VlO), tois 

taiseksi Hyvinkaan konepajassa . 

Toimistovirkai1ijan toimeen tarkoitetut koneosaston johtaja11e 
osoitetut hakernukset seka vahtimestarin toimeen tarkoitetut Hyvin 

kaan konepajan paa11iko11e osoitetut hakemukset on toimitettava Hy 

vinkaan konepajan paa11iko11e viimeistaan 22 . 6 . 1980 . 

R at a o s a s t o: rakennusmestari Osmo Mikael Huttunen 



PAITAPUSEROIDEN TILAAMINEN JA HINNAT 1981 

Rautatieha11itus on tehnyt Va1tion Pukutehtaan, H~rne~n1inna, kanssa 
vuodeksi 1981 hankintasopirnuksen Va1tionrautateiden 16.12.1980 vah
vistettujen virkapukurn~~r~ysten rnukaisten paitapuseroiden, mist~ 

suoritetaan virkapukuavustus, toirnittarnisesta rautatie1aisi11e . 

Paitapuseroiden hinnat 
Kokonais- Hint a jakaantuu 

hint a VR:n osuus Ti1aajan osuus 

rnk 90 % 60 % 10 % 40 % 

Miesten paitapusero 71,00 63,90 42,60 7,10 28,40 

Naisten paitapusero 69,00 62,10 41,40 6,90 27,60 

Paitapuseroiden ti1aukset tehdaan VR 1ornakkee11a n :o 3903. 

Paitapuseroiden ti1aamiseen oikeutetut virkapukuve1vo11iset saavat 
hankkia ku1uvana vuonna kaksi paitapuseroa, joista toisen perushan

kinta-avustukse11a ja toisen uusintahankinta-avustukse11a. 

Va1tion Pukutehdas pyrkii toimittarnaan ennen hein~kuussa tapahtuvaa 

kiinnio1oaikaansa mahdo11isirnrnan pa1jon paitapuseroita, mutta on 
o1etettavissa, ett~ suurin osa tam~n vuotisista toirnituksista jaa 

1oppukes~an ja syksyyn . 

Paitapuseroiden ti1aamisessa ja ti1aaji11e toimittamisessa noudate 

taan sove1tuvi1ta osin aikaisemminkin virkapukineiden yhteydessa 

kaytettyja menette1ytapoja, mitk~ on ju1kaistu t~t~ vuotta koskevina 

Vira11isissa Tiedotuksissa n :o 51/80. 

(S1t n:o 198/536/81, 15 . 5 . 1981) VT 21/81 
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RUOTSI N KIELEN ILTAKURSSIT RAUTATIEOPISTOSSA 

Helsingin ruotsinkielinen tyovaenopisto on lupautunut jarjesta
maan seuraavat kurssit syksylla 1981 ja kevaalla 1982 Rautatie 
opiston tiloissa : 

Ruotsi 

Ruotsi 

Ruotsi 

2 

3 
4 

Keskustelu 

(Traff- kurssi) 

(Traff- kurssi) 
(lukiotasoinen) 

Kurssit alkavat viikolla 37 ja ryhmat kokoontuvat kerran viikos 

sa myohemmin ilmoitettavina iltoina . Ilmoittautumismaksu 5 mk 

s uoritetaan ensimmaisen kokoontumisen yhteydessa , muuten kurs 
sit ovat maksuttomia . 

Enna kkoilmoittautumisia ottaa vastaan Rautatieopiston kanslia , 

puh . 911 - 2824 15 . 7 . 1981 asti. ,(Rop 73/141/81 , 19 . 5 . 81) VT 22/81 

TILITYSSAANNON MUUTOKSIA 

Tilityssaannon 2. osan (Kotimainen tavaraliikenne ) liitteeseen 

no 1 tehdaan seuraavat muutokset 1.6.1981 lukien: 

Poistetaan Mikkelin ja Pietarsaaren kirjauskeskuksia ja niihin kuulu 

via tilityspaikkoja koskevat merkinnat. 

Muutetaan Kouvolan ja Kokkolan kirjauskeskusten tilityspaikkoja koske

vat merkinnat seuraaviksi. 
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480 Kouvolan kirjauskeskus 
Tili 1064 80-9 

530 Inkeroinen 
485 Kaipiainen 
477 Kausala 
480 Kouvola 
537 Kuusankoski 
546 Mikkeli 

536 Myllykoski 
544 Mantyharju 

312 tokkolan kirjauskeskus 
Tili 1063 12-7 

303 Jepua 
317 Kannus 
312 Kokkola 
316 Kiilvia 
306 Pietarsaari 
305 Pannainen 
304 Uusikaarlepyy 

Muutetaan Rauman kirjauskeskuksen kohdalla eleva merkinta (Rekiste
rointi Porissa) merkinnaksi (Rekisterointi Tampereella). 
(Tlt 524/24/81, 18.5.81) VT 23/81 

AIKATAULUN 148 LISAYS 

Lisays n:o 1 aikatau1uun 148 on i1mestynyt ja jaettu kaiki11e aika
tau1ukirjan ti1annei11e. Lisayksen voimaantu1opaiva on 31.5.1981. 

(Lt 22.5.81) VT 22/81 
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LIITANTATARIFFIN KOROTTAMINEN 

Rautatieha11itus on 12 . 5 . 1981 tekema11aan paatokse11a korottanut 

Va1tionrautateiden kappa1etavara1iikenteen 1iitantarahteja 1 . 6 .1981 

1ukien . Paatoksen mukaisesti rautatieha11itus on vahvistanut 1ii

tantatariffin uudet vahimmat maksut seuraaviksi : 

1 - 44 kg:n 1ahetykset 13 markkaa 

y1i 44 kg : n 1ahetykset 17 markkaa , 

seka muuttnut Tariffisaannon 36 § : n 3 1isamaarayksen seuraavasti : 

36 § 

Lisamaarayksia 

3 . Kappa1etavara1ahetysten 1iitantaku1jetusmaksut maarataan seuraa

vien yksikkohintojen mukaan . 

Yksikkohinta p/kg , kun 1iitantaku1jetusvyohyke on 

6,74 

2 

8 , 18 

3 4 5 6 7 8 

9 , 97 12 . 18 14 , 93 18 , 40 22 , 81 28 , 32 

Maksut on 1askettu va1miiksi tariffitau1ukkoon 28 B. Tau1ukkoa 1aa

dittaessa yksikkohinnoista on vahennetty 1 . 1isamaarayksen mukaiset 

pa1jousa1ennukset . 

Liitantaku1jetusvyohykkeet on maaratty seuraavasti : 

Vyi:ihyke ku1jetusmatka 0 15 km 

2 16 30 

3 31 50 

4 51 80 

5 81 130 

6 131 200 

7 201 290 

8 291 

Tariffisaanni:in 36 §:n 3 1isamaarayksen muutoksen ja 1iitantatariffin 

vahimpien maksujen korotuksen johdosta painetaan Tariffitau1ukkojen 

(VR 2644) tau1ukot 18 , 28 B seka 28 C uude11een . Pai natusjaosto suo

rittaa uude11een painettujen taulukoiden perusjake1un . 

(N : o Mt 22745/646/81 , 18 . 5 . 1981) VT 22/81 
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HELSINGIN PUHELINKESKUKSEN KXYTT~~NOTTO 

Helsingin uuden puhelinkeskuksen ensimmainen vaihe otetaan kayt

t~~n 29.5. - 1.6.1981 valisena aikana. Perjantaina 29.5.1981 klo 
19.00 - 24.00 astuu voimaan seuraavat muutokset: 

1. Valintaaani muuttuu: Yhtajaksoinen aani korvataan morse-S-mer

killa, joka toistuu lyhyin valein (--- --- jne) 

2. Yleisen verkon kaukopuhelut tilataan toistaiseksi numerosta 81, 

ellei puheluluokka edellyta suoraa valintaa. Puheluluokitus 
sailyy toistaiseksi ennallaan. 

3. Selektorisuuntanumerot muuttuvat seuraavasti: 

vanha numero 
Hki - Kr 169 

- Kr 11 1 
- Kkn 165 
- Ri 179 

- Ri 163 

- Ri 121 

- Satama 141 

uusi numero 
111 

101 
112 

113 

115 
103 
116 

Muilta osin tilaajat mukaan lukien numerointi sailyy ennallaan. 

Uuden keskuksen kaytt~~noton helpottamiseksi pyydetaan valttamaan 

perjantaina 29.5.1981 klo 16.00 - 24.00 valisena aikana kaikkia 
VR:n kaukopuheluja. Kiireellisessa tapauksessa, jos ~uhelu ei muu

ten onnistu, pyydetaan ottamaan yhteys Helsingin puhelunvalitta

jalle (numero 81). 

Hairi~ista, jotka mahdollisesti esiintyvat puhelinliikenteessa 

1.6. - 5.6.1981 valisena aikana, pyydetaan Helsingissa ilmoitta

maan numeroon 3303 tai 3305. Taman jalkeen ilmoitukset tehdaan 

normaaliin vikanumeroon 3304. 

Osa RH:n nykyisista puhelimista korvataan nappainpuhelimilla.Pu

helimien jako aloitetaan heti uuden puhelinkeskuksen kaytto~n

oton jalkeen. 

(Stt 2528/434/81, 20.5.1981) VT 22/ 81 

22 
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PAINATUSJAOSTON TOIMINTA KESALLA 1981 

VR:n painatusjaoston (Hyvinkaa) paino on suljettuna 

6 . 7- 24 . 7.1981 vuosilomien johdosta . Sanottuna aikana 

on lahettamo toiminnassa ja toimitukset varastossa 

olevien tuotteiden osalta hoidetaan normaaliin tapaan . 

Painotuotteita tilattaessa pyydetaan suljettunaoloaika 

huomioimaan ja sen johdosta kehoitetaankin tilaamaan 

tarvittavat painotuotteet ajoissa . 

(Tmt 98/55/81 , 18 .5.1981) VT 22/81 

AVOIMIA VIRKOJA TAI TOIMIA 

Liikennetarkastajan (V 29) virka, sijoituspaikkana toistaiseksi 

hallinto-osaston hallintojaosto . Rautatiehallituksen paajohtajalle 

osoitetut kirjalliset hakemukset on toimitettava rautatiehallituk 

sen kirjaamoon viimeistaan 15 paivana kesakuuta 1981 ennen virka

ajan 9aattymista. 

N I M I T Y K S I A 
R a t a o s a s t o : ra tainsinoorin (V 27) virkaan (01 rp t) 

insinoori (V 28) Jouni Juhani Kemppainen . 

E R 0 J A 

R a t a o s a s t o : toimistorakennusmestari (V 23) Matti Tapio 

Heikkila, rakennusmestari Hannu Johannes Nyyssonen ja toimistosih

teeri (V 20) Sirkka Eliisa Aalto. 
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TY~RYHM~RAPORTIT 

Rautatieha11ituksen kirjastoon on 1uovutettu kev~~n 1981 aikana 

seuraavat tyoryhm~raportit : 

Ta1onrakennusten hankeryhm~ (TRH-ryhm~) : 1 . raportti . 

Hki , 1980. - 19 s . 

Ehdotus radantarkastusj~rjeste1m~ksi . Hki , 1980 . - 11 s . , 1 1iite. 

Liikennealueiden ja varikoiden yhdist~minen muihin vastuuyksi 

koihin: Tyoryhm~n raportti . Hki , 1980 - 13 s . , 6 1iitett~ . 

Painatusjaoston organisointise1vitys . Hki , 1980 . - 11 s ., 

3 1iitett~. 

Matka1ippujen takaisinmaksuj~rjestelm~n taydent~minen . 

Hki , 1980 . - 3 s . 

Istuma- ja makuupaikkojen ennakko- ja puhe1intilausj~rjeste1m~n 

kehitt~minen . (Hki , 1980) . - 3 s ., 1 1 i ite . 

Tariffis~~nnon uusiminen henki1o1iikenteen m~~raysten osa1ta 

sek~ opiske1ija1ippuja koskevien m~~raysten v~1jent~inen . 

Hki , 1980 . - 3 s . 

Ku1uttajainformaation 1is~~minen ja sen tason parantaminen ju

nissa ja 1iikennepaikoi11a . Hki , 1980 . - 6 s ., 1 1iite. 

Tekstinkasitte1ytyoryhman 1oppuraportti . Hki , 1980 . - 44 s ., 

4 1iitetta . 

Va1tionrautateiden johtamisen kehittami nen ja tavoite j ohtamis 

projektin raportti . Hki , 1980 . - 38 s ., 12 1iitett~ . 

Junasuorittajien seka kauko- ja junaohjaajien tyoo1osuhde - ja 

terveydenti1atutkimus 1 - 4 . Hki , 1981 . 

Rautateiden paika11is1~ikenteen 1aajuustaso ja kehitt~minen 

1980- 1uvu11a (HEKE) : Tyoryhman 1oppuraportti . Hki , 1981 . 

- 37 s . , 7 1iitetta . 

Kirjanpidon kuvaus 1 - 2 . Hki , 1981 . 

Vaara11isten ja nestem~isten aineiden rautateitse tapahtuvia 

transitoku1jetu~sia tutkineen tyoryhman raportti . Hki , 1981. 

- 9 s ., 1 1iite . 

Raportit ovat 1ainattavissa RH:n kirjastosta . 

(H1o 342/051/81 , 28 . 5.1981) VT 23/81 . 
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TILITYSS~~NN~N MUUTOKSIA 

Pieksamaen kirjauske s kukseen kuuluva tilityspaikka 430 Huutokosk i 
l a kkautetaan ja poist e taan Tilityssaannon 2 . os an liittee s sa n:o 1 
olevasta tilityspa ikkaluettelosta 1 . 6.1981 lukien . 

(N:o Tlt 548/2 3 3/81 , 25.5.1981 ) VT 2 3/81 

LIIKENNEPAIKKOJEN V~LIMATKAT 

23 

1 . 6 .-81 lukien muuttuu Huutokosken ja Joroisen liikennepaikan merkinnat 

sarakkeessa 4 seuraaviksi : 

Huutokoski 

Joroinen 

sar . 4 . 

Pi eks!imaki 31 . 

Pieksam!iki 39 . 
Hko 8 . Par 126 . 

(N : o Lko 22783/67/81) , VT 23/81 . 

1 . 6 . - 81 lukien on Multam!ien koodinumero oleva 986 (sarake 1) . 

(N : o Lko 31904/67/81 , 27 . 5. 1981) VT 23/81 . 

RATAPIHOJEN LIIKENNOIMISS~~NNOT 

Kouvolan ratapihan ti l apainen Liikennoimis saanto on uusittu . Uusi 

saanto tulee voimaan kesakuun 10 . paivana 1981 kello 16 . 00 , jo l loin 

samalla kumotaan marraskuun 1 . paivasta 1976 lukien kaytossa ollut 

Liikennoimi s saanto kaikki ne siihen myohemmin tehtyine lisayksineen 
ja muutoksineen . 

(N: o Yt 22794/62/81, 26 . 5 . 81 ), VT 23/81 . 
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AVOIMIA VIRKOJA JA TOIMIA 

Varastonpaallikon (V25) virka toistaiseksi rautatiehallituksen ta1ousosasto11a. 
Rautatiehallituksen paajohtaja11e osoitetut kirjal1iset hakemukset on toimi
tettava rautatieha11ituksen kirjaamoon viimeistaan 24 paivana kesakuuta 1981 
ennen viraston aukio1oajan paattymista. 

Virkaan nimitetty tullaan sijoittamaan toistaiseksi Pieksamaen paavarastoon. 

Toimistosihteerin (V20) virka toistaiseksi rautatiehallituksen talousosastol1a. 
Talousosaston johtaja11e osoitetut kirja11iset hakemukset on toimitettava rau
tatieha11ituksen kirjaamoon viimeistaan 24 paivana kesakuuta 1981 ennen viras
ton aukio1oajan paattymista. 

Virkaan nimitetty tu11aan sijoittamaan toistaiseksi materiaa1itoimiston varas
tojaostoon varastokirjanpitotehtaviin. 

Varastomestarin (V17) toimi toistaiseksi Pieksamaen paavarastossa. 
Ta1ousosaston johtajal1e osoitetut kirjal1iset hakemukset on toimitettava 
Pieksamaen varaston paa11iko11e viimeistaan 24 paivana kesakuuta 1981 ennen 
viraston aukio1oajan paattymista. 

Rataesimiehen (V 15) toimi , toistaisek si Tampereen ratapiirissa 

(kiskovikojentutkija, hitsausal ue Tampere) . Rataosaston johtajalle 

osoitetut hakemukset on toimitettava Tampereen ratapiirin paal 

likolle viimeistaan 1.7.1981. 
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NIMITYKSI~ 

H a 1 1 i n t o - o s a s t o : liikennetarkast a j an (V 28 ) virkaan 

kamree r i ( V 27) Yrj B Kalevi Nuppola, toimistosihteerin ( V 16) virkaan 
toimistovirkailija (V 13 ) Liisa Kyllikki Jokela. 

K o n e o s a s t o : koneinsinoorin (S14) virkaan ylim. koneinsi 

noori Kari Antero Hassinen (RH/Ktt) , insinoorin (V26) virkoihin ylim . 
ins . Eino Johannes Airaksinen (Tku knp) ja vt . insinoori Keijo Heik 

ki Ylinen (Hy knp) , ylimaaraiseen insinoorin (V27) toimeen vt . ylim . 
insinoori Ilkka Antero Elovaara (Tku knp) ja teknikon (V23) vjrkaan 

teknikko Veikko Uolevi Jarvi (Tku knp) . 
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EROJA 

H a 1 1 i n t o - o s a s t o tarkkaaja Elisabet Pesonen. 

R a t a o s a s t o : rakennusmesta r i Heikki Juhani N u r m e 1 a , 

r akennusmestari Keijo 01avi S i r o n e n , rataesimies (V 15) Kai 

Isak K o h o ja y1im . toimistovirkai1ija (V 8) Pirjo Sisko 

K o r p e 1 a . 

K o n e o s a s t o yliteknikko Pentti Johannes Helin . 
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RAHTILUOITO 
Rajattoman luotto-oikeuden kaikilla liikennepaikoilla omaavista asiak
kaista laadittuun tietokonelistaan tehdaan seuraavat muutokset. 

Luettelosta poistetaan 
632885 Elanto Qsuusliike Aleksanterinkadun Centrum 

Nimenmuutos 
Asiakasnumeroiden 621458, 655894, 655902, 655910 ja 655928 kohdalle 

muutetaan asiakkaan nimeksi Vaasanmylly Oy. 

(N:o tlt 583/241/81, 3.6.1981) VT 24/81 

ULKOMAAN VALUUTAN MUUNTOKURSSIT TAVARALIIKENNETT~ VARTEN 

Tilitoimiston sahkeella no 150, 28 . 5 . 1981 on kansainvalisessa tavara

liikenteessa kaytettavia ulkomaan valuutan muuntokursseja muutettu 

1 . 6.1981 lukien seuraavasti: 

100 Hollannin floriihia 172,00 mk 

100 Belgian frangia 11 '80 mk 

1 Englannin punta 9,00 mk 

100 Italian liiraa 0,38 mk 

100 Itavallan shil l inkia 27,00 mk 

100 Luxemburgin frangia 11 '80 mk 

100 Neuvostoliiton ruplaa 597,00 mk 

100 Norjan kruunua 77,50 mk 

100 Ranskan frangia 80,00 mk 

100 Saksan Liittotasavallan 
markkaa 190,00 mk 

100 Sveitsin frangia 213,00 mk 

100 Tanskan kruunua 61 ' 00 mk 

USA:n dollari 4,40 mk 

(No Tlt 576/230/81' 2.6 . 1981) VT 24/81 
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ULKOMAAN VALUUTAN MUUNTOKURSSIT HENKILO- JA KIITOTAVARALIIKENNETTA 
VARTEN 

24 

Tilitoimiston sahkeella no 151, 28 .5.1981 on kansainvalisessa henki 
lo- ja kiitotavaraliikenteessa kaytettavaa ruplan kurssia muutettu 

1.6.1981 lukien seuraavasti: 

100 Neuvostoliiton ruplaa 597,00 mk 

(No Tlt 577/230/81, 1 . 6.1981) VT 24/81 

POHJOISMAINEN TAVARATARIFFI (NGTV 9760) 

Pohjoismaiseen vaunukuormatavaratariffiin NGTV 9760 ilmestyy lisa

lehti n : o 14, joka tulee voimaan 1.7.1981. 

Lisalehti sisaltaa mm. 

- Ruotsin/Norjan NET-osuuden rahdin korotuksen (n. 11 %) 
- peitemaksujen korotukset Ruotsista mannermaalle 

Painatusjaosto suorittaa lisalehden jakelun. 

(Mt 3 . 6 . 81) VT 24/81 

LISAYS TAVARANLUDKITUSTAULUKKDDN 

Tavaranluokitustaulukkoon VR 2645 aakkoselliseen osaan sivulle 29 

tehdaan seuraava lisays: 

6572 Kontit, uudet, lem .............. 4 

(N:o Mt 23093/646/Bl, 4.6.1981), VT 24/Bl 
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UUSI MALLISEN SOTILAS LIPUN OTTO KOEK~YTT~~N 

Oheisen rnallin rnukainen sotilaslippu (VR 2227) otetaan koekayttoon 

1.7 . 1981 lukien Oulun ja Sodankylan varusk unnissa palvelevian va

rusrniesten lorna- ja kornennusrnatkalippuna . Lippuja kirjoittavat 

edella sanottujen varuskuntien yksikot . 

Lippulornakkeen asi a nornaiseen kohtaan on rastilla (x) rnerkitty lippu

laji, joko rneno - tai rneno-paluulippu (lisaks i lippuun on rastitettu 

rnatkan aihe , lorna- tai rnuu rnatka). Matkalippu on varustettu yksi

ko n nirnileirnalla . 

Uusirnallinen sotilaslippu oikeuttaa rnatkustarnaan siihen rnerkittyjen 

liikennepaikkojen valilfa lyhi nta tieta kaikissa rnatkustajaliiken

teen junissa . Talla sotilaslipulla rnatkustarnine~ ei edellyta soti-

1aspuvun kayttoa . Lippua junassa esittaessaan on varusrniehen sa 

rnanaikaisesti esi t ettava varusrni eskorttinsa . Lippu on henkilokoh

tainen . 

Sotilaslippu ei ke1paa rnatkalippuna jos rno1ernrnat 1ippulajivaihtoeh 

dot lmeno-/meno-palu uli ppu) on rastitet t u tai lajivaihtoehdot on 

rastittarnatta . 

Matkalipun tarkast uksen yhtaydessa uusima1linan soti l as1ippu leima 

taan junassa 1ippulajia osoittavan rastin mukaisesti joko menm1ip

p una tai meno-pa1uu1ipp una . 

SOTILASLIPPU 
MILITARBIUETT 0 0 0 0 0 1 2 --

Lk 
Kl 

~e 
Vitmainen kel · 
poisuutplfvl D Meno 
&etagittig · _ , _ 19 _ Enkel tletlldagen 

SottlaNI'VO )II ntm t Bev. g,.d, o. namn 

D Meno·paluu 
Tur-retur 

YktikOn Ieima D loma Enhetens atlmpel Permiaafon 

D Muu 
Annan 

~:a~:· 
Gil .. , .. , 
e1tlckan 

Ltppu, JOIN on ykatk6n ntmtle•ma. kalpaa lyhtntlttetl yhde .. l veruemtaekot1ln 
kantN. 
Siljetten med enhetene tllmpel glller pA kol1eata vlgen tiiiHmmena med 
be.,lnngakorteL 

(N :o Mt 22762/646/81 , 3 .6 . 1981) VT24/81 
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KONDUXTMRIN JA KULJETTAJAN V~LINEN RADIOPUHELINYHTEYS MATKUSTAJA-
JUNISSA 

Kannettavien radiopuhelimien kaytt5 31.5.1981 alkaen: 

Juna Huom. Juna Huom. 

p 1 EP 58 
p 2 p 59 pe 
p 3 p 60 su 
p 4 p 61 
p 5 pe (pal. su 6) p 62 
p 6 su p 63 
EP 7 p 64 
EP 8 p 65 pe 
p 11 p 66 su 
p 12 p 67 
p 13 p 68 
p 14 p 69 
p 21 p 70 
p 22 p 10 lisar. su 
p 23 p 71 
p 24 p 72 
p 25 la-to (pal. la 76, p 73 pe 

ma-pe 26) p 74 su 
p 26 ma-la p 75 
p 32 su p 76 
p 33 p 77 
p 34 p 77 lisar. pe (pal. la 26) 
p 41 p 78 
p 41 lisar. pe (ed. 97) p 79 pe 
p 42 p 80 su 
p 45 pe (pal. su 32) EP 83 
p 49 pe (pal. su 70) EP 84 
p 51 su-pe p 92 su 
p 52 su-pe p 95 su-pe 

EP 57 p 96 ma-pe 
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p 97 
p 98 
p 101 

p 102 

p 103 
p 104 

p 106 

p 107 

p 109 
p 110 

p 121 
p 122 

p 123 
p 124 

Huorn. 

pe (pal. su 98) 

su 

su-pe 

( ed . pe, su 132) 

su-pe 

(su-pe Tku-Jns) 

(su-pe Jns-Tus) 

P 125 (pal. su-pe 126, la 132) 

P 125 lis~. rna-to (pal. rna-t o 132) 

P 126 su-pe 
p 127 

P 127lis1!r.pe, su (pal. la, rna 136) 
p 128 

p 129 
p 129 

p 132 

p 136 

p 143 
p 144 

p 145 
p 146 

p 151 
p 152 

p 155 

rna-to, la (pal. ti-pe, su 136) 

pe, su (ed. la, rna 103) 

P 155 lis~. pe (ed. 49) 
p 156 

p 157 su-to 

(N:o Yt 22003/435/81 , 3.6.81) VT 24/81 

Juna 

p 158 
H 615 

H 616 

Huom. 

ma-pe 

radion sijoi-
tuspaikka Sk 
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LIIKENNEPAIKKOJEN VKLIMATKA~ 

Virallisissa Tiedotuksissa n:o 21 julkaistuja Haapamaen terminaali
piirin kuljetusten uudelleenj~rjestelyn j ohdosta on Liikennepaikko
jen valimatkat-kirjan liitteeseen V tehty seuraavat t~ydennykset ja 
korjaukset: 

Muutetaan 

- Kolhon merkinnat seuraaviksi: 

Kolho 199 14 Hpk 2 c 22 

merkita~n terminaalipiirinumero seuraavien liikennepaikkojen koh
dalle sarakkeeseen 2 (viivan sijaan): 

Haapam~ki 33 
Inha 21 

Keuruu 33 
Killinkoski 14 
Myllymaki 21 

Virrat 14 
Khtari 21 

Korjauksena ja tasmennyksena Virallisten Tiedotusten numerossa 21 si
vulla 11 olleeseen tiedotukseen Lappeenrannan liikennealueen ja ter
minaaliaseman numeron muuttamisesta 8:ksi ilmoitetaan seuraavaa: 

Luumaen ja Taavetin k a p p a 1 e t a . v a r a o s o i t e p a i k
k o j e n terminaalipiirinumero on oleva edelleen 7 Liikennepaikko

jen valimatkat-kirjan liitteessa V seka Kappaletavaraliikennepaikat
kirjasessa (VR 3726). Liitantakuljetukset tapahtuvat Kouvolasta. 

Joutsenon k a p p a 1 e t a v a r a o s o i t e p a i k a n termi
naalipiirinumero on 8 muualta kuin Imatran terminaalipiirin osoite

paikoilta lahetettaessa, silla liit~ntakuljetus tapahtuu Lappeenran

nassa. 
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RAUTARUUKIN NEUVOSTOLIITON RAUTATEILLE VALMISTAMIEN KONTTIEN 
L~HETT~MINEN NEUVOSTOLIITTOON 

Neuvostoliiton rautateiden ilmoituksen mukaan voidaan n~it~ kont
teja lahetta~ ainoastaan vo- ja vof-vaunuissa ja seuraaville ase
mille: 

Asema 

Belgorod 
Beregovo 
Berezina 
Brest-Severnyj 
Brjansk-Lgovskij 

Darnitsa 
Grodno 
Harkov-Tshervonozavodsk 
Hmelnitskaja 
Kalinin 
Kaliningrad 
haunas 
Kiev-Tovarnyj 
Kishinev 
Koljaditshki (Minsk) 
Lelekovka (Kirovograd) 
Leningrad Tovarnyj-Vitebskij 

Lid a 
Liepaja 
Lipetsk 

iHllerovo 
Mogilev-na Dnepre 
Moskva-tovarnaja 

Pinsk 
Pjarnu 
Polotsk 
Pridatsha (Voronezh) 
Reutsel 
Riga-Pretshu 
Sknilov (Lvov) 

Rautatie 

Juzhnaja 
Lvovskaja 
Belorusskaja 
II 

Moskovskaja 

Jugo-Zapadnaja 
Belorusskaja 
Juzhnaja 
Jugo-Zapadnaja 
Oktjabrskaja 
Pribaltij skaja 
II 

Jugo-Zapadnaja 
Moldavskaja 
Belorusskaja 
Odesskaja 
Oktjabrskaja 
Belorusskaja 

Pribaltijskaja 
Jugo-Vostotshnaja 
II 

Belorusskaja 

Moskovskaja 
Belorusskaja 

Pribaltijskaja 
Belorusskaja 
Jugo-Vostotshnaja 
Odesskaja 
Pribaltijskaja 
Lvovskaja 

zh.d 
II 

II 

II 

II 

II 

II 

II 

II 

II 

II 

II 

II 

II 

II 

II 

II 

II 

II 

II 

II 

II 

II 

II 

II 

II 

II 

II 

II 

II 



Asema 

Suprunovka (Poltava) 
'lallin 
Telegino (Jelets) 
Tsentrolit (Gomel) 
Tsherkassy 
Tshernigov 

Tshernovtsy 
Usatovo (Odessa) 
Uzhgorod 

Vilnjus 
Vinnitsa 
Vitebsk 
Vysoko-Litovsk 

Zhitomir 

- 9 "' 

(N: o Lt 22818/662/81, 1 . 6.81) 24/81 
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Rautatie 

Juzhnaja " 
Pribaltijskaja " 
Jugo-Vostotshnaja " 
Belorusskaja " 
Odesskaja " 
Jugo- Zapadnaja " 
Lvovskaja " 
Odesskaja " 
Lvovskaja " 
Pribaltijskaja " 
Jugo- Zapadnaja " 
Belorusskaja " 
" " 
J ugo- Zapadnaja " 
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VUOKRATUT TAVARAVAUNUT 

Kansioon "Tavaraliikenne" (lorn . VR 3701) kohtaan vuokratut tavara
vaunut tehd~~n seuraavat muutokset: 

Lis~ys 

Stromberg Oy Ab , Kauhajoen tehdas, 61850 Kauhajoki 
svs-vaunu (talkkikuljetus) 

Lt 22692/652/81, 24.4.1981 

svs 199 919 (ss 26 sailioin) 

Muutos 

~emira Oy S~teri, 37600 Valkeakoski 
sorh-vaunut a 30 m3 (rikkihiilen kuljetukseen) 

Lt 22716/652/81 , 28 . 4 . 81 (uusi sopimus) 

196 151- 5 
196 152-3 
196 153- 1 

196 154-9 
196 155- 6 
196 156- 4 

Sopimus lt 23551/652/78, 30 . 11 . 1978 on kumottu. 

(N : o Lt 22811/640/81 , 1 . 6 . 81) VT 24/81 
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RADIOPUHELIMEN K~YTTOOHJEET 

Radiopuhelimen kayttBohjeet -julkaisuun on tehty korjauslehti 2, jol
la linjaradiojarjeste l maa (kohta A 1) koskevat kayttoohjeet on koko
naisuudessaan uusittu . 

Uudet kayttoohjeet tulevat voimaan heinakuun 1 paivasta 1981 alkaen . 

Korjauslehti 2: n perusjakelun hcitaa painatusjaosto . 

(N:o Yt 31947/43/81 , 3 . 6 . 81) VT 24/81 

RATAPIHOJEN LIIKENNOIMISS~~NOT 

Kesakuun 22 paivana 1981 tulee voimaan Helsingin ratapihojen l iiken
noimissaanto (Osa I), joka koskee matkustajaratapihaa , Toolon rata
pihaa , Pasilan jarjestely- ja tuloratapihaa seka Ilmalan , Oulunkylan 
ja Vallilan ratapihoja . 

Samasta ajankohdasta lukien kumotaan Helsingin ja Pasilan rat a piho
jen aikaisemmat liikennoimissa~not seka myos kaikki mainittu j en ra
tapihojen ja Ilmalan ratapihan liikennBimisesta annetut valiaikai set 

maaraykset . 

(N : o Lko 31946/341/81, 3 . 6 . 81) VT 24/81 
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AVOIMIA VTRKOJA JA TOIMIA 

Terveyso1ojen tarkkaajan virka (V 21) toistaiseksi ha11into-osaston 
terveydenhuo1tojaostossa. Ha11into-osaston johtaja11e osoitetut 
kirja11iset hakemukset on toimitettava rautatieha11ituksen kirjaa

moon viimeistaan 6. paivana heinakuuta 1981 ennen virka-ajan paat

tymista. 

Rautatiehal1ituksen kou1utusjaostoon haetaan insinBoria tai teknik

koa tehtavanaan osal1istua konepuo1en kou1utukseen ja kou1utuksen 

kehittamiseen rautatieopistossa. Tehtavaan valittava tu1ee toimi
maan lahinna veturinku1jettajakurssei11a, joten veturinku1jettajan 

patevyys katsotaan eduksi. Ha11into-osaston johtaja11e osoitetut 

hakemukset pa1kkatoivomuksineen pyydetaan toimittamaan kou1utus

jaostoon 31.7.1981 mennessa. Lisatietoja antaa kou1utuspaal1ikko, 

puh. 911-2822. 

Toimistosihteerin virka (V 21) toistaiseksi Pieksamaen 1iikennepii

rissa (1 yleinen ryhma). Liikenneosaston paa11ikolle osoitetut kir

ja11iset hakemukset on toimitettava rautatieha1lituksen kirjaamoon 

viimeistaan 8. paivana heinakuuta 1981 ennen viraston aukio1oajan 

pM.ttymista. 

Kaksi tyosuhteisen rakennusmestarin tointa, toistaiseksi Joen
suun ratapiirissa Joensuun rata-alueella (Joensuu). 

Halukkaita pyydetaan ottamaan 26.6.1981 mennessa yhteytta lahem
pia neuvotteluja varten Joensuun rata-alueen paallikkoon, puh. 
973-31451/340 tai VR:n puh. 901-340. 



- 13 -

NIMITYKSIA 

R a t a o s a s t o: toimistosihteerin (V 18) virkaan (Hki rpt) 
toimistovirkailija Leena Katri Virpi; toimistovirkailijan (V 9) 
toimiin (Hki rpt) ylim.toimistovirkailija Terttu Hellevi Malila, 
(Kv rpt) ylim.toimistovirkailija Eija Elsa Kaarina Majuri ja 
(Ri ra, Hy) tilap.toimistovirkailija Pirkko Marjatta Ylinen. 

EROJA 

R ~ t a o s a s t o: rataesimiehet (V 15) Basilius Nyronen ja 
Rauni Ensio Pesu. 
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RAUTATIEOPILLISEEN KURSSIIN LIITTYV~T TUTKIELMAT 

Rautatieopillisella kurssilla 1/81 on laadittu seuraavat tutkiel 
mat : 

1 Sahkoratapylvasperustuksien kallistumien ja painumien toteami 
nen ja niiden kunnossapidolle aiheuttamat toimenpiteet 
(Lasse Blomberg Rto/Raj) 

2 Sahkoalueiden kustannukset turvalaitteiden huollossa yksikkoa 
kohti v . . 1980 (Pertti Hara Hki sa/Ri) 

3 Pienen vastuuyksikon toiminta (Pauli Hilli Lh vr) 

4 Veroasiain hoito ja siina esiintyvia ongelmia VR : n kiinteis 
toissa (Kyosti Hyvarinen Kv rp) 

5 Lantisen tavaraliikenteen rahdinlasku - ja tilitysjarjestelma 
(Yrsa Haggkvist To/Tlt) 

6 Ratapiirin tekninen suunnittelu (Tapio Hakkinen Pm rp) 

7 Energiansaasto VR : n kiinteistoissa (Raimo Isokaanta Sk rp) 

8 Pohjatutkimukset VR : n rakennushankkeen osana (Seppo Jaatinen 
Rto/Gtj) 

9 Tarkastelua Fin- lavanvaihtojarjestelmasta (Salme Jussila Tl la) 

10 Kiinteistotoimesta ja siihen liittyvasta raportoinnista 
(Matti Kokko Rto/Rt) 

11 Yksityisten omistamien vaunujen ja vauriokorjausvaunujen kustan
nusten keraaminen Pieksamaen konepajassa (Eero Kuntonen Pm knp) 

12 Itaisen transitoliikenteen liitannaisilmioita (Juhani Lehtinen 
Kv lp) 

13 1 Junaliikenne- ja vaihtotyovaurioiden tutkinta ja sen merkitys 
(Pertti Lintula Lko/Yt) 

14 Liikennealueiden yhdistaminen (Mikko Matinlassi Roi la) 

15 Vaununseuranta (Seppo Miettinen To/Tkt) 

16 Konduktoorikoulutus. Kurssit on mista oppilaat (Eero Makinen 
Yv la) 

17 Dia- sar j a ja kasikirjoitus Pieksamaen liikennepiiri toimii -
palvelee -kuljettaa (Kauko Nevalainen Pm lp) 

18 Miten hoidetaan tavaraliikenteen vaihtotyot Joensuun nykyisen 
jarjestelyratapihan ollessa pois kaytosta (muutostyonalaisena) 
(Lauri Niiranen Jns lp) 



- 3 -

19 Liikkuvan ka1uston investointihankkeet ja niiden toteuttamisen 
seuranta (01avi Si1e Ko/Koy) 

20 Autojen ja muiden 1iikennev~1ineiden sek~ tavaran kasitte1y-
1aitteiden kunnossapitokustannusten seuranta Pieksamaen lii 
kennepiirissa (Ai1a Soikke1i Pm 1p) 

21 Rautatieha11ituksen keskusarkisto (Kirsti Torniainen H1o/H1t) 

22 Keravan uusi tavaraterminaa1i (Toivo K Vainio Ke 1a) 

25 

23 Turun vaihtoty5suunnitte1un kehittaminen (Keijo Wessman Tku 1a) 

24 Ou1un hitsausa1ueen a1uetason organisaation rakenne, tehtavajako 
ja paatoksentekova11an muutos (Risto Vi1en 01 rp) 

Tutkie1mat asetetaan Va1tionrautateiden kaytt5on ja toimitetaan RH : n 
kirjastoon, josta niita on mahdo11isuus tarvittaessa 1ainata . 

(N : o Rop 8/141/81, 8 . 6.1981) VT 25/81. 

VIRKAMATKAN KOKONAISKUSTANNUSTEN ARVOSTELU 

Voimassao1evan valtion virkamiesten matkakustannusten korvaamisesta 
tehdyn virkaehtosopimuksen 5 §:n mukaan on virkamatkan kokonaiskus 

tannuksia arvoste1taessa otettava huomioon myos ku1kuneuvon kaytta
mise1la mahdo11isesti saavutettu ajan saasto. Vastaava kohta sisa1-
tyy myos u1komai11e tehtyjen virkamatkojen kustannusten korvaamis 

sopimukseen seka va1tioneuvoston paatokseen va1tion tyontekijoiden 

matkakustannusten korvaamisesta . 

Ede11a o1evan johdosta rautatieha11itus on maarannyt, ett~ ajan 
saaston hinnoitte1un perusteena kaytetaan asianomaisen henki1on yk

sinkertaista tuntipa1kkaa . Saastynytta aikaa 1askettaessa ei kuiten

kaan oteta huomioon sita yoajan (21.00 - 6 . 00) osuutta, jo11oin 

asianomaise11a on kaytettavissaan nukkumismahdo11isuus esim . makuu

vaunussa, 1aivassa tai hote11issa. 

(N:o RH 719/117/81, (H1o) 8.6.1981) VT 25/81. 
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TYOAIKALAIN 6 § : n ALAISTEN TYtlAJAN LYHENTKMINEN 

Tyoaikalain alaisia virkamiehia koskevaan tyoaikasopimukseen on 
19.3 . 1981 tehdylla virkaehtosopimuksella lisatty lOa § , jolla 

eraiden tyoaikalain 6 § : n alaisten virkamiesten tyoaikaa on lyhen

netty 8 . 3 . 1981 alkaneesta tyojaksosta lahtien . Pykalan soveltami 
sesta on valtion tyomarkkinalaitos antanut ohjeet , jotka Valtion
rautateille sovellettuna, samoin kuin laitoskohtaiset selvennyk

set , ovat sisalloltaan jaljempana esitetyn mukaiset . 

Valtion tyomarkkinalaitoksen ilmoituksen mukaan voidaan sopimuk

s en l Oa § : n 7 momentin 5 kappaleessa sanottu rahakorvaus ensimmai 

selta laskentakaudelta , mikali sita ei vaikeudetta voida suorittaa 

sopimuskohdan mukaisessa ajassa, suorittaa kuukautta myohemmin 
kuin sopimuskohta edellyttaisi . 

Tyoajan lyhentamisen yhteydessa ei tyoaikasopimusta eika sen so 

veltamis ohjeita ole muilta osin muutettu , joten esim . vuorotaulu

jen noudattamista koskeva ohje on edelleen voimassa . 

Kyse inen tyoaikasopimuksen lOa §, em . soveltamisohjeet ja selven

nykset painetaan ja jaetaan ensi tilassa painatusjaoston toimesta 
liitettavaksi julkaisuun "Tyoaikalain alaisten valtion virkamie$

ten tyoaikasopimus (virkaehtosopimus) ja sen soveltamisohjeet Var 
tionrautateilla" (VR 2615 . 2) . (Kansio : VUOSILOMA JA TYtiAIKA) . 

TYOAIKALAIN ALAISIA VIRKAMIEHIK KOSKEVA TYtiAIKASOPIMUS 

10 a § Kolmivuorotyota tai siihen rinnastettavaa muuta periodi
tyota tekevien tyoaikalain 6 § : n alaisten virkamiesten 

tyoajan lyhentaminen 

' l . Kolmivuorotyota tai siihen rinnastettavaa saannollisesti 

kaikkina vuorokauden aikoina tehtavaa muuta periodityota 

tekevan tyoaikalain 6 § : n alai sen virkamiehen tyoajan ly 

hentamisesta on voimassa mita tassa pykalassa on sanottu . 

Tama pykala ei koske virkamiesta , jonka tyoaika on saan

noksin, maarayksin tai sopimuksin taikka muutoin tosiasi
allisesti jarjestetty enintaan 114 tyotunniksi tyojaksos 

sa . Tama pykala ei myoskaan koske virkamiesta, jonka pal

velussuhde ei kesta yhdenjaksoisesti vB.hintaan kolmea kuu

kautta. 

2 . Tyoaika lyhennetaan , saannollista tyoaikaa seka korvaus 
ten ja lisien maksuperusteita muuttamatta seuraavasti . 
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3. Tyoajan 1yhentaminen toteutetaan antama11a virkamiehel1e 

vapaa-aikahyvityst~ enint~~n 6 tuntia t~ytt~ tyojaksoa 
(120 tuntia) kohden siten kuin j~1jemp~n~ t~ss~ pyk~1~ssa 

on sanottu. 

4. Niita 8 - 10 §:ssa tarkoitettuja arkipyh~tyojaksoja, joi

den sa~nno1linen tyoaika ja tyoaika mainittujen pyk~1ien 

mukaan on 1yhennettava , ei vapaa-aikahyvitysta 1askettaes

sa oteta huomioon. 

5. Virkamies , joka on tyojaksossa tehnyt tyota y1i 114 tunt~ 

joista vahintaan 22 tuntia on y5tyo1isaan oikeuttavia tun

teja, on oikeutettu 114 tyotunnin y1ittavan tyoajan maa

raiseen vapaa-aikahyvitykseen. Vapaa-aikahyvityksen maara 

tyojaksossa on kuitenkin enintaan allaolevan taulukon mu

kainen. 

Yotyolisaan oikeuttavien 
tuntien maara tyoJaksossa 

30 t tai enemman 
vahintaan 28 - al1e 30 t 

vahintaan 24 - a11e 28 t 

vahinta~n 22 - al1e 24 t 

a11e 22 t 

Va~aa-aikahyvityksen 
en1mmaismaara tyoJaksossa 

6 t 

5 t 

4 t 

3 t 

0 t 

' 

Jos virkamies ei ole o11ut tyossa koko tyojaksoa 22 § :n 

1 momentissa tarkoitetusta syysta (keskeytynyt tyojakso) , 

oikeus vapaa- aikahyvitykseen maaraytyy 1iitetau1ukon 7 mu

kaisten suhtee1listen tuntinormien perusteel1a . 

6 . Silt~ ajalta , jolta virkamies on oikeutettu y1ityokorvauk

seen, ei anneta vapaa-aikahyvityst~. Valtionrautateil1a 

seka posti- ja lennatin1aitoksessa annettava yotyon aika

hyvitys otetaan huomioon edellisessa momentissa tarkoitet 

tua vapaa- aikahyvitykseen oikeuttavaa aikaa 1askettaessa . 

Mikali tyovuoro tai sen osa on peruutettu siten, ett~ pe

ruutuksesta on jlmoitettu virkamiehe11e myohemmin kuin 24 

tuntia ennen peruutetun vuoron tai vuoronosan alkua, ja 

peruutus ei ole tapahtunut virkamiehen suostumukse1la, 

merkit~an peruutettu aika keskeytyspaiviksi noudattaen, m~ 
ta 8 momentin toisessa kappaleessa on sanottu . 

7 . Vapaa-aikahyvitys oikeuttaa vastaavan pituiseen vapaa- ai-

25 
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kaan. Vapaa-aika annetaan viraston tai laitoksen m~&r~~
m~n~ ajankohtana yhdess~ tai useammassa erassa, kuitenkin 
viimeistaan puolen vuoden kuluessa nelja tyojaksoa kasit

tavan kauden (laskentakauden) paattymisesta. 

Vapaa- aikahyvitys tasoitetaan taysiksi tunneiksi laskenta

kausittain siten , etta puolta tuntia lyhyempi aika jate

taan huomioon ottamatta seka puoli tuntia ja sita pitempi 

aika korotetaan lahimmaksi taydeksi tunniksi . 

Vapaa- aika tulee antaa vahintaan tayden tyovuoron mittai

sissa osissa. 

Taman momentin perusteella annettavan vapaa- ajan alkamis

ajankohdasta on ilmoitettava virkamiehelle viimeistaan ka~ 

si viikkoa etukateen . 

Mikali vapaa- aikaa ei voida jarjestaa, maksetaan kultakin 

vapaa- aikahyvitystunnilta 25 %: lla korotettu yksinkertai

nen tuntipalkka . Tuntipalkka maaraytyy sen tyojakson mu~ 
kaan, jonka yhteydessa korvaus maksetaan. Rahakorvaus suo 

rite taan mahdollisimman nopeasti sen jalkeen kun on todet 

tu , etta vapaa-aikaa ei voida jarjestaa, kuitenkin viimei~ 

taan laskentakauden paattymista seuraavan kalenterikuukau

den loppuun mennessa . 

Edella tassa momentissa tarkoitetuista maaraajoista seka 

siita minka mittaisissa osissa vapaa- aika annetaan voidaan 

poiketa virkamiehen suostumuksella . 

8. Vapaapaivat , jotka annetaan 7 momentin perusteella , ovat 

22 § : ssa tarkoitettuja keskeytyspaivia . 

Keskeytyspaivien lukumaara vapaa- aikahyvityksen laskemista 

varten maaraytyy 22 § : sta poiketen siten , etta tyojaksossa 

vapaa-aikana annetun vapaa- aikahyvityksen tuntimaar~ jae

taan 5 tunnilla 43 minuutilla . Jos jakojaannos on vahin
taan 2 tuntia 52 minuuttia , katsotaan myos se keskeytyspai 

vaksi. 

Nailta vapaapaivilta maksetaan yleisen virkaehtosopimuksen 

35 §:n 2 - 4 momentissa tarkoitetun vuosilomalisan maar~i
nen lisa. Lisa suoritetaan mahdollisimman nopeasti vapaa

p~ivan jalkeen , kuitenkin viimeist~an sen tyojakson lisa
palkkioiden yhteydessa, johon vapaapaiva sisaltyy . 



TAULUKKO 7. TYtlAJAN LYHEN!'iiMINEN TYtlAIKALAIN 6 §:n MUKAISESSA TYtlSS)( ERJUssl( TAPAUKSISSA (Tyoaikasopinuksen 10 a §) . 

I 
Laskenta 
p1livien 
1uku-
mW:ira 

1 

2 

3 
4 

5 

6 

7 
8 

9 
10 

11 
12 

13 
14 

15 
16 
17 
18 

19 

20 

21 

Y1:ity1:iedel1ytyksen suhtee11iset tuntinormit 
II III N rv 
Yotyokynnys Yotyokynnys Y1ity1:ikynnys Yotyokynnys 
22 t 24 t 28 t 30 t 

1 t 00 min 1 t lO min 1 t 20 min 1 t 20 min 

1 00 1 10 1 20 1 20 

3 DO 3 20 4 00 4 10 

3 00 3 20 4 00 4 10 

3 00 3 20 4 00 4 10 

6 10 6 50 8 00 8 30 

6 10 6 50 8 DO 8 30 

6 10 

9 20 

9 20 

9 20 
12 30 
12 30 

12 30 

15 40 
15 40 
15 40 

18 50 

18 50 

18 50 

22 00 

6 50 

10 10 
10 10 

10 10 

13 40 
13 40 

13 40 

17 00 
17 00 
17 00 

20 30 

20 30 

20 30 

24 00 

8 00 

12 00 

12 00 

12 DO 

16 00 
16 00 
16 00 

20 00 

20 00 
20 00 

24 00 

24 00 

24 DO 

28 00 

8 30 

12 50 

12 50 

12 50 

17 00 
17 00 
17 00 

21 20 

21 20 
21 20 

25 40 

25 40 

25 40 

30 00 

VI 
Vapaa-aikahy-
vi tyksen suh-
tee1linen tyo-
tuntinormi, 
jonka tultua 
ylitetyksi hy-
vitykseen oi-
keuttava tyo-
aika lasketaan 

5 t 26 min 

10 51 

16 17 
21 43 

27 09 

32 34 
38 00 

43 26 

48 51 

54 17 
59 43 
65 09 

70 34 

76 00 
81 26 

86 51 
92 17 

97 43 

103 09 

108 34 

114 00 

VII 
Suhtee11inen 
tyotunt inormi , 
jonka tu1tua 
ylitetyksi yli-
tyokorvaukseen 
oikeuttava tyo-
aika lasketaan 

5 t 43 min 

11 26 

17 09 

22 51 

28 34 

34 17 
40 00 

45 43 

51 26 

57 09 
62 51 

68 34 

74 17 
80 00 

85 43 

91 26 

97 09 
102 51 

108 34 
ll4 17 

120 00 

Vapaa- aikah rvityksen enirrml:lismW:irat 
VIII 
Yotyokynnys 
22 t 

17 min 

35 
52 

1 t 08 

1 25 

1 43 

2 00 

2 17 

2 35 

2 52 
3 00 

3 00 
3 00 

3 00 

3 00 

3 00 

3 00 
3 00 

3 00 

3 DO 

3 00 

IX 
Yotyokynnys 
24 t 

17 min 

35 

52 
1 t 08 

1 25 

1 43 

2 00 

2 17 

2 35 

2 52 

3 08 

3 25 

3 43 
4 00 
4 00 

4 00 
4 00 
4 00 

4 00 

4 00 

4 DO 

X 
Y1:ity1:ikynnys 
28 t 

17 min 

35 
52 

1 t 08 

1 25 
1 43 

2 00 

2 17 

2 35 
2 52 

3 06 

3 25 

3 43 
4 00 

4 17 
4 35 
4 52 

5 00 

5 00 

5 DO 

5 00 

XI 
Yotyokynnys 
30 t 

17 min 

35 

52 
1 t 08 

1 25 
1 43 

2 00 

2 17 

2 35 
2 52 

3 08 

3 25 

3 43 

4 00 

4 17 

4 35 
4 52 

5 08 

5 25 

5 43 

6 00 1\l 
U1 
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SOVELTAMISOHJEET 

l rnomentti 

Tyoajan lyhent~minen koskee kolmivuorotyota tai siihen rinnastet

tavaa s~~nnollisesti kaikkina vuorokauden aikoina tehtavaa muuta 

periodityot~ tekevia sellaisia tyoaikalain 6 §:n alaisia virka

miehia , joiden tyovuorot on jarjestetty ennalta laaditun tyovuo

rotaulukon mukaisesti. Kolmivuorotyohon rinnastettavaksi katso

taan sellainen s~~nno11isesti kaikkina vuoroka uden aikoina teht~

v~ periodityo, joka yotyon maar~n ja tyovuoron a1kamisaikojen 

osa1ta on verrattavissa ko1mivuorotyohon . 

Tyoajan 1yhentaminen ei koske: 

1 . tyoaika1ain 5 §:n a1aisia virkamiehia 

2 . ta1onmiesten tyoaikasopimuksen a1aisia virkamiehi~ 

3 . virastotyoaikasopimuksen alaisia virkarniehia 

4 . niit~ tyoaika1ain 6 §:n a1aisia virkamiehia, 

- joiden tyoaika on saannoksin, m~arayksin tai sopimuksin, 
taikka muutoin tosiasia11isesti jarjestetty eninta~n 114 

tyotunniksi tyojaksossa 

- joiden tyovuorot ovat ke11o 06.00 - 21.00 va1isena aikana 

- jotka tekevat ainoastaan yksivuorotyota yotyon maarasta 
riippumatta 

- joiden pa1ve1ussuhde ei kesta yhdenjaksoisesti vahintaan 

ko1mea kuukautta . 

2 momentti 

Tyoajan 1yhentaminen ja siita johtuva vapaa- aikahyvitys eivat ai 

heuta muutoksia voimassaoleviin saanno11isiin tyoaikoihin eivat

k~ y1i- ja 1is~tyokorvausten maksuperusteisiin . Tyoajan 1yhent~

minen ei aiheuta muutoksia myosk~an tyovuorotau1uihin , jotka laa

ditaan ede11een siten , etta s~anno11inen tyoaika tyojaksossa on 

120 tuntia. (VR:lla on noudatettavissa ede11een 13 ~ 5 mom.) 

4 momentti 

Tyoaikasopirnuksen 8 - 10 §:ssa tarkoitettujen arkipyh~tyoviikko

jen 1yhennetyt tyojaksot, myos keskeytyneet, j~avat vapaa-aika

hyvityksen kertymisen seurannan ulkopuo1e11e . Mik~li t~llaisessa 
tyojaksossa ei toteudu lyhennetty tyoaika arkipyh~n tai muun juh-
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lapaivan sattuessa lauantaiksi tai sunnuntaiksi , tyojakso kuiten
kin otetaan huomioon vapaa-aikahyvitysta laskettaessa. 

Arkipyhatyojaksot sisallytetaan sopimuksen 7 momentissa sanottuun 

laskentakauteen, olipa arkipyhajakson tyoaika lyhennetty tai ei . 

5 momentti 

Oikeus vapaa- aikahyvitykseen lasketaan kultakin tyojaksolta erik

seen. 

Vapaa- aikahyvityksen saaminen ja sen maara riippuvat yhtaalta 

tyojaksossa tehdyista tyotunneista ja toisaalta siina tehdyista 

yotyolisaan oikeuttavista tyotunneista. Mikali jompi kumpi maini 
tuista edellytyksista ei tayty, virkamies ei saa kyseessa oleval
ta tyojaksolta vapaa- aikahyvitysta . 

Taydessa tyojaksossa (tyojakso , jossa ei ole keskeytyspaivia) va

paa- aikahyvitys lasketaan 114 tyotuntia ylittavalta osalta edel

lyttaen , etta tyojaksossa on vahintaan 22 tuntia yotyolisaan oi
keuttavia tyotunteja . Jos tyojaksossa tehtyjen tyotuntien luku

maara ei ylita 114 tuntia tai tyojakson yotyolisaan oikeuttavien 

tyotuntien lukumaara alittaa 22 tuntia , oikeutta vapaa- aikahyvi 
tykseen ei ole . 

Yotyolisaan oikeuttavia tyotunteja ovat sopimuksen 24 §:n mukaan 

ne tunnit , jotka tehdaan kello 21 . 00 - 06 . 00 valisena aikana . Jos 

viimeistaan kello 04 . 00 aloitettu tyo jatkuu yli kello 06 . 00 , yo

tyolisaan oikeuttavia tunteja ovat myos kello 06 . 00 jalkeen teh
dyt tyotunnit ensimmaiseen vahintaan kahden tunnin pituiseen yh

denjaksoiseen lepoaikaan asti , kuitenkin enintaan kello 12 . 00 

saakka . 

Vapaa- aikahyvityksen maara on se tuntimaara , mika ylittaa 114 
tyotuntia , mutta kuitenkin enintaan 6 tuntia tyojaksossa. 

Taydessa tyojaksossa vapaa- aikahyvitys maaraytyy tyojakson yotyo 

lisaan oikeuttavien tuntien ja tyojakson tyoajaksi luettavien 

tyotuntien maarasta riippuen alla olevan taulukon mukaisesti . 

Taulukkoa sovellettaessa on otettava huomioon, etta taulukko on 

esimerkinluonteinen. Vapaa-aikahyvitys lasketaan tyojaksossa mi 

nuutin tarkkuudella ja se pyoristetaan laskentakausittain sopi 
muksen 7 momentin 2 kappaleen mukaisesti . 

25 
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Yot;yolisaan oikeuttavat T;yotuntien maara taldessa tlojak-
tunnit sossa ja vaEaa- aikahlvitlksen maara 

l20t 119t Jl8t ll7t Jl6t Jl5t n4t 

30 tuntia tai enemman 6 5 4 3 2 1 0 
vahintaan 28- alle 30 t 5 5 4 3 2 1 0 
vahintaan 24 - alle 28 t 4 4 4 3 2 1 0 
vtl.hintaan 22 - alle 24 t 3 3 3 3 2 1 0 
a11e 22 t 0 0 0 0 0 0 0 

Keskeltlneessakin tlojaksossa vapaa- aikahyvityksen saaminen ja 

sen maara riippuvat tyojakson tyotuntien ja yotyo1isaan oikeutta

vien tyotuntien maarista . Ta11oin sove11etaan kuitenkin sopimuk

sen 1iitetau1ukon 7 mukaisia suhteellisia tyotuntinormeja . 

Vapaa- aikahyvityksen seurannassa keskeytyneessa tyojaksossa to

detaan ensiksi laskentapaivien (hyvitys1askentapaivien) 1ukumaa

ra . Talloin on huomattava , etta sopimuksen 6 momentin 2 kappa

leessa ja 8 momentin 2 kappaleessa tarkoitetuissa tapauksissa 
laskentapaivien (hyvityslaskentapaivien) lukumaara vapaa- aikahy

vityksen laskemista varten voi o1la toinen kuin yli- ja lisatyo

korvauksen laskemista varten (korvauslaskentapaivat) . Taman jal

keen laskentapaivien kohdalta todetaan, minka sarakkeen (II- V) 
yotyokynnysedellytyksen yotyolisaan oikeuttavat tunnit tayttavat . 

Mikali tyojakson tyotunnit ylittavat sarakkeen VI mukaisen tyo

tuntinormin , on erotus vapaa- aikahyvitykseen oikeuttava tunt i

maara , kuitenkin enintaan sarakkeista VIII- XI (vastaava yotyo
kynnyssarake) ilmeneva maara . 

Mikali tyoaika alittaa taydessa tyojaksossa 114 tuntia tai kes 

keytyneessa tyojaksossa liitetaulukon 7 sarakkeen VI mukaisen 

tuntinormin , ei nain syntynytta alitusta oteta huomioon muiden 
tyojaksojen vapaa- aikahyvitysta laskettaessa . 

6 momentti 

Vapaa- aikahyvitysta ei anneta ylityokorvauksiin oikeutta~lta tyo

tunneilta . Tama edellytys on otettu huomioon 1iitetaulukon 7 sa

rakkeissa VIII - XI olevissa vapaa- aikahyvityksen enimmaismaaris 
sa . 

Tyovuoron tai sen osan peruutuksesta tulisi ilmoittaa virkamie

helle vahintaan 24 tuntia ennen peruutettavan tyovuoron tai sen 

osan alkamista . Mikali nain menetellaan ei peruutettua aikaa 
oteta huomioon vapaa- aikahyvityksen laskennassa. 
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Tyovuoron peruutuksesta ja tyoaikajarjestelyista on edelleen voi
massa mita tyoaikasopimuksen soveltamisohjeiden 13 § : ssa on sa

nottu . Taman mukaisesti vahvistettua vuorotaulua tulee noudattaa, 
ellei ole perusteltua syyta siita poikkeamiseen. Mikali tyovuoro 
tai sen osa on peruutettu siten, ettei peruutuksesta ole ilmoi

tettu edella sanotun mukaisesti , katsotaan peruutettu aika sopi
muksen 8 momentin 2 kappaleessa tarkoitetuksi keskeytyspaivaksi . 

Nain ei kuitenkaan tapahdu, jos virkamies on antanut peruutuk

seen suostumuksensa eika silta osin kuin peruutetun tyon tilalle 

jarjestetaan tyota samassa tyojaksossa toisena ajankohtana. Ti 

lalle tuleva tyo pyritaan jarjestamaan vahintaan peruutuksen pi 

tuisena ja yhdenjaksoisena . 

25 

Edellisessa kappaleessa tarkoitettuj en hyvityskeskeytyspaivien lukt.m'liiara 

lasketaan siten , etta tyojakson peruutusten tuntimaara jaetaan 

5 tunnilla 43 minuutilla . Jos jakojaannos on vahintaan 2 tuntia 

52 minuuttia , katsotaan myos se keskeytyspaivaksi . 

Mikali peruutetun vuoron tilalle tulevaa tyota ei ole jarjestet

ty peruutuksen pituiseksi , katsotaan peruutettu aika silta osin 
kuin sen tilalle ei ole jarjestetty sanottua muuta tyota hyvity~ 

keskeytyspaiviksi siten kuin sopimuksen 8 momentin 2 kappaleessa 
on sanottu kuitenkin niin , etta mikali peruutuksesta takaisin 

teettamatta jaava aika on 2:52 - 5 : 42 tuntia , jo se katsotaan 
tassa tapauksessa yhdeksi hyvityskeskeytyspaivaksi . 

Tassa tarkoitettujen keskeytyspaivien lukumaaran laskeminen kos 

kee vain vapaa- aikahyvityksen laskentaa ja liitetaulukon 7 sovel

tamista , ei sen sijaan yli- ja lisatyokorvausten laskentaa . 

7 momentti 

Vapaa- aikahyvityksena annetaan vastaavan pituinen vapaa- aika yh

dessa tai useammassa erassa viraston tai laitoksen tarkemmin rna~ 

raamana ajankohtana . Vapaa- aikahyvityksen kokonaismaara todetaan 

nelja tyojaksoa kasittavan laskentakauden jalkeen . Ansaittu va

paa- aika tulee antaa vahintaan tayden tyovuoron mittaisissa osis 

sa , mikali vapaa- aikahyvitysta on kertynyt tama maara ja viimei~ 

taan puolen vuoden kuluessa laskentakauden paattymisesta . 

Vapaa- aika tulee paasaantoisesti sijoittaa vuorotauluvapaiden , 

viikkolepopaivien tai vuosilomapaivien yhteyteen . Vapaapaivat on 
pyrittava sijoittamaan muille paiville kuin sunnuntai - tai pyha

paiville . 
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Silt~ osin kuin kertynytt~ vapaa-aikahyvitysta ei voida osaksi 

tai kokonaan antaa vapaana , maksetaan virkamiehelle rahakorvauk

sena kultakin vapaa- aikahyvitystunnilta 25 %: lla korotettu yksin
kertainen tuntipalkka . Rahakorvaus suoritetaan mahdollisimman no
peasti sen jalkeen , kun virasto tai laitos on todennut , ettei va
paa- aikaa voida jarjestaa , kuitenkin viimeistaan laskentakauden 
paattymista seuraavan kalenterikuukauden loppuun mennessa . Viras 
ton tai laitoksen tulee ratkaista seka ilmoittaa virkamiehelle s~ 

pivalla tavalla annetaanko kertynyt vapaa- aikahyvitys asianomai 

selle virkamiehelle vapaana tai rahana edella tassa kappaleessa 

mainitun maaraajan kuluessa . Mikali tyonantaja haluaa poiketa va

paa- ajan antamisajankohdasta (sopimuksen 7 mom. 1. kappale) , kah

den viikon ennakkoilmoitusajasta (sopimuksen 7 mom . 4. kappale) , 

rahakorvauksen suorittamisajankohdasta (sopimuksen 7 mom . 5 . kap
pale) tai siita, minka mittaisissa osissa vapaa- aika annetaan (so

pimuksen 7 mom . 3 . kappale) , edellyttaa se virkamiehen suostumus

ta . 

8 momentti 

Sopimuksen 8 momentin l kappaleessa on sovittu siita , etta vapaa
paivat , jotka annetaan 7 momentin perusteella , ovat sopimuksen 

22 § : ssa tarkoitettuja keskeytyspaivia . T~ssa kappaleessa on kys~ 

mys keskeytyspaivista yli- ja lisatyokorvausten laskennassa (kor
vauskeskeytysp~ivat) . 

Sellainen vapaapaiva , joka on annettu sopimuksen 7 momentin peru~ 

teella on 8 momentin 2 kappaleen perusteella keskeytysp~iva myos 

vapaa- a i kahyvi tyksen laskennassa (hyvityskeskeytyspaivat) . Annet 

tu vapaa- aika katso t aan kuitenkin keskeytyspaiviksi sopimuksen 

22 § : sta po i keten siten , etta tyojaksossa vapaa- aikana annetun va

paa- aikahyvi tyksen tuntimaara jaetaan 5 tunnilla 43 minuutilla . 

Jos jakojaannos on vahintaan 2 tuntia 52 minuuttia , katsotaan 

myos se keskeytysp~ivaksi . 

Edella sanotun mukai sesti keskeytyspaivia vapaa- aikahyvityksen 

laskemis ta varten (hyvityskeskeytyspaivi~) voi olla enemman kuin 

l i sa- ja ylityokorvausten l askemista varten (korvauskeskeytysp~i

vi ~) . Tam~n vuoksi vapaa-aikahyvityksess~ annettuj a tunteja ei saa 
teettaa takais i n muun kuin pakottavan syyn takia . Mikali vapaa- ai 
kahyvityksena annettu aika joudutaan pakottavasta syysta osittain 

tai kokonaan teettamaan takaisin , ei tata aikaa pideta annettuna 
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vapaa- aikahyvityksena . 

Taman momentin 1 kappaleessa mainituilta vapaapaivilta maksetaan 

yleisen virkaehtosopimuksen 35 § : n 2- 4 momentissa tarkoitetun vuo
silomalisan maarainen lisa . Tama lisa maksetaan mahdollisimman pi
an vapaapaivan antamisen jalkeen , kuitenkin viimeistaan sen tyo

jakson lisapalkkioiden yhteydessa , johon tyojaksoon vapaapaiva si

saltyy . Taman lisan laskemisessa ja maksamisessa noudatetaan , mi 
ta vuosilomalisasta on maaratty . 

Mikali vapaa- aikahyvitys on suoritettu rahakorvauksena, virkamie 

helle ei silta osin suoriteta edella mainittua vuosilomalisan maa

raista lisaa . 

Voimaantulo 

Sopimuksen 10 a §:a sovelletaan 8.3 . 1981 alkaneesta tyojaksosta 

lahtien. 

SELVENNYKSI~ 

(numerot viittaavat sopimuksen lOa §:n momentteihin) 

1 . Tyoajan lyhentaminen koskee Valtionrautateilla soveltuvin osin 

myos ns. heittomiehia. 

5 . Yotyoedellytysta tarkasteltaessa otetaan huomioon kaikki tyo

jakson yotyolisaan oikeuttavat tyotunnit riippumatta siita , on

ko asianomaiselle tyojaksossa muodostunut ylityota vai ei . 

8 . Vapaaksi annettu tyovuoro katsotaan tyoaikalaskennassa yhdeksi 

korvauskeskeytyspaivaksi , myos siina tapauksessa, etta se osuu 

kahdelle kalenterivuorokaudelle . 

~SITEM~~RITELMI~ 

m) keskeytyspaivilla tarkoitetaan seka 22 §:n 3 kohdassa ja lOa 

§:n 8 momentin 1 kappaleessa mainittuja paivia (korvauskeskey 

tyspaivat) , jotka vaikuttavat lisa- ja ylityokorvausten lasken

taan, etta lOa § : n 6 momentin 2 kappaleessa ja 8 momentin 2 ja 

3 kappaleissa mainittuja vapaa- aikahyvityksen laskentaan vai

kuttavia paivia (hyvityskeskeytyspaivat); 

n) laskentapaivilla tarkoitetaan seka 22 §:n 2 kohdassa mainittu
ja paivia (korvauslaskentapaivat) , joiden mukaan lisa- ja yli
tyokorvaukset maaraytyvat keskeytyneessa tyojaksossa , etta lOa 

§:n 5 ja 8 momenteissa tarkoitettuja paivia (hyvityslaskenta-
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p~iv&t) , jo i den mukaan vapaa- aikahyvi tys 1asketaan keskeyty 

neess~ tyoj aksossa ; 

(N : o RH 581/1 21/81 , 9 . 6 . 81) vr 25/81 

RAHTILUOTTO 

Raja t toman luotto-oikeuden kaikilla liikennepaikoil1a omaavista 

asiakkaista 1aadittuun tietokonelistaan tehdaan seuraavat muutok-

set . 

Luette1oon 1isataan 

663724 Sotka Oy Metsaosasto PL 213 13101 HJ!.MEENLINNA 
Itainen alue 

663732 Sotka Oy Metsaosasto PL 213 1 31 01 HJ!.MEENLINNA 
Pohjoinen a1ue 

Nimenmuutos 
Asiakasnumeron 6 12499 kohda11e muutetaan asiakkaan nimeksi 

612499 Sotka Oy Metsaosasto 
Lantinen a1ue 

(N:o t1t 604/24/81, 11.6.1981) VT 25/81 

1 0 

10 
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Markkinointitoimisto on antanut kirjelmalla Mt 22875/640/81, 10.6. 

1981 uudet RAAKAPUUN VAUNURYHM~KULJETUSTEN SOVELTAMISEHDOT, jotka 

tulevat voimaan 01 . 07.1981 lukien . Soveltamisehdot kuuluvat seu

raavasti: 

RAAKAPUUN VAUNURYHM~KULJETUSTEN SOVELTAMISEHDOT 

1 . Vaunuryhmaksi katsotaan lahetysera, joka tayttaa jaljempana esi

tetyt maara- yms . ehdot ja lahetetaan yhdelle maaraasemalle . 

Saman sopimuksen puitteissa voidaan lahettaa vaunuryhmia useille 

maaraasemille, ellei naita sopimuksessa ole rajattu. Vaunuryh 

makuljetuksen tulee alkaa ja paattya Suomen rajojen sisalla . 

2 . Mahdolliset vaunuryhmat ovat seuraavat: 

a. 

b. 

c. 

d. 

e. 

f. 

g. 

h. 

i. 

j. 

vahintaan 1200 m3, mutta enintaan 1300 m3 kuormattuna yhdel 

ta asemalta kahden paivan aikana (1200/1/2) 

vahintaan 1200 m3, mutta enintaan 1300 m3 kuormattuna kah 

delta asemalta kahden paivan aikana (1200/2/2) 

vahintaan 900 m3 kuormattuna yhdelta asemalta kahden paivan 

aikana (900/1/2) 

vahintaan 900 m3 kuormattuna kahdelta asemalta yhden paivan 

aikana (900/2/1) 

vahintaan 700 m3 kuormattuna yhdelta aJemalta yhden paivan 

aikana (700/1/1) 

vahintaan 700 m3 kuormattuna kahdelta asemalta yhden paivan 

aikana (700/2/1) 

vahintaan 500 m3 kuormattuna yhdelta asemalta yhden paivan 

aikana (500/1/1) 

vahintaan 500 m3 kuormattuna kahdelta asemalta yhden paivan 

aikana (500/2/1) 

vahintaan 300 m3 kuormattuna yhdelta asemalta yhden paivan 

aikana (300/1/1) 

vahintaan 200 m3 kuormattuna yhdelta asemalta yhden paivan 

aikana (200/1/1) 

Jos a ja b kohdissa ryhman koko ylittaa 1300 m3 on lahetyksista so 

vittava tapauskohtaisesti ko . vaununjakajan kanssa. 

3. Vaunuryhmasopimuksissa korotetaan vaunukohtaiset m3 : t sopimuk 

sissa mainittuihin vahimmaismaariin (sopimuksen kentta 22 . 3) ja 
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painoluokka- alennukset annetaan n~in korotettujen lahetyksen 
keskimaari:iisten rahditus - m3. :n mukaan ilman muita korotuksia . 
Samoin korotettujen m3 : n perusteella maaritellaan kunkin li:ihe 

tyksen sovellettava ryhmakoko ilman muita korotuksia . Sallittu 

3 %:n poikkeama alaspain otetaan huomioon ja rahditus tapahtuu 

edella mainitulla tavalla korotettujen m3 :n perusteella . Mi 
kali ryhmakoon alitus on suurempi kuin 3 %, ryhma putoaa seuraa

vaan alempaan ryhmaan . Kun alimman ryhman ( 200 m3 ) maara a·li 

tetaan yli 3 %: lla lahetys rahditetaan normaalirahdilla . 

4 . Kuormauksen tapahtuessa kahdelta asemalta tulee niiden sijaita 

lahekkain samalla rataosalla . Laheisyyden ratkaisee soveltu 

vuus rautateiden kannalta, ts . kuinka joustavasti vaunuryhman 

osat ovat liikenteenhoidollisesti yhdistettavissa . Yleisesti 

ottaen asemien vali ei saa ylittaa 50 km : ia . Asian ratkaisee 

kyseessa olevan liikennepiirin paallikko . 

5 . Kuormausaika 1 paiva tarkoittaa normaalia rautatiekuljetusase 

tuksen nojalla annettujen yleisehtojen mukaista kuormaamismaa 

raaikaa eli 9 tuntia klo 07.00 - 17 . 00 valisena aikana pyhapaivaa, 

itseni:iisyyspaivaa , vapunpaivai:i, joulu- ja juhannusaattoa ja ar 

kilauantaita lukuun ottamatta . Kuormaamismaaraajaksi luetaan 
siis vain se aika, jonka vaunut ovat olleet klo 07 . 00 ja 17 . 00 

valiseni:i aikana kuormaajan kaytossa . Esim . jos asiakas saa vau 

nut kayttoonsa klo 10 . 00, hanelta kuluu ensimmaisena paivana 7 

tuntia ja seuraavana paivana vaunut on luovutettava kuljetuskun 

nossa klo 09 . 00 . Yolla tapahtuva lastaus ei siis kuulu kuor 

maamismaaraaikaan . Kaksi paivaa on vastaavasti 2 x 9 tuntia . 

6 . Vaunuryhmien purkamisessa noudatetaan maaraasemalla rautatiekul 

jetusasetuksen nojalla annettujen yleisehtojen mukaista purka

mismaaraaikaa, ellei vastaanottavalle tehtaalle ole oman veturin 

kaytosta tai muusta syysta myonnetty pidennettya purkamismaara 

aikaa . Samoin vaunuvuokrien perinnassa noudatetaan yleisehtojen 

mukaista normaalia menettelya . 

1. Lahettajan tehtavat 

Yhtion on ilmoitettava suunnitelluista vaunuryhmakuljetuksista 
vaunu- ja m3- maarineen vahintaan kolme arkipaivi:ia ennen aiot 

tua kuormauspaivi:ia ao . vaunujen tilauspaikalle . Tilausasema so -
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pii kuljetuksen yksityiskohdista liikennepiirin vaununjaon 
kanssa. 

Rahditustyon helpottamiseksi on Hk-vaunut ja tukeilla kuormatut 
Ob - vaunut merkittava rahtikirjaan selvasti omina ryhminaan ero 

teltuina muista vaunuista. 

25 

Mikali yhdeksi vaunuryhmaksi tarkoitetusta erasta on tehty usei 

ta rahtikirjoja , on kuhunkin rahtikirjaan kenttaan 18 merkittava 

vaunuryhman muiden osien rahtikirjojen numerot ja kuutiomaarat . 

Kuormausten tapahtuessa kahdelta asemalta on yhtion toimesta 

rahtikirjojen kenttaan 18 merkittava viittaus lahiliikennepai 

ka l ta samanaikaisesti tapahtuvaan kuormaukseen , esimerkiksi : 

Kolari rk n : o xxx 20 vk 500 m3 

Sieppijarvi rk n : o xxx 8 vk 200 m3 

8 . Lahetysaseman tehtavat 

Muiden merkintojen lisaksi on rahtikirjan kenttaan 22 merkittava 
kuljetusmatka km:ssa ja vastaavat 15 tonnin painoluokan hinnoi 

tusluvut . 

Vaunuryhman kuormausten tapahtuessa kahdelta liikennepaikalta 

nama ilmoittavat toisilleen oman asemansa, rahtikirjan numeron 
ja kuutiometrimaaran lahettajan tekemien merkintojen taydenta

mista varten . 

Jos yhtio tilaa vaunuja vaunuryhman edellyttaman kuutiometrimaa 

ran kuljettamiseen , eika rautatiet kykene vaunumaaraa toimitta

maan , asiakkaalle annetaan tilatun maaran mukaiset edut , vaikka 

vaunuryhma ei nain ollen - VR :n syysta - tayttaisikaan maara 

ehtoa . Talloin on rahtikirjan kenttaan 24 merkittava tilatun 

ryhman mukainen ryhmakuljetuskoodi . Vaunupulasta aiheutuvan 

merkinnan tekee lahetysasema. Mikali tilattu vaunuryhma ei mah 

du kuormauspaikalle on siita vaunutilauksen yhteydessa mainitta

va asiakkaalle, jolloin tilatun isomman ryhman mukaista etua ei 
voida asiakkaalle antaa . 

9 . Maaraaseman tehtavat 

Maaraasema tar kistaa vastaanottajalta saatujen mittaustulosten 
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perusteella , etta vaunuryhma tayttaa kohtien 1- 5 ehdot ja suo 
rittaa vaunuryhman rahdituksen ao . yhtion kanssa sovittuja pro 
senttialennuksia kayttaen ottaen huomioon sopimuksessa mahdol
lisesti mainitut muut rahditukseen vaikuttavat seikat . Huomat 
tavaa on , etta koivukuitupuu (P3) rahditetaan puolipuhtaan ja 

kuoritun osalta 1 . 6 alkaen ja kuorellisen osalta 1.7 alkaen 

puolikuivana koivukuitupuuna kayttaen P2 - luokan hinnoituslukuja 

ja ko . sopimuksen mukaisia prosenttialennuksia P2 - luokan koh 

dalta , mutta painoluokka - alennukseen vaadittavat vahimmaismaa 

rat katsotaan P3-luokan kohdalta . 

10 . Naita soveltamisehtoja sovelletaan myos pylvaita vaunuryhmin 

kuljetettaessa. 

11 . Nama soveltamisehdot tulevat voimaan 01 . 07 . 1981 jane kumoavat 

8 . 8 . 1979 annetut samaa asiaa koskevat yleisehdot . 

(N:o Mt 22875/640/81 , 10.06 . 1981) VT 25/81 

INTERCONTAINER-LIIKENNE 

Intercontainer- lahetyksissa kaytettavasta luovutuskirjasta 
(Ubergabeschein) on otettu uusi painos . 

Koska uusi painos sisaltaa olennaisia muutoksia tamanhetkiseen luo 

vutuskirjaan , on 1 . 7 . 1981 lukien kaytettava vain naita uusimuotoisia 
luovutuskirjoja . 

Uusia luovutuskirjoja voi tilata rautatiehallituksen liikennetoimis 

tosta puh . 2528 . 

(N : o Lt 31959/61/81 , 8 . 6 . 1981) VT 25/81 

ITJUNEN 'I'AVARALIIKENNE 

MENETTELY TAVARAN LUOVUTTAMISTA KOHTAAVAN ESTEEN SATTUESSA (S~ILI~

VAUNURUUHKAT) 

Kun tavaraa kohtaa luovuttamiseste , on maaraaseman tai sen aseman , 

jolle tieto luovuttamisesteesta tulee , otettava yhteytta neuvosto 
liittolaiseen lahettajaan lahetysaseman tai raja - aseman valityksella 
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yhdysliikennesopimuksen 22 artiklan ja toimitusohjeiden 15 §:n mu 
kaan mainiten ne syyt, joiden vuoksi tavaraa ei voida antaa vastaan

ottajalle ja pyydett~v~ h~nen ohjeitaan . Ellei l~hett~j~lt~ saada 
vastausta viimeist~an 8 paivan ma~raajassa, menetell~~n tavaran suh 

teen VR:n sisaisten ma~raysten mukaisesti . 

Luovuttamisesteest~ on kysymys myos silloin, kun tavaraa ei voida 

vastaanottajasta johtuen suoraan kuljettaa m~araasemalle vaan sita 

seisotetaan reitilla tai reitin ulkopuolella . 

Kaikissa tapauksissa on rahtikirjan seka matkakirjan kenttaan 35 

merkittava niiden asemien saapumis - ja l~htoleimat , joilla tavara 
on seissyt odottamassa perilletoimittamista . 
(Yt 22893/61/81 , 11 . 6 . 81) VT 25/81 

AVOIMIA VIRKOJA JA TOIMIA 

Joens uun liikennepiiriin haetaan tyosopimussuhteeseen diplomi 

insinooria tai monipuolisen kokemuksen omaavaa insinooria teknisen 

ryhm~n paallikoksi . 

Liikenneosaston paallikolle osoitetut kirjalliset hakemukset pal k 

katoivomuksineen on toimitettava Joensuun liikennepiirin toimistoon 

1 . 7 . 1981 menness~ . 

Lahempia tietoja antaa liikennepiirin paallikko Eino Anttonen . 

Liikennetarkastajan virka (V 25) Helsingin liikennepiirissa (1 lii 

kenneryhma) . Rautatiehallituksen paajohtajalle osoitetut kirjalli 

set hakemukset on toimitettava rautatiehallituksen kirjaamoon vii 

meistaan 15 . paivan~ heinakuuta 1981 ennen viraston aukioloajan 

p~~ttymista . 

Teknikon virka (V 23) , asemapaallikon virka (V 21) , apulaisasema

paallikon virka (V 20) , kaksi toimistosihteerin virkaa (V 18) , kol 

me toimistosihteerin virkaa (V 15) , kaksitoista veturinkuljettajan 

virkaa ja kahdeksan konduktoorin virkaa . Rautatiehallituksen lii 

kenneosaston p~~llikolle osoitetut kirjalliset hakemukset on toimi 

tettava rautatiehallituksen kirjaamoon viimeistaan 15 . paivan~ 

heinakuuta 1981 ennen viraston aukioloajan paattymista . 

Edella mainittuihin virkoihin nimitetyt sijoitetaan toistaiseksi 
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seuraavasti : 

teknikko : Ou1un variko11e (1 veturihuo1to), 
asemapaa11ikko : Kemin (1 Tor tav- as.paa11 . ) 1iikennea1uee11e, 

apu1aisasernapaa11ikko : Ou1un (1 Tpa asemanhoit . ) 1iikennea1uee11e , 

toirnistosihteerit (V 18): Ou1un 1iikennepiiriin (1 1iikenneryhrna) 

ja Ou1un (1 01 1ipputoimisto) 1iikennea1uee11e, 

toirnistosih~eri t (V 15): Kemin (2 Kern) 1iikennea1uee11e ja Kemin 

variko11e (1) , 

veturinku1jettajat : Rovaniemen (1 Roi) 1iikennea1uee11e, Kernin (3) 

ja Ou1un variko11e (8), 
konduktoorit : Ou1un (5 01), Kemi n (2 Kern) ja Rovaniernen (1 Roi) 

1iikennea1uei11e . 

Y1imaarainen toimistosihteerin toimi (V 20) ja y1imaarainen huo1to 

mestarin toimi . Rautatieha11ituksen 1iikenneosaston paa11iko11e 

osoitetut kirja11iset hakemukset on toimitettava rautatieha11ituk

sen kirjaamoon viimeistaan 15 . paivana heinakuuta 1981 ennen viras 

ton aukio1oajan paattymista . 

Ede11a mainittuihin toirniin nirnitetyt sijoitetaan toistaiseksi seu 

raavasti : 

y1im . toirnistosihteeri : Ou1un 1iikennepiiriin (1 suunnitte1u, 1ii

kenteenhoid . kou1utus), 

y1im . huo1tomestari : Ou1un variko11e (1) . 

Y1iasentajan toimi , ko1rne toirnistovirkai1ijan tointa (V 11) , kaks i 

toirnistovirkai1ijan tointa (V 9) , vaihdemiehen toimi ja seitseman 

junamiehen tointa . Rautatiehal1ituksen 1iikenneosaston paa11iko11e 

osoitetut hakemukset on toimitettava Ou1un 1iikennepiirin paa11i 

kol1e viimeistaan 15 . 7 . 1981 . 

Ede11a mainittuihin toimiin nimitetyt sijoitetaan toistaiseksi seu 

raavasti : 

y1iasentaja : Ou1un (1 01 ) sahkoa1uee 11e , 
toimistovirkai1ijat (V 11) : Ou1un 1iikennepiiriin (1) , Kern (1 Kern) 
l iikennea1uee11e ja Ou1un variko1le (1) , 
toirnistovirkai1ijat (V 9) : Ou1un (2 01) 1iikennea1uee11e, 

vaihdemies : Ou1un (1 01) 1iikennea1uee11e ja 
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junamiehet : Ou1un (2 01) , Kemin (3 Kern , 1 Tor) ja Rovaniemen (1 

Roi) 1iikennea1uei11e . 

25 

Ne1ja veturin1ammittajan tointa (V 13) , ko1metoista asemamiehen 

tointa (V 10) ja yksitoista asemamiehen tointa (V 9) . Kirja11iset 

hakemukset on osoitettava ja toimitettava Ou1un liikennepiirin paa1 -

1i ko1le viimeistaan 15 . 7 . 1981 . 

Edel1a mainittuihin toimiin nimitetyt sijoitetaan toistaiseksi seu 

raavasti : 

veturin1ammittajat (V 13) : Ou1un (2) ja Kemin (2) varikoi1le , 

asemamiehet (V 10) : Ou1un (4 01 , 2 Vti juna suor .pateva , 1 Km1 juna 

suor . pateva) , Kemin (5 Kern) ja Rovaniemen (1 Mis junasuor . pateva) 

1iikennea1uei11e ja 
asemami ehet (V 9) : Ou1un (11 01) 1iikennea1ueel1e . 

He1singin varikon sahkovetoka1uston kunnossapitotehtaviin haetaan 

mittaus- ja saatoteknikkoa . Toimi on tyosopimussuhteinen , pa1kkaus 

riippuu asianomaisen patevyydesta . 

Liikenneosaston paa1liko1le osoitetut hakemukset on toimitettava 

He1singin varikon paa11iko11e 26 . 06 . 1981 mennessa . 

Lahempia tietoja antavat vt . varikonpaa11ikko Ve1i A1a1uusua , puh . 

911- 3287 seka ins i noori Pentti Uosukainen , pub . 911 - 3072 . 

Rataes i mi ehen (V 15) toimi, toi staiseksi Ta mperee n r a t apiiris sa 

(Toij a 1a) . Rat a os a s ton johtajalle os oitetut hakemu ks e t on toimi

tet t ava Tamper een r atap i irin pa~llikolle viime i staan 15 . 7. 1981 . 
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r..;rrnTYKSIA 

R a t a o s a s t o: ratainsinoorin (V 29) virkaan (Rtt,rlj) 
insinoori yp (V 28) Gosta Vi king Holm ja rakennusrnestarin 
(V 24) virkaan (rap Sk I) rakennusmestari (V ?2) Erkk i Sameli 

La tva . 

R a t a o s a s t o: rRtaesimie8 (V 15) Lauri lsak Lahti . 
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A1oitteiden pa1kitseminen 
Xitiysrahaa koskevat muutokset 
Rahtiluotto 

N:o 26 
25.6.1981 

Ti1iohjes~~nnBn muutokset 
Kappa1etavaraliikennepaikat - kirjanen (VR 3726) 
VR/Viking Line - yhdistelm~1iput 

Veturinkuljettajakurssit 1982 
KonduktBBrikurssit vuonna 1982 

Muutokset selektoriyhteyksiin rataosalla Kokkola -
Ylivieska 
Avoimet virat ja toimet 
Nimityksi~ ja m~~r~yksi~ 

1281 0 1535K-53g 
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ALOITTEIDEN PALKITSEMINEN 

KUNNIAKIRJA JA RAHAPALKINTO SEURAAVILLE ALOITTEEN TEKIJ~ILLE 

Kuormausmestari V~ino M~kinen, Heinola 
Tyov~line tavaravaunun oven suojatopparin nostamiseen 
200 mk 

Insinoori Reijo Majaranta , Helsinki 
Vaununsuunnittelun taloudelliset ratkaisut 
200 mk 

Veturinkuljettaja Matti Kujanp~~ ' Sein~joki 
Kaksinajokaapelin ja kytkent~tangon sijoituspaikan merkitseminen 
tarralla Sr1-veturissa 
200 mk 

Asemamies Matti Knuutti , Vammala 
Valmet 8-10 haarukkatrukin nostopuomin kahden ylimm~n rasvanipan 
siirt~minen tai suojaaminen 
300 mk 

Veturinl~mmitt~j~ Arto Oranne , Tampere 
Dr14- veturin vaihteiston pakkok~yttokammen suoran osan jatkaminen 
200 mk 

Veturinkuljettaja Keijo Koskinen, Turku 
Vetureiden huolto- ja tarkastusteht~viss~ k~ytett~v~ jarruisku
vasara 
200 mk 

Liikennemestari Heikki Peltonen , Lapua 
Dm7 - vetovaunun ohjaamossa olevan WC : n sijainnin osoittaminen 
nuolella 
200 mk 

Veturinl~mmitt~j~ Veikko Heinonen , Tampere 
Dm8 - moottorijunan h~t~aukaisuhanan rajakytkimen toiminnan 
muuttaminen 
300 mk 

Teknikko Jouko Kumentola , Hyvink~~ 
Asunto-, tyo-, varasto - ym . vastaavien vaunujen piirustusten 
yhdenmukaistaminen 
200 mk 

Asemamies Osmo Hanhela, Oulu 
Asemamies Klaus Verkkoper~ , Oulu 
Kontin nostovaijerissa k~ytett~v~ konttikoukku 
Kummallekin 500 mk 

Junamies Pertti Laine , He l sinki 
Fo - vaunujen suksitelineet 
300 mk 
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Vaunumestari Kaarlo Pihlajaoja , Turku 
Virkatarvevaunujen maaraaikaistarkastusten seurannan kehitta
minen 
200 mk 

Veturinkuljettaja Kari Tolkko, Turku 
Tve4 - veturin muutoksia 
200 mk 

Junamies Pentti Vahasarja, Oulu 
Vaunujen korjauskiertoluetteloiden antaminen asiakkaille 
200 mk 

Veturinlammittaja Matti Alander , Turku 
Dv12 - veturin nousuaskelman muutos 
200 mk 

Yliteknikko Toivo Hiltunen, Oulu 
Oar- vaunujen jarrusaatajan ylapuolelle asennettava suojakouru 
300 mk 

Asemamies Aulis Lehto, Kotka 
Matkatavaran apukirja kaytettavaksi tavaran vastaanotossa ja 
tyonopetuksessa 
300 mk 

Insinoori Markku Jemivaara , Kuopio 
Ratatyo- ym . tyokoneiden oljynpaineiden kaikkien mittauskohteiden 
varustaminen samanlaisilla painemittaripikaliittimilla 
200 mk 

Toimistosihteeri Juha Pitkaranta , Helsinki 
Kappaletavaraan sovellettava palautusrahti 
200 mk 

Jarjestelymestari Niilo Okkola, Hamina 
Vaihteenpuhdistusharja vetotankojen ja kiila- ym. lukkojen 
alustojen puhdistukseen 
200 mk 

~erienhuoltaja Mikko Kohopaa, Helsinki 
Purunpoistolaitteiston loppupaan jakospiraalin korvaaminen 
suoralla peltisella poistotorvella 
500 mk 

Teknikko Paavo Vironen, Helsinki 
Purseidenpoistomyllyn aanieristyksen parantaminen 

. 300 mk 

Teknikko Olavi Sokka, Helsinki 
Kasikaiteiden asentaminen konttori - ja ruokalarakennuksen 
ulkoportaisiin 
200 mk 
(Hlt n:o 106/131/81 , 11 . 6 . 1981) VT 26L81 
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KITIYSRAHAA KOSKEVAT MUUTOKSET 

Joulukuun 19 paivana 1980 annetulla lailla sairausvakuutuslain 
23 §:n muuttamisesta (841/80) aitiysrahan maksukausi on pidennetty 
234 arkipaivasta 258 arkipaivaan . Lainmuutosta sovelletaan niihin 

vakuutettuihin , joiden laskettu synnytysaika tai synnytyspaiva 

on 1 . 7 . 1981 tai sen jalkeen . Lainmuutos ei kuitenkaan koske va

kuutettua, jonka raskaus on keskeytynyt ennen 1 . 6 . 1981 . 

Samalla on laajennettu vanhempien mahdollisuutta paattaa , kummal 

le vanhemmista aitiysraha suoritetaan . Uusien saannosten mukaan 

aitiysrahaa voidaan 96 arkipaivan kuluttua aitiysrahakauden alka

misesta suorittaa aidin suostumuksella lapsen isalle enintaan 

48 arkipaivan ajalta edellyttaen , etta isa on ollut lapsen hoidon 

takia poissa ansiotyosta. Jos isa on poissa tyosta muun syyn kuin 

lapsen hoidon takia , esimerkiksi lomautuksen , tyottomyyden tai 

vuosiloman takia, ei isalle voida suorittaa aitiysrahaa . 

Samoin edellytyksin voidaan lapsen isalle suorittaa aitiysrahaa 
lapsen syntyman yhteydessa (6 - 12 arkipaivaa) , jolloin aitiysrahan 

suorittamisaika lyhenee vastaavasti . 

Sairausvakuutusasetuksen 18 § : n muuttamisesta annetun asetuksen 
(243/81) mukaan isalle suoritetaan aitiysrahaa maksukausittain 

siten , etta ensimmaiseen maksukauteen (lapsen syntyman yhteydessa) 

sisaltyy vahintaan 6 ja enintaan 12 arkipaivaa seka toiseen ja 

kolmanteen maksukauteen (aikaisintaan 96 paivan k~luttua aitiys 

rahakauden alkamisesta) 24 arkipaivaa kumpaankin . Ensimmainen 

maksukausi (6 - 12 arkipaivaa) ajoittuu lapsen syntyman yhteyteen 

siten , etta isan tyosta pois jaaminen tapahtuu muutamaa paivaa 

ennen tai jalkeen lapsen syntymisen . Toinen ja kolmas maksukausi 

(ns . vanhempainloma) voidaan vanhempien valinnan mukaan sijoit

taa vapaasti sen jalkeen kun 96 arkipaivaa on kulunut aitiysraha

kauden alkamisesta . Isa voi kayttaa toisen ja kolmannen maksukau

den joko yhdenjaksoisesti (48 arkipaivaa) taikka kahtena 24 arki 

paivan jaksona . Isa voi myos kayttaa vain toisen 24 paivan jak

soista . Tyosta poissaolon tulee olla yhtajaksoista kunkin maksu 
kauden osalta . Jos isalle maksetaan aitiysrahaa edella tarkoite 

tuilta toiselta ja kolmannelta maksukaudelta , ei vastaavalta 
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ajalta makseta ~itiysrahaa ~idille. Ilmoitus tyonantajalle is~n 

j~~misest~ pois ansiotyost~ lapsen syntym~n yhteydess~ on teht~

v~ etukateen vahint~~n yht~ kuukautta ennen laskettua synnytys

aikaa. Toisen ja kolmannen maksukauden osalta ilmoitus on teht~

v~ lapsen syntyrn~n j~lkeen niin plan kuin mahdollista viimeista~n 

kuitenkin yht~ kuukautta ennen asianornaisen rnaksukauden alkamista. 

Edell~ sanotun mukaisesti 258 arkip~ivan pituinen aitiyspaiv~

rahakausi voidaan perheen kesken k~ytta~ seuraavin eri tavoin: 

1. ~idille suoritetaan ~itiysrahaa koko ~itiysrahakauden ajalta. 

2. ~idille suoritetaan aitiysrahaa 96 ensirnrn~iselta arkipaivalt~ . 

J~ljella olevista 162 ~itiysrahap~ivast~ isa k~ytt~a joko 24 

tai 48 arkip~iv~~ ja ~iti loput . Is~ voi jakaa 48 arkipaiv~n 
jakson kahteen osaan (2 x 24 ap) . Jaksot tai toinen niista 

voidaan sijoittaa vapaasti 96 ensirnm~isen arkipaivan j~lkei 

selle ~itiysrahakauden osalle. 

Esim. 

24 ap 1' 
Synny- laskettu 
tysloma synnytys-
alkaa aika 

isiin lorna 

96 ap 24 ap 

Vapaavalintainen 
jakso alkaa 

isiin lorna 

24 ap 258 ap 
""" . 1' Al.tl.ysraha.-
kausi pMttyy 

Kun is~lle suoritetaan aitiysrahaa 96 ensirnrn~isen arkip~ivan j~l 

keiselt~ ajalta, ei vastaavalta ajalta makseta ~itiysrahaa aidil 

le. 

3 . Is~lle suoritetaan lapsen syntym~n yhteydess~ ~itiysrahaa 

6-12 arkipaivalta. Tana aikana suoritetaan aitiysrahaa seka 

aidille etta isalle, jolloin aitiysrahakausi vastaavasti ly

henee . Jos isalle on suoritettu aitiysrahaa esim. 9 arkip~i 

v~lta, aitiysrahakauden kokonaispituus on 249 arkip~ivaa. 

4. Is~lle suoritetaan aitiysrahaa seka lapsen syntyman yhteydes 

sa etta myohemmin vapaavalintaisen jakson aikana . 

26 
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Esim. 

synny
tyslorna 
alkaa 

isan lorna 

I I I t 9 ap 
laskettu 
synnytys
aika 
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96 ap 
Vapaavalintainen 
jakso alkaa 

isan lorna 

48 ap 249t ap 
aitiysraha
kausi 
pli1ittyy 

s. rsl:ille suoritetaan aitiysrahaa aitiysrahakauden ;;'4 : lta tai 

48 : lta viimeiselt!:i arkip!l.iv!:ilt!l. . Mik!:ili is!:ille on suoritettu 

aitiysrahaa myos lapsen syntyman yhteydess!:i, lyhenee , kuten 

edell!:i on todettu , aitiysrahakauden kokonaispituus vastaavasti . 

Esim. 

isan lorna 

1' 9 ap 
synnytys- laskettu 
l orna synnytys-
alkaa aika 

96 ap 

Vapaavalintainen 
jakso alkaa 

Lapsen !:iidille myonnettava virkavapaus 

isan lorna 

48 ap 2491' ap 
lliqysraha 
kausi 
pli1ittyy 

Maaliskuun 19 paivana 1981 tehdyn valtion yleisen virkaehtosopi 
muksen 16 a § : n 1 momentin mukaan naispuoliselle virkamiehel l e 

myonnetaan hakemuksesta raskauden ja synnytyksen vuoksi virka 

vapautta samaksi ajaksi , johon hanelle sairausvakuutuslain 23 §:n 

mukaan tulevan aitiysrahan katsotaan kohdistuvan tai, jol lei ha 

nella ole oikeutta aitiysrahaan , katsottaisiin kohdistuvan , jos 

hane l l!:i olisi sellainen oikeus , eli talla hetkel l a enintaan 

258 arkipaivaksi . Jos synnytys tapahtuu aikaisemmin kuin 24 arki 

paiva!:i ennen laskettua synnytysaikaa , alkaa virkavapaus synnytys 

paivaa seuraavasta paivasta lukien . 

Mikal i naispuol isen virkamiehen puoliso on lapsensa syntyman 

yhteydess!:i poissa ansiotyosta tai muusta kodin ulkopuolella suo 

ritett avasta tyosta ja hanelle suoritetaan sai rausvakuutuslain 

23 §: n 2 momentin perusteell a aitiysrahaa , myonnet!:ian virkaehto 

s opimuksen 16 a § : n 1 momentin mukainen virkavapaus lyhennettyna 
vastaavas t i niin mone lla arkipaival l a (6 - 12 arkipaivalla) , kuin 
l apsen isal l e on suoritettu aitiysrahaa . 
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Myohemmin (aikaisintaan 96 arkip~iv~n kuluttua) pidetyilla isyys 

lomilla ei ole vaikutusta aidin virkavapausaikaan. ~idilla ei 
ole mahdollisuutta p~~st~ takaisin tyohon is~n pit~mien hoito

lomien ajaksi, ellei t~ta ole virkavapausp~~tost~ tehtaess~ 

otettu huomioon . Viranomaisella ei ole velvollisuutta muuttaa 
jo tehty~ virkavapausp~~tost~, eik~ se usein sijaism~~raysten 

ym. syiden takia ole kaytannossa mahdollistakaan. Toisaalta aidin 

virkavapauspaatoksen muuttamiselle ei ole estetta, jos virasto 

tai laitos katsoo, etta se haittaa aiheuttamatta voi tapahtua. 

Jos isan hoitoloma on sijoitettu siten, etta se paattyy aitiys 

rahakauden paattyessa, on asianmukaista, etta aidille pyritaan 

antamaan mahdollisuus niin halutessaan keskeyttaa virkavapaus 

ja palata tyohon ennen aitiysrahakauden p~attymista. 

Edella tarkoitetun virkavapauden jatkoksi voidaan naispuoliselle 
virkamiehelle hakemuksesta myontaa palkaton virkavapaus eninta~n 

kuudeksi kuukaudeksi. 

Sita aikaa, jonka naispuolinen virkamies on ollut aitiysvirka

vapaana , mutta jonka ajalta hanelle ei ole suoritettu palkkaa 

taikka aitiysrahaa ei lueta virkaehtosopimuksen mukaan aidin 

ikalisa~n oikeuttavaksi ajaksi . Vastaavasti tallaista aikaa 

ei lueta vuosilomaan eika elakkeeseen oikeuttavaksi ajaksi. 

Ikalisan, vuosiloman tai elakkeen maaraamista varten virasto tai 
laitos voi pyytaa aidilta tarpeelliset tiedot aitiysrahan suo

rittamisjaksoista. Nama tiedot voidaan saada myos kansanelake 

laitoksen paikallistoimistosta . 

Lapsen isalle myonnettava palkaton virkavapaus 

Miespuoliselle viran tai toimen haltijalle myonnet~an hakemukses

ta palkatonta virkavapautta lapsen hoitoa varten ajaksi, jolta 

hanelle sairausvakuutuslain 23 §:n 2 momentin mukaan suoritetaan 

aitiysrahaa. Lapsen syntyman yhteydessa pidettavaa virkavapautta 

on haettava vahintaan yhta kuukautta ennen laskettua synnytys

aikaa. Samalla on esitettava puolison raskauden kestoajasta 

terveyskeskuksen tai laakarin antama todistus tai oikeaksi to
distettu jaljennos siita. Myohemmin pidettavaa vanhempainlomaa 

varten on virkavapautta haettava niin pian kuin mahdollista, kui

tenkin viimeistaan yhta kuukauttaennen aiotun vanhempainloman 

26 
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pit~mistlL 

Ottovanhemmille myBnnett~v~ palkaton virkavapaus 

Sairausvakuutuslain 21 § : n 2 momentin ja 23 §:n 3 momentin 

perusteella suoritetaan naispuoliselle henkilBlle, joka on etta

nut alle 2- vuotiaan lapsen hoitoonsa tarkoituksenaan ottaa h~net 

ottolapsekseen ~itiysrahaa jokaiselta arkip~iv~lt~ , jonka hoito 

jatkuu, kunnes lapsen syntym~st& on kulunut 234 arkip&iv~~. kui

tenkin v~hint~&n 96 arkip~iv~~ . Oikeus ~itiysrahaan lasketaan 

siit~ p~iv~t~, jolloin otto~iti on ottanut lapsen hoitoonsa. 

~itiysrahan suorittamisen edellytyksen& on, etta otto~iti on 

poissa ansiotyBst~ tai muusta kodin ulkopuolisesta tyBst~ . Otto

~idin suostumuksella voidaan h~nen ~itiysrahakautensa 48 arki

p~iv~lt~ (2 x 24 arkip~iv~~) suorittaa ~itiysrahaa hanen puoli

solleen (ottois~lle) , mik~li ottoisa on poissa ansiotyBsta tai 

muusta kodin ulkopuolella suoritettavasta ~yBsta lapsen hoidon 

takia . Ottoaidille ja ottoisalle myBnneta~n hakemuksesta palka

tonta virkavapautta ottolapsen hoitoa varten ajaksi , jolta heille 

sairausvakuutuslain 23 § : n 3 momentin perusteella suoritetaan 

aitiysrahaa . Virkavapautta on, mikali mahdollista, ottoaidin 

haettava v&hintaan kuukautta ennen lapsen hoitoon ottamista ja 

ottoisan vahinta~n kahta viikkoa ennen lapsen hoitoon ottamista . 

Voimaantulo 

Edella selostetut virkavapautta koskevat uudet maaraykset tulevat 

voimaan 1 . 7 . 1981 eli samanaikaisesti sairausvakuutuslain ja - ase 

tuksen muutosten kanssa. Niita sovelletaan , milloin laskettu 

synnytysaika tai synnytyspaiva on 1 . 7 . 1981 tai sen jalkeen, ei 

kuitenkaan siina tapauksessa, ett~ raskaus on keskeytynyt ennen 

1.6.1981. 

(Hloj n:o Hlo 4/16/81, 12 . 6.1981) VT26 /81 
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.tAHTILUOTTO 

R~jattoman luotto-oikeuden kaikilla liikennepaikoilla omaavista 

asiakkaista laadittuun tietokonelistaan tehdaan seuraavat muutokset 
17~6:1981 lukien. 

Luetteloon lisataan 

663724 

663732 

Sotka Oy Metsaosasto 
Itainen alue 

Sotka Oy Metsaosasto 
Pohjoinen alue 

Seuraavan asiakkaan nimi muutetaan 

612499 Sotka Oy Metsaosasto 
Lantinen alue 

PL 213 

PL 213 

PL 213 

(Tlt 614/24/81, 17.6.1981) VT 26/81 

13101 HAMEENLINNA 10 

13101 HkMEENLINNA 10 

13101 HAMEENLINNA 10 

26 
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TILIOHJESAANNON MUUTOKSET 

Tiliohjesaannan 20 §:n soveltamisohjeita A kohdat 2016.3, 2016.41 ja 
2016.7 on muutettu siten, etta ko. kohdissa mainitut rahamaarat 
(SO mk) on muutettu 100 markaksi. (To 332/233/81, 11.6.1981). 

Muutetuilta kohdilta tiliohjesaannon soveltamisohjeet painetaan uudel
leen. Painatusjaosto suorittaa perusjakelun. 
(N:o tlt 605/233/81, 12.6.1981) VT 26/81 

KAPPALETAVARALIIKENNEPAIKAT-KIRJANEN (VR 3726) 

Aakkosellisessa luettelossa Loviisan, Porvoon ja Tikkurilan kohdalla 
olevat Helsingin koodin osalta virheelliset kaksoiskoodit korjataan 
seuraavasti: 

Loviisa 107 - 006 Pitaa olla 107 - 001 

Porvoo 023 - 006 " " 023 - 001 

Tikkurila 018 006 " " 018 - 001 

(N:o Lt 32005/67/81, 17.6.1981), VT 26/81 . 

VR/VIKING LINE - YHDISTELM~LIPUT 

Junissa tapahtuvan lipuntarkastuksen vuoksi on niissa tapauksissa, kun 
yhdistelmalipulla peritaan useamman henkilon maksut, kirjoitettava 

jokaisell• henkilolle seuruelipun tarkastuslippu , johon merkitaan yh
distelmalipun numero. 

(N:o Lko 32004/645/81, 17;6 . 1981), VT 26/81 . 
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VETURINKULJETTAJAKURSSIT 1982 

Veturinku1jettajakursseille pyrkivi1le pidetaan va1intakoe 1iikenne
piireittain 1auantaina 19.9.1981 . Siihen kuu1uvat kokeet 1) suomen 
kie1essa, 2) matematiikassa, 3) veturitekniikassa ja 4) veturimies
tutkintoon sisa1tyvissa ohjesaannoissa. 

Kurssei11e pyrkijan on viimeistaan 17 . 8.1981 jatettava 1ahimma11e 
esimiehe11een (varikonpaa11iko1le tai liikennea1ueen paallikolle) 
yleisen toimiston paallikolle osoitettu hakemus , johon varikko tai 
liikennealue 1iittaa selvan valokopion nimikortista ja esimiehen 
vahvistaman laskelman veturimiestutkinnon jalkeen vaaditusta kahden 

vuoden veturimiespalve1uksesta koneapulaisena . 

Veturimieskursseille hakemisen edellytyksena on , etta em . kahden 

vuoden maaraaika tayttyy kevaan 1982 kursseille pyrkivilta viimeis 
taan 31 . 12 . 1981 ja syksyn 1982 kursseille pyrkivilta 1 . 7 . 1982 men
ness§ . 

Vaadittava veturimiespalvelus lasketaan veturimiestutkintotodistuk
sen jalkeisesta paivamaarasta alkaen vahennettyna mahdolliset pois 
saolot kuten esimerkiksi asevelvollisuuden suoritusaika . 

Liikennepiiri laatii luettelon erikseen niista , joiden veturimies 

palvelus tulee tayteen 31.12 . 1981 mennessa seka niista , joiden ve 
turimiespalvelus tulee tayteen 1 . 7 . 1982 mennessa . 

Esimiehen on toimitettava hakemukset lausuntoineen hakijain kayttay
tymisesta ja toiminnasta liikennepiirin paal likolle, joka lahettaa 
ne omine lausuntoineen edelleen yleiseen toimistoon 31.8 . 81 mennessa. 

Rautatieopisto lahettaa liikennepiirien paallikoille yksityiskohtai

set ohjeet liikennepiireissa pidettavista valintakokeista 14 . 9 . 1981 
mennessa . 

(N : o Lko -1179/141/81), VT 26/81 
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KONDUKT~~RIKURSSIT VUONNA 1982 

Rautatieopistossa kevat- ja syyskaudella 1982 jarjestettaville 
konduktoorikursseille pyrkivien tulee jattaa tata koskeva yleisen 

toimiston paallikolle osoitettu hakemuksensa lahimmalle esimiehelleen 

viimeistaan 19 . 8 . 1981 (Hakulomakkeita saa piirin toimistosta, loma
ke VR 4819, hakemusten vastaanotto aloitetaan valittomasti) . 

Kursseille voivat hakea henkilot, 

_ jotka ovat suorittaneet liikenneperustutkinnon (alemman patevyys 

tutkinnon) 29.10.1977 tai aikaisemmin ja 

- joille kertyy 29.10.1981 mennessa em . tutkinnon jalkeistapalvelusta 

vahintaan nelja vuotta ja 

- joilla on ratapihatyoskentelya junamiehen tai siihen verrattavissa 

tehtavissa vahintaan kuusi kuukautta . Syksyn kursseille pyrkivat 

voivat kuitenkin taydentaa mahdollisesti vajaan ratapihatyoskentely

ajan 31.3 . 1981 mennessa . 

Hakuedellytykset tayttavat hakijat kutsutaan 12 . 9 . 1981 myohemmin tar

kemmin ilmoitettavilla paikkakunnilla jarjestettavaan konduktoorikurs 

seille pyrkivien kelpoisuuskokeeseen, joka sisaltaa laskennon ja aidin

kielen (ruotsinkielisten osalta myos suomenkielen) tehtavia . 

Lisaksi hakijoille jarjestetaan 31 . 8 . -8 . 10 . 1981 valisena aikana sovel

tuvuuskokeet myohemmin ilmoitettavan ryhmajaon mukaan eri paikkakunnilla. 

Myos sellaisten henkiloiden , jotka aikaisemmin ovat hakeneet konduktoo

rikursseille, mutta eivat ole tulleet valituiksi (nimetyiksi tiedo s sa 

oleville kursseille) tulee vuoden 1982 konduktoorikursseille pyrkiessaan 

jattaa uusi hakemus . 

Jos tallainen henkilo on osallistunut 16 . 10 . 1976 tai sen jalkeen jarjes

tettyyn kelpoisuus- ja soveltuvuuskokeeseen , hanen ei tarvitse osallis 

tua kokeisiin uudelleen . Kelpoisuuskokeen han voi kuitenkin halutessaan 

uusia . Tasta tulee mainita hakemuksessa erikseen . Soveltuvuuskokeen uusi 

mista pidetaan suotavana aikaisintaan kolmen valivuoden jalkeen , el l ei 

kokeen uusimiselle ilmene jotain erityista syyta . 

Yleinen toimisto antaa liikennepiireille erikseen ohjeet hakemusten ka
sittelyaikataulusta . Muuten kasittelyjarjestyksessa noudatetaan soveltu 

vin osin lko:n kirjeessa n:o 1854/151/76, 13 . 9 . 76 annettuja ohjeita 
(N : o Yt 160/141/81, 11 . b . 1981), VT 26/81. 
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MUUTOKSET SELEKTORIYHTEYKSIIN RATAOSALLA KOKKOLA-YLIVIESKA 

Rataosalla Kokkola- Ylivieska poistetaan 30.6.1981 asemase

lektorilinja, suuntanumero 122 (selektorikartta 23) . Samas

sa kartassa oleva rataselek torilinja, suuntanumero 123 jaa 

ennalleen. Poistuvat asemaselektoriliittymat korvataan au 

tomaattiliittymilla seuraavasti : 

Ylivieska , junasuorittaja 

Ylivieska , junatoimisto 

Sievi 

Eskola 

Kannus 

Riippa 

Kalvia 

Kokkola, junatoimisto 

(Stt 3019/434/81 , 16 .6.1981) VT 26/81 

962 -211 

962 -213 

962 -221 

959-234 

959 -231 

959 -233 

959-232 

959 -213 

26 
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AVOIMET VIRAT JA TOIMET 

Talousosaston materiaalitoimiston varastojaostoon etsitaan myynti

ryhman paallikkoa tehtavanaan mm. VR:lle tarpeettoman irtaimen omai

suuden myynti seka kuljetuspalvelusten markkinointiin liittyva ma

teriaalin myynti seka myyntitoimen ohjaus-, koulutus- ja tilastoin

titehti:ivat. 

Tehtava edellyttaa Valtionrautateiden organisaation ja toimintojen 

tuntemusta ja kaytannon tuntemusta materiaalitoiminnoissa seka so

veltuvaa kaupallista koulutusta. 

Tehtavaan valittavalle suoritetaan kokemuksesta ja patevyydesta 

riippuen V 24 - v 26 mukainen palkkaus. 

Tehtavasta kiinnostuneita pyydetaan ottamaan yhteytta heinakuun ai

kana materiaalitoimistoon varastojaoston paallikkoo~ kpa Matti Ala

vaan puh. 2606 tai lkt Toivo Kiljuseen puh. 2604, joilta saa asias

ta tarkempia tietoja. 

Rakennusmestarin (V 22) virka, toistaiseksi Seinvjoen ratapii

rissi (Seinijoki; viran haltija toimii Seinijoki II rata - alueen 

pi li llikk6ni). Rata o saston johtajalle osoitetut hakemukset on 

toimitettava rautatiehallitu~sen kirjaamoon viimeistali n 22 . 7 . 
1981 ennen viraston aukioloajan p5ittymist H. 
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NIMITYKSIX JA MAARXYKSIX 

T a 1 o u s o s a s t o : a1emman pa1kka1uokan 1iikennetarkastajan 

(V 2 6 ) virkaan vt. lkt ap Johannes Happe, alemman palkka1uokan 1ii

kennetarkastajan (V 23) virkoihin ts i ht. Laur i Vi1helm H~tBnen,tsiht. 

Rauno Tapani Lindberg, toimi stosiht eerin (V 20) virkoihin tsiht. Vie

no Parviainen, merkonomi Matti Olavi Virtanen, tsiht. Lahja Sirkka 

Marja t ta Vuorinen, toimistosihteerin (V 18) virkoihin y1im. tsiht. 

Raimo Wainamo Markku1a, y1im. tsiht. Rai1i Anne1i Nurminen, tvirk. 

Liisa Annikki Saare1a, tsiht. Aira Hel1evi Vainio, toimistosihteerin 

(V 1 6) virkoi hin tvirk. Raij a Liisa Anita Martikainen, tsiht. Sinikka 

Raija Hi11evi Rautiainen, toimistov irkailijan (V 13) toimeen tvirk. 

Anita Anne1i Silv~n, toimistovirka i1ijan (V 11) toi miin tvirk. Helga 

Kaarina Hieke, tvirk. Tuija Kaarina Kaipainen, konekirjoittajan (V 10) 

toimiin vt. kkja Sirkka-Liisa Niemimaa, ylim. kkja Marja-Terttu Raty. 

Y1im. kamreerin (V 27) toimeen ekonomi Oiva Jaakko Pe1tokoski, ylim . 

alemman palkkaluokan liikennetarkastajan (V 23) toimeen tsiht. Maija 

Karhunen, ylim. toimistosihteerin (V 15) toimiin tvirk. Sirpa-Liisa 

Marianne Jokinen, tvirk. Laila Maria Jarvinen. 

L i i k e n n e o s a s t o : 

Konduktoorin virkaan (Sl) kuormausmestari Jaakko Rusko Kullervo 

Innanen . 

Veturinlammittajan (V 13) toimeen (Kv) tilapaiset veturinlammittajat 

Arvi Matti Kalevi Arvila, Panu Pekka Salminen , Kari Juhani Rouhiainen , 

Teuvo Tapio Sjostedt , Harri Arvo Uolevi Vuorela , Heikki Markus Arvila, 

Risto Mikael Rintalahti ja Kari Uolevi Aaltonen. 

Veturinlammittajan (V 13) toimeen (Hma) tilapaiset veturinlammittajat 

Jyrki Toivo Laine , Vesa Pekka Sale , Jarkko Mika Jyrki Forsell , Markku 

Asser Salmi ja Jukka Antero Mukala . 

Veturinlammittajan (V 13) toimeen (Kta) tilapaise t veturinlammittajat 

Hannu Juhani Taskinen ja Timo Ilmari Muurinen . 

Vaunumiehen (V 10) toimeen (Kta) tilapainen vaunumies 

Jukka Verneri Vallentin . 
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Veturinlammittajan (V 13) toimeen (Imr) tilapainen veturinlammittaja 
Kari Juhani Talvitie . 

Veturinlammittajan (V 13) toimeen (Lr) tilapainen veturinlammittaja 
Timo Juhani Olli . 

Asemamiehen (V 10) toimeen (Vna) ylimaarainen asemamies 
Pert ti Veikko Nutikka . 

Asemamiehen (V 10) toimeen (Mki) ylimaarainen asemamies 

Ari Matti Saari . 

Veturinlammittajan (V 13) toimeen (Tpe) tilapaiset veturinlammittajat 

Ismo Tapio Jokinen , Jari Kalevi Kellomaki , Pasi Markus Saaristo, 

Olli Juhani Aalto , Arto Kalevi Forsvik, Pentti Juhani Tynkky, Veli 

Martti Salo , Eino Aulis Karjalainen, Osmo Veikko Leivo, Heikki Olavi 

Savolainen, Markku Tapani Ahonen, Pentti Juhani Katajisto, Timo 

Jaakko Antero Riihimaki ja Jyrki Johannes Raatikainen . 

Veturinlammittajan (V 12) toimeen (Rma) tilapainen veturinlammittaja 

Seppo Kalervo Kuusisto . 

Asemamiehen (V 10) toimeen (Kta) ylimaaraiset asemamiehet (V 9) 

Hannu Pellervo Narinen ja Ilkka Juhani Sipilainen seka tilapaiset 

asemamiehet Osmo K•..tllervo Herrala , Esa Antero Herranen , Mika Johannes 

Hytonen , Pekka Akseli Siiskonen, Reijo Kalevi Tuomainen ja Jukka 
Pekka Viljava . 

Helsinki 1981. Valt ion painatuskeskus 
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V I R K A P U V U T J A S U 0 J A V A A T E T U S 

VIRKAPUKUM~~R~YKSET 

ASETUS VALTIONRAUTATEIOEN VIRAN JA TOIMEN 
HALTIJAIN VIRKAPUVUSTA, 10.2.1950/69 

Kulkulaitosten ja yleisten toiden ministerin esitte

lysta saadetaan: 

1 § 

Tassa asetuksessa saadettya virkapukua kayttavat Val

tionrautateiden viran ja toimenhaltijat, ylimaaraisen toimen 
haltijat, harjoittelua varten palvelukseen otetut seka tila

paiset toimihenkilot. 

Rautatiehallituksen asiana on maarata, kutka edella tar

koitetuista henkiloista ovat oikeutetut ja kutka myos 

velvolliset ja missa laajuudessa kayttamaan virkapukua. 

2 § 

Virkapukuun kuuluvien pukukappaleiden tulee ella valmis

tetut rautatiehallituksen hyvaksymista kangaslaaduista. 

Niin ikaan rautatiehallitus antaa tarkemmat maaraykset 

virkapuvun kuosista ja siihen kiinnitettavista virka

asemaa osoittavista merkeista . 

Rautatiehallitus maaraa myos virkapukuun kuuluvista jal

kineista. kasineista ym. asuista. 

3 

·Asianomaisten esimiesten on valvottava, etta heidan 

alaisensa virkapuvun kaytt66n velvolliset henkilot 

virantoimituksessa esiintyvat taman asetuksen mukaisis

sa, hyvaksyttavassa kunnossa olevissa virkapuvuissa. 
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Rautatiehallituksella on valta antaa maarayksia uusien 

pukukappaleideo seka pukuun liittyvien virka-asemaa 

osoittavien ja muiden merkkien kayttaan ottamisesta ja 

kaytasta poistamisesta. 

5 

Tama asetus tulee voimaan huhtikuun paivana 1950, 

ja silla kumotaan Valtionrautateiden viran ja toimen 

haltijain virkapuvuist~ 22 paivana helmikuuta 1929 

annettu asetus (89/29). 

M~~R~YKSET VALTIONRAUTATEIDEN VIRKAMIESTEN 

VIRKAPUVUISTA 

Annettu Helsingissa, rautatiehallituksessa 16.12.1980 

(RH 1245/110/80} 

Rautatiehallitus on Valtionrautateiden viran ja toimen 

haltijain virkapuvuista 10.2.1950 annetun asetuksen 

(69/50) nojalla vahvistanut sanotuista virkapuvuista 

seuraavat maaraykset: 

YLEIST~ 

26a 

1.1 Naissa maarayksissa on lueteltu ne virkasuhteessa olevat 

rautatielaiset, joille yleisapalvelutehtavien, tunnis

tettavuuden, edustavuuden ja junaturvallisuuden huomioon 

ottaen on maaratty oikeus ja velvollisuus kayttaa vir

kapukua. 

1 .2 Virkapukuun kuuluvien pukukappaleiden ja virkamerkkien 

tulee ella naiden maaraysten, malliselostusten ja -pii

rustusten mukaiset seka valmistetut rautatiehallituksen 
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laadultaan, aineiltaan ,ja vareiltaan hyvaksymista 

kankaista. 

1.3 Valtion virkapukuavustuksista 30.12.1969 annetun ase

tuksen (850/69) 12 §:n nojalla liikenneministerio vah

vistaa rautatiehallituksen esityksesta ne pakolliset 

ja vaihtoehtoiset virkapukineet, mista Valtionrauta

teilla suoritetaan virkapukuavustusta. 

2 VIRKAPUVUN JA VIRKALAKI N KAYTTOVELV OLLISUUS ON 

SEURAAVISSA VIROISSA, TOI MI SS A TAI TEHTXVISSA 

2.1 Virkapukua I (ks. kohta 3.1 ja 3.2) kayttaa 

- junasuorittaja 

(asemapaallikot, liikenneohjaajat, liikennemestarit, 

liikennevirkailijat, asemamiehet) 

- junami~histo, ei kuitenkaan tavaranhuoltotehtavissa 

(ylikondukt66rit, kondukt66rit, junamiehet, makuuvau

nunhoitajat, matkalippujen tarkastajat) 

- autonkuljettaja henkiloliikenteessa 

- henkiloasemien yleisopalvelutehtavissa toimiva 

(asemamiehet, kuormausmestarit, vahtimestaritl 

- vahtimestaritehtavissa toimiva 

(ylivahtimestari, vahtimestarit, asemamiehet) 

2.2 Virkapukua II (ks. kohta 3.3) kayttaa 

- veturimies 

(veturinkuljettajat, vet urinlammittajatl 

- tavarasuojien tyonjohtot eh ta v issa toimiva 

(jarjestelymestarit, kuormausmestaritl 

- tavaranhuoltaja henkiloasemilla ja -junissa 

(kuormausmestarit, junamiehet, asemamiehetl 
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- automies tavaraliikenteessa 

(autonkuljettajat, autonapumiehet) 

- vaununtarkastaja henkiloasemilla 

(vaununtarkastajatl 

- portinvartija konepajoilla 

(vahtimestarit) 

- matkaneuvoja 

(yliteknikot, teknikotl 

26a 

2.3 Ainoastaan virkalakkia (ks. kohta 3.3.4) kayttaa 

3 

3.1 

3. 1 . 1 

- ratapihalla tai ratalinjalla tyonjohto-, tarkastus

ja muissa tehtavissa tyoskenteleva seka tavarasuojien 

asiakaspalvelutehtavissa toimiva 

(ylikonduktoorit. konduktoorit. junamiehet, vaunu

miehet, vaununtarkastajat, asetinlaitemiehet, vaihde

miehet, rakennusmestarit, rataesimiehet, vaunumesta

rit, ajomestarit, huoltomestarit, vaihdemiesten esi

miehet, asemamiehet, trukinkuljettajat, tallimiehetl 

VIRKAPUVUT JA PUKINEET 

Virkapuku I. miehet 

Virkatakki I 

Vari ja kangas: tummansinista kangasta 

Kuosi: yksirivinen, jossa kolme rautatiemerkilla varus

tettua kullanvarista nappia (virkanappial. Malliltaan 

takki on valjahko etureunan helma suor~kulmainen ja pi

tuudeltaan haaraan asti ulottuva. Kaulus on kaksinker

roin kaantyva ja rintakaanteiden ja kauluksen yhtyma

kohta ns. v-kulma. Hihat suorat, alaspain kapenevat ja 

ilman kaanteita. Taskut suorakaiteisin kansin varustetut, 

vaakasuorat, sisaan ommellut sivutaskut seka vasemmalla 

puolella kanneton rintatasku. Selka suora ja keskisau-
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3.1.2 

3.1 .3 

3.1. 4 

malla. Selkaleikkauksen alaosassa voi olla n. 15 cm:n 

pituinen halkio. Vuori tayspitka tummaa vuorikangasta, 
kaksi povitaskua ja kynatasku. Myos kaksirivinen takki 

on sallittu. 

Kesatakki 

Vari ja kangas: tummansinista kangasta 

Kuosi: Malliltaan takki on vartaloa myotaileva, valjah

k6, yksirivinen. Etureunan alakulma py6rea, pituus 

haaraan asti ulottuva. Kaulus kaantyy kaksinkerroin, 

rintakaanteiden ja kauluksen yhtymakohta on ns. v-kulma. 

Hihat ovat suorat, alaspain kapenevat ilman halkiota 

ja nappeja. Sivutaskut ovat suorakai ta is in kansin sisa

puoliset. vasemmalla sisapuolinen rintatasku. Selka 

suora keskisaumalla ja takahalkiolla. Vuori tayspitka 

tummaa vuorikangasta, kaksi povitaskua ja kynatasku. 

Takki on etuosasta ryhdistetty kevyella tukikankaalla, 

rinnan osalta kaksinkertainen, Takki napitetaan edesta 

kolmella virkanapilla. 

Housut I 

Vari ja kangas: samaa tummansinista kangasta kuin virka

takki I 

Kuosi: malliltaan housut ovat suorat ja kapeahkot, pi

tuus kengan paalle vapaasti laskeutuva. Alisuu ilman 

vekkika§nnetta, leveys on kohtuullisesti muotia seuraa

va. Housuissa on vetoketjuavaus, 6 - 7 kpl vy6lenkkeja 

seka kaksi sivu- j takataskua. 

Paallystakki 

Vari ja kangas: tummansinista kangasta 

Kuosi: malliltaan paallystakki on valja, yksirivinen, 

rinnan ja hartioiden kohdalla poikkisaumat. Saumat 

ovat katesaumoja 8 mm levyisin tikkauksin, samoin kaulus, 
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olkaimet, taskun kannet ja etureunat. Takin Rituus 

n. 10 em polven ylapuolelle. Taskut kannelliset sisa

puoliset sivutaskut, tasku on vaakasuoralta linjalta 

n: 5 em etureunaan pain vinosti ylempana. Kaulus on 

rinnan poikkisaumasta alkavien kauluskaanteiden kanssa 

kaksinkerroin kaantyva, leveys edesta 10 em, takaa 

5 em. Hihat valjahkot, alaspain kapenevat, hihan paal

lipuolella keskisauma, hihan alareunasta 5 em ylospain 

pienella mustalla virkanapilla kiinnitettava, kulmikas 

n. 7,5 em pitka kieleke. Dlkaimet kaksinkerroin kaan

tyvat irto-olkaimet. Kiinnitetaan kapeammasta paasta 

pienella mustalla virkanapilla. Takissa on tayspitka 

tumma vuori, vasemman puoleisessa liepeessa yksi povi

tasku seka napeilla kiinnitettava lampovuori ja turkis

kaulus. Takki napitetaan edesta neljalla suurikokoisel

la mustalla virkanapilla. 

Virkalakki I 

L i p p a 1 a k k i: samaa kangasta kuin virkatakki I. 

Malliltaan lakki on pyoreahko, etuosa n. 6 em korkea, 

tuettu lahes pystyasentoon. Takaosa on matalampi va

paasti paarteen paalle laskeutuva, paarre on tasalevyi

nen edesta ja takaa. Musta lippa. Kummallakin sivulla 

paarteessa kullanvarinen pieni virkanappi kohdassa 

26a 

4.3.1 maariteltavan leukanauhan kiinnittamista varten. 

Lakin etuosaan kiinnitetaan samasta kankaasta valmistet

tu aluslaatta, jossa on VR:n siipipyoralaatta. 

T u r k i s 1 a k k i: samaa kangasta kuin virkatakki I 

tai mustaa nahkaa. Kuosi jahtimallia, mustat turkisnah

kalaidat. Lakin etuosaan kiinnitetaan mustasta kankaas

ta valmistettu aluslaatta, jossa on VR:n siipipyora

laatta. 

Junasuorittajana toimivan virkamiehen lippa- ja turkis

lakin paallinen on keltaisenpunaista kangasta. Paalli

nen voi ella kiintea tai irroitettava. 
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Paitapusero 

Teraksenharmaa, tavallinen paitapuseron kuosi. Puseros
sa on kaksi paalleommeltua rintataskua. 

Solmio 
_. 

Tummansininen, pienella n. 20 mm:n levyisella kullan-

varisella siipipyorakuviolla varustettu. 

Jalkineet 

Mustat jalkineet. 

Paita 

Yksivarinen valkoinen, harmaa tai sininen. 

Kasineet 

Yksivariset sormikkaat. 

Virkapuku I. naiset 

Virkatakki 

Vari ja kangas: tummansinista kangasta 

Kuosi: malliltaan takki on valjahko, yksirivinen, selka

ja etuosassa olevin leikkauksin vyotarolinjaa hoikenta

va, valmistukseltaan kevyt. Kaulus on kauluskaanteiden 

mukaisesti vapaasti taitelinjasta kaksinkerroin kaan

tyva, ns. v-kulmalla. Hihat kokopitkat, kapeat ilman 

kaanteita. Taskut vaakasuorat, sisapuoliset, kannelli

set sivutaskut. Takki napitetaan edesta kolmella kullan

varisella virkanapilla. 
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Kesatakki 

Samanvarinen ja kuosinen kuin miesten kesatakki. 

Hams 

Vari ja kangas: samaa tummansinista kangasta kuin vir

katakki 

Kuosi: malliltaan vyotarolta lantiolle vartalon mukai

nen, josta helmaan hieman sivusaumoista leveneva, ilman 

laskoksia. Vasemmassa sivussa vetoketju seka napilla 

kiinnitettava vyotarokaistale, joka on kovitettu. 

Hameessa ylaosasta kiintea tayspitka vuori. 

Pitkat housut 

26a 

Vari ja kangas: samaa tummansinista kangasta kuin virka

takki 

Kuosi: malliltaan housut ovat kapeat. nilkkaan asti 

ulottuvat. Avau ·; vasemman sivusauman ylaosassa, joka 

suljetaan vetoketjulla. Vyotarokaistale suljetaan na

pilla. Oikealla puolella yksi sisapuolinen sivutasku, 

Paallystakki 

Veri ja kangas: tummansinista kangasta 

Kuosi: malliltaan paallystakki on valjahko, yksiriv~nen, 

rintaleikkauksin hieman vyotarolta hoikentuva ja helmas

ta lievasti kellomaiseksi leveneva. Pituus noin polvi

taipeeseen ulottuva. Taskut kannelliset sisapuoliset 

sivutaskut, tasku on vaakasuoralta linjalta n. 5 em 

etureunaan pain vinosti ylempana. Kaulus on ylimmasta 

napista alkavien kaanteiden kanssa kaksinkerroin kaanty

va, leveys edesta n. 8 em ja takaa n. 4,5 em. Hihat 

valjahkot alaspain kapenevat hihan paallipuolella kes

kisauma. hihan alareunasta 5 em ylospain pienella mus

talla virkanapilla kiinnitettava kulmikas n. 6 em pitka 
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3.2 . 9 

3.2.10 

3. 2 .11 
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kieleke. Takissa on tayspitka silkkivuori seka napeil

la kiinnitettava lampovuori ja turkiskaulus. Takki 

napitetaan edesta neljalla suurikokoisella mustalla 
virkanapilla. 

Virkalakki I 

Kesalakki samaa kangasta kuin virkatakki taikka ohuempaa 

kesakayttoon sopivaa tummansinista kangasta. Malliltaan 

lakki on pyoreahko lipallinen ilman reunuskaistaleita. 

Lakin korkeus edesta n. 9 em, takaa n. 11 em, lippa 

ulottuu lakin sivun puolivaliin, pituus edesta n. 3 em. 

sivuilla pienet virkanapit. joihin kiinnitetaan lakin 

etuosaa kiertava leukanauha. Lakissa on silkkivuori 

ja hieman kovitetut pohja- ja sivuosat. 

Turkislakki kuten miehilla. 

Paitapusero 

Teraksenharmaa, tavallinen paitapuseron kuosi. Kaksi 

paalleommeltua rintataskua. 

Solmio 

Kut en mieh i lla. 

Jalkineet 

Mustat. 

Pusero 

Yksivarinen valkoinen, harmaa tai sininen. 

Kasineet 

Kuten miehil l a . 
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.Sukat 

Yksivariset. 

Virkapuku II, miehet 

Pusero 

Vari ja kangas: sinertavanhanmaata kangasta 

Kuosi: malliltaan pusero on yksirivinen, piilonapeilla. 
Ylaosasta pusero on valjahko, hartiaosalla kaarrokesau

ma, josta selan sivuilla valjyytta antavat avolaskok

set. Pituus on helmakaitaleen kanssa lantiolinjalle 

ulottuva, vyotaron ja.lantion osalta vartalonmukainen. 

Taskut piilonapein kolmikulmaisin kansin, pohjapalkein 

paalleommellut rintataskut. Edessa helmakaitaleessa 

piilonapein samanmallisin kansin suljettavat sisapuo

liset taskut. Kaulus on rintataskujen ylaosasta alkavien 

kaanteiden kanssa kaksinkerroin kaantyva. Hihat kahden 

kaitaleen, alareunassa 5 em levea ranneke, nappikiinni

tys. Vuori tayspitka, tummaa vuorikangasta, kaksi povi

taskua. Pusero napitetaan edesta kuudella nelireikai

sella massanapilla. Yksi nappi kauluksen alla ylBs 

asti napitettaessa, taskuissa ja hihoissa samanlaiset 

napit. 

Talvipusero 

Vari ja kangas: sinertavanharmaata kangasta 

Kuosi: malliltaan talvipusero on samanlainen puseron 

(kohta 3.3.1) kanssa erotuksena erilainen paallysmate

riaali, tikattu lampovuori seka irroitettava turkis

kaulus, joka kiinnitetaan kuudella pienikokoisella 

napilla. 
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Housut II 

Veri ja kangas: samaa sinertavanharmaata kangasta kuin 

pusero (kohta 3.3.1) 

Kuosi: sama kuin housut I (kohta 3.1.3) 

Virkalakki II 

Kesalakki: samaa sinertavanharmaata kangasta kuin 

pusero. Malliltaan lakki on pyoreahko lipallinen alas

laskettavilla reunuskaistaleilla. Lakin korkeus edesta 

n. 7 em, takaa n. B em, lippa ulottuu n. 5 em:n paahan 

lakin etuosasta. Lipan pituus edesta n. 5 em. Reunus

kaistale kiinnitetty etuosasta kahdella mustalla paino

napilla. Reunuskaistaleen alla kummallakin sivulla koh

dassa 4.3.2 maariteltavan leukanauhan kiinnittamista 

varten pieni nappi. Lakin paarre varustettu neljalla 

tuuletusaukolla. Silkkivuori. 

Turkislakki: samaa sinertavanharmaata kangasta kuin 

talvipusero. Malliltaan muuten sama kuin kesalakki, 

mutta ilman tuuletusaukkoja. Alaslaskettavat reunus

kaistaleet turkiksesta. 

Lampovuori. 

Paitapusero 

Kuten kohdassa 3.1 .6. 

4 VIRKAMERKIT 

4.1 Yleinen virkamerkki 

Virkatakissa, kesatakissa, puserossa~ talvipuserossa 

ja paitapuserossa on rinnan vasemmalla puolella, valit

tomasti avoimen rintataskun aukon suorakaiteen muo

toisen reunuks en alapuolella ja kansiliuskalla varus

tatun rintataskun ylapuolella tai taskun puuttuessa 
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vastaavalla kohdalla langasta ommellen pukineen varia 

vastaavaan kankaaseen tehty kullanvarinen 70 mm 

levyinen Valtionrautateiden liikemerkki. 

26a 

4.2 Lakkimerkki 

4,3 

4. 3 .1 

4.3.2 

Paahineiden etuosassa pidettava merkki on metallista 

valmistettu kullanvarinen siipipyoralaatta. Veturi

miehilla on siipipyorassa veturin pyoran vastapainon 

kuvio. 

Leukanauha 

Virkalakki I 

Lippalakissa on 4 mm:n vahvuisesta langasta punottu 

kaksinkertainen musta leukanauha kaikilla muilla 

paitsi asemapaallikolla, liikenneohjaajalla, liikenne 

mestarilla, liikennevirkailijalla, ylikonduktoorilla, 

konduktoorilla kuormausmestarilla ja ylivahtimesta

rilla, joirla leukanauha on variltaan vaaleanharmaa. 

Turkisla~issa vaaleanharmaata leukanauhaa vastaa kaluu

nanauhasta tehty vaaleanharmaa puikko, mika sijoite

taan valittomasti lakkimerkin alapuolelle. 

Virkal a kki II 

Seka kesa- etta turkislakissa on 4 mm:n vahvuisesta 

langasta punottu yksinkertainen musta leukanauha kai

killa muilla paitsi veturinkuljettajalla, jarjestely

mestarilla, kuormausmestarilla, matkaneuvojalla, yl.i

kondu ktoori lla, kondu ktoori lla. rakennusmestarilla, 

rataesimiehella, vaunumestarilla, ajomestarilla, huolto

mestarilla ja vaihdemiesten esimiehella, joilla leu

kanauha on variltaan vaaleanharmaa. 
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5 ERITYISIA MAARAYKSIA 

5.1 Virkapuvun tulee ella siisti. 

5.2 Virkapukua kaytetaan taydellisena, vain virkalakkia 

voidaan kayttaa muun puvun yhteydessa (ks. kohta 2.3). 

Virkapuvun suojana voidaan kayttaa olosuhteiden niin 
vaatiessa suoja- tai sadevaatetusta. 

5.3 Virkalakkia tulee kayttaa virantoimituksessa junassa, 

veturissa tai ulkona. 

5.4 Virkalakin sijasta voidaan kayttaa VR:n liikemerkilla 

varustettua suojakyparaa turvallisuuden niin vaaties

sa myos silloin, kun virkamies toimii kasiopasteen 

antajana. 

5.5 Virkapuku I:een kuuluvaa turkisl~kkia (ks. kohta 3.1.5) 

voidaan kayttaa erityisen kylmissa tyoskentelyolosuh

teissa virkapuku II:n turkislakin (ks. kohta 3.3.4) 

sijasta. 

5.6 Virkapuvu~ I kanssa tulee kayttaa solmiota. 

5.7 Paitapuseroa voidaan kayttaa ilman virkatakkia. 

5.8 Sijaisen on kaytettava virkaan, toimeen tai tehtavaan 

kuuluvaa virkapukua. Junasuorittajana toimivan tulee 

kayttaa junasuorittajalle kuuluvaa virkalakkia. 

5.9 Virkamiehet ovat velvolliset itse hankkimaan naiden 

maaraysten mukaiset virkapukineet. 

5.10 Kohdissa 2.1, 2.2. ja 2.3 suluissa olevat virkanimikkeet 

ovat ohjeellisia, joten virkapukuvelvollisuutta harkit-
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taessa tulee ensisijaisesti attaa huomioon asianomai

sen virkamiehen tehtavakentta. 

26a 

5.11 Rautatiehallitus maaraa tarvittaessa muiden kuin edella 

mainittujen virkamiesten oikeudesta ja velvollisuudesta 

kayttaa virkapukua tai virkalakkia. 

5.12 

8.5.2. 

Nama maaraykset tulevat voimaan 1 paivana tammikuuta 

1981, ja niilla kumotaan rautatiehallituksen 28.8.1970 

vahvistamat maaraykset Valtionrautateiden viran ja toi

men haltijain virkapuvuista niihin myohemmin tehtyine 

muutoksineen ja lisayksineen. Uudet pukineet otetaan 

sanotusta paivasta lukien kayttoon, mutta nykyaan kay

tossa olevia pukineita saavat virkapukuvelvolliset kayt

taa toistaiseksi, kuitenkin enintaan vuoden 1983 loppuun. 

(RH 1245/110/80, 16.12.1980). 

VIRKAPUKUAVUSTUKSET 

ASETUS VALTION VIRKAPUKUAVUSTUKSISTA, 30.12.1969/850 

Valtiovarainministerion toimialaan kuuluvia asioita 

kasittelemaan maaratyn ministerin esittelysta saadetaan 

valtion viran tai toimen haltijain palkkauksesta 22 

paivana joulukuuta 1942 annetun lain (1030/42) 14 S:n 

nojalla: 

1 § 

Valtion virkamiehelle, jolle asetuksella on saad~tty 

tai muuten maaratty velvollisuus kayttaa virkapukua, 

suoritetaan tulo- ja menoarvion rajoissa virkapuku

avustusta sen mukaan kuin tassa asetuksessa saadetaan. 

Virkamieheksi katsotaan myos virkasuhteeseen verratta

vassa palvelussuhteessa eleva henkilo.(13.3.1381/190l 
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2 § 

Tassa asetuksessa tarkoitetaan virkapuvulla asianmukai

sessa jarjestyksessa virkapuvuksi vahvistettua, maarat

tya kuosia ja laatua olevaa vaatetusta, joka on tarpeel

linen o~oittamaan virkamiehen asemaa virantoimituksessa 

ja joka olennaisesti poikkeaa vastaavasta siviilivaate

tuksesta. 

Mita jaljempana saadetaan virkapuvusta, sovelletaan myos 

virkamerkkiin, jolla tarkoitetaan asianmukaisessa jar

jestyksessa vahvistettua virka- tai siviilipuvun kanssa 

kaytettavaa virkatunnusta, seka virkapuvun yhteydess3 

mahdollisesti kaytettaviksi vahvistettuihin erityisiin 

varusteisiin. 

3 § 

Virkapukuun kuuluvat pukineet voivat olla niiden han

kinnan ja kayton suhteen joko pakollisia tai vapaaeh

toisia. Pakollisena virkapukineena pidetaan myos vaih

toehtoiseksi vahvistettua virkapukinetta. 

4 s 
Virkapukuavustusta suoritetaan perushankinta-avustuksena 

ja uusinta-avustuksena . 

Perushankinta-avustusta suoritetaan silloin, kun virka

mies hankkii asianomaisella hallinnonalalla ensimmaisen 

kerran virkapuvun. Avustuksen maara on 90 % pakollisten 

virkapukineiden hankintahinnoista. (19.3.1976/266) 

Uusinta-avustusta suoritetaan virkamiehen tehdessa pa

kollisten virkapukineiden uusintahankintoja. Avustuksen 

maara on 50 % virkapukineiden hankintahinnasta, kuiten

kin siten, etta vankeinhoitolaitoksen palveluksessa ole

van virkamiehen hankkiessa ensimmaisen kerran taman ase-
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tuksen saannosten mukaisesti virkapuvun vuosien 1978 tai 

1979 aikana suoritetaan hanelle virkapukuavustus perus

hankinta-avustuksen suuruisena. Uusinta-avustusta ei 

suoriteta yksinomaan juhla~ukuihin kuuluvista virkapu

kineista. (17.6.1977/480) 

5 § 

Valtion virastojen ja laitosten tulee tehda virkapukujen 

hankintasopimuksia siten, etta virkamiehet voivat tila

ta virkapuvut suoraan naiden hankkijoilta, ellei viras

to tai laitos ole jarjestanyt keskitettya virkapukujen 

hankintaa. 

Virkapukutilaus on laadittava erityiselle lomakkeelle 

ja sen on oltava asianomaisen viranomaisen hyvaksyma. 

6 § 

Virkapukuavustuksen perusteena olevalla hankintahin

nalla tarkoitetaan viraston tai laitoksen seka asian

omaisen hankkijan kesken tehdyssa sopimuksessa maarat

tya hintaa, edellyttaen, etta virkapuvut valmistetaan 

sarjatyona numeropukuina tai tehdastyona mittapukuina. 

7 § 

Virkapukuavustus suoritetaan siten, etta asianomainen 

virasto tai laitos maksaa hankkijalle 90 % virkapuku

hankintahinnasta, kun on kysymys 4 § :n 2 momentissa tar

koitetusta perushankinnasta ja 60 % hankintahinnasta, 

kun on kysymys 4 §:n 3 momentin mukaisesta uusintahan

kinnasta. Muun osan virkapuvun hinnasta maksaa virka

mies hankkijalle. (19.3.1976/266) 

8 § 

Jos virkamies hankkii virkapuvun muuten kuin tehdyn 

hankintasopimuksen perusteella, suoritetaan virkapuku-
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avustusta enintaan hankintasopimuksen mukaan·laskettu 

maara. Talloin on avustuksen saamisen edellytyksena, 

etta 5 S:n 2 momentin mukaisen tilauksen perusteella 

hankittu virkapuku on uusi ja maaraysten mukainen. 

Avustus suoritetaan esitetyn laskun perusteella. 

9 s 
Virkapuvun, josta on maksettu virkapukuavustus, saa 

virkamies omakseen. Jos kuitenkin virkasuhde valtioon 

paattyy, ennen kuin on kulunut kuusi kuukautta ensim

maisen virkapuvun hankinnasta, virkamiehen on suoritet

tava valtiolle korvauksena 30 prosenttia maksetusta 

perushankinta-avustuksesta, jollei asianomainen virasto 

tai laitos erityisista syista toisin maaraa. 

Enintaan kuuden kuukauden ajaksi palvelukseen otetulle 

virkamiehelle voidaan virkapukuavustusta suorittaa vain 

palvelusaikana virantoimituksessa valttamatta tarvitta

vista virkapukineista. 

1 0 s 

Virastojen ja laitosten tulee asianmukaisesti jarjes

tetyn valvonnan avulla seurata virkapukuhankintoja siten, 

ettei virkapukuavustusta suoriteta aiheettomista han

kinnoista . 

11 s 
Virkamiehen on omalla kustannuksellaan huolehdittava 

siita, etta virkapuku on asianmukaisessa kunnossa. 

12 s 
Asianomainen ministerio vahvistaa viraston tai laitok

sen esityksesta luettelon niista virkapukineista, joista 

suoritetaan virkamiehelle taman asetuksen mukainen 

evustus . 
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13 s 
Valtiovarainministerio antaa tarvittaessa tarkempia 

yleisohjeita taman asetuksen soveltamisesta. 

14 s 

Tama asetus tulee voimaan 1 paivana tammikuuta 1970 

ja silla kumotaan aikaisemmin annetut taman asetuksen 

kanss~ ristiriidassa olevat saannokset. 

Valtiovarainministerio voi kuitenkin erityisista syista 

asianomaisen ministerion esityksesta myontaa lykkaysta 

asetuksen soveltamisesta jonkin viraston tai laitoksen 

osalta enintaan vuoden 1977 loppuun. (23.12.1976/1045) 

VALTIOVARAINMINISTERION ANTAMAT SOVELTAMISOHJEET 

Valtiovarainministerio on, asian oltua valtioneuvoston 

raha-asiainvaliokunnan kasiteltavana, paattanyt antaa 

valtion virkapukuavustuksista 30 paivana joulukuuta 

1969 annetun asetuksen (850/69) soveltamisesta seuraa

vat ohjeet: 

1. Valtion virkamiesten virkapukuavustusjarjestslmat 

on edella mainitulla asetuksella yhtenaistetty. Asetus 

tulee voimaan 1.1.1970. Samalla kumotaan aikaisemmin 

voimassa olleet virkapukuavustuksia koskevat asetuksen 

kanssa ristiriidassa olevat saannokset. 

Vuoden 1970 tulo- ja menoarvion mukaan saadaan menoar

viossa nykyisten jarjestelmien mukaisiin virkapukuavus

tuksiin varattuja maararahoja kayttaa uuden jarjestel

man mukaisiin menoihin. Palkkaluetteloihin merkityt 

avustuserat jaavat nain allen pais 1.1.1970 lukien. 

2. Asetuksen 4 S:n nojalla virkapukuavustusta suorite-

26a 
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taan asetuksen voimaantulon jalkeen perushankinta

avustuksena silloin, kun virkamies hankkii ensimmaisen 
kerran virkapuvun ja uusinta-avustuksena silloin, kun 

virkamies suorittaa virkapukineiden uusintahankintoja. 

Perushankinta-avustuksen maara on 1}5 ~ ja uusinta

avustuksen maara [55 %] virkapukineiden hankintahin

noista . Loppueran hinnasta, eli perushankinnassa [25 %] 
ja uusintahankinnassa [45 %], suorittaa asianomainen 

virkamies puvun hankkijalle. Vuoden 1970 aikana hanki

tuista (ja vastaanotetuista) pukineista on uusinta

avustuksen maara kuitenkin 75 %. 

Virkapukineiden hankintahinta, josta virkapukuavustus 

lasketaan, maaraytyy asetu ksen 6 §:n mu kaan viraston 

tai laitoksen seka asianomaisen hankkijan kesken tehdyn 

sopimuksen mukaisesti. Talloin edellytetaan, etta virka

puvut valmistetaan sarjatyona numeropukuina tai tehdas

tyona mittapukuina. Jos virkamies hankkii virkapuvun 

muuten kuin tehdyn hankintasopimuksen perusteella, suo

ritetaan aset~ksen 8 § :n mukaan virkapukuavustusta esi

tetyn laskun perusteella enintaan hankintasopimuksen mu

kaan laskettu maara. 

Virkapukujen hankintasopimuksia tehtaessa on noudatetta

va, mita valtion virastojen ja laitosten tavarahankin

noista on maaratty, mm. useampien tarjouspyyntojen 

osalta, (ks . valtion tulo- ja menoarvion soveltamista 

koskevia yleismaarayksia 9.1 . 1969, n:o TM 39) . 

Virkapuvun, josta on maksettu virkapukuavustusta, saa 

virkamies omakseen. Virkamiehen on omalla kustannuksel

laan huolehdittava siita, etta virkapuku on asianmukai

sessa kunnossa. 

3. Menettely virkapukineen hankinnassa sek~ sen hinnan 

ja virkapukuavustuksen maksaminen voi kaytan nossa tapah-
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tua viraston tai laitoksen olosuhteista riippuen esim. 

seuraavast i: 

a. Virkamiehen suorittama pukutilaus on asetuksen 
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5 §:n mukaan laadittava erityiselle lomakkeelle, jonka 

asianomainen viranomainen hyvaksyy. Virasto tai laitos 

merkitsee lomakkeeseen tilauksen hyvaksymisen, avustuk

sen prosenttiluvun seka muut tarpeelliset tiedot ja las

kelmat. Jaljennoskappale tilauksesta jaa virastolle 

tarkistuskappaleeksi. 

b. Tehdyn hankintasopimuksen mukaisesti lahettaa vir

kamies hyvaksytyn tilauksen hankkij~lle, joka toimittaa 

tilatun virkapukineen suoraan ko. virkamiehelle. 

c. Hankkija perii virastolta tai laitokselta esim. ker

ran kuukaudessa yhdella laskulla kaikki kuukauden aika 

na toimitettujen pukineiden hankintahinnoista tilauksiin 

merkittyjen avustusprosenttilukujen mukaan lasketut 

maarat. Laskuun liitetaan tilausten alkuperaiset kappa

lest tai muu selvitys, joihin on tehty merkinta puki

neiden vastaanotosta. 

d. Virasto tai laitos tarkastaa laskun, vertaa sen hal

lussaan oleviin tilausten jaljennoskappaleisiin ja suo

rittaa virkapukuavustukset maksamalla suoraan hankki

jalle avustusta vastaavan osan hankintahinnoista. 

e. Muun osan virkap~kineiden hinnoista perii hankkija 

sopimuksen mukaan virkamiehilta, esim. postiennakkona. 

Virkapukutilausten laadinta ja lahetys s~ka pukineiden 

vastaanotto ja jako voidaan paikalliset olosuhteet huo

mioon ottaen suorittaa edella esitetysta esimerkista 

poiketen keskitetysti viraston tai laitosten toimesta. 

4. Asetuksen 12 §:n mukaan asianomainen ministerio 
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vahvistaa viraston tai. laitoksen esityksesta luettelon 

niista virkapukineista, joista suoritetaan virkamiehel

le asetuksen mukainen avustus. 

Naiden luetteloiden laatimisessa noudatetaan virkapuku

avustuksen perusteena olevien pukineiden osalta seuraa

via ohjeita: 

a. Useissa virastoissa ja laitoksissa on jo asianmu

kaisesti hyvaksytyt virkapukineluettelot ja vakiintunut 

kaytanto, joten naissa tapauksissa voidaan luettelot 

tarkistuksen jalkeen asetu ksen edellyttamin tavoin 

vahvistaa. Luetteloiden tarkistamisessa on syyta kiin

nittaa huomiota tarpeettomiksi osoittautuneiden virkapu

kineiden poistamiseen. Saannon mukaan ei naiden luette

loiden tarvitse koskea virkapukineiden tarkempaa mallia 

tai laatua, koska nama voivat ajanmittaan yksityiskoh

dissa muuttua viraston tai laitoksen antamien tarkempien 

maaraysten mukaisesti. 

b. Uusi jarjestelma ei valttamatta edellyta virkapuki

neiden kestoaikojen etukateen maarittelemista ja vahvis

tamista. Avustus voidaan suorittaa sen virkapukineen 

hankkimiseksi, joka kulloinkin on kaytosta aiheutuneen 

uusinnan tarpeessa. Asetuksen 10 §:n mukaan virastojen 

ja laitosten on kuitenkin valvottava, ettei avustusta 

suoriteta tarpeettomista hankinnoista . Tama voi tapah

tua esim. tilauslomakkeista muodostuvan kortiston avul

la. 

c. Virkapukuun kuuluvat pukineet voivat asetuksen mu

kaan ella niiden hankinnan ja kayton suhteen joko pakol

lisia, joina pidetaan myos naiden kanssa vaihtoehtoisik

si vahvistettuja virkapukineita, tai vapaaehtoisia. 

Virkapukuavustusta voidaan maksaa vain sellaisista pa

kollisista tai naiden kanssa vaihtoehtoisista virkapu-
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kineista, jotka ovat tarpeellisia osoittamaan virka

miehen asemaa virantoimituksessa ja jotka olennaisesti 

poikkeavat vastaavista siviilip0kineista. T~ll6in voi 

kysymykseen tulla my6s virkamerkki ja virkapuvun yhtey

dess~ mahdollisesti k~ytett~viksi vahvistetut erityiset 

varusteet. Harkittaessa kysymyst~. milloin virkapukine 

olennaisesti eroaa vastaavasta siviilipukineesta, voi

daan ottaa huomioon virkapuku kokonaisuutena (takki ja 

housut, jolloin my6s housujen osalta maksetaan avustus

tal. Sen sijaan sellaisista virkapukuun kuuluvista 

pukineista, kuten paidoista, kaulaliinoista, solmioista, 

sukista, jalkineista, k~sineist~ ja housuv6ist~ ei 

virkapukuavustusta voida suorittaa, vaikkakin niiden kuo

si tal v~ri olisi m~~ratty. Samoin ei voida asetuksen 

mukaista avustusta suorittaa k~ytett~v~ksi ma~r~tyst~ 

siviilipuvusta, vaikka sen tulisi ella ma~r~tty~ v~ri~ 

tai kuosia. 

Vapaaehtoisina k~ytett~v~ksi vahvistetuista virkapuki

neista ei suoriteta avustusta, jotta ei aiheetta lis~t

t~isi pukukirjavuutta ja virkapukineiden m~~r~~. 

5. Suojavaatetukseen kuuluvat pukineet, kuten suojapu

vut (haalarit) ja k~sineet (rukkasetl eiv~t kuulu virka

pukuun, vaan ovat ne suojaksi tarkoitettuja ylim~~r~i

si~ pukineita, jotka erityisiss~ virantoimitusolos~h

teissa voivat olla tarpeellisia. Mik~li n~iden kaytt6 

katsotaan joissakin poikkeuksellisissa ty6olosuhteissa 

valttamattomaksi, val suojavaatetuksen hankinta tapah

tua vain tulo- ja menoarvioon erityisesti tata tarkoi

tusta varten mahdollisesti otetun maararahan puitteissa. 

Asetuksen 14 S:n edellyttam~ uuden jarjestelm~n sovel

tamisen lykk~aminen koskee l~hinna ns. luontoisantijar

jestelmassa olevia virkamiehia seka niit~ terveyden

hoitohenkilost66n kuuluvia, jotka saavat virkapukuavus-
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tusta valtioneuvoston S.1 .1969 antaman paatoksen pe

rusteella. (VvM:n kirj. n:o P 5475, 30.12.1969.) 

RAUTATIEHALLITUKSEN ANTAMAT OHJEET UUOEN VIRKAPUKU
JARJES1ELMAN TOTEUTTAMISESTA VALTIONRAUTATEILLA 

Valtion virkapukuavustuksista 30 paivana joulukuuta 

1969 annetun asetuksen 850/69 ja valtiovarainministe

rion kirjelman n:o P 5475, 30.12.1969 ~ johdosta rauta

tiehallitus on antanut virkapukineiden tilaamista, 

laskujen kasittelya ja maksattamista koskevat seuraavat 

ohjeet: 

1. Rautatiehallitus toteaa asetuksen voimaantulohe~kes

ta lukien kumoutuneeksi Valtionrautateilla voimassaol

leet virkapuku- ja pukuavustusten maksamista koskevat 

saannokset. 

2. Valtionrautatiet avustaa henkilokuntaansa virkapu

kineiden hankinnassa tekemalla vaatetusalan tuottajien 

kanssa hankintasopimuksia. Sopimuksista huolehtii so

siaalijaosto ja niista ilmoitetaan VR Virallisia tiedo

tuksia-lehdessa. Hankintasopimuksiin sisaltyy maaraykset 

siita, mina aikoina ja milla liikennepaikoilla hankkija 

(valmistajal tulee jarjestamaan mitanottotilaisuudet. 

Sosiaalijaosto laatii taulukon eri pukineiden hankinta

sopimushinnoista seka laskee naiden hintojen perusteella 

valmiiksi ne markkamaarat, joihin eri pukfneista suori

tettavat perushankinta- ja uusinta-avustusmaarat saavat 

korkeintaan nousta. 

3. Menettely virkapukineen hankinnassa 

a. Sarjatyona numeropukuina tai tehdastyona mittapu

kuina tehdyt virkapukineet seka lakit tilataan lomak-
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keella n:o 3903. Jokaista hankkijaa (valmistajaa) var

ten on taytettava eri lomake. 

26a 

Tilauslomakkeen tayttaa asianomainen virkamies itse kah

tena kappaleena ja jattaa molemmat kappaleet esimie

helleen. Mikali tama katsoo virkapukineen olevan uusi

misen tarpeessa lahettaa han tilauksen, tarkastettuaan 

virkapukineen nimikkeen ja hinnat, edelleen hyvaksy

mista. tarkastusta ja jatko kasittelya varten asianomai

sen keskusaseman, varikon, ratapiirin, varaston, kone

pajan seka keskushallinnossa asianomaisen toimiston 

paallikolle. Keskusaseman ja v arikon paallikko merkit

see laskutusosoitteeksi asianomaisen liikennepiirin 

paallikon. 

b. Tilauksen, jossa on jo mittatiedot (esim. numeroko

ko tai viittaus siita, etta valmistajalla ennestaan 

tiedossa olevat mitat ovat sopivatl, hyvaksyja lahettaa 

kaksin kappalein suoraan pukineiden valmistajalle mer

kittyaan siihen avustusprosentin, laskutusosoitteensa, 

virkaleimansa ja allekirjoituksensa tilauksen molempiin 

kappa1eisiin. 

Mikali hyvaksytty tilaus edellytta~ mitanottoa, palau

tetaan molemmat kappaleet tilaajalle luovutettavaksi 

edelleen mitanottotilaisuudessa mitanottajalle, joka 

puolestaan toimittaa ne hankkijalle. Hankkija sailyt

taa mittatiedot 3-4 vuotta yksittaisista virkamiehista, 

niin etta nama voivat vastaisuudessa tilata pukineensa 

viittaamalla hankkijalla ennestaan oleviin mittoihin, 

mikali ne edelleen pitavat paikkansa, tai merkitsemal

la tilaukseen hankkijan mahdollisesti hanelle ilmoitta

man kokoa ja tyyppia ilmaisevan numerotunnuksen. 

Pukineiden valmistuttua hankkija lahettaa ne tilaajan 

osuutta vastaavan suuruisella postiennakolla tai jalki

vaatimuksella suoraan asianomaiselle virkamiehelle. 
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c. Valtionrautateiden osuuden perimiseksi hankkija 

lahettaa toimittamistaan virkapukineista kuukausittain 

laskut kaksin kappalein edella 3 a. kohdassa maini

tuille tilausten hyvaksyjille, kuitenkin keskusaseman 

ja varikon osalta asianomaiselle liikennepiirin paalli

k5lle, liittaen mukaan tositteiksi vastaavien tilausten 

alkuperaiset kappaleet. 

d. Hankkijalta palautuneet, tositteina olleet tilauk

set jatetaan tai toimitetaan tarkastusta ja taltiointia 

varten tilauksen hyvaksyjalle. Ainoastaan lasku lahe

tetaan edelleen tunnustettuna hyvaksymista ja maksatta

mista varten. 

e. Oman osuutensa virkapukineiden hinnoista seka pos

timaksut virkamies suorittaa postiennakkona tai jalki

vaatimuksena. 

Sarjaty5na numeropukuina ja tehdasty5na mittapukuina 

valmistettujen virkapukineiden lisatyokustannuksista 

vastaa virkamies itse. 

4. Virkapukuavustuksen piiriin kuuluvat virkamiehet 

ja -pukineet 

a. Maarayksissa Valtionrautateiden virkamiesten virka

puvuista on lueteltu tehtavat. missa toimivilla viran 

ja toimenhaltijoilla tulee ella virkapuku tai virka

lakki. 

Liikenneministerion kirjelmalla n:o 2149/16/80, 21.4. 

1981, valtion virkapukuavustuksista annetun asetuksen 

(850/69) 12 §:n nojalla on vahvistettu toistaiseksi 

alla luetellut virkapukineet niiksi pakollisiksi (p) 

ja vaihtoehtoisiksi (v) virkapukineiksi, joista Valtion

rautateilla suoritetaan kyseisen asetuksen mukainen 

avustus: 

( 
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- yleinen virkatakki (p) 

- kesatakki (vl 

- pusero (p) 

- housut, suorat (p) tai saapashousut (v) 

- hame (p) 

- paallystakki, pitka (pl tai lyhyt (vl 

- talvipusero (v) 

- lippalakki (p), turkislakki (v) tai kevyt 

kesalakki (v) 

- paitapusero (p) 

Kaikki pakolliset ja vaihtoehtoiset virkapukineet on 

hankittava asiaankuuluvine virkamerkkeineen. 

26a 

b. Hankintojen asianmukaisen valvonnan toteuttamiseksi 

virkapukineiden tilausten hyvaksyjan (kohta 3.a.) on tal

tioitava hankkijalta palautuneiden tilausten alkuperai

set kappaleet esim. sukunimien mukaisessa jarjestykses

sa. Tilauksen alkuperaiseen kappaleeseen on myos mer

kittava tilauksen laskutuspaiva. 

c. Muista kuin edella 4.a. kohdassa luetelluista virka

pukuun kuuluvista pukineista ei virkapukuavustusta suo

riteta, vaikka niiden kuosi ja vari onkin virkapuku

maarayksissa maaritelty. 

d. Virkamiehen hankkiessa virkapukineita muualta kuin 

V3ltionrautateiden kanssa hankintasopimuksen tehneelta 

hankkijalta hanen on itsensa suoritettava koko hinta. 

Virkamiehen olisi syyta jo etukateen varmistautua 

siita, etta esimies katsoo hanen olevan virkapuvun tai 

-pukineen uusimisen tarpeessa. Saadakseen saadetyn 

virkapukuavustuksen. jonka maara on enintaan sama kuin 

hankintasopimuksen edellyttaman tehdastyona valmiste

tun mittapuvun mukaan laskettu avustus vastaavista pu

kineista, virkamiehen tulee aikanaan toimittaa mak

suistaan todisteet esimiehelleen, joka niiden perus-
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teella laatii kolmin kappalein laskun lomakkeelle 

n:o 2040. Taman jalkeen lasku todisteineen lahetetaan 

asianomaiselle virkapukineiden tilausten hyvaksyjalle 

(kohta 3.a.) tarkastusta ja tunnustamista varten. 

Laskun kolmas kappale taltioidaan yhdessa tilausten 

(lomake n:o 3903) alkuperaisten kappaleiden kanssa 

(kohta 4.b.). Laskun perusteena oleviin todisteisiin 

(kuitteihinl hyvaksyjan tulee tehda sellainen merkin

tansa, ettei niita enaa voida esittaa todisteiksi 

uuden avustuksen saamiseen ja palauttaa sitten todis

teet asianomaiselle virkamiehelle. Sen jalkeen mene

tellaan laskujen suhteen niiden maksattamisesta voimas

sa olevien yleisten maaraysten mukaan. 

Rautatiehallituksen tilitoimisto lahettaa asianomaisel

le virkamiehelle laskun perusteella avustuksen (VR:n 

osuude~l laskussa mainittuun maksupaikkaan. 

5. Suojavaatetus ei kuulu virkapukuavustuksen piiriin. 

Tilauslomakkeiden n:o 3903 ja laskulomakkeiden n:o 2040 

perusjakelu suoritetaan painatusjaoston toimesta. 

(RH 66/121/70, 22.1.70, RH 66/121/70, 6.10.70 ja 

RH 63/124/61, 5.5.1961). 

(N:o Hlo 345/124/61, 1.6.1961) VT 26a/61 
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Molommat -• llhotetUn 
hankkllallo (valmbtalalle). 
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Hanklntasoplmuksen mukalsten 
VIRK~PUKINEIDEN TILAUS Tolste JU hankkllalle, Joka pal>utua 

alkuperllaen osan Jukun muka.na. 

0 P e r u s h a n k I n t a (avustua 90"/o ) 0 U u s I n t a h a n k I n t a (avustus 60% ) 

Poru~hank l ntu jo uuslntahanklntu varten on tlytottiYI orl lomake 
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Mltat numerokoon mUrUmtsekst (Jos toplva numerokoko on tledossa .lltotUn tlytdmlttl.) 

P.lnnan (R) I• selln (S) profllll rutltun erlkseen 

~~~~~~ 
rn rn rn rn rn rn 
RS RS RS RS RS lit s 

Vuomman M I• olkean (0) hartlan prolllll rutltun erlkseon 

g 9 g 
~5 rs ,?S,. 

9 9 /S ,, 

rn v 0 

' I 
I 
I 
I 
I 
I 
I . 

J-.i»_, 
J- ..... 

l \ 7 \ 
rn [I] rn rn v 0 v 0 v 0 v 0 

Kun I 

Selin pltuus A-8 mltotun pitkin oolkl
sau mu b.uluuaumarta he.lmun, halutun 
pltulsek.sl. 

OlkapUn lenya C--0 mltatun klulu .. 
AUmuto hlhan kllnnltyaaumun olklpUn 
korkelmmalts kohdaltL 

Hlhan pltuus D-E mltstsan pitkin hlhan 
etuslvua kltnnltysnumasta (olkapUn kor
kelmmuta kohdasu) hlhan•uuhun, halutun 
pltulsek.si. 

01 llUY& 2 

Hartlan puolllenya C-0 mltatun hlhan 
tokuauman I• k11nnltyouuman yhtymlkoh
dasta aelkisaumaan. 

Kun 3 

Mltuusta nrten rllsuuan takkJ )a mltu ote
tun paldan tal lllvln pUit&. Mltottann on 
selstlvl vapustl )a rfnnan tllavuus pkletdvl 
normullna. Rlnnu ymplryw F otetaan ko~ 
dalta. )ossa mltta tulee suurtmm:aksl. Hltu
nauhan on oltava vukasuorusa Ja tlukk.ana. 
mutta el klrdnl. Tarvittavat vlljyysnl"'t 
volmlstaJa tletU vain dll61n laskea olkell\. 

Kuva 4 

Vylltlnln ymp&rys G mltataan vy6tlr0n 
kapelmmalts kohdalts (vataakkaat vy6tlr0n 
paksulrnma.Jta kohdaha) 1lten, ettl mftunauha 
on vsaklsuoi"UUI& I• tlukkana, mllttl el 111an 
L.l ... ..&nl 

Kuon 

TAKKI 
no 
Selin 1 A-8 
pltUUI 

OlkapUn 1 C-D 
leveyt 
HI han 1 O.E 
pltuu.s 
Hartlan 2 C-D 
puollleveya 
Rlnnan l F 
ymplrys 
Vy6dr0n 4G 
ymplry• 
Lantlon S I 
ymplrys 
(Puollselln 
pltuuo) 
H~ME no 

Pltuus 

Vy6tlr0 4G 

lando S I 

n~ 

em Kuva em 

·suoRAT 
HOUSUT no 
Vy6tlr0n 4 G 1-
ymplrys ---Landon 5 I 
ymplrys --Slvun koko 6 M-N 
pltUUI ---Huran pJt·uus 7 0-P 
lattlsan ---
la.hkeen 
• llsuun leveys 

I 

Ku.,. S 

Lantlon ymplryo I mltatun kuonn mukal-
sestJ kohdalta. lossa mltta tulee suurlmmakal. 
Mlttanauhan on oltava vu.kuuorusa Ia tJuk-
kana, mlltto ol klrolnL 

Kun 6 

HouwJen koko pltuuo M-N mltataon pit-
kin housun slvusaumaa tonkk.aluun yllreu--
nut.a lattJaan. 

Kuva 7 
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...... L A S K U virkapuklnelsta 
l<un hankkljalla el ole hanklntaaoplmuste 1/R:n 1<aneee 
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Kuvatekstien numerointi viittaa virkapukumaarayksien vastaavaan 

numerointiin . 

3 . 1 . 1 Virkatakki I 

3 . 1.2 Kesatakki 

3 . 1.1 ja 3 . 1.2 
Virkatakki I ja 
kesatakki 

3 . 1.3 ja 3 . 3 . 3 
Housut I ja II 
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3 . 1 . 4 Paa11ystakki 

3 . 1.5 Virka1akki I 
Lippa1akki 

3 . 1 . 5 Virka1akki I 
Turkis1akki 

26a 



26a - 34 -

3 . 2 . 1 ja 3 . 2 . 3 
Virkatakki ja hams 

3 . 2 . 1 ja 3 . 2 . 4 
Virkatakki ja pitkat 
housut 
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3.2.5 Paallystakki 

3 . 2.6 Virkalakki I 
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3 . 3 . 1 Virkapuku IL pusero 

/f;'!~:',...,-~"1., 
""' ' ·~ ................. :;~~ 

F.====== I 8 j, 

3 . 3 . 2 Virkapuku II. talvipusero 



0 

3 . 3 . 4 Virkalakki II 
Kesalakki 

4 . 1 Yleinen virka 
merkki 
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3 . 3 . 4 Virkalakki II 
Turkislakki 

4 . 2 Lakkimerkki 4 . 2 Lakkimerkki , 
veturimiesten 

26a 







Helsinki 1981 V . · altoon p . atnatuskeskus 



Toimitus: Rautatiehallitus, 
tiedotuspalvelu puh 3167 

1881 

Palkkaustaulukot 1.9.1981-28.2.1982 

Tililuettelon muutokset 
Lomar~han ja vuosilomalis~n m~ksup~iv~ 1981 
Vaunukuormien kotiinkuljetus 

N:o 27 
2.7.1981 

Rahtialennus rauta- ja ter~sromulle, j~tepaperille, 
lumpulle sek~ lasiromulle 
Neuvostoliitosta saapuvien haapa- ja koivukuitupuiden 

sek~ puunj~tteiden ja hakkeen rahtialennus 
Eurail Youthpass 1 kk 
65- ja i-kortit 
Matkalippualennuksia 

" 
Helsinki Asuntomessut 
Joensuun Laulujuhlat 

Varusmiesten kokeilusotilaspuvut 
VR/Viking Line -yhdistelm~liput 
Rautaruukin Neuvostoliiton rautateille valmistamien 
konttien l~hett~inen Neuvostoliittoon 
Avoimia virkoja ja toimia 
Nimityksi~ ja m&&r&yksi~ 
Eroja 

Erillisen~ on julkaistu: 

VT 26a: Virkapuvut ja suojavaatetus 

128l01578V--53g 
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PALKKAUSTAULUKOT 1.9.1981 - 28,2,198? 

V-, B- ja S-palkkausluokat 

TI\ULUIOCO t 

Y..PAU<J<AUSLUQI(I(IEN PERUSI'IIU<AT .... IIU081-
Pnl.JOC lOT, t« 

PALKAAUS
Ll.JOKKA 

P£RUSPAU<KA TAl VUOSJPAL.KKIO 
VUODE:SSA kUUKAUDESSA 

y 3 ............... 26 tt2 2 t76 
~ • .. ....... . ..... 26 ll2 2 tn 
v • ....... . ....... 26 604 2 2t7 

v • ............... 27 168 2 264 
v 7 .......... ... 2 7 720 2 3 t0 
v 8 .. ........ ... .. 28 296 2 3S8 
v 9 ......... .. ... . 28 896 2 408 
v tO .... . ..... ... ... 29 472 2 4S6 

y " ··············· 30 024 2 002 
v t 2 .. ......... . ... 30 660 2 ., 
v t 3 ..... ......... . 3t 368 2 6t4 
v 14 . .. .... ·· ····· 32 076 2 673 
v 1e ... ... . ....... 32 796 2 733 

v 16 ....... . .... . . 33 660 2 80S 
~ 17 . . . . . . . . . . . . . . . 3 4 572 2 881 
v 18 ··· · ·· ···· ···· 3S 388 2 949 
v I ~ ... ············ "" 396 3 033 
v 20 ..... ... .. . .... 3 7 5 36 3 128 

v 2 1 ............... 38 4:12 3 22 1 
v 2 1 ······•··· · ·· ·· 39 948 3 329 
v 23 .. .. ... ...... 41 436 3 453 
v l 4 ·· ··· ··· ······· 43 t64 3 597 
v 2S .. ... ..... ~ ... - 45 ISO 3 763 

v 26 .. . .... . ....... 47 400 3 900 
v 2 7 ... ....... .... 49 932 4 161 
v 28 ... ........... 52 ... 4 372 
II ~9 ······· ········ ,. 152 4 594 

TI\ULlMKO 2 

..... ,_. ICI<I" .. I 'lli'KII:N ~AIJSI>AU(AT .... IIU081-
P'ALJOCIOT • PIC 

PALKI<MM
LIJOKI(A 

PERUSPALKKA TAl VUOSIPALKJ( JO 
I(Ul.JKAUDESSA 

S492 8 1 , . , o o o o , o • • o o • 1 

a 2 •......•...••.. 
• 3 . . .. . . ..•. . . .. . 
• 4 .. . •... • ...•.. . . ~ ...... ... .. ... . 
8 • .. .• ...•... . .. . 
• 7 .. . ... · • · ... . . . •• .... ... . .. .. . .. 
• 9 ....•..•.•.•• . . 
• 10 .. . ' .. .• ' ... 

VUODESSA 
4S 904 
69 000 
73 332 
78 408 
.... 7.a 

I 

92 208 
100 716 
110 364 
120 940 
133 OS6 

s 7SO 
6 111 . ,.. 
7 004 

7 684 
8 393 
9 197 

10 080 
It 088 

• It . . . . . . . • • . . . . . . 144 352 12 .,. 

SOP IIOUSPAI.J<I<A
LIJOKI(A 
s 1 .... . ...... . 
s 2 . ........ .. ... . 
s 3 ... . ..• . .... . .. 
s 4 ...... . ...•... 
8 s ........... ... . 

s 6 . .... .. .... 
s 7 ... .... .... .. .. 
• 8 ·········· · ···· s 9 ······· ·· ······ s tO ········ ······ · 
8 II ....... . ....... 
• 12 ······ · ·· ······ s 13 ... ...... ...... 
8 14 .. ······· · ····· • us ······ · ·· ···· · · 
8 u . .... ....... .... 
s 17 .... .. ~ ....... . 
s 18 ·· ······ ······· 8 19 .. ..... .. ..... 
s 20 .... ........... 
s 21 ········· ·· ···· • 22 . .... .. ... ..... 
• n ······ ·· ······· 

SOP JI«JSPALKKA 
VUODESSA ti;L.I..*AUDESSA 

35 388 2 9 49 
36 844 3 072 
38 46.0 3 20:5 
~0 224 3 3:52 
42132 3~11 

44 3 04 3 692 
46 632 3 886 
49 416 4 118 
52 .,. 4 388 ,.. 232 4 686 

.a 324 s 027 
63 996 s 333 
4S 904 s 4 9 2 
69 000 s 700 
73 332 • Ill 
78 ... ' 

,.. 
84 768 7 004 
92 208 7 ••• 

100 716 • 393 
110 364 , 197 

120 960 tO 080 
133 OS6 II 088 

·~ 3S2 sa ,,. 



TAULUI<KO 1 <Y-YHDISTEL~TAULUI<KO) 

11-PAI..KKAUSLUOI()( lEN PERUSPAI..KAN TAl \IUOSIPALKKION. KALLIINPAIKAHLISAN SEKR lK~ISlEN 
VHTEI~A I KAL I SARVHr'll TTA IN KI.AJI<AUDESSA, I'll< 

ll KALLEUSRV~ 

PALKKAUS- li<ALISIEN LK" 
LIJOI(~A 0 1 2 3 4 ~ 

v 3 .. . . . ......... 2 307 2 408 2 62Q 2 767 2 882 2 997 
1/ 4 •••• • ••••••• 0. 2 307 2 468 2 629 2 767 2 882 2 9''t7 

1/ ~ • 0 •••••••••• 0. 2 350 2 :514 2 678 2 819 2 936 3 053 

1/ 6 .............. 2 400 2 568 2 736 2 880 3 OOC' 3 110 
1/ 7 . . . . . •••• 0 •• • 2 449 2 620 2 791 2 938 3 v6C 3 1:":? : 
1/ 8 ...... . ....... 2 499 2 674 2 849 2 999 3 \24 3 ;{•P 

v 9 . .......... . .. 2 5~2 2 731 2 910 3 063 3 191 3 :t~ 
v 10 . . . . •• 0 ••••• 2 603 z 785 2 967 3 12'3 3 2'53 :::. 3a1 

v 11 2 652 2 838 3 024 3 18'3 3 316 3 ll4? Vl 
•• 0 • ••••• •••• • 

v 12 ....... . ...... 2 708 2 898 3 088 3 }.50 3 38'5 3 '520 
v 13 . .. ... ' ........ 2 771 2 96:5 3 1~9 3 32:5 3 464 3 60~ 
v 14 ...... . ....... 2 833 j 031 3 229 3 399 :l 541 3 683 
v 15 ' ••••• • ••• •• • 0 2 897 :;1 100 3 303 3 477 3 622 3 767 

II 16 ••••••••• 0 •••• 2 973 3 181 3 389 3 :567 3 716 3 865 
v 17 . . . . . • 0 ••• ••• 3 054 3 268 3 482 3 665 3 819 3 971 
v 18 .............. 3 126 3 34~ 3 !'.i64 3 7~2 3 908 4 C64 
v \9 ••• • •• 0 ••••••• 3 21~ 3 440 3 665 3 858 4 019 4 I B~ 
v 20 . . . . . ....... . 3 316 3 548 3 760 3 979 4 145 4 311 

v 21 •• 0 ••••• 0 ••• 0. 3 414 3 6~3 3 892 4 097 4 268 4 439 
1/ 22 • • • ••••• 0 •• 0 •• 3 :529 3 776 4 023 4 2:?5 4 411 4 %7 
v 23 ............ .. 3 660 3 916 4 172 4 3Q2 4 :57:5 4 .' 'J8 
II .Z4 ...... . . . ... . . 3 813 4 oao 4 347 4 :S76 4 767 4 9~C 
v 2~ ... .......... 3 989 4 268 4 ~47 .a 78b 4 98:5 ~ Ill • 

v 26 .... . ... .. .. . . 4 187 4 480 • 773 :; 024 5 233 5 4•12 
v 27 .... . . . . . . . . . 4 411 4 720 :5 029 :5 294 5 515 :s 7:·~> 

v .zs ... . ......... 4 634 4 958 5 282 ~ 560 5 792 6 024 
v .29 . ' ...... .... . 4 372 :5 213 :5 55.a :5 846 6 090 (> 3:<4 

I\) 

-.1 





TAULUKKO 10 !B-VHOISTEL"ATAULUKKOI 

H-PALKKAUSLUOKKIEN PERUSPALKAN TAl VUOSIPALKI<ION, KALLIINPAIKANLISAN SEKA ~RRVUOSI-
K~QTUSTE:N YHTEISHR~RR "RRRRVUOSIKOROTUSRVHI'IITTRIN KUUKAUOESSA. I'IK 

ll KALLEUSRYHI'tl'l 

PALKKAUS- ~~~I'IVUOSIKOROTUSTEN LKI't 
L'JOKKA 0 1 2 3 4 

tJ I •••••• 0 • •• • • •• • •• 5 622 6 230 6 638 6 987 1 04'5 
0 2 .. ...... ' ........ 6 095 6 522 6 949 7 315 7 376 
B 3 ........ . ....... . 6 478 b 931 7 384 7 773 7 838 
B 4 . ...... . . . ..... . . b 931 7 416 7 901 8 317 8 386 
ll 5 ...... . . . . . . . . . . 7 488 8 012 8 53b 8 985 9 oe.o 

B 6 .... . . . ... ....... 8 145 a 715 9 28!5 9 774 9 855 
1?. 7 ............. 8 897 9 !520 10 143 10 677 10 766 
B 8 ...... . .. . .... ' .. . 9 749 10 43 1 11 !13 11 698 II 795 
s 9 ................. 10 685 11 433 12 181 12 822 12 929 \Jl 

iJ 10 . . . . ............ . 1l 753 12 576 13 399 14 104 14 222 
li 1l •••••• • • 0 •• ••• ••• 12 928 13 833 . 14 738 15 514 15 643 

I KALLEUSRYHI'IR 

PAo..KKAUS- MARRRVUOSIKOROTUSTEN LKI't 
LUC:KKA 0 1 2 3 4 

!I .. . .... .. ..... s 986 6 405 b 824 7 183 ..,. 243 ~ 
f.• 2 ............. . 6 267 6 706 7 145 7 :521 7 584 
r~ ::: . . . . .. . . . ........ 6 eo I 7 127 7 593 7 993 8 060 ri 
~ 4 ' . . .. ...... 7 128 7 627 B 126 8 554 8 625 cD 
3 ~ . . . .... ' ........ 7 700 a 239 8 778 9 240 9 317 N 

t: 6 . ... . . . . . . . . . . . . 8 376 8 9b2 9 548 10 051 10 135 
£; 7 .............. . .. 9 148 9 763 10 428 10 977 11 068 i :s :a . . . . . . ' .... . . ' ... 10 025 10 727 11 429 12 030 12 130 .. 
;:; 9 .. ' ............. . 10 981 11 756 12 525 13 184 13 294 o-: n 10 . . .. . . . ' . . . . . . .. 12 086 12 932 13 778 14 503 14 624 ..; 
B u .. '' .. ' . ........ ' 13 294 14 225 15 156 15 954 16 087 

I\) 

-..J 



TAULUI<KO 13 !S-YHDISTELM~TAULUKKOl 

S-SOP!MUSPALKKALUOKKIEN SOPI11USPALKAN, KALLIINPAIKANLIS~ SEKA I'II'!JlRAVUOSI-
KOROTUSTEN YHTEISI'IRHRA 1'1AARRVUOSIKOROTUSRYHI'1JTT~fN KUUKAUDESSA, I'll< 

If KALLEUSR'\'HI'IA 

SOP I MliSPALKKA- MAARAVUOSIKOROTUSTEN LKI'I 
LUOI<.KA 0 1 2 3 4 

s I . . . . . . . . . . . . . . . 3 126 3 345 3 564 3 7:52 3 78'3 
3 2 ..... • • • • • • • • 0 • • • 3 2~0 3 484 3 712 3 907 3 940 
·~ 3 . . ~ . . . ..... . ..... 3 397 3 635 3 873 4 077 4 111 
s 4 . - ...... - . 3 553 3 802 4 051 4 264 4 300 
s 5 - •• • ••• 0 • • • •• • •• 3 n.2 3 983 4 244 4 467 4 504 

s 6 • ••••• • 0 • •• •••• • • 3 914 4 188 4 462 4 o97 4 73o 
;; 7 • •••• • •• • •••• 0 . 4 119 4 407 4 o95 4 942 4 983 
s B .. . . .. ...... .... 4 365 4 o71 4 977 5 239 5 283 
s ,. .. ... . . . ..... . . . . 4 651 4 977 5 303 5 !58:! !5 o29 0\ ., 10 ... . . . ........ . . . 4 967 !5 315 5 663 !5 9o1 (:, 011 

s 11 ••••••••• 0 •• • • • :5 3::£9 :5 702 (:, 07!5 6 39:5 (:, 448 
s 1.<: . . . . . . . . . . !5 b53 (:, 049 6 44!5 (:, 784 6 841 
::. l3 . ... . ....... . .... ~ 822 6 230 b 638 6 9&7 7 045 
s 14 • •• • ••• • •• 0 • •• •• (:, 09:5 6 :52.2 (:, 949 7 31:5 7 376 
s 15 . .. ... . ......... (:, 478 (:, 931 7 384 7 773 7 838 

::. 16 . . . . .. . ... . . . ' . 6 $'31 'l 416 7 901 e 317 a 386 
s 17 .. . . .. .. .. ....... 7 488 8 01.2 8 !536 8 98:5 9 060 
s 1& . .. . . . ........... 8 145 8 71:5 9 28!5 9 774 9 855 
~ 1Y . . . . . . ' . . .. . ' .. a 897 9 520 10 143 10 677 10 766 
s 20 9 749 10 431 11 113 11 o98 11 795 

s 21 10 6.9~ 11 433 12 181 12 822 12 9 29 
s 22 . . . . ... . : . .... .. 11 753 12 :576 1~ 399 14 104 14 222 
s 2 3 .. . .. .. . . .. ..... 12 928 13 833 I 'I 738 1!5 514 1:5 643 



l KALLEUSR~ 

SOPIMUSPALKJ(A- ~~~VUOSlKOROTUSTEN LK" 
LlJo)I(KA 0 1 2 3 4 

::. I . . . ..... . ..... 3 214 3 439 3 664 3 857 3 889 
s 2 • • ••• 0 • •• •• •••• 3 348 3 582 3 816 4 017 4 050 
s 3 . . • •••• • 0 ••••••• 3 493 3 738 3 983 4 193 4 228 
s 4 . ..... . . . . . ...... 3 654 3 910 4 166 4 3a5 4 422 
s 5 ... ... . .......... 3 a27 4 095 4 363 4 593 4 631 

s 1: o 0 o o I .... . .. . 4 024 4 306 4 5Sa 4 S29 4 669 
s 7 .. . . .. ..... ... .. . .. 4 236 4 ~33 4 830 5 08 4 5 126 
s 8 ...... . ....... . 4 489 4 803 5 117 5 386 5 4'3 1 
s 9 •• • • 0 ••• • . .... . 4 7a3 5 118 5 453 5 740 5 78a ., lO ........ . 5 108 5 466 5 824 6 130 6 181 

s 11 . ..... ... . • 0 •• 5 479 5 863 6 2 47 6 5 76 6 631 
,; 12 .. ........ . . . . 5 813 6 220 6 627 6 976 7 034 , 13 .. . . .... . ... .. 5 986 6 405 6 824 7 183 7 243 
s 14 •• • •••• 0 •• ••••• 6 267 6 706 7 145 7 521 7 58 4 
s 15 ••• 0 • • • • • ••••• 6 661 7 127 7 593 7 993 a 060 -.J 

s 16 . ......... ... . 7 128 7 627 8 126 a 554 8 625 
::. 17 ' .. ..... . . . . ... 7 700 6 23 9 8 778 9 240 9 317 
s l.tl . . . .. . . ... .. a 3 76 8 962 9 548 10 05 1 10 1 3~ 
::; ! 9 . . ... . .. .. 9 148 9 788 10 428 10 977 II 0-!.8 
s .20 ..... . ' .... ... 10 0 .25 10 727 11 429 12 0 30 12 no 

·,; 2 1 .... ..... ... . 10 s-a7 11 756 12 525 13 184 13 294 
s 2 2. •• •• • 0 • •••• 12 086 12 9 32 13 778 14 503 14 624 
s 2::: .. ............... 13 294 14 225 15 156 15 954 16 087 

(N:o R1o 197/111/81, 15.6.1981) VT27/81. 
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TILILUETTELON MUUTOKSET 

Tililuetteloon on vahvistettu seuraavat muutokset. 

1.3.1981 lukien lis~tty kayttotarkoitus 

02115 Saatavat matkatoimistoilta 
(To 62/223/81, 31.3.1981) 

1.7.1981 lukien lisatty kustannuslajit 

169 Vapaa-aikahyvityksen rahakorvaus 

170 Vapaa-aikalisa 

(To 62/223/81, 11.6.1981) 

Muutetuilta kohdilta tililuettelo painetaan uudelleen. Painatus

jaosto suorittaa perusjakelun. 

(tlt 55/223/81, 24.6.1981) VT 27/81 

LOMARAHAN JA VUOSILOMALISXN MAKSUPXIVX 1981 

Virkasuhteessa seka tyosuhteessa (kerran kuukaudessa palkkansa saa

vat) olevil1e 1omarahan ja vuosi1omalis~n maksupaiva on 17.7 . 1981. 

Tyosuhtee-ssa (2-viikkoispa1kkaiset) o1evi11e 1omarahan maksupaiva 

on 15.7.1981. (N:o tlt 623/115/81, 24 . 6 .1981 ) VT 27/81 . 

VAUNUKUORMIEN KOTIINKULJETUS 

Vaunukuormien kotiinkuljetuksessa on todettu virheellist~ toimitusmenet

tely~ seka puutteita tavaran kunnossa ja maarassa. Aihetta valituksiin 

on viime aikoina esiintynyt erityisesti A. Ahlstrom Osakeyhtion mine

raa1ivilla-vaunujen kotiinkuljetuksissa . N~iden epakohtien poistami 

seksi kehoitetaan asemia, joille saapuu Valtionrautateiden autoliiken

ne- saannon liitteessa D julkaistun yhdysliikennesopimuksen mukaisesti 

kotiinkuljetettavia vaunukuormia, valvomaan, ett~ kotiinkuljetukset 

hoidetaan em. sopimuksen edellyttamalla tavalla huomioon ottaen lisak

si seuraavaa: 

Urakoitsijan on suoritettava rahtikirjaan merkityn tavaran laadun ja 

maaran tarkistaminen kuormatessaan lahetysta rautatievaunusta autoonsa . 
Ta~sa tilaisuudessa tulee, mikali mahdollista, olla lasna myos rauta
tien edustaja . Mikali tavarassa havaitaan puuttumisia tai muita vir-
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heit~ , on niist~ teht~v~ v~litt6m~sti varauma rahtikirjaan . Varaumaan 
otetaan varmennus vastaanottajalta , kun tavara h~nelle luovutetaan . 

Urakoitsijan on ennen ty6n aloittamista ilmoitettava kotiinkuljetuk
sesta vastaanottajalle ja sovittava t~~n kanssa tarkasta toimitus

ajasta ja muista tyon suorittamisessa huomioon otettavista seikoista . 

Vastaanottajal le on kaikissa tapauksissa varattava tilaisuus ol la itse 

tai edustajansa v~lityksell~ paikalla silloin , kun tavara puretaan 

autosta vastaanottajan m~~ra~m~~n paikkaan . 

Kotiinkuljetus on pyritt~v~ suorittamaan normaaliria tyoaikana . 

Mikali tama ei ole mahdollista , on tyoajan ulkopuolella tapahtu

vista toimituksista aina sovittava vastaanottajan kanssa erikseen . 

Kuormalavojen osalta on huomattava , ett~ niiden kayttaa · koskevat maa

raykset vaunukuormien nouto- ja kotiinku l jetussopimuksen 4. kohdan 
4- 6 kappaleissa ovat vanhentuneet . 

Jos noudettava tai kotiinkuljetettava vaunukuormalahetys on kuo rmat 

tu kuorJJlalavoille , noudatetaan kuormalavojen suhteen " Kuormausapuvali 

neiden kayttomM.r~ykset "-j ulkaisussa (VR 2652 . 5 , kohta 3) annett uj a 

ohjeita . Niiden mukaan vaunukuormalahetysten lavanvaihto on lahettajan 

ja vastaanottajan valinen asia, joten urakoitsija noutaa ja kotiinkul 

jettaa vaihtokuormalavoille (VR- ja FIN - lavat) samoinkuin kertakaytto-

lavoille kuormatut vaunukuormalahetykset antamatta lahettajalle t ai 
vaatimatta vastaanottajalta vaihtolavoja . 

Jos kuitenkin kotiinkuljetettavan lahetyksen lavojen palauttaminen on 

rahtikirjaan tehdyin lahettajan merkinnoin jarjestetty em . ohjeiden 

3 . 3 . kohdan mukaisesti rautateiden valityksella ja vastaanottaja purkaa 

autoa viivyttamatta lavat valitt6masti tai antaa heti tilalle vaihto

kelpoiset lavat , suorittaa urakoitsija t~lloin palautuslavojen kuljet 
tamisen vastaanottajalta yhdysasemalle maksuttomasti . 

Edel l a mainituista lisaohjeista ja sopimuksen muutoksista on sovitt u 

sopijapuolten kesken kaydyissa neuvotteluissa . Kuljetuskeskusten Li it 

to r . y . ja Oy Pohjolan Liikenne Ab tiedottavat niista itse automiehis 
toilleen . 

2 1 2 8101571V-53g 
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N~it~ ohjeita sove11eta a n myos Va1t i onrautateiden aut oi11a hoid e t t a

v i ssa vaunukuormien nouto- j a kotiinku1je t uksiss a . 

(N: o Lt 3201 0/6 40/81, 18.6 .1 981) , VT 27/81 . 

RAHTIALENNUS RAUTA- JA TER~SROMULLE, J~TEPAPERILLE, LUMPULLE 

SEKA LASIROMULLE 

Va1tioneuvosto on myontanyt 1.7.-31.12.1981 va1iseksi ajaksi 
seuraavat a1ennukset: 

- kotimaasta ta1teenotetun rauta- ja terasromun rautatierahdista 

10 prosentin suuruisen a1ennuksen sanottuja romuja kot{maan su1a

toi11e ja va1imoi11e ku1jetettaes6a. 

- kotimaasta ta1teenotetun kerayspaperin rautati·erahdeista 25 

prosentin alennuksen ja kotimaasta ta1teenotetun 1umpun (tekstii-

1ijatteen) seka jate1asin (1asiromunl rautatierahdeista 20 pro

sentin a1ennuksen naita raaka-aineita kotimaan ja1ostus1aitok

si11e ku1jetettaessa. 

Kerayspaperiksi katsotaan tavaran1uokitustau1ukon nimikkeisiin 

5312 ja 5313 kuu1uva jatepahvi ja - paperi seka myos nimikkeeseen 

5311 kuu1uva jatepahvi ja -paperi, joka 1ahetetaan mui1ta tuo

tanto1aitoksi1ta ja tehte~1ta kuin paperi- ja kartonkitehtai1ta. 

A1ennuksen a1aiseksi 1umpuksi katsotaan tavaran1uokitustaulukon 

nimikkeeseen 5691 kuu1uva tekstii1ijate ja a1ennuksen a1aiseksi 
jatelasiksi nimikkeeseen 6182 kuu1uva 1asiromu. 

Ede11a sanotut a1ennukset myonnetaan vain vaunukuorma1ahetyksi11e. 

Alennukset myonnetaan keskitetysti ku1lekin a1ennukseen oikeutetu1-

le asiakkaa1le kuukausittain rahtiluottotilin valityksella. Alen

nuksen alaisista ku1jetuksista pidetaan "rahdin.maksuliikennepaikalla" 

lomakkeella VR 413 9 lu o tt e 1ou , joku l aadit au n yht nni.i kapralo HJ n•1. 
Luettelo 1ahetetaa n kuukausitta i n ti1itoimiston ko t imaisee n tarkas

tusjaostoon VR: 11e kuu1uvan alennusku1jetuskorvauksen va1vontaa var
ten. 

Asemien on ilmoitettava ede1la sanotuista rahtijarjeste1yista ao. 

asiakkaille. 

N:o Mt 22121/647/81, 25.6.1981 VT 27/81 
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NEUVOSTOLIITOSTA SAAPUVIEN HAAPA- JA KOIVUKUITUPUIDEN SEK~ 

PUUNJ~TTEIOEN JA HAKKEEN RAHTIALENNUS 

Va1tioneuvosto on myontanyt 1.7.- 31.12.1981 va1iseksi ajaksi 
kotimaisi1le tuotanto1aitoksi11e Neuvosto1iitosta rautateitse 

saapuvien P 2 1uokan mukaan rahditettavjen haapakuitupuiden ja 

P 3 1uokan mukaan rahditettavien koivukuitupuiden seka vaunu

kuorma1uokan 6 mukaan rahditett~vien nimikkeeseen 5194 kuu1u

yien puunjatteiden (h akkeen, sahajauhon yms.) rautatierahiten 

Suomen osuuksista ku1jetusmatkasta riippumattoman 5 prosentin 

suuruisen rahtia1ennuksen. 

Ede11a o1evan perustee11a rautatieha11itus on maarannyt, etta 

a1ennus myonnetaan naiden 1ahetysten rahtia 1askettaessa va

hentamalla muuten kaytettavast·a hinnoitus1uvusta 1uku 2. 
Mahdo11isesti kysymykseen tu1eva vaunukuorman vahin maksu maa

rataan yhta va1imatkavy6hyketta 1yhyemma1ta matka1ta. Tuonti

tavaran raja1iikenteeseen kuu1uvat 1isamaksut peritaan y1eisten 

maaraysten mukaan . 

Lankun- ja laudanpatkien tariffipaino on 600 kg kiintokuutio

metri1ta ja hakkeen osa1ta 800 kg kiintokuutiometri1ta tai 

350 kg irtokuutiometri1ta . 

Rautatei11e tulevan korvauksen 1askemista varten pidetaan 

raja-asemi11a naista ku1jetuksista (paitsi Enso-Gutzeit Oy:n 

rahtipaatoksen 785-6 mukaisista ku1jetuksistal kuukausittain 

kahta 1uette1oa 1omakkee11a VR 4139 siten, etta toiseen 1uet

te1oon merkitaan haapa- ja koivukuitupuut ja toiseen hake ja 

puunjatteet. Luetteloihin merkitaan rahtikirjan paivays ja 

numero, maaraasema ja Suomen a1ennettu rahtiosuus i1man 1isa

maksuja . Luette1oiden asiakkaa11e kuu1uvat osat 1ahetetaan ti-

1itoimiston kotimaiseen tarkastusjaostoon korvaus1askentaa var
ten. 

(N:o Mt 22121/647/81, 25.6. 1981) VT 27/81 

27 
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EURAIL YOUTHPASS 1 KK 

Taman vuoden aikana saattaa matkustaj i lla ol la 1 kuukauden Eurail 
Youthpass - lippuja , jotka on muunnettu 2 kuukauden Eurail Youthpass 
lipuista siten, etta 

- itse lippuun on leimattu numero 1 alkuperaisen numeron 2 

paalle ja sen ylapuolelle kirjaimet SNCF (mahdollisesti myos 
SBB, CFF, DB tai FS) 

- lisalipukkeeseen on leimattu numero 1 alkuperaisen numeron 2 

paalle. 

Nama liput ovat taysin kayttokelpoisia . 

(N : o Mt 22861/662/81, 25 . 6 . 1981) VT 27/81 . 

65 - ja i - kortit 

65- ja i - korteista otettavan uuden painoksen yhteydessa muutetaan 

ko r ttien takasivulla olevaa tiedotetta siten , etta siina ei luetella 

yksityiskohtaisesti kaikkia korttien/matkalippujen kayttoon liittyvia 

rajoituksia . Tiedotteessa todetaan vain, etta "Matkustamisrajoituksia 

vi i konvai hteen liikenteessa seka eraiden juhlapyhien aikana" . Tama 

muutos edellyttaa, etta myytaessa 65 - ja i - kortteja samoin kuin myyta

essa naita kortteja vastaan alennuslippuja , on asiakkaalle edelleenkin 

annettava erillinen tiedote (VR 2407) kaikista naihin lippuihin liitty

vista matkustamisrajoituksista. 

Tiedotelomakkeesta VR 2407 on otettu uusi painos (81- 06), missa on 

korjattu kaytossa olevassa lomakkeessa todettu virhe . Liikennepaikko

j en on tilattava kayt toonsa uud~::n painoksen mukaisia lomakkeita VR 2407 

ja havitettava virheellinen uuden lomakkeen saavuttua . 

65- ja i - kortteja vastaan myytavien matkalippujen kelpoisuudesta vii

konvaihteen liikenteessa ja eraiden juhlapyhien aikoina annettuja maa

rayksia tasmennetaan seuraavasti . Jos alennuslipulla matkustava aloit -
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taa matkansa tai osamatkansa tariffis~~nnoss~ sanottuina matkustusra

joitusaikoina, perit~an hanelta talloin lisamaksuna puolilipun hinta 

silta matkan osalta, mink~ matkustaja tekee tata samaa junaa yhtajak

soisesti kayttaen. 

(N:o Mt 22392/646/81, 22. 6 . 1981), VT 27/81. 

MATKALIPPUALENNUXSIA 

Helsinki (lyhint~ tieta): 6.8. - 7 . 9.1981 

Asuntomessut 

Matkustajalle myydaan meno - paluulippu 20 %: n alennuksella ja annetaan 

lomake VR 2416 . Matkalippu on lunastettava vahint~~n 76 kilometrin 

matkalle menosuuntaan . Matkalipun "Erityislippu"-kenttaan merkitaan 

koodi 97 ja muuten lippu j~tetM.n rastittamat.ta . Vastaava merkinta 

on tehtav~ myos kantaosaan. 

Myynti RAP -j~rjestelm~n avulla : Kyselysanoman A- kenttaan merkitaan 

aina ensimmainen kelpoisuuspaiva (jarjestelma hyvaksyy vain paivat 

6 . 8 . - 7 . 9 . 1981) seka I-kentt~~n erikoiskoodi 07 . 

Tulostuu matkalippu~ jonka "otsikko" - teksti kuuluu : 

MENO - PALUULIPPU 97 

20 % al 

VOIMASSA 06 . 08 . - 07 . 09 . 1981 

Kautta 

Alennustodistukset tulee jarjestajan tayttaa ja varustaa ne erikois 

leimalla . 

Ostetut matkaliput oikeuttavat matkustamaan vain ylla mainittujen 

paivien valisena aikana (mainitut paivat mukaan luettuina) . 

Alennus ei koske lastenlipuilla eika muilla alennuslipuilla matkus 

tavia . 

(N:o Mt 22753/646/81, 26 . 5 . 1981) VT 27/81 
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MATKALIPPUALENNUXSIA 

Joensuu (lyhint~ tiet~: 12. - 17.8.1981 

Joensuun Laulujuhlat 

Matkustajalle myyd~~n meno-paluulippu 20 %:n alennuksella ja annetaan 

lomake VR 2416. Matkalippu on lunastettava v~hint~~n 76 kilometrin 

matkalle menosuuntaan . Matkalipun "Erityislippu"-kentt~~n merkit~~n 

koodi 95 ja muuten lippu j~tet~~n rastittamatta. Vastaava merkint~ 

on teht~v~ my5s kantaosaan . 

Myynti RAP-j~rjestelm~n avulla: Kyselysanoman A-kentt~~n merkit~~n 

aina ensimm~inen kelpoisuusp~iv~ {j~rjestelm~ hyv~ksyy vain p~iv~t 

12.08 . - 17.08 . 1981) sek~ I-kentt~~n erikoiskoodi 05. 

Tulostuu matkalippu (lomake VR 2250), jonka "otsikko"-teksti kuuluu: 

MENO-PALUULIPPU 95 
20 % al 

VOIMASSA 12 . 08 . - 17 . 08.1981 
Kautta ....... . ... . .....• 

Alennustodistukset tulee j~rjest~j~n t~ytt~~ ja varustaa ne erikois

leimalla . 

Ostetut matkaliput . oikeuttavat matkustamaan vain yll~ mainittujen 

p~ivien v~lisen~ aikana (mainitut p~iv~t mukaan luettuina). 

Alennus ei koske lastenlipuilla eik~ muilla alennuslipuilla matkus

tavia . 

Joensuun Laulujuhlat j~rjestet~~n 13 . - 16 . 8 . 1981 

(N:o Mt 22162/646/81 , 28 . 1.1981) VT 27/81 

J 
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VARUSMIESTEN KOKEILUSOTILASPUVUT 

Koska ns. varusmieslippuja (50 %:n alennuksella ostettu) ostettaessa 

ja sill~ matkustettaessa varusmiehen tulee olla pukeutuneena sotilas

pukuun, ilmoitetaan, ett~ puolustusvoimissa on er~~ss~ helsinkil~isess~ 

joukko-osastossa, jonne varusmiehet tulevat eri puolilta suomea, otettu 

kokeiluk~ytt5on uusimallinen sotilaspuku. 

Uuden sotilaspuvun merkitt~vimm&t erot vanhanmalliseen pukuun ovat: 

- l~mpim~ll~ s~~ll~ ilman kauluslaattoja olevan vaalean

harmaan paitapuseron k~ytto (kuva 1), 

- v~likautena l~hes nykyisenmallisen, kauluslaatoilla 

varustetun kentt~puseron k~ytto (kuva 2), 

- p~~llystakkina k~ytet~~n harmaata maihinnousutakin 

tyyppist~ takkia (kuva 3), 
- harmaan villapaita-asun (kuva 4) k~ytto on mahdollista 

kasarmialueilla . 

Varmimmin varusmiehen tunnistaa lakissa olevasta perinteisest~ sini

valkoisesta kokardista. T~st~ on kaksi poikkeusta : 

- laskuvarjojaak~reiden kaytt~~ tummanpunainen baskeri, 

jossa on kullanv~rinen laskuvarjoj~~k~rimerkki, ja 

rannikkoj~~k~reiden kaytt~~ vihre~ baskeri, jossa on 

kullanv~rinen rannikkoj~~k~rimerkki . 

N~iss~ baskereissa ei siis ole sinivalkoista kokardia . 

HUOM. Vaaleansininen baskeri, jossa on YK:n merkki, kuuluu YK-joukoissa 

palveleville, jotka eiv~t milloinkaan ole varusmiehi~ . 

Varusmiehen on aina pyydettaess~. sotilaspuvussa ollessaankin, esitet 

t~va varusmieskorttinsa . T~m~ tarkistustoimenpide kehoitetaan ep~sel 

viss~ tapauksissa tekem~~n. 

(N:o St 158/64/81, 25.6.1981), VT 27/81. 
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Kuva 1 . (SA- kuva) 
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Kuva 3 . (SA-kuva) 
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Kuva 4. (SA-kuva) 
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VR/VIKING LINE -YHDISTELMALIPUT 

Valtionrautatiet ja Vikinglinja ovat tehneet uuden 01 . 06 . 1981 lukien 
voimaan tulevan ~una- laivamatkoja koskevan sopimuksen n :o ~t 23857/ 
645/80 , 22 . 12 .1980. 

Muutoksena sopimukseen ilmoitetaan , etta 01 . 06 . 81 lukien kaytossa 

ovat oheisen mallin mukaiset liput . 

YHDISTELMXLIPPU (yhdistetty juna- ja laivamatka) 
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LISli.LIPPU 
Tlllli. GGSBILJETT 

Voldoon olnoosto<m m)"f:dil Vlklngllnjan matlc.on yhteydeuti. •• 
Nidottavo olno Vikinghnjan llppukan•Hn. . 
Galler endo<t i kombtnotion mlfd Vlklngllnjens reoor. ...,.,-~ 
Faotnltos I Viklnglinjens bll)ettomstog. ./" 

MENO- PALUULIPPU 2 ~~~~/~ lko ------
~-------------

~ ·"ri'M•l<votaJ>.., I Ia him a o P<>• VO-itri<IUC / IUk'.U 
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Varifro•vvart 
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----; ./' Tot~lpris 

/__. 

Aslo<as 
Kund 

TIEM~RJ(fflNAl · VAGBErECKNINGAR 
Paluu!Re1ur 

II I 

FIM 

lelmo;Stdmpel 

LIS~LIPPU (oikeuttaa matkustamaan lippuun merkittyjen asemien 
valisen junamatkan) 

(N : o Mt 32004/645/81 , 23 . 6 . 1981) VT 27/81 

RAUTARUUKIN NEUVOSTOLIITON RAUTATEILLE VALMISTAMIEN KONTTIEN 
L~HETT~MINEN NEUVOSTOLIITTOON 

VT : ssa n : o 24 (11 . 6 . 1981) esitettyyn luetteloon asemista , joille 
voidaan lahettaa Rautaruukin kontteja, lisataan viela kaksi asemaa : 

Tekstilnyj (~. Ivanovo) 
Sverdlovsk 

Severnaja 
Sverdlovskaja 

(N : o Lt 22818/662/81 , 22 . 6 . 81) VT 27/81 

zh . d . 
II 
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AVOIMIA VIRKOJA JA TOIMIA 

Varikonp~~llik~n virka _ (V 27) toistaiseksi Kotkan liikennealueella (Kta) 
ja alemman palkkaluokan liikennetarkastajan virka (V 25) toistaiseksi 
Tampereen liikennepiiriss~ (liik . ryhm~). Rautatiehallituksen p~~johta
jalle osoitetut kirjalliset hakemukset on toimitettava rautatiehalli
tuksen kirjaamoon viimeist~~n 29 . p~iv~n~ hein~kuuta 1981 ennen viras 
ton aukioloajan pa~ttymista . 

Yliteknikon virka (V 24) , apulaisasemapaallikon virka (V 21) , toimis

tosihteerin virka (V 18) , kolme toimistosihteerin virkaa (V 15), lii
kennemestarin virka (V 16) , kaksikymmentanelja veturinkuljettajan vir
kaa ja kuusi konduktoorin virkaa . Liikenneosaston pa~llikolle osoite
tut kirjalliset hakemukset on toimitettava rautatiehallituksen kirjaa
moon viimeista~n 29 . p~ivana heinakuuta 1981 ennen viraston aukioloajan 

paattymist~ . 

Edella mainittuihin virkoihin nimitetyt sijoitetaan toistaiseksi seu
raavasti: 
yliteknikko (V 24): Tampereen varikolle (1 veturikorj . esimies), 
apulaisasemapa~llikko (V 21) : Lappeenrannan (1 Vna tavara-as.paall.) 

liikennealueelle, 
toimistosihteeri (V 18) : Kouvolan (1 Mi asemapaall . tsto) liikennealueelle , 
toimistosihteerit (V 15): Toijalan (2 Tl, lipunmyynti ja liikennealueen 
toimisto) ja Lappeenrannan (1 Vna tulliasiat) liikennealueille, 
liikennemestari (V 16): Lappeenrannan (1 La junasuor.) liikennealueelle , 
veturinkuljettajat : Lappeenrannan (1 Lr), Kotkan (2 Kta) ja Toijalan 
(1 Tl) liikennealueille sek~ Kouvolan (3) , Imatran (1) , Tampereen (12), 
Turun (2) ja Perin (2) varikoille ja 
konduktoorit : Kouvolan (1 Kv), Lappeenrannan (1 Vna), Imatran (1 Imr) , 

Toijalan (1 Tl) ja Joensuun (2 Jns) liikennealueille . 

Ylimaarainen teknikon toimi (V 22) toistaiseksi Tampereen var~kolla 
(vaunukorj . esimies). Liikenneosaston paallikolle osoitetut kirjalliset 

hakemukset on toimitettava rautatiehallituksen kirjaamoon viimeistaan 
29 . paiv~na heinakuuta 1981 ennen viraston a ukioloajan paattymista . 

Toimistovirkailijan toimi (V 11) , kaksi toimistovirkailijan tointa 
(V 9) , koneenhoitajan toimi , viisi vaununtarkastajan tointa , asetin
laitemiehen toimi, kolme vaihdemiehen tointa ja seitseman junamiehen 
tointa . Rautatiehal l ituksen liikenneosaston p~~llikolle osoitetut 
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hakemukset on toimitettava asianomaisen liikennepiirin p~~llik5lle 

viimeist~~n 29.7.1981 . 

27 

Edell~ mainittuihin toimiin nimitetyt sijoitetaan toistaiseksi seu
raavasti: 

toimistovirkaili.ja (V 11): Kouvolan liikennepiiriin, 
toimistovirkailijat (V 9): Kouvolan liikennepiiriin (1) ja Kotkan 
(1 Kta) liikennealueelle, 
koneenhoitaja : Imatran varikolle , 
vaununtarkastajat: Kouvolan (2), Tampereen (2) ja Turun (1) varikoille, 
asetinlaitemies: Kouvolan (1 Kv) liikennealueelle, 

vaihdemiehet: Imatran (1 Imr), Haminan (1 Hma) ja Kotkan (1 Kta) 
liikennealueille ja 
junaroiehet: Kouvolan (2 Kv), Lappeenrannan (3 Vna), Imatran (1 Imr) 
ja Toijalan (1 Vi) liikennealueille . 

Kaksikymment~kolme veturinl~mmitt~j~n tointa (V 13) , nelj~toista vetu
rinl~mmitt~j~n tointa (V 12), vaunumiehen toimi (V 10) , kolme vaunu
miehen tointa (V 9) ja kuusi asemamiehen tointa (V 10) . 

Kirjalliset hakemukset on osoitettava ja toimitettava asianomaisen 
liikennepiirin p~allikolle viimeistaan 29.7 . 1981 . 

Edell~ mainittuihin toimiin nimitetyt sijoitetaan toistaiseksi seuraa
vasti: 

yeturinlawnitt~j~t <v 13): Kotkan (1 Kta) liikennealueelle, Kouvolan 
(7), Tampereen (10), Turun (4) varikoille ja Tampereen (1 Hpk) vari'
kolle, 

veturinl&mmittai~t (V 12): Lappeenrannan (2 Lr), Kotkan (1 Kta) ja 

Haminan (3 Hma) liikennealueille sek~ Imatran (2) ja Turun (6) vari
koille, 
vaunumies (V 10): Imatran varikolle, 

vaunumiehet (V 9): Lappeenrannan (1 Vna) liikennealueelle ja Tampereen 
varikolle (2) seka 

asemamiehet (V 10) : Kouvoaln (1 Ikr), Lappeenrannan (1 Lr), Haminan 
(3 Hma) ja Joensuun (1 Hsl) liikennealueille. 

Sein~joen s~hkotoimintakeskukseen haetaan kahta sahkoratatekniikan 
perustutkinnon suorittanutta yliasentajaa tai vaihtoehtoisesti 
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yliasentajaksi koulutuskelpoista asentajaa , joilta edellytet~~n lis~ksi 

pitk~aikaista kokemusta ja henkilokohtaista soveltuvuutta tehtava~n . 

Lis~ksi edellytet~~n , ett~ yliasentajatutkinto suoritetaan asetettavan 

m~araajan puitteissa . 

Hakemukset tulee toimittaa viimeistaan 15 . 7 . 1981 Sein~joen liikenne

piirin kansliaan . 

Rakennusmestarin (V 20) virka, toistaiseksi Oulun ratapiiri ssa 

(Kemijarvi). Rataosaston johtajalle o s oitetut hakemukset on 

toimitettava rautat iehallituksen kirjaamoon vi imeistaan 29 . 7. 
1981 ennen viraston aukioloajan paattymista. 

NIMITYKSI~ JA M~~R~YKSI~ 

H a 1 1 i n t o - o s a s t o : liikennetarkastajan (V 29) virkaan 

lakimies Auli Annemari Kokko; ylim. apulaisasianvalvojan (V 29) 

toimeen lakimies Yrjo Tapani Poutiainen. 

T a 1 o u s o s a s t o : liikennetarkastaja ap (V 21) Hilkka Tuulikki 

Liikola , toimistosihteeri (V 20) Inger Sigrid Helena Spjut. 

L i i k e n n e o s a s t o 
Saraslahti. 

liikennetarkastaja Maire Tuulikki 

Hr:binlti 1981. Vdrion pai.-ruskeslcus 



Toimitus: Rautatiehallitus, 
tiedotuspalvelu puh 3167 

1981 
N:o 28 
9.7 . 1981 

Ulkomaan va1uutan muuntokurssit tavara1iikennett~ 
varten 
Karhulan- Sunilan rautatien yhdys1iikennesopimus 
Kansainv~1inen it~inen tavaraliikenne, toiminta
ohjeita (VR 4787) 
Nordeg-tari.f.fi 
Matka1ippua1ennuksia Lahden Messut 

II Suomen Messut Helsinki 
Avoimia virkoja ja toimia 
NimityksH1 
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ULKOMAAN VALUUTAN MUUNTOKURSSIT TAVARALIIKENNETTA VARTEN 

Tilitoimiston slhkee lll no 183, 30 .6.19!1 on kansainvllisessl 
tavaraliikenteess l klytettavil ulkomaan valuutan muuntokursseja 

muutettu 1. 7 .1981 lukien seuraavasti: 

100 Belgian frangia 11 , SO mk 

1 Englannin punta 8,80 mk 

100 Luxemburgin frangia 11 ,50 - mk 
100 Neuv()stoliiton ruplaa 608,00 mk 

1 00 Norjan kruunua 75,00 mk 

100 Portugalin escuudo~ 7,3 0 mk 
100 Ruotsin kruunua 89,00 mk 
1 00 Sveitsin frangia 222,00 mk 

(No Tl t 653/230/81' 1.7.81) VT 28/8 1 

KARHULAN-SUNILAN RAUTATIEN YHDYSLIIKENNESDPIMUS 

Rautatiehallitus ja Karhulan-Sunilan Rautatie Oy ovat sopineet 

Valtionrautateiden ja Karhu1an-Suni1an rautatien va1isen yhdys

liikennesopimuksen 3 §: n kuudennen kohdan muuttamisesta toistai

seksi 1 . 7 . 1981 lukien . Muutos koskee kuukausittain suoritetta

vaan ti1iselvitykseen kuuluvien maksujen jakosuhdetta . Yhdys1ii

kennesopimus on ju1kaistu Tariffisaannon VR 2643 1iitteena 5 . 

Sanottu sopimuksen kohta on muutettuna seuraava: 

"Kaikki ede11a mainitut jaettavaksi sovitut maksut jaetaan siten , 

etta Valtionrautateideh osuus on 86 prosenttia ja Karhulan-Suni-

1an Rautatie Dy : n osuus 14 prosenttia ". 

(N:o Mt 32029/661/81, 1 . 7 . 1981) VT 28/81 
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KANSAINVALINEN ITAINEN TAVARALIIKENNE , TOIMINTAOHJEITA (VR 4787) 

Huomautetaan, etta 1 . 3 . 1981 on ilmestynyt otsikossa mainittu itaisen 
liikenteen ohjekansio, josta painatusjaosto on suorittanut perusjakelun 

(VT 13/81) . Julkaisu on tarkoitettu virkakayttoon ja sita voidaan tilata 

painatusjaostosta . 

(Mt 1 . 7 . 81) , VT 28/81 . 

NORDEG- TARIFFI 

Nordeg- vaunukuormatariffin (9927) sivulla 230 (9) muutetaan DR :n vaunun 

peitemaksut seuraaviksi : 

- DSB 22 , 00 M 

- SJ 22 , 00 M 

- NSB 31 , 00 M 

- VR 22 , 00 M 
SJ : n kohdalla seuraaviksi : 

- DB 
- DR 

70 , 00 SKr 
50 , 00 SKr 

VR : n kohdalla seuraaviksi : 
- DB 
- DR 

70,00 SKr 
50 , 00 SKr 

Muutokset ovat voimassa 1 . 7 . 1981 lukien . 

(Mt 1 . 7 . 81) , VT 28/81. 
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MATKALIPPUALENNUKSIA 

LAHTI (lyhint~ t iet~); 30.7. - 10 . 8.1981 

Lahden Messut 81 

Matkustajalle myyd~~ meno-paluulippu 20 %:n alennuksella ja annetaan 

lomake VR 2416 . Matkalippu on lunastettava vtihint~tin 76 kilometrin 

matkalle menosuuntaan. Matkalipun "Erityislippu"-kentttitin merkit~tin 

koodi 96 ja muuten lippu jtiteta~n rastittamatta. Vastaava· merkint~ 

on tehtava my6s kantaosaan. 

Myynti RAP-j~rjestelm~n avulla: Kyselysanoman A-kentttian merkitatin 

aina ensimmainen kelpoisuuspaiv~ (j~rjestelma hyv~ksyy vain paivat 

?0.07. - 10.08 . 1981) seka I-kentttian erikoiskoodi 06. 

Tulostuu matkalippu, jonka "otsikko''-teksti kuuluu: 

MENO-PALUULIPPU - 96 
20 % al 

VOIMASSA 30 . 07 . - 10.08.1981 
Kautta .. ~ .•....... . ....• . 

Alennustodistukset tulee jtirjesttijan taytt~ti ja varustaa ne 
erikoisleimalla . 

Ostetut matkaliput oikeuttavat matkustamaan vain ylla mainittujen 

paivien vtilisena aikana (mainitut ptiiv~t mukaan luettuina) . 

Alennus ei koske lastenlipuilla eika muilla alennuslipuilla mat 
kustavia. 

Lahden Messut jtirjestet~~n 31 . 07. - 09 . 08 .1981 . 

(N : o Mt 32022/646/81 , 25 . 6.1981), VT 28/81 . 
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MATKALIPPUALENNUKSIA 

Helsinki (lyhint~ tieta); 24.8. - 28.8.1981 

SUOMEN MESSUT; Vaatetusteollisuuden ennakkonayttely 

Asiakaskortin esitt~j~lle myydaan meno-paluulippu 20 %:n alennuksella. 

VR lomaketta 2416 ei anneta ostajalle. Lipunostajalle on ilmoitettava 

ett~ sek~ ostettu matkalippu ett~ asiakaskortti on menomatkalla lipun

tarkastuksessa esitettav~ junan kondukt55rille. 

Matkalippu on lunastettava v~hint~~n 76 kilometrin matkalle menosuuntaan . 

Matkalipun "Erityislippu" -kentt~~n merkit~!l.n 92/Messukeskus ja muuten 

lippu j~tet~an rastittamatta. Vastaava~erkint~ on tehtav~ myos kanta

osaan. 

Myynti RAP- jarjestelman avulla : Kyselysanoman A-kentt~an merkitaan 

aina ensimmainen kelpoi suuspaiva (jarjestelm~ hyv~ksyy vain paivat 

24 . 8 .- 28 . 8.1981) sek~ I-kentt~an erikoiskoodi 02 . 

Ostetut matkaliput oikeuttavat matkustamaan vain yll~ mainittujen 

paivien valisena aikana (mainitut paivat mukaan luettuina) . 

Alennus ei koske lastenlipuilla eika muilla alennuslipuilla matkustavia . 

(N : o Mt 31116/646/81 , 23 . 1 . 1981), VT 28/81 . 
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AVOIII!IA VIRKOJA JA TOIIUA 

Joensuun sahkoalueelle haetaan tietoliikenneteknikkoa ja radioasentajaa . 

Teknikon toimeen tarkoitetut liikenneosaston paallikolle osoitetut hake
mukset on toimitettava rautatiehallituksen kirjaamoon seka asentajan 

toimeen tarkoitetut Joensuun sahkoalueen paallikolle osoitetut hakemuk
set on toimitettava Joensuun sahkoalueen paallikolle viimeistaan 20 . 7 . 

1981. 

Lahempia tietoja antaa ins. Pentti Koljonen puh. 973-31069 tai VR:n 

puh. 901 - 301. 

Rakennusme starin (V 21) virka, toistaiseksi Seina joen ratapii
rissa Ylivieskan rata-alueella (Ylivieska). Rataosaston johta
jalle osoitetut hakemukset on toimitettava rautatiehallituksen 
kirjaamoon viimeistaan 5.8.1981 ennen viraston aukioloajan paat
tymist iL 

NIMITYKSiii. 

R a t a o s a s t o: rakennusmestarin (V 20) virkaan (Ri) 
rakennusmestari Jllatti Olavi Marola . 
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Toimitus: Rautatiehallitus, 
tiedotuspalvelu puh 3167 

N:o 28A 
10.7.1981 

VALTIONRAUTATEILLA SIIVOUKSESSA JA HENKILOKOHTAISESSA 

PUHDISTUKSESSA KAYTETTAVAT PUHDISTUSAINEET SEKA VAHAT 

l88103990M--65 



VALTI ONRAUTATEILLA SII VOUKSESSA JA HENKILOKOHTAISESSA PUHDISTUKSESSA KAYTETTAVAT PUHDISTUSAINEET 
SEKA VAHAT 
Va1tionrautatiet on-tehnyt vuositilaukset seuraavista siivouksessa kaytettavista puhdistusaineista 
ja vahoista (ti1aus no 0723/25310) 

Puhdistusaine pH- 1uku 

S a i p p u a t j a s u o v a t 

Makuuvaunusaippua 
"Hyvaa matkaa " 

Valtio- hienosaippua 

Valtio- kylpysaippua 

Leijona- kasienpesu
neste 

Leiiona- kasienpesu
neste , desinfioiva 

Leijona- kasienpesu
hyyte1o 

Kiintea mantysuopa 

Mantysuopaliuos 

5 , 5 

6 , 5 

8 ,8 

n . 10, 0 

n . 10, 0 

Kayttoohje 

Kertakayttosaippua 
makuuvaunuissa 

Henkilokohtainen pesu 

Henkilokohtainen pesu 

Siivouspesu 

Siivouspesu 

N e u t r a a l i t p u h d i s t u s a i n e e t 

Leijona- neutraali 
puhdistusneste 8 , 0 Yleispuhdistus , ikku

nanpesu , astioiden ja 
liikkuvan kaluston 
juoma- astioiden pesu 

Annostelu 
puhd . aine/vesi 

0 , 5 dl/10 litr aan 
vetta 

Pakkauksen koko 

600 kpl/laatikko 

90 kpl/laatikko 

65 kpl/laatikko 

6 x1 l laatikko 
5 l astia 

12 X 1 l laatikko 
5 l astia 

12 X 1 1 laatikko 
4 X 5 l laatikko 

50 l astia 

0 , 5 kg paketti ja 
10 kg laatikko 

0 , 3 - 1 dl/10 1itraan 10 x 1 l 1aatikko 
vetta 11 l astia 

0 , 1 dl/10 litraan 
vetta 

12 x 1 l laatikko 
10 1 astia 

-- -- - - - - -----

1\) 



---Em a K s e t p u n a 1 t u s a ~ n e e t, m y o s 1 1 u o t 1 n a s 1 s a 1 t a v a t 

Lei,jona-emaksinen 
pesujauhe 10,4 

Lei,jona-emaksinen pesu- 10,1- 10,7 
neste II (Janitor) 

White- pasta , emaksinen 
liuotinta sisaltava 
pesutahna 

8 , 5 

Telito- liuotinpesuaine 9 , 0 
(tahranpoistoaine) 

Desa- desinfioiva pesu- 10,7 
jauhe 

Sisa- ja ulkopuolinen 
puhdistus ja siivous
pesu 

Sisa- ja ulkopuolinen 
puhdistus , oljyisen 
ja rasvaisen lian pais
to , myos l iikkuva 
kalusto 

Sisa- ja ulkopuolinen 
puhdistus , oljyisen 
ja rasvaisen lian 
poisto 

Oljyn , rasvan , pien , 
tervan, noen, huo~a-, 
tussi-, ja kuulakarki 
~ien ym vaikeitten 
tro.jen poistoon 

Sisapuolinen puhdistus 
kun tarvitaan desin
fiointia . Saunojen ja 
saniteettitilojen puh
distukseen 

H a p p a m e t p u h d i s t u s a i n e e t 

Lei,jona- hapan puhdistus
neste 

3 ,0 Hapettumien, saostumi
en seka ruosteen pois
toon sauna, pesu- ja 
WC- iloissa esim . altai
den ja lattiakaivojen 
puhdistuksessa 

0 , 2 dl/10 litraan 
vetta 

2 - 3 dl/10 litraan 
vetta 

0 , 5 - 1 dl/10 litraan 
vetta 

1 : 1 - 1 :20 
1 litra/1 litraan 
vetta tai laimenta-
mattomana 

0 , 2 dl/10 litraan 
vetta 

1 litra/10 litraan 
vetta tai laimen
tamattomana 

1 kg 
5 kg 

25 kg 

1 , 10 ja 200 1 astia 

1,3 kg 
5 ,8 kg 
24 kg 

1 ja 10 1 

16 X 1 kg 
25 kg 

astia 

laatikko 
sakki 

10 x 1 1 laatikko 
10 1 astia 

"" 
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VR-OX 8 hapan u lkopesuai- 1- 2 
ne (ti l aus no 1720/06201 
VR- OX 8- 10 hapan ulkopesu
aine (tilaus no 1728/06202) 

Liikkuvan kaluston ul
kopesu , jarrupolysta , 
ruostevalumista yms 
likaantuneet pinnat 

V a h a t j a v a h a n p o i s t o a i n e e t 

Leijona- metalloitu i tse
kiilloittuva lattiavaha 

Leijona- sumupuhdistus
vaha, liuotinpitoinen 

Leijona- sumupuhdistus
vaha , liuoti nvapaa 

Leijona- vahanpoistoaine 

8 , 5 

7 ,0 

8 , 5 

12 , 5 

Sopii kaikille muil1e , 
paitsi kasittelemat
tomille puu- ja par
kettilattioille 

Sopii kaiki1le mui1le , 
paitsi kumi - ja kasi 
telemattomi1le puu-
1attioille 

_ II _ 

Sopii kaikkien muiden , 
paitsi kasittelema to
mien puulattioiden ja 
parkettien puhdistuk
seen 

Laimentamattomana 
tai 1 osa 2 : een 
osaan vetta 

Riittoisuus 60- 80 m2; 
litr a 

Riittoisuus 700- 800 
m2/litr a 

- "-

1- 2 osaa 10 :een osaan 
haaleaa ve a 

10 ja 30 1 astia 

6 x 1 l 1aatikko 
10 1 astia 

10 l astia 

10 1 astia 

10 1 astia 

Tama numero on tarkoi tettu jaettavaksi henkiloi11e, jotka joutuvat osallistumaan puhdistusaineiden 
hankintaan ja kay ttoon . Konepajojen , liikenne- ja ratapiirien jne asianomaisia siivoustoiminnasta 
vastuussa ol evia pyydetaan tilaamaan lisanumeroita painatusjaostosta ja huoleh imaan, etta se tulee 
jaetuksi jokaisel l e ko aineiden tilaajalle, siivoojien esimiehel1e ja siivoojalle. 
(Rt 30/15/81 , 25 . 6 . 81) VT 28 a/81 

1\) 

CX> 
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Toimitus: Rautatiehallitus, 
tiedotuspalvelu puh 3167 
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Painotuotteiden 1uette1o VR 2625 

N:o 29 
16.7 .1981 

Oikeaksi todistamattomista j~1jennoksist~ va1tio11e 

peritt~v~t maksut 

Vapautus- ja aseve1vo11isuustunnusten muuttaminen 

Aikatau1un 148 1is~ys 

Nordeg-tariffi 

Rautaruukin Neuvosto1iiton rautatei11e va1mistamien 

konttien 1~hett~minen Neuvosto1iittoon 

Finnrai1-pass 

Kansainv~1inen 1iikenne, 1~ntinen 

Pohjoismainen tavaratariffi (NGTV 9760 ja NGTS 9761) 

Eri11isen~ on ju1kaistu: 

VT 28a: Va1tionrautateil1~ siivouksessa ja henki1o

kohtaisessa puhdistuksessa k~ytett~v~t puh

distusaineet sek~ vahat 
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PAINOTUOTTEIDEN LUETTELO VR 2625 

1q98 . 1 nide A4 Materiaa1italouden suunnittelun ja 
va1vonnan·yleisohjeet Tmt 

1498 . 2 nide A4 Asetus valtion hankinnoista Tmt 

1498 . 4 nide A4 Asetus hankinnan va1vonnan suorit -

1498 . 5 

1498 . 6 

1498 . 8 

nide 

nide 

kp1 

1498 . 9 nide 

1498 . 91 nide 

A4 

A4 

A4 

A4 

A4 

1542 poistetaan 

tamisesta Tmt 

Asetus Va1tion hankintakeskuksesta Tmt 

Hankintoihin 1iittyv~t vakuudet Tmt 

Varasto - ohjes~~nnon sove1tamisohje Tmt 

Varastojen tarkastukset 

Irtaimen omaisuuden tarkastusta 
koskevat ohjeet 

Tmt 

T1t 

1698 poistetaan , VR 1693 korvaa 

1907 

2027 . 2 

kp1 - 4 

kp1 

kp1 

A 51 

A 51 

A 51 

Pa1autussaate Mt 

Suoratoimitus1askun rekisterointi 
i1moitus Hy vto 

VR 1askun rekisterointi - i1moitus Hy vto 2028 . 2 

2672 

2675 . 1 

poistetaan , VR 1498 . 91 korvaa 

vhk A5 Puisten rata- ja vaihdepo1kkyjen 
tekniset m~~r~ykset Rtt 

2755 

3211 

poistetaan , VR 3294 . 3 korvaa 

1h/100 A4L 

3217 . 1 

3294 . 0 

kp1 A4 

kansio A4 

3294 . 1 nide 

3294 . 2 nide 

3294 . 3 nide 

3294 . 4 nide 

3294 . 5 nide 

3294 . 6 nide 

3295 kp1 

3338 kp1 

3591 . 21 kp1 

3591.22 kp1 

3591.23 kp1 

3591 . 3.1 kp1 

A4 

A4 

A4 

A4 

A4 

A4 

A4 

A5 
A4 

A4 

A4 

A4 

I1moitus junan a1le j~~neist& po -
roista 01 rp 

Lunastussuostumus , ruots . Rt 

Raiteen mittaus - ja merkitsemis 
j~rjeste1m~~n sek~ kunnossapitotoi -
mintaan 1iittyvi~ ohjeita Rtt 

Raiteen mittausperustan 1aatimis -
ohjeet Rtt 

Kartoitus - ja paikal1eenmittaus-
ohjeet Rtt 

Raiteen asemaa osoittavat merkin -
n~t Rtt 

Raiteen aseman ja asennon 1aatu-
vaatimukset Rtt 

Raiteen aseman tarkastus Rtt 

P~~11ysrakennetyokoneiden tyooh-
j eet Rtt 

Raiteen aseman tarkastus Rtt 

Si1m~ntuuhte1u Thj 

Poyt~kirja KK 1 Stt 

Poyt~kirja KK 2 Stt 

Poyt~kirja KK 3 Stt 

Poyt~kirja PV 1 Stt 



3591 . 32 kpl 
3591.41 kpl 
3591.42 kpl 

3591.43 kpl 
3591.44 kpl 

3591.51-
55 kpl 

3591 . 6 kpl 

3591.71-
72 kpl 

3591 . 73-
75 kpl 

3591.8 kpl 

3591.91 kpl 

3591.92 kpl 
4340 . 0 kansio 

4340 . 01 kpl 

4340 . 1 nide 
4340 . 2 nide 

4340 . 3 nide 
4340 . 4 nide 

4340 . 5 nide 
4340 . 6 nide 

4340 . 7 nide 
4340 . 8 nide 

4340 . 9 nide 
4340.10 nide 

4340 . 11 nide 

A4 
A4 
A4 

A4 
A4 

A4 
A4 

A4L 

A4L 
A4L 
A4L 

A4L 

A4 

A4 
A4 
A4 

A4 

A4 
A4 

A4 
A4 

A4 

A4 
A4 

A4 
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Poytakirja PV 2 
Poytakirja VS - PM 
Poytakirja VS-K 110 

Poytakirja vs-K 25 • 
Poytakirja VPE 

Poytakirja rel . 1- 5 SA 

Poytakirja rel . 6 

Poytakirja rel . 7 . 1 - 2 VK 

Poytakirja rel . 7 . 1- 3 SA 

Poytakirja rel . 8 
Poytakirja Ak 

Poytakirja Ak- Hp 

Vaununkorjausohjeet henkilovau 
nuille 
Henkilovaunut . Sisallys 
Henkilovaunut . Yleiset ohjeet 
Kori varusteineen 

Jarrulaitteet 

Puskin- ja vetolaitteet 

Ilmanvaihtolaitteet 
Kayttovesilaitteet 
Lammityslaitteet 

Sahkolaitteet 

Sisustus 
Maalaus ja merkinta 

Vaihto- ja varaosat 

Sisalloltaan uusitut painotuotteet 

1475.1 

3426 
4324 

5223 

Konduktoorivaunun kalusto - ja tarveaineluettelo 

Ilmoitus vapautettavaksi esitetyista 

Vetokaluston vianilmoitus 

Varokaa junaa 

(Hlo 129/55/81 , 6 . 7 . 81) VT 29/81 . 

Stt 
Stt 
Stt 
Stt 
Stt 

Stt 

Stt 

Stt 

Stt 

Stt 

Stt 

Stt 

,Kpt 
Kpt 
Kpt 

Kpt 
Kpt 

Kpt 
Kpt 
Kpt 

Kpt 
Kpt 

Kpt 

Kpt 

Kpt 

29 
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OIKEAKSI TODISTAMATTOMISTA J~LJENN~KSIST~ VALTIOLLE PERITT~VAT 

MAKSUT 
A s e t u s 

oikeaksi todistamattomista jaljennoksista valtiolle perittavista 

maksuista . 

Annettu Helsingissa 28 paivana tammikuuta 1977 . 

Valtionvarainministerin esittelysta saadetaan 29 paivana joulu

kuuta 1973 annetun valtion maksuperustelain (98b/73) 5 ja 7 §:n 

nojalla : 

1 §. 

01keaksi todistamattomasta jaljennoksesta , jonka valtion virano

mainen , virasto tai laitos tilauksesta antaa hallussaan olevasta 

asiakirjasta tai muusta aineistosta , peritaan valtiolle maksua 

sen mukaan kuin tassa asetuksessa saadetaan , jollei asianomaisen 

viranomaisen , viraston tai laitoksen osalta ole toisin saadetty . 

Tama asetus ei koske oikeaksi todistamatonta jaljennosta , jonka 
antaa sellainen eraiden viranomaisten toimituskirjoista ja vir
katoimista suoritettavien maksujen perusteista annetun lain (806/ 

42) 1 § : ssa tarkoitettu viranomainen , virasto tai laitos , jonka 

toimituskirjoista ei ole saadetty suoritettavaksi ainoastaan lei

maveroa . 

2 §. (18 . 6 . 1981/439) 

Jaljennoksista peritaan maksuja seuraavasti : 

Sahkostaattinen kopio , lampokopio tai niihin verrattava kopio 

standardikokoa A 4 

saman asiakirjan , asiakirjavihkon tai nitomattoman 

asiakirjan ensimmaiselta sivulta ................ . 

kultakin seuraavalta sivulta .................... . 

Mikrofilminegatiivi 

35 mm , 1- 600 otosta , otokselta .................. . 
II H yli 600 otosta , otokselta ... .. ... . ....... . 
kuitenkin vahintaan ............................. . 

16 mm , 1- 1 500 otosta , otokselta ....... . ........ . 
11 11 yli 1 500 otosta , otokselta .............. . 
kuitenkin vahintaan .. . ............. . ... .. ..... . . . 

mk 

3 , 00 

0 , 50 

1 , 20 

0 , 70 
30 , 00 

0 , 40 
0 , 20 

~0 , 00 
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Mikrofilmisuurennos sinkkioksiidipaperille ilman filmausta 

enintaan standardikokoa A 5 
" " A 4 

" " A 3 

" " A 2 

Mikrofilmikopio 

35 ja 16 mm , 30 , 5 metrin rullalta 

3 § . 

. 
.. 

mk 
2,00 

3 , 00 
4,00 

5, 00 

mk 

110 , 00 

29 

Muista kuin 2 § : ssa mainituista jaljennoksista peritaan asiano

maisen viranomaisen maaraama , jaljennoksen tuottamisesta valtiol 
le aiheutuvien tyo-, kone- ja muiden kustannusten yhteismaaraa 

eli suoritteen omakustannusarvoa vastaava maksu . 

Edella 1 momentissa tarkoitettuun omakustannusarvoon kuuluvat ku~ 

tannukset lasketaan seuraavasti: 

1) Tyokustannukset l~sketaan ottamalla huomioon suoritteen tuott~ 
miseen virastossa tai laitoksessa kaytettyjen tyotuntien maara . 
Tyokustannukset tuntia kohden saadaan jakamalla tyota suorittavi 

en henkiloiden kuukausipalkkaus saannonmukaisine lisineen luvulla 

150 ja korottama1la nain saatava maara 68 prosentilla . (18 . 6.1981/ 
439) 

2) Konekustannukset lasketaan kertomalla koneen tuntihinta jalje~ 

noksen tuottamiseen ku1uneella koneen kayttoajalla . Koneen tunti 

hinta saadaan jakamal1a ostetun koneen 1askenna11inen kuukausi 
vuokra tai vuokratun koneen kuukausivuokra 1uvu11a 130. Jos ko

neen teho11inen kuukausikaytto poikkeaa merkittavasti 130 tunnis 
ta , jakajana kaytetaan koneen keskimaaraista kuukausittaista kay~ 
totuntimaaraa . Tuntihinnan lisaksi otetaan konekustannuksina huo

mioon kaikki muut koneen toiminnasta ja kaytosta aiheutuvat va1i~ 

tomat kustannukset . 

3) Muut kustannukset. Viraston tai 1aitoksen suorittamat maksut 

mui1ta ostamistaan ja1jennoksen tuottamiseen kuu1uvista pa1ve1uk

sista ja ja1jennosta varten tekemistaan hankinnoista seka mahdo1-

1isista matkakustannuksista otetaan erikseen huomioon taysimaa
raisina . Va1tion maksuperuste1ain (980/73) 2 § : n 1 momentissa tar
koitettuina va1i11isina kustannuksina ve1oitetaan 50 prosenttia 
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1 kohdan mukaan 1asketuista tyokustannuksista . 

4 § . 

Tassa asetuksessa saadettyjen maksujen suorittamisesta ovat virka

asioissa vapaat va1tion viranomaiset . 

4 a§ . (18 . 6 . 1981/439) 

Maksu peritaan suoritteen tuottamiseen ryhdyttaessa tai va1itto 
masti suoritteen tuottamisen ja1keen . Jo11ei maksua suoriteta vi 

ranomaisen , viraston tai 1aitoksen maaraamaan paivaan mennessa , 

peritaan maarapaivan ja1keise1ta aja1ta 16 prosentin viivastysko~ 

ko seka mahdo11iset perimisku1ut . 

5 § . 

Va1tiovarainministerio antaa tarvittaessa tarkempia maarayksia ta

man asetuksen sove1tamisesta. 

6 § . 

Tama asetus tu1ee voimaan 1 paivana maa1iskuuta 1977 ja si11a ku
motaan oikeaksi todistamattomien ja1jennosten va1mistamisesta var 
tio11e suoritettavista maksuista 11 paivana maa1iskuuta 1970 an

nettu asetus (196/70) . 

(H1o 401/010/81 , 1 . 7 . 1981) VT 29 /81 Vrt . VT 16/70 . 3 . 

VAPAUTUS - JA ASEVELVOLLISUUSTUNNUSTEN ~UUTTAMINEN 

VT 13/81 on ju1kaistu Laki aseve1vo11isuus1ain 6 ja 7 §§ : n muuttami 

sesta . A'nnettu He1singissa 30 paivana jou1ukuuta 1980 . 

Muutetun 6 § : n mukaan a1iupseerit kuuluvat ikavuosien 50 - 60 va1i11a 

reserviin ; aikaisemmin nostovaen I 1uokkaan . Tama merkitsee henki1o 

asiainrekisteri i n muutosta , joka toteutetaan siten , etta Tietokone 
toimiston ajamassa hen~i1oasiainrekisterissa 6/1981 on muutettu vv . 

1921- 1930 synt yneitten a 1iupseereitten sukupuo1 i - ja vapautustunnus

numero 9 numeroksi 4 ja vastaavasti aseve 1vo11isuussuhdetunnusnumero 
6 numeroksi 2 . 

Pa1kanti1aaj ia pyydetaan muuttamaan kesakuun rekisteriin otettujen 
uusien a1iupseerien aseve1vol1isuussuhdetunnusnumero vastaavasti . 
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Palkkausasiain kasitte l yohjeitten (VR 2609) sotilastiedot (27 - 32) 
tullaan tarkistamaan lahiaikoina ja ottamaan tarpeellisista sivuista 
uusi painos . 

(No St 144/13/81) VT 29/81 

AIKATAULUN 148 LIS~YS 

Lisays no 2 aikatauluun 148 on ilmestynyt ja jaettu kaikille aika 

taulukirjan tilanneille . Lisayksen voimaantulopaiva on 15 . 7 . 1981 . 

(Lt 8 . 7 . 1981) VT 29/81 

NORDEG- TARIFFI 

Nordeg- kappaletavaratariffiin 9929 ilmes~yy lisalehti no 3 , joka on 

voimassa 1 . 8 . 1981 lukien . 

Lisalehti sisaltaa Norjan osuuden kappaletavararahtien korotuksen 

n . 15 %. 

Markkinointitoimiston kansainvalinen tariffijaosto suorittaa lisaleh 

den jakelun sen saavuttua Saksasta . 

(Mt 6 . 7 . 81) VT 29/81 

RAUTARUUKIN NEUVOSTOLIITON RAUTATEILLE VALMISTAMIEN KONTTIEN 

L~HETT~MINEN NEUVOSTOLIITTOON 

VT : ssa no 24 (11 .6.1981) esitettyyn luetteloon asemista, joille voi

daan lahettaa Rau~aruukin kontteja , lisataan viela kolme asemaa : 

Asema 

Kuntsevo - 2/Moskva/ 

Tula Vjazemskaja 
Kostroma Novaja 

Rautatie 

Moskovskaja 

Moskovskaja 
Severnaja 

(No Lt 22818/662/81 , 8 . 7 . 81) VT 29/81 

zh . d 
11 

11 
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FINNRAIL-PASS 

Junissa on esiintynyt USA : ssa myytyj~ Finnrail - Pass lippuja, joihin 

ei ole merkitty kelpoisuusaikaa . Mik~li tallaisia esiintyy junassa 

lippuja tarkastettaessa , on lipuntarkastajan tehtava kelpoisuusaika

merkinta lippuun rastitetun vaihtoehdon mukais e sti . 

Merkinta on tehtav~ kuulakarkikynalla . 

(No Yt 31650/662/81 , 6 . 7 . 1981) VT 29/81 

KANSAINV~LINEN LIIKENNE 2 L~NTINEN 

Lahettajan merkintoja CIM- rahtikirjassa ei saa muuttaa liikennepai

kalla ilman l~hettajan suostumusta . Muutoksiin on aina saatava lahet 
tajan allekirjoitus (CIM 6 art . 4 §) . Erikoisesti huomautetaan rahti 

kirjan kentan 27 franko - merkintojen muutoksista, koska naihin merkin

toihin tehdyt korjaukset aiheuttavat sekaannusta lahettajan ja vas 
taanottajan kesken sovittujen kuljetuskustannusten suorittamisessa . 

Ohjeet franko - merkinnoista " KANSAINV~LINEN L~NTINEN TAVARALIIKENNE , 
TOIMITUSOHJEET " VR 4672 kohdassa 6 . 

(Mt 3 . 7 . 81) VT 29/81 

POHJOISMAINEN TAVARATARIFFI (NGTV 9760 JA NGTS 9761) 

Pohjoismaiseen vaunukuormatariffiin N6TV 97110 ilmestyy lisalehti 

no 15 ja kappa l etavaratariffiin NGTS 97.61 1isalehti no 31 . 

Lisalehdet sisaltavat mm . Norjan osuuden rahtien korotuksen '(n . 15 %) . 

Lisal ehdet tulevat voimaan 1 . 8 . 1981 . 

Painatusjaosto suorittaa lisal ehtien jakelun . 

(Mt 6 . 7. . 81) VT 29/81 

Grafitex Oy 



1981 

Toimitus: Rautatiehallitus, 
tiedotuspalvelu puh 3167 

N:o 30 
23 . 7.lg81 

Avoimia virkoja ja toimia 

Ni mityksill. 

Eroja 
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AVOIMIA VIRKOJA JA TOIMIA 

Toimistosihteerin virka (V 18) toistaiseksi ha11into- osaston sosi 

a a1i j aostossa . Ha11into - osaston johtaja11e osoitetut kirja11iset 

hakemukset on toimitettava rautatieha11ituksen kirjaamoon viimeis 

t~~n 12 p~iv~n~ e1okuuta 1981 ennen virka - ajan p~~ttymist~ . 

Jyv~sky1~~n etsit~~n vaununtarkastajan teht~vi in henki1o~ . Teht~v~st~ 

k i innostuneet vo i vat ot t aa yhteyden Jyv~skyl~n varikonp~~11ikkoon , 

p ub . 942/287 , jo1ta saa tarkemmat t i edot asiasta . 

Rataesimiehen (V 15) toimi to i staiseksi Kouvo1an ratap i irissa (Kotka). 
Rataosaston johtajal1e osoitetut hakemukset on toimitettava Kouvo1an ratapiirin 
paa11ikol1e viimeistaan 20 .8 . 1981. 
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NIMITYKSI~ 

T a 1 o u s o s a s t o : toimistosihteerin (V 20) virkaan tsiht. 

Kalevi Johannes Huittinen, varastomestarin (V 17) toimeen (Pm pavto) 

ylim. vtom. Pentti Ilmari Kuronen. 

L i i k e n n e o s a s t o: ylemm~n palkkaluokan varikonp~~llik~n 

(B 1) virkaan (Tpe) insin~~ri Veikko Ilmari M~kel~, 

ylim. liikennetarkastajan (V 28) toimeen (RH, lko) ylim. aikataulun

suunnittelija Arvo Olavi Ojala, 

liikennetarkastajan (V 28) virkaan (RH, lko) ylim. liikennetarkastaja 

Ky~sti Ensio Lampinen, 

ylemm~n palkkaluokan insinoorin (V 28) virkaan (RH, lko) insinoori 

Lauri Ilmari Lonn, 

alemman palkkaluokan liikennetarkastajan (V 26) virkaan (RH, lko) 

liikenneohjaaja Erkki Emil Peltola, 

alemman palkkaluokan liikennetarkastajan (V 25) virkaan (RH, lko) 

ylim. alemman palkkaluokan liikennetarkastaja Olavi Eemil Lampinen, 

ylim. alemman palkkaluokan liikennetarkastajan (V 25) toimeen (RH, lko) 

suunnittelija Yrjo Tapio Monto, 

alemman palkkaluokan liikennetarkastajan (V 22) virkaan (RH, lko) 

t oimistosihteeri Bror Goran Valdemar Nystrom, 

asemapaallikon (V 26) virkaan (Ri) apulaisasemapa~llikko Ilmo Lauri 

Antero Luhtinen, 

ylim. alemman palkkaluokan liikennetarkastajan (V 26) toimeen (Hki) 

alemman palkkaluokan liikennetarkastaja Pentti Antero Osmo Johannes 

Onikki, 

toimistosihteerin (V 20) virkoihin (RH, lko) toimistos i hteerit 

Aune Elina Peltola ja Leevi Aleksander Tupeli, 
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toimi5to5ihteerin (V 18) virkaan (RH , l ko) toimi5to5 i hteeri Pia Aino 

Mar itta Tuliniemi- Ta i pale . 

K o n e o 5 a 5 t o : toimisto5ihteerin (V20) virkaan t5iht Elli Lai

na Soderlund (Psl knp), toimistovirkailijan (V11) toimeen tvirk Seija 

Orvokki Wiklund (Tku knp), toimistovirkailijan (V13) y l i maaraiseen 

toimeen tvirk Ulla Mai j a Leiko (Tku knp), yliteknikon (V 25) virkaan 

ytkn Toivo Tapio Laaksonen (Hy knp), yl i teknikon (V24) virkoihin tkn 

Ahti Emil Kahra ja tkn Pentti Johannes Viiala (Hy knp), teknikon (V22) 

virkaan vs.tkn Osmo Uolevi Salonen (Hy knp), toimistovirkailijan (V11) 

ylimaarais i in toimiin ylim.tvirk Mirja Kaarina Ulvi, Mervi Helena 

Lindholm, Anna-Liisa Repetti ja Marjo-Riitta Tellervo Kuokka seka vt. 

ylim.tvirk Rauha Sinikka Hamalainen (Psl knpl. 

EROJA 

R a t a o s a s t o: rataesimiehet (V 15) Toivo Armas Kanervo, 
Reino Matti Riikonen, Harry Johannes Saarinen ja Lauri Armas 
Velin. 



Toimitus: Rautatiehallitus, 
tiedotuspalvelu puh 3167 

1981 

Konduktoorikurssit vuonna 1982 

Vok- vaunujen pa1auttaminen SNTL : n 

Matka1ippua1ennuksia Suomen messut 

NimityksHi 

N:o 31 
30.7 . 1981 
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KONDUKTOORIKURSSIT VUONNA 1982 

Rautatieopistossa kevat- ja syyskaudella 1982 jarjestettaville 

konduktoorikursseille pyrkivien tulee jattaa tata koskeva yleisen 

toimiston paallikolle osoitettu hakemuksensa lahimmalle esimiehelleen 
viimeistaan 19.8.1981 (Hakulomakkeita saa piirin toimistosta, loma
ke VR ~819, hakemusten vastaapotto aloitetaan valittomasti). 

Kursseille voivat hakea henkilot, 

- jotka ov~t suorittaneet liikenneperustutkinnon (alemman patevyys

tutkinnon) 29.10.1977 tai aikaisemmin ja 
- joille kertyy 29.10.1981 mennessa em. tutkinnon jalkeista palvelusta 

vahintaan nelja vuotta ja 
- joilla on ratapihatyoskentelya junamiehe~ tai siihen verrattavissa 

tehtavissa vahintaan kuusi kuukautta. Syksyn kursseille pyrkivat 

voivat kuitenkin taydentaa mahdollisesti vajaan ratapihatyoskentely
ajan 31.3.1982 mennessa. 

Hakuedellytykset tayttavat hakijat kutsutaan 12.9.1981 myohemmin tar

kemmin ilmoitettavilla paikkakunnilla jarjestettavaan konduktoorikurs
seille pyrkivien kelpoisuuskokeeseen, joka SlSaltaa laskennon ja aidin

kielen (ruotsinkielisten osalta myos suomenkielen) tehtavia. 

Lisaksi hakijoille jarjestetaan 31.8.-8.10.1981 valisena aikana sovel

tuvuuskokeet myohemmin ilmoitettavan ryhmajaon mukaan eri paikkakun
nilla. 

Myos sellaisten henkiloiden, jotka aikaisemmin ovat hakeneet konduktoo

rikursseille, mutta eivat ole tulleet valituiksi (nimetyiksi tiedossa 

oleville kursseille) tulee vuoden 1982 konduktoorikursseille pyrkies

saan jattaa uusi hakemus. 

Jos tallainen henkilo on osallistunut 16.10.1976 tai sen jalkeen jar

jestettyyn kelpoisuus- ja soveltuvuuskokeeseen, hanen ei tarvitse osal

listua kokeisiin uudelleen. Kelpoisuuskokeen han voi kuitenkin halutes

saan uusia. Tasta tulee mainita hakemuksessa erikseen. Soveltuvuusko

keen uusimista pidetaan suotavana aikaisintaan kolmen valivuoden jal

keen, ellei kokeen uusimiselle ilmene jotain erityista syyta. 

Yleinen toimisto antaa liikennepiireille erikseen o~jeet hakemusten ka
sittelyaikataulusta. Muuten kasittelyjarjestyksessa noudatetaan sovel-
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tuvin osin lko : n kirjeess~ n : o 18541151/76, 13 . 9 . 1976 annettuja ohjei 
ta. 

(N : o Yt 160/141/81, 11 . 6 . 1981) , VT 31/81 . 

Vok-VAUNUJEN PALAUTTAMINEN SNTL : N 

Kaikki Suomeen saapuvat lattialuukuttomat Vok- vaunut tulee palauttaa 
tyhj~n~ SNTL : n . Vaunut ovat tarkoitetut ainoastaan mal.mikuljetuksiin, 

eik~ naita vaunuja_ vastaanoteta Suomesta SNTL : n . 
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MATKALIPPUALENNUKSIA 

Helsinki (lyhint~ tiet~); 10.9 . - 21 . 9 . 1981 

SUOMEN MESSUT ; Habitare 81 - huonekalut ja sisustus 

~siakaskortin esitt~jalle myyda~n meno - paluulippu 20 %: n alennuksella . 

VR lomaketta 2416 ei anneta ostajalle . Lipunostajalle on ilmoitettava 

ett~ seka ostettu matkalippu ett~ asiakaskortti on menomatkalla lipun

tarkastuksessa esitett~va junan konduktoorille . 

Matkalippu on lunastettava v~hintlan 76 kilometrin matkalle menosuun

taan . Matkalipun " Erityislippu ''-kenttl~n merkitaln 94/Messukeskus ja 

muuten lippu jltetlan rastittamatta . Vastaava merkintl on tehtlva myos 

kantaosaan . 

Myynti RAP- jarjestelmln avulla : Kyselysanoman A-kenttaan merkitlan 

aina ensimmainen kelpo1suuspaiva (jlrjestelml hyvaksyy vain paivat 

10 . 9 .- 21 . 9 . 1981) ·sekl I - kenttaan erikoiskoodi 04 . 

Ostetut matkaliput oikeuttavat matkustamaan va1n ylll mainittujen 

paivien vllisena aikana (mainitut pl1vat mukaan luettuina) . 

Alennus ei koske lastenlipuilla eika muilla alennuslipuilla matkusta
via. 

Muil l e kuin asiakaskortin omaaville myydaan juna- messukeskuslippuja . 

(N : o Mt 31116/646/81 , 23 . 1 . 1981) , VT 31 /81 . 

NIMlTYKSI~ : 

L i i k e n n e o s a s t o : 
Korjaus VT : iin 30/81 : 
asemapaallikon (26) virkaan (Hl) apulaisasemapaallikko Ilmo Lauri 

Antero Luhtinen . 



Toimitus: Rautatiehallitus, 
tiedotuspalvelu puh 3167 

1981 

Sairausvakuutus1ain muutos 

Rahti1uotto 

Liikennepaikkojen v!!.limatkat 

N:o 32 
6 . 8. 1981 

Korjaus VT 24/81;Rautaruukin Neuvosto1iiton rautatei1-
1e va1mistamien konttien 1§hett§minen Neuvosto1iittoon 

Kansainv~1inen tavara1iikenne, 1~ntinen 

Avoimia virkoja ja toimia 

NimityksU 
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SAIRAUSVAKUUTUSLAIN MUUTOS 

Saadoskokoelmassa on julkaistu 26 paivana kesakuuta 1981 annettu 

laki sairausvakuutuslain muuttamisesta (n : o 471/81) . Talla lailla 

on muutettu mm . sairausvakuutuslain 23 § : n 1- 3 momentit seuraa 
vasti : 

23 § 

~itiysrahaa suoritetaan yhteensa 258 arkipaivalta siten, etta 25 

arkipaivaa siita kohdistuu laskettua synnytysaikaa valittomasti 

edeltaneeseen ja 233 arkipaivaa sita valittomasti seuraavaan ai 

kaan . Jos raskaus on keskeytynyt aikaisemmin kuin 25 arkipaivaa 

ennen laskettua synnytysaikaa , aitiysrahan katsotaan kohdistuvan 

raskauden keskeytym~spaivaa valittomasti seuraavaan 258 arkipai 

vaan . Jos lapsi syntyy kuolleena tai kuolee 75 arkipaivan kuluessa 

synnytyksesta taikka lapsen aiti tana aikana luovuttaa pais lap 

sensa tarkoituksenaan antaa hanet ottolapseksi , lapsen aidilla 

on oikeus saada aitiysrahaa vain 100 ensimmaiselta arkipaivalta . 

Jos lapsi kuolee tai lapsi luovutetaan pais myohemmin aitiysrahan 

suorittamisaikana , lapsen aidilla ei ole taman jalkeen oikeutta 

saada aitiysrahaa . 

~itiysrahaa suoritetaan 158 arkipaivalta lapsen aidille ja 100 

arkipaivalta joko aidille tai aikaisintaan 100 arkipaivan kuluttua 

aitiysrahaoikeuden alkamisesta aidin suostumuksella lapsen isalle , 

joka on avioliitossa lapsen aidin kanssa ja joka ei asu hanesta 

erillaan valien rikkoutumisen vuoksi , kun isa on lapsen hoidon ta 

kia poissa ansiotyosta tai muusta kodin ulkopuolella suoritetta

vasta tyosta . Samoin edellytyksin voidaan aitiysrahaa suorittaa 

lapsen isalle myos lapsen syntyman yhteydessa vahintaan 6 ja enin

taan 12 arkipaivalta , jolloin aitiysrahan suorittamisaika lyhenee 

vastaavasti . Isalle suoritetaan aitiysrahaa siten kuin asetuksel l a 

saadetaan . Isalle suoritettavan aitiysrahan maara paivaa kohti on 

. vahimmaispaivaraha lisattyna 30 prosentilla hanen 16 § : ssa tarkoi 

tettujen tyotulojensa kolmassadasosasta, kuitenkin vahintaan 

So prosenttia hanen tyotulojensa kolmassadasosasta . Ilmoitus aitiys 

rahan suorittamiseksi isalle samoin kuin ilmoitus tyonantajalle 

isan jaamisesta pais ansiotyosta edella olevasta syysta seka ilmoi 

tus aitiysrahan suorittamiseen vaikuttavista muutoksista on tehta

va siten kuin asetuksella tarkemmin saadetaan . 
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Ottolapsen hoidon johdosta aitiysrahaa suoritetaan vakuutetulle 

jokaiselta arkipaivalta , jonka hoito jatkuu , kunnes lapsen synty 

masta on kulunut 234 arkipaivaa , kuitenkin vahintaan 100 arkipai 

valta . Vakuutetun suostumuksella voidaan hanen aitiysrahakautensa 

100 arkipaivalta , siten kuin asetuksella tarkemmin saadetaan , suo 

rittaa Mitiysr ahaa h[nen puolisolleen , joka ei asu hanesta erillaan v~en 
rikkoutumisen vuoksi . Mita 21 § : n 2 momentissa on saadetty vakuu 

tetun tyosta poissa olosta , sovelletaan vastaavasti hanen puoli 

soonsa . Puolisolle suoritettavan aitiysrahan maara on yhta suuri 

kuin isalle 2 momentin mukaan suoritettavan aitiysrahan maara . 

Mita taman pykalan 2 momentissa on saadetty ilmoitusvelvollisuu

desta , koskee myos ottovanhempia . 

Lain voimaantulosaannoksessa on aitiysrahan osalta todettu 

seuraavaa : 

Tama laki tulee voimaan 1 paivana tammikuuta 1982 ja sita sovelle 

taan paiva- ja aitiysrahaan , joka kohdistuu aikaan lain voimaan

tulosta alkaen . Poiketen siita , mita 22 § : n 1 momentissa on saa 

detty , aitiysrahan maara 100 ensimmais~n arkipaivan jalkeen las 

ketaan vuoden 1983 maaliskuun loppuun saakka siten , etta 16 § : ssa 

mainitun 80 prosentin sijasta kaytetaan prosenttilukua 70 . Vastaa 

vasti lasketaan myos isalle ja ottoisalle suoritettavan aitiys 

rahan maara vuoden 1983 maaliskuun loppuun saakka siten , etta 

23 § : n 2 momentissa mainitun 80 prosentin sijasta kaytetaan 

prosenttilukua 70 . Poiketen siita, mita 23 § : n 4 momentissa on saa 

detty , aidilla on maaliskuun 1983 loppuun saakka oikeus 100 ensim

maisen aitiysrahan suorituspaivan jalkeen saada aitiysrahan sijasta 

paivarahaa , jos han tulee tyokyvyttomaksi . 

(Hloj n : o Hlo 4/16/81 , 24 . 7 . 1981) VT 32/81. 
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RAHTILUOTTO 

~ajattoman 1uotto-oikeuden kaiki11a 1iikennepaikoi11a omaavista 

asiakkaista 1aadittuun tietokone1istaan 1isataan 1.8.1981 1ukien 

seuraava asiakas: 

664094 Huhtamaki Oy, Mar1i 

Riihimaen tehdas 

(T1t 716/24/81, 29.7.1981) VT 32/81 

PL 213 20101 TURKU 10 
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LIIKENNEPAIKKOJEN V~LIMATKAT 

Liikennepaikkojen valimatkat-julkaisun liitteeseen V "Kappaletavara
liikennepaikat" tehdaAn 10 . 8.1981 alkaen seuraava rnuutos: 

Tuovilanlahti 481 PTR-tunnus sarakkeessa 6 on oleva c. 

Wastaava rnuutos tehdAAn Kappaletavaraliikennepaikat-kirjaseen 

(VR 3726) . 

(N:o Lt 32054/640/81, 29 . 7 . 81), VT 32/81 . 

KORJ·AUS VT 24/81 

RAUTARUUKIN NEUVOSTOLIITON RAUTATEILLE VALMISTAMIEN KONTTIEN 

L~HETTAMINEN NEUVOSTOLIITTOON 

Kohta Moskva- tovarnaja 
Moskva- tovarnaja 

Moskovskaja zh . d 
Oktjabrskaja zh . d 

(N : o Lt 22818/662/81 , 29 . 7 . 81) , VT 32/81 . 

KANSAINV~LINEN TAVARALIIKENNE , LAntinen 

pitaa olla 

Julkaisuun KANSAINV~LINEN TAVARALIIKENNE, LAntinen, osaan I "CIM" 
(VR 4660) ilmestyy lisAlehti n : o 4 , joka on voirnassa 1 . 9 . 1981 lukien . 

fainatusjaos t o suorittaa jakelun . 

(Yt 30 . 7 . 1981 ) , VT 32/81 . 
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AVOIMIA VIRKOJA JA TOIMIA 

Talousosaston tilitoimistoon etsitaan henkiloa tehtavanaan tilitys

ja tarkastusjarjestelmien kehittaminen ja valvonta. Tehtavaan va

littu tulisi toistaiseksi toimimaan kotimaisen henkiloliikenteen ti 

litysryhman paallikkona. 

Tehtava edellyttaa lahinna henkiloliikenteen tilitysjarjestelmien ja 

niihin liittyvan atk- toiminnan tuntemusta. Lisaksi edellytetaan va

hintaan ylioppilastasoista pohjakoulutusta . 

Tehtavasta kiinnostuneita pyydetaan ottamaan yhteys mahdollisimman 

pian ylitarkastaja R. Sarlioon puh. 2740 , jolta saa lahempia tietoja. 
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.nsinoorin virka (V 28) toistaiseksi Tampereen varikolla. Rautatie

'allituksen paajohtajalle osoitetut kirjalliset hakemukset on toimi
ettava raut a tiehallituksen kirjaamoon viimeist-!:i.an 2 . p1:i.iv1:i.n1:i. syyskuuta 

981 ennen viraston aukioloajan pa1:i.ttymist1:i.. 

:aksi asemap1:i.1:i.llikon virkaa (V 21) , kolme asemap1:i.1:i.llik5n virkaa (V 19) , 

.iikenneohjaajan virka (V 20), liikennemestarin virka (V 18) , viisi 

oimistosihteerin virkaa (V 18), kaksi toimistosihteerin virkaa (V 15) , 

:aksikymment!:i.yhdeksan veturinkuljettajan virkaa , kaksi kuormausmestarin 

irkaa ja kolmetoista konduktoorin virkaa . Liikenneosaston pa!:i.llikolle 

1Soitetut kirjalliset hakemukset on toimitettava rautatiehallituksen 

:irjaamoon viimeistaan 2 . paivan!:i. syyskuuta 1981 ennen viraston auki 
'loajan p!:i.attymista . 

:della mainittuihin virkoihin nimitetyt sijoitetaan toistaiseksi 
,euraavasti : 

csemapaallikot (V 21): Vaasan (1 Lai) ja Jyvaskylan (1 Vko) liikenne

cluei l le, 
csemapMllikot (V 19): Riihim!:i.en (1 Nm) , Jyvaskylan (1 Pvi) ja Kajaanin 
1 Otm) liikennealueille, 

.iikenneohjaaja (V 20) : Seinajoen liikennepiiriin (1 junaohjaus), 

.iikennemestari (V 18) : Kouvolan (1 Ikr junasuoritus) liikennealueelle , 

,oimistosihteerit (V 18): Seinajoen liikennepiiriin (1 palkka- as . ) , 

>einajoen (1 Sk l apt), Kokkolan (1 Kok junasuoritus), Pieks1:i.m1:i.en (1 Pm 

.askenta- ja kalustoas . ) ja Lieksan (1 Lis palkka- as . ) liikehnealueille, 

:oimistosihteerit (V 15) : Seinajoen varikolle (1) , Pieks1:i.m1:i.en liikenne

>iiriin (1 laskenta- as . ), 

'eturinkuljettajat : Vaasan (1 Vs), Kokkolan (2 Kok) liikennealueille, 

ieinajoen (5), Ylivieskan (2), Pieksamaen (7 Pm , 2 Kuo), Jyvaskylan 

4"), Iisalmen (3) ja Joensuun (3) varikoille , 

:uormausmestarit: Vaasan (1 Vs) ja Jyvaskylan (1 Jy terminaali) lii

:enneal ueille j a 
:onduktoorit: Seinajoen (2 Sk) , Vaasan (1 Vs) , Kokkolan (2 Kok) , Piek

:amaen (1 Pm) , Jyvasky l an (3 Jy), Kuopion (2 Kuo) ja Kajaanin (1 Kaj, 
Kon) liikenneal ueille . 
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Ylimaarainen teknikon toimi (V 23) toistaiseksi Seinajoen varikolla. 
Liikenneosaston paallikolle osoitetut kirjalliset hakemukset on toimi- 1 

tet.tava rautatiehallituksen kirjaamoon viimeistaan 2. paivana syyskuuti 

1981 ennen viraston aukioloajan paattymista. 

Pieksamaen varikolle haetaan tyosopimussuhteeseen sahkoinsinooria. 

Tehtavanaon liikkuvaan kalustoon liittyvat sahkoteknilliset suunnittelt 
ja koulutustehtavat. ATK-alan . tuntemus katsotaan eduksi. 

Liikenneosaston paallikolle osoitetut kirjalliset hakemukset on 

toimitettava Pieksamaen varikon paallikolle 21.8.1981 mennessa 

osoitteella VR Pieksamaen varikko, PL 92 76101 Pieksamaki 10 . 

Lahempia tietoja antaa varikonpaallikko Pieksamaki puh. 981/ 287 

tai teknisen ryhman paallikko puh. 981/286 . 

Ylimaarainen jarjestelymestarin toimi, koneenhoitajan toimi, 

kaksi vaununtarkastajan tointa, viisi vaihdemiehen tointa, kaksik~ 

mentayhdeksan junamiehen tointa , kaksi toimistovirkailijan tointa 
(V 11) ja kolme toimistovirkailijan tointa (V 9). 
Rautatiehallituksen liikenneosaston paallikolle osoitetut kirjalliset 

hakemukset on toimitettava asianomaisen liikennepiirin paallikolle 

viimeistaan 2 . 9 . 1981. 

Edella mainittuihin toimiin nimitetyt sijoitetaan toistaiseksi 

seuraavasti: 

ylimaarainen jarjestelymestari : Kokkolan (Kok maar.esimies) 

liikennealueelle, 

koneenhoitaja: Seinajoen varikolle, 

vaununtarkastajat: Kontiomaen varikolle (2), 
vaihdemiehet: Seinajoen (1 Ksk), Kokkolan (1 Kok) , Jyvaskylan (1 Jy) 

ja Joensuun (1 Jns) ja Savonlinnan (1 Par) liikennealueille , 

junamiehet: Seinajoen (5 Sk, 1 Ksk), Vaasan (1 Vs), Kokkolan (1 Kok), 
Ylivieskan (3 Yv, 1 Hpj), Pieksamaen (1 Pm), Jyvaskylan (4 Jy, 1 ~ki), 

Kuopion (2 Kuo, 2 Sij), Iisalmen (3 Ilm), Joensuun (2 Jns, 1 Nrl) 
ja Savonlinnan (1 Sl) liikennealueille, 

toimistovirkailijat (V 11) : Vaasan (1 Vs) ja Kajaanin (1 Kaj) 
liikennealueille ja 
toimistovirkailijat (V 9), Vaasan (1 Vs) ja Joensuun (1 Nrl) liiken

nealueille ja Joensuun varikolle (1) . 
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Kaksikymmentakuusi veturinlammittajan tointa (V 13), yhdeksan veturin
lammittajan tointa (V 12), vaunumiehen toimi (V 10), kuusi tallimiehen 
tointa , kaksikymmentakaksi asemamiehen tointa (V 10) ja kaksikymmenta
viisi asemamiehen tointa (V 9) . 
Kirjalliset hakemukset on osoitettava ja toimitettava asianomaisen 
Liikennepiirin paallik~lle viimeistaan 2 . 9.1981 . 

Edella mainittuihin toimiin nimitetyt sijoitetaan toistaiseksi 

seuraavasti : 

veturinlammittajat (V 13) : Kokkolan (1 Kok), Savonlinnan (1 Sl) liiken

nealueille, Seinajoen (2), Jyvaskylan (4), Iisalmen (2), Pieksamaen 

(9 Pm, 2 Kuo) ja Joensuun (5) varikoille, 

veturinlammittajat (V 12) : Ylivieskan (3) , Pieksamaen (4), Iisalmen 
(1) varikoille ja Savonlinnan (1 Sl) liikennealueelle, 

vaunumies (V 10) : Ylivieskan varikolle, 

tallimiehet : Vaasan (1 Vs) liikennealueelle ja Seinajoen (2), 
Pieksamaen (2 Kuo) ja Joensuun (1) varikoille, 

asemamiehet (V 10) : Seinajoen (6 Sk) , Kokkolan (1 Kok) , Ylivieskan 
(1 Yv), Pieksamaen (9 Pm) , Kuopion (2 Kuo), Kajaanin (2 Kaj) ja 

Lieksan (1 Lis) liikennealueille ja 
asemamiehet (V 9): Seinajoen (2 Rha junasuor . pateva, enint . kauko- oh
jauksen kayttoon ottoon asti , 2 Hm junasuor . pateva , enint . kauko-oh

jauksen kayttoon ottoon asti, 2 Vt junasuor . pateva, enint.kauko- ohjauk

sen kaytto~n ottoon asti) , . Vaasan (2 Vs), Kokkolan (5 Kok), Ylivieskan 
(1 Kgs junasuor . pateva , enint . kauko- ohjauksen kayttoon ottoon ast i, 

1 Svi junasuor . pateva, enint . kauko- ohjauksen kayttoon ottoon asti) , 
Pieksamaen (1 Hps, 1 Ptn) ja Joensuun (6 Jns, 1 Toh junasuor . pateva , 
1 Vnj) liikennealueille. 
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NIMITYKSI~: 

L i i k e n n e o s a s t o : 

Yliteknikon (V 23) virkaan (Tku) teknikko (V 23) Aarre Julius 

Lindstr5m, 

veturinkuljettajan virkaan (Tpe) veturinlammittajat (V 13) Seppo 

Mikael Makinen, Reijo Antero Lehtimaki , Raimo Henrik Heinonen, Raimo 

Juhani Kirjonen, Harri Asko Antero Tammi, Timo Sakari Poutanen , Pentti 

Kalevi Hakala, Hannu Kaleva Heikkila, Pentti Allan Raineri Kenttala 

ja Pekka Juhani Nieminen, 

veturinkuljettajan virkaan (Tku) veturinlammittajat (V 13) Jaakko 

Tapani Vilhonen, Seppo Sylvesteri Tuomivirta ja Kari Kullervo Tolkko , 

veturinkuljettajan virkaan (Pri) yliteknikko (V 24) Eino Johannes 

Kaijaa , 

vaunumestarin virkaan (Tku) vaununtarkastaja Kaino Mikael Oksanen, 

konduktoorin virkaan (Hpk) asemamies (V 10) Ilpo Kalervo Kortemaki, 

kuormausmestarin virkaan (Tku) asemamies (V 10) Mauri Kalevi Kuusela , 

junamiehen toimeen (Vi) tilap . asemamies · Heikki Olavi Poutanen, 

liikennemestarin (V 18) virkaan (Ha) ylim . liikennevirkailija (V 11) 

Hannu Eino Kalervo Lehikoinen , 

toimistosihteerin (V 18) virkaan (Ri) toimistosihteeri (V 15) Raili 

Kyllikki Salonen , 

l iikennemestarin (V 16) virkaan (Rm) toimistosihteeri (V 15) Eeva 

Esteri Lehtinen , 

jarj estelymestari n virkaan (Lh) konduktoori Aulis Antero Vaatainen , 

konduktoorin virkaan (Lva) vaihdemies Jouni Tapani Saarinen , 

konduktoorin virkaan (Hki) junamiehet Risto Johannes Happonen, Risto 

Olav i Kainu ja Eino Kalevi Vikman seka kuormausmestari Kaarlo Olavi 
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Hamalainen ja asetinlaitemies Eino Johannes Hakli, 

kuormausmestarin virkaan (Lh) asemamies (V 9) Mikko Juhani Heino, 

vaihdemiesten esimiehen virkaan (Lh) asetinlaitemies Timo Armas Sipi, 

toimistosihteerin (V 15) virkaan (Hki) toimistovirkailija (V 11) 

Ulla Kristiina Massinen , 
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toimistosihteerin (V 15) virkaan (Hki) toimistovirkailija (V 9) Marja 

Kaarina Ahokas, tilap . toimistovirkailija (V 8) Margareta Usvalahti seka 

ylim . toimistovirkailijat (V 8) Sirkku Kirsi Maria Piekkari , Merja 

Maarit Jaakkola, Pirkko Liisa Juntunen ja Anne Maarit Hannele Vanhanen , 

veturinkuljettajan virkaan (Ri) veturinlammittajat (V 13) 

Veli - Pekka Kaukoranta , Matti Tapani Aho , Seppo Ilmari Ihamaki , Markku 

Johannes Hakala, Jukka Tapani Kallela, Asko Uolevi Paavola, Gunnar 
Ensio Anttalainen ja (V 12) Risto Uolevi Lehtola , 

konduktoorin virkaan (Kr) junamies Esko Jalmari Heerman, 

to imisto~irkailijan (V 11) toimeen (Hki) toimistovirkailijat (V 9) 

Mervi Hannele Keskinen, Arja Tellervo Lapiolahti, Arja Annikki Mustonen 
seka ylim. toimistovirkailijat (V 8) Sointu Marjatta Luoma, Paivi Annele 

Peitsoma, Irja Tuulikki Virtanen ja .Ritva Aino Orvokki Kauranen , 

toimistovirkailijan (V 11) toimeen (Tkl) ylim . toimistovirkailija (V 8) 

Mar j a Leena Outinen, 

toimistovirkailijan (V 9) toimeen (Hki) ylim . toimistovirkailija (V 8) 

Nina Irene Margareta Myllymaki , 

vaununtarkastajan toimeen (Hki) ylim . vaununtarkastaja Reina Olavi 

Halmetoja , 

vaihdemiehentoimeen (Kr) junamies Holger Albert Rehn , 

veturinkuljettajan virkaan (Kv) veturinlammittajat (V 13) 

Hannu Juhani Lahtinen , Risto Kalevi Reponen , Arto Kalervo Sydanmaan-
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rinen, Keijo Matti Antero Kujanpaa, Esa Antero Sirkea, Seppo Ilmari 

Moilanen ja Kari Uolevi Kaipanen, 

toimistovirkailijan (V 9) toimeen (Lh) ylim. toimistovirkailijat 

(V 8) Tarja Maritta Anneli Anttonen ja Seija Irene Lehtovuori, 

toimistovirkailijan (V 11) toimeen (Lh) toimistovirkailijat (V 9 ) 
Pirjo-Riitta Mervila ja Katri Annikki Lehto, 

asetinlaitemiehen toimeen (Hki) junamiehet Eino Ronkko ja Alpo Tapani 

Pesonen, 

junamiehen toimeen (Hki) vaihdemies Teemu Valtteri Pe'ramaki, asemamie

het (V 10) Pentti Laukkanen, Kari Olavi Vyyrylainen, Pertti Antero 
Turunen ja Seooo Juhani Mustonen seka asemamiehet (V 9) Hilkka Orvokki 

Malo, ' Helga Lea Anneli Kaarretkoski, Viljo Pentti Lappalainen, Pauli 

Juhani Huhtala, Keijo Kalevi Jehkonen, Niilo Ilmari Tikkanen, Matti 
Tapio Hakkanen, Ensio Johannes Hautamaki, Raimo Ilmari Onermaa, Elma 

Eliina Hopia, Reijo Kalervo Arvola, Teuvo Ilmari Mustonen, Hely Kaarina 

Ruohonen ja Lauri Kalevi Suokas, 

junamiehen toimeen (Lh) asernarniehet (V 9) Erkki Olavi Kojo ja Arimo 

Harri Juhani Rautiainen seka asernarnies (V 10) Onni Johannes Mononen, 

junamiehen toirneen (Ri) asernarnies (V 9) Tarrno Arto Ensio Hyytiainen, 

vaihderniehen toirneen (Hki)asernarniehet (V 9) Aarne Olavi Hjelt ja Kari 

Kalevi Kurkko seka asernarniehet (V 10) Arvo Olavi Elo ja Erkki Juhani 

Soranta, 

vaihderniehen toirneen (Ha) asernamies (V 10) Veijo Matti Rautiainen . 
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RAHTILUOTTO 

Rajattoman 1uotto-oikeuden kaiki11a 1iikennepaikoi11a omaavista 
asiakkaista 1aadittuun tietokone1istaan 1is&taan seuraava asiakas: 

664151 Oy Lohja Ab E1ementtitehtaat 
Siporex-tuotanto Ikaa1inen 

(Tlt 746/24/81, 5.8.1981) VT 33/81 

~UURASIAKASTILIEN ~YTTO 

39530 KILVAKKALA 

Huomautetaan, etta suurasiakasti1ien ostotosittei11a saadaan vain 
- taysihintaisia meno- ja menopa1uu1ippuja, mukaan1uettuna 

lasten 1iput 

- seurue- ja perhe1ippuja 

- istuma- ja makuupaikkalippuja seka autonku1jetus1ippuja 
- matkai1u1ippuja rautatiema~koi11e. 

(N : o t1t 726/233/81, 31.7.81) VT 33/81 

ULKOMAAN VALUUTAN MUUNTOKURSSIT TAVARALIIKENNETTA VARTEN 

Ti1itoimiston sahkee11a n:o 136, 31.7.1981, on kansainvalisessa 

tavara1iikenteessa k&ytettavia u1komaari va1uutan muuntokursseja 
muutettu 1.8.1981 seuraavasti: 

100 Ho11annin floriinia 170,00 mk 
1 Eng1annin punta 8,60 mk 

100 Norjan kruunua 76,00 mk 
100 Sveitsin frangia 218,00 mk 

1 USA:n dollari 4,60 mk 

(N:o T1t 724/230/81, 1.7.81) VT 33/81 
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RAHDITUS ENTISEN HAAP~EN TERMINAALIPIIRIN KAPPALETAVARA

LIIKENNEPAIJ<OILLE 

Lukuisista virheista johtuen huomautetaan, etta kappaletavararahti 

otsikossa mainituille kappaletavaraliikennepaikoille maaraytyy 
Liikennepaikkojen valimatkat-kirjan liitteen V "Kappaletavaralii

kennepaikat" (VR 2646 . 1) mukaan . 

Mikali Kappaletavaraliikennepaikat - kirjasta (VR 3726), joka on 

varsinaisesti osoittamisohjekirja, kaytetaan kappaletavararahtia 

1askettaessa, on rahti Haapamaen, Inhan, Keuruun, Ki11inkosken, 
Ko1hon, My11ymaen, Virtain ja ~htarin kappa1etavaraliikennepai

koi11e laskettava ehdottomasti tabde11a sivun a1a1aitaan merki

tyn a 1 a v i i t t e e n mukaisesti . 

(Lt 32166 / 64 6/81) VT 33/ 81 

AVOIMIA VIRKOJA JA TOIMIA 

33 

A1emman pa1kka1uokan 1iikennetarkastajan virka (V 25) toistaiseksi 
He1singin 1iikennepiirissa (liikenneryhma). Rautatieha1lituksen 

paajohtaja11e osoitetut kirja11iset hakemukset on toimitettava rau

tatieha11ituksen kirjaamoon viimeistaan 9. paivana syyskuuta 1981 
ennen viraston aukio1oajan paattymista . 

Rakennusmestarin (V 21) virka toistaiseksi Pieksamaen ratapiirissa 
Pieksamaen rata- alueella (Pieksamaki) ja 

ylimaarainen toimistosihteerin (V 18) toimi toistaiseksi Pieksamaen 

ratapiirin toimistossa . Rataosaston johtajalle osoitetut kirjalli 

set hakemukset on toimitettava rakennusmestarin viran osalta rauta

tiehallituksen kirjaamoon ja toimistosihteerin toimen osalta Piek

samaen ratapiirin paallikolle viimeistaan 9.9.1981 ennen virka-ajan 
paattymista. 
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NIMITYKSIX 

L i i k e n n e o s a s t O! toimistosihteerin (V 15) virkaan 
(Hki) toimistovirkailija (V 11) Ulla Kristiina Massinen, toimisto

virkailija (V 9) Marja Kaarina Ahokas, tilap. toimistovirkailija 
(V 8) Margareta Usvalahti sek~ ylim. toimistovirkailijat (V 8) 
Sirkku Kirsi Maria Piekkari, Merja Maarit Jaakkola, Pirkko Liisa 
Juntunen ja Anne Maarit Hannele Vanhanen, 

veturinkuljettajan virkaan (Ri) veturinl~mmitt~j~t (V 13) Veli-Pekka 

Kaukoranta, Matti Tapani Aho, Seppo Ilmari Iham~ki, Markku Johannes 

Hakala, Jukka Tapani Kallela~ Asko Uolevi Paavola, Gunnar Ensio 
Anttalainen ja (V 12) Risto Uolevi Lehtola, 

konduktoorin virkaan (Kr) junamies Esko Jalmari Heerman, 

toimistovirkailijan (V 11) toimeen (Hki) toimistovirkailijat (V 9) 
Mervi Hannele Keskinen, Arja Tellervo Lapiolahti, Arja Annikki Mus
tonen sek& ylim. toimistovirkailijat (V 8) Sointu Marjatta Luoma, 
P~ivi Annele Peitsoma, Irja Tuulikki Virtanen ja Ritva Aino Orvokki 

Kauranen, 

toimistovirkailiJan (V 11) toimeen (Tkl) ylim . toimistovirkailija 
(V 8) Marja' Leena Outinen, 

toimisvirkailijan (V 9) toimeen (Hki) ylim. toimistovirkailija 
(V 8) Nina Irene Margareta Myllym~i, 

vaununtarkastajan toimeen (Hki) ylim. vaununtarkastaja Reino Olavi 

Halmetoja, 

vaihdemiehen toimeen (Kr) junamies Holger Albert Rehn, 

ylim&~raiseen jarjestelymestarin toimeen (Vna) konduktoori Veikko 

Kalevi Vainikka, 
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veturinl~mmitt~j~n (V 13) toimeen (Sk) ylim~~raiset veturinl~mmitta
j~t Veikko Jaakko Hakala, Rauno Matias Keskinen, Jorma Jaakko M~ki
Kahma, Raimo Juhani Rauhala, Teuvo Herman Rintam~enpaa ja tilap~inen 
veturinl~mmittaja HAkan Elias Pukkila, 

veturinlammitt~jan (V 13) toimeen (Kok) ylim~araiset veturinl&rnmitta

jat Erkki Veli Heikkila, Matti Armas Suominen ja tilapaiset veturin
l~ittajat Esko Matias Kaattari, Matti Samuli Kolppanen, 

veturinlamrnittajan (V 13) toimeen (Yv) tilapainen veturinlammittaja 
Teuvo Antero Mattila, 

veturinlamrnittajan (V 12) toirneen (Sk) ylimaaraiset veturinlamrnitta
jat Jorma Martti Antero Karhu, Kari Tapani Mantere, Erkki Juhani 
Sale, Kari Kullervo Savioja, Jaakko Antero Vuorela seka 

ylimaaraiset veturinlammitt~j~t Tapani Jaakko 
Ujanen, Reijo Matti Viljanen ja tilapainen veturinlamrnittaja Jussi 
Vilho Kustaa Rinta-Rasula, 

asemamiehen (V 10) toimeen (Sk) ylim~arainen asemamies (V 10) Jari 
Eino Juhani Vanakoski, ylim~araiset asemamiehet (V 9) Raimo Ilkka 
Kytola ja Jarmo Antero Lyly, 

asemamiehen (V 10) toimeen (Vs) ylimaarainen asemamies (V 10) Markku 

Juhani Maenpaa, 

asemamiehen (V 10) toirneen (Pts) ylim~arainen asemamies (V 9) Leif 

HAkan Andersson, 

asemamiehen (V 9) toimeen (Pts) ylimaarainen asemamies (V 10) Guy 

Erik Valdemar Aspfors, 

asemamies (V 9) toirneen (Kpi) ylimaarainen asemamies (V 9) Jarmo 

Juhani Pelkkala, 

tallimieben toimeen (Sk) ylimaarainen tallimies Pentti Sulo Herman 
Maki-Teppo, 
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tallimiehen toimeen (Kok) ylima~rainen tallimies Pentti Olavi Lahti, 

asemamiehen (V 10) toimeen (Kok) ylimaarainen asemamies (V 9) Kimmo 
Osmo Sigurd Kolppanen ja ylimaarainen asemamies (V 10) Heikki Kul
lervo Silvasti, 

asemamiehen (V 9) toimeen (Kok) ylimaarainen asemamies (V 10) Jari 
Tapani Kahtava, 

veturinlammittajan (V 12) toimeen (Tpe) tilapaiset veturinlammitta

jat Jouni Martti Olavi Tuovinen, Kari Juhani Vaskelainen, Ari,Voitto 
Juhani Rastas, Hannu Kalevi Salo, Heimo Ensio Lepist5 ja Jyrki Ka

levi Lehtonen, 

vaunumiehen (V 10) toimeen (Tpe) tilapainen vaunumies Juha Kalle 
Tapani Kukkaisniemi, 

asemamiehen (V 10) toimeen (Tl) tilapainen asemamies Seppo Olavi 
Franssila, 

autonkuljettajan toimeen (Tpe) asemamies (V 10) Ossi Kalervo Rin
kelo , 

asemamiehen (V 10) toimeen (Tpe) ylimaarainen autonkuljettaja Mark

ku Reino Vilhelm Mannisto, ylimaaraiset asemamiehet (V 10) Arto 
Olavi Salonmaa, Raimo Antero Aalto, Hannu Juhani Andersson, Matti 
Juhani Parman seka tilapaiset asemamiehet Raimo Tapio Maatta ja 
Hannu Martti Kivikoura, 

asemamiehen (V 10) toimeen (Jas) tilapaiset asemamiehet Arto Tapio 
Manninen ja Jarmo Juhani Stenberg, 
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autonkuljettajan toimeen (Pri) asemamies (V 9) Jorma Ensio Liukkonen, 

asemamiehen (V 10) toimeen (Pri) asemamiehet (V 9) Jussi Antero Heis
kanen ja Aatos Olavi Nyrhinen, 

asemamiehen (V 9) toimeen (Pri) tilapaiset asemamiehet Jan-Erik 
Froberg, Teemu Henrikki Lahdenmaa, Kalevi Viljo Makinen ja ~ari 
Alfred Palenius, 

. 
asemamiehen (V 9) toimeen (Pej) tilapaiset asemamiehet Jorma Matti 
Samuli Saarinen ja Tapio Olavi Fredrik Sinivaara, 

asemamiehen (V 10) toimeen (Tku) ylimaaraiset asemamiehet (V 10) 
Jarmo Juhani Tuunainen ja Harri Tapani Sinisalo seka tilapaiset 
asemamiehet Ismo Aulis Reunamo, Kari Antero Kopola, Heikki Kalervo 
Rinne ja Pasi Pekka Toivonen, 

asemamiehen (V 9) toimeen (Tku) tilapaiset asemamiehet Risto Tapio 
Koivuniemi, Pekka Juhani Saarela, Seppo Martti Sirkia, Hannu Tapani 
Bockerman, Pasi Kalervo Makelainen ja Vesa Juhani Narvanen, 

asemamiehen (V 10) toimeen (Slo) tilapainen asemarr.ies Reijo Antero 

Johannes Skarp, 

asemamiehen (V 9) toimeen (Slo) ylimaaraiset asemamiehet (V 9) 
Ilkka Tapani Lehtonen ja Markku Kalevi Lumme . 
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VALTfONRAUTATEIDEN VIRASTODEMOKRATIAOHJESXANTU JA OHJEET TUOTANTOKOMITEOISTA 
KONEPAJOILLA 

Rautatieha11itus on 24.6.1981 vahvistanut Va1tionrautatei11e virastodemokratiaohje
saannon, joka tu1ee voimaan 1.1.1982 ja on voimassa kahden vuoden koeajan. Sama11a 
rautatieha11itus on antanut ohjeet tuotantokomiteatoiminnasta konepajoi11a. 

Hal1into-osasto va1miste1ee yhteistoiminnassa muiden osastojen kanssa toimenpiteet, 
joihin on ryhdyttava ennen virastodemokratiajarjeste1man kaynnistamista. Naita ovat 
kou1utuksen suunnitte1u ja toteuttaminen seka sove1tamisohjeiden ja eri11isen ju1-
kaisun 1aatiminen Va1tionrautatei11a kaytossa o1evista osa11istumisjarjestelmista. 

Valtionrautateiden keskuskayttokomitea ja piiriha11innon piirinkayttokomiteat ja 
tiedotustoimikunnat 1akkautetaan 1.1.1982 a1kaen. Kou1utustoimikunta, a1oiteasiain 
palkintolautakunta, vuokratoimikunnat 1iikennealuei11a ja Hyvinkaan konepaja11a 
seka a1oitetoimikunnat konepajoi11a pysyvat enna11aan. 

VAL TIONRAUTATEIDEN VIRASTODEtiOKRATIAOHJESMNTU 

Y1eiset saannokset 

1.1 Sove1tamisala 
Tama ohjesaanto koskee Va1tionrautateiden palve1uksessa o1evaa henki1ostoa 
1ukuunottamatta konepajojen henki1ostoa, johon nahden sove11etaan muuta osa1-
1istumisjarjestelmaa. 

1.2 Tavoitteet 
Virastodemokratian tavoitteena on luoda VR:11e se11aiset toiminna11iset ja 
rakentee11iset uudistukset, jotka takaavat 1aitoksen henkilokunna11e mahdo1-
lfsuuden vaikuttaa omaa tyoyhteisoaan, tyotaan ja sen toteuttamisehtoja kos
kevaan paatoksentekoon ja siten 
- saada henki1oston kyvyt ja taidot kayttoon niin, etta Valtionrautatiet ta

voitteittensa mukaisesti pa1ve1evat yhteiskuntaa ta1oude11isesti ja tehok
kaasti, 

-· turvata henkiloston etujen ja oikeuksien huomioon ottaminen paatoksenteos
sa rautatetlla, 
lisata tyon mie1ekkyytta, tyomotivaatiota ja vastuuta tyosta 

1.3 Virastodemokratiatoimie1imet 
VR:n virastodemokratiatoimie1imet ovat: 
koko rautatie1aitosta varten 
- VR:n yhteistyokomitea 
rautatieha11ituksessa 
- henki1ostoneuvosto 
- yhteistyokomitea ku11akin osasto11a 
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piiritasolla 
- henkilostoneuvosto tai henkiloston kokous 
- yhteistyokomitea rautatiepiirissa 
- yhteistyoryhma 
aluetasolla 
- yhteistyoryhma 

Rautatierakennuksille perustettavista virastodemokratjatoimielimista 
paattaa VR:n yhteistyokomitea. 

Kaavio virastodemokratiatoimielimista liitteena. 

1.4 Muut osallistumismuodot 
VR:n virastodemokratiajarjestelman ohella on lisaksi koulutustoimikunta 
ja aloiteasiainpalkintolautakunta rautatiehallituksessa, tuotantokomiteat 
ja aloitetoimikunnat konepajoilla seka vuokratoimikunnat liikennealueil
la ja Hyvinkaan konepajalla. 

1.5 Kokoukset ja paatoksen teko 
Yhteistyokomitean, henkilostoneuvoston ja henkiloston kokouksen kokous 
kutsu ja tyojarjestys on toimitettava tiedoksi jasenille viimeistaan 
seitseman paivaa ennen kokousta. Kiireellisia asioita varten kokous 
voidaan kutsua koolle edella sanotusta poiketen. Asia, jota ei ole tyo
jarjestyksessa mainittu, voidaan ottaa yhteistyokomiteassa ja henkilosto
neuvostossa kasiteltavaksi, jos kyseiset elimet ovat taysilukuisia ja 
kaikki ovat esilleottamisesta yksimielisia. Yhteistyokomitea, henkilosto
neuvosto ja henkiloston kokous on paatosvaltainen, kun puheenjohtaja tai 
varapuheenjohtaja ja vahintaan puolet muista jasenista on paikalla. 
Paatokset kyseisten toimielimien kokouksissa tehdaan yksinkertaisella 
aantenenemmistolla. ~anten mennessa tasan ratkaisee puheenjohtajan aani 
ja vaaleissa arpa. 

1.6 Johdon maarittely 
Valtionrautateiden johdon €dustajia ovat rautatiehallituksen jasenet, 
toimistojen, piirien, rautatierakennu~ten ja varastojen paallikot seka 
omalla hallintotasollaan vastuualueiden paallikot ja heidan sijaisensa. 
Johtoa edustavat myos piirien ryhmapaallikot ja heita vastaavat henkilot. 

1.7 Luottamushenkilon maarittely 
Luottamushenkilolla tarkoitetaan tassa ohjesaannossa virka- tai tyoehto 
sopimuksen mukaisesti valittua paaluottamusmiesta, piiriluottamusmiesta 
ja luottamusmiesta seka tyosuojelun yhteistoimintasopimuksen mukaista 
tyosuojelun piirivaltuutettua, tyosuojeluvaltuutettuja ja tyosuojeluasia-

34 
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miesta seka heidan varamiehiaan. 

2 Henkilostoneuvostot 

2.1 Henkilostoneuvosto rautatiehallituksessa 

2.1.1 Kokoonpano 
Rautatiehallituksen henkilostoneuvosto on rautatiehallituksen osastojen 
henkiloston yhteinen elin, jonka jasenet henkilokuntajarjestot valitsevat 
rautatiehallitukseen valituista luottamushenkiloista seuraavasti : 

Rautatielaisten Liitto ry 
Rautatievirkamiesliitto ry 
VR Teknilliset ry 
VR Teknilliset ry ja AKAVA 

1 jasenen 
7 jasenta 
5 jasenta 

ry :n jasenyhdistykset nimeavat edustuksensa 
VR Teknilliset ry:n jasenosuudesta rautatiehallituksessa edustamiensa 
henkilostomaarien mukaisesti. 

Edella mainitut henkilokuntajarjestot valitsevat kullekin jasenelle vara
miehen luottamushenkiloista. 

2.1 .2 Jarjestaytyminen 
· Henkilostoneuvosto valitsee keskuudestaan vuodeksi kerrallaan puheenjohta
jan ja kaksi varapuheenjohtajaa. 

2.1.3 Kokoukset 
Henkilostoneuvosto kokoontuu vahintaan kolmannesvuosittain puheenjohtajan 
tai hanen estyneena ollessa varapuheenjohtajan kutsusta. 

2. 1.4 Tehtavat 
Henkilostoneuvosto 
- kasittelee oma-aloitteisesti rautatiehallituksen osalta osastojen hen

kilostohallintoon, toimintaan ja sen kehittamiseen liittyvia kysymyksia 
ja tekee tarpeelliseksi katsomansa esitykset asianomaisen osaston 
paallikolle tai yhteistyokomitealle, 

- kasittelee sille lahetetyt asiat ja antaa tarvittaessa lausuntonsa 
niista seka 

- nimeaa osastojen yhteistyokomiteoihin osastojen luottamushenkiloista 
henkiloston edustajat ja heille kullekin varamiehen. 

2.2 Henkilostoneuvosto rautatiepiirissa 

2.2.1 Kokoonpano 
Henkilostoneuvosto on piirihallinnossa yhteinen elin seka liikenne- etta 
ratapiiria varten. Sen jasenina ovat henkilokuntajarjestojen Rautatie
laisten Liitto ry:n (RL), Rautatievirkamiesliitto ry:n (RVL), Veturi-
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miesten Liitto ry:n (VML) ja VR Teknilliset ry:n (VRT) valitsemat luot
tamushenkilot seuraavasti: 

RL RVL VML VRT 
Helsingin rautatiepiiri 14 2 3 
Kouvolan rautatiepiiri 13 2 4 
Tampereen rautatiepiiri 13 2 4 
SeinKjoen rautatiepiirt 13 3 3 
Oulun rautatiepiiri 14 2 3 
PieksKmKen rautatiepiiri 13 2 4 
Joensuun rautatiepiiri 13 3 3 

Edella mainitut henkilokuntajKrjestot valitsevat kullekin jasenelle 
varamiehen luottamushenkiloistK. 

2.2.2 JKrjestKytyminen 

34 

Henkilostoneuvosto, joka voi toimia myos kahtena jaostona, valitsee kes
kuudestaan vuodeks i kerra 11 a an puheenjohtajan ja kaks i va rapuheenj-ohtajaa . 

2.2.3 Kokoukset 
Henkilostoneuvosto kokoontuu vKhintKKn kolmannesvuosittain puheenjohtajan 
tai hanen estyneena ollessa varapuheenjohtajan kutsusta . 

2.2.4 Tehtavat 
HenRi'His toneuvos to 

kasittelee oma-aloitteisesti henkilostohallintoon, p11r1en toimintaan 
ja sen kehittamiseen liittyvia kysymyksia ja tekee tarpeelliseksi 
katsomansa esitykset yhteistyokomitealle tai piirin paallikolle. 

- kasittelee sille lahetetyt asiat ja antaa tarvittaessa lausuntonsa 
niista seka 

- nimeaa keskuudestaan henkiloston edustajat yhteistyokomiteaan seka 
luottamushenkiloista henkiloston edustajat piirin ja vastuualueen 
yhteistyoryhmaan ja heille kullekin varamiehen. 

2.3 Henkiloston kokous varastoissa 

2.3.1 Kokoonpano 
Henkiloston kokoukseen ottavat osaa kaikki varaston henkilokuntaan kuu 
luvat johdon edustajia lukuunottamatta. 

2.3.2 Jarjestaytyminen 
Henkiloston kokous valitsee keskuudestaan vuodeksi kerrallaan puheen
johtajan ja kaksi varapuheenjohtajaa. 

2.3.3 Kokoukset 
Henkiloston kokous pidetaan vahintaan kolmannesvuosittain puheenjohtajan 
tai hanen estyneena ollessa varapuheenjohtajan kutsusta. 
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2.3.4 TehUivat 
Henkiloston kokous 
- kasittelee oma-aloitteisesti henkilostohallintoon, varaston toimin

taan ja sen kehittamiseen liittyvia kysymyksia ja tekee tarpeellisek
si katsomansa esitykset varaston paallikolle seka 

- kasittelee sille lahetetyt asiat ja antaa tarvittaessa lausuntonsa 
niista 

- nimeaa varaston yhteistyoryhmaan henkiloston edustajat ja kullekin 
varamiehen luottamushenkiloista. 

3 Yhteistyokomiteat 

3.1 VR:n yhteistyokomitea 

3. 1.1 Kokoonpano 
VR:n edustajina ovat rautatiehallituksen jasenet. 
Rautatielaisten Liitto ry nimeaa 
Rautatievirkamiesliitto ry 
Veturimiesten Liitto ry 
VR Teknilliset ry 

4 jasenta 
1 jasenen 
1 jasenen 

jasenen 

Edella mainitut henkilokuntajarjestot nimeavat varapuheenjohtajan ja 
kullekin henkiloston edustajalle kaksi varamiesta. 

3.1.2 Kokoukset 
VR:n yhteistyokomitea kokoontuu puheenjohtajana toimivan paajohtajan tai 
hanen sijaisensa kutsusta vahintaan kolmannesvuosittain. 

3.1.3 Tehtavat 
VR:n yhteistyokomitea kasittelee neuvoa-antavana elimena 
- eri aikavalien toimintasuunnitelmat ja budjetit, 
- muut laitoksen toiminnan ja henkilokunnan kannalta merkitykselliset 

suunnitelmat, esitykset ja lausunnot, 
- henkilostopoliittiset periaateohjelmat, 
- orgaoisaation kehittamista seka henkilokunnan kannalta merkitykselli-

set hallintoasetus- ja tyojarjestysmuutokset seka 
- virastodemokratian ja sisaisen tiedotustoiminnan kehittamista . 

3.2 Yhteistyokomitea rautatiehallituksen osastolla 

3.2.1 Kokoonpano 
Yhteistyokomiteaan kuuluu kolme osastolla olevaa johdon edustajaa seka 
samoin kolme henkilostoneuvoston osaston luottamushenkiloista nimeamaa 
henkiloston edustajaa varamiehineen seuraavasti: 



Hallinto-osasto 
Talousosasto 
Liikenneosasto 
Rataosasto 
Koneosasto 
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RL RVL 
1 

3 
2 

2 

2 

VR Teknilliset ry ja AKAVA ry:n jasenyhdistykset nimeavat edustuksensa 
VR Teknilliset ry:n jasenosuudesta hallinto-, rata- ja koneosastoilla 
edustamiensa henkilostomaarien mukaisesti. 

3.2.2 Kokoukset 
Yhteistyokomitea kokoontuu puheenjohtajana toimivan osaston paallikon 
tai hanen sijaisensa kutsusta vahintaan kolmannesvuosittain. 

3.2.3 Tehtavat 
· Yhteistyokomitea kasittelee neuvoa antavana elimena rautatiehallituksen 

osaston 
- eri aikavalien toimintasuunnitelmat ja budjetit, 
- henkilostopoliittisten periaateohjelmien yleisia soveltamiskysymyksia, 
- muut henkilokunnan ja toiminnan kannalta merkitykselliset suunnitel -

mat, esitykset ja lausunnot, 
virastodemokratian kehittamista ja 

- sisaisen tiedotustoiminnan kehittamista ja toteuttamista. 

3.3 Yhteistyokomitea rautatiepiirissa 

3.3.1 Kokoonpano 
Yhteistyokomitea on piirihallinnossa yhteinen elin seka liikenne- etta 
ratapiiria varten.VR:n edustajina ovat piirien paallikot seka kaksi lii
kennepiirin ja yksi ratapiirin edustaja. Henkilokunnan edustajat nimeaa 
henkilostoneuvosto keskuudestaan seuraavasti: 

Rautatielaisten Liitto ry:n edustajia 3 
Rautatievirkamiesliitto ry:n 1 
Veturimiesten Liitto ry:n 

Henkilostoneuvosto nimeaa lisaksi keskuudestaan kullekin henkiloston 
edustajalle varamiehen. 

3.3.2 Jarjestaytyminen 
Yhteistyokomitea paattaa kalenterivuosittain kumpi piirin paallikoista 
toimii puheenjohtajana ja kumpi varapuheenjohtajana. 

3.3.3 Kokoukset 
Yhteistyokomitea kokoontuu puheenjohtajan tai hanen estyneena ollessa 

34 
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varapuheenjohtajan kutsusta vahintaan kolmannesvuosittain. 

3.3.4 Tehtavat 
Yhteistyokomitea kasittelee neuvoa antavana elimena 
- ao. piirien eri aikavalien toimintasuunnitelmat ja budjetit, 
- henkilostopoliittisten periaateohjelmien yleisia soveltamiskysymyksia, 
- muut rautatiepiirien henkilokunnan ja toiminnan kannalta merkityksel-

liset suunnitelmat, esitykset ja lausunnot, 
- virastodemokratian kehittamista rautatiepiireissa, 
- sisaisen tiedotustoiminnan kehittamista ja toteuttamista rautatiepii-

reissa seka 
- liikenne- ja ratapiirien yhteistoimintakysymyksia. 

4 Piirin ja varaston yhteistyoryhma 

4. 1 Kokoonpano 
Liikennepiireissa, ratapiireissa ja varastoissa on kussakin yksikon paal
likon puheenjohdolla toimiva yhteistyoryhma, johon paallikon kutsumien 
henkiloiden lisaksi kuuluu kasiteltavien asioiden laadusta riippuen enin
taan nelja henkilostoneuvoston tai henkiloston kokouksen luottamushenki
loista nimeamaa henkiloa tai heidan varamiestaan. 

4.2 Kokoukset 
Yhteistyoryhman kokous pidetaan puheenjohtajan kutsusta tarpeen vaatiessa. 

4.3 Tehtavat 
Yhteistyoryhma kasittelee keskeiset vastuuyksikon toimintaa ja sen kehit
tamista seka tiedotustoimintaa koskevat asiat. 

5 Vastuualueiden yhteistyoryhma 

5.1 Kokoonpano 
Liikennealueilla, varikoilla, sahkoalueilla ja rata-alueilla on kullakin 
yksikon paallikon puheenjohdolla toimiva yhteistyoryhma, johon paallikon 
kutsumien henkiloiden lisaksi kuuluu kasiteltavien asioiden laadusta 
riippuen enintaan nelja henkilostoneuvoston asianomaisen vastuualueen 
luottamushenkiloista nimeamaa henkiloa tai heidan varamiestaan. 

5. 2 Kokoukset 
Yhteistyoryhman kokous pidetaan yksikon paallikon kutsusta tarpeen 
vaatiessa. 

5. 3 Tehtavat 
Yhteistyoryhma kasittelee keskeiset vastuuyksikon toimintaa ja sen kehit
tamista seka tiedotustoimintaa koskevat asiat. 
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6 Erityisia saannoksia 

6.1 Virastodemokratiatoimielinten tehtavien hoitaminen 
Virastodemokratiatoimielinten tehtavat ovat virkatyota ja niita koskevat 
samat vastuusaannokset kuin muitakin virkatehtavia. 

6.2 Tiedonsaantioikeus ja salassapitovelvollisuus 
Virastodemokratiatoimielinten kasiteltaviin kuuluvista asioista on nii
den ratkaisijan tai niiden valmistelusta vastaavan hallintoyksikon an
nettava riittavat tiedot ko. elimille mahdollisimman ajoissa. 
Virastodemokratiatoimielimeen kuuluva ei saa ilmaista sivulliselle ky
seisissa tehtavissa saamiaan tietoja, jotka asian laadun vuoksi tai sen 
mukaan kuin on saadetty, on pidettava salassa taikka kasiteltava luotta
muksellisina. 

7 Voimaan tulo 
Tama ohjesaanto on voimassa 1 paivasta tammikuuta 1982 kahden vuoden 
koeajan. 

KONEPAJOJEN TUOTANTOKOMITEAT 
Jotta konepajojen henkilokunnalla olisi mahdollisuus vaikuttaa omaa tyo
yhteisoaan, tyotaan ja sen toteuttamisehtoja koskevaan paatoksentekoon, 
rautatiehallitus on paattanyt antaa tuotantokomiteatoiminnasta konepa
joilla seuraavat ohjeet, jotka ovat voimassa virastodemokratiajarjestel
man koeajan: 

1. Kussakin konepajassa toimii tuotantokomitea. 

2. Tuotantokomitean tehtavana neuvoa antavana elimena on: 

34 

1) kasitella konepajan johdon tiedotuksia, jotka on annettava komitealle 
vuosineljanneksittain, seka komitean jasenten konepajan taloudesta ja tuo
tannosta tekemia kysymyksia; 

2) harkita, milla tavoin tuotantoa voitaisiin edistaa, tuotantoa kohottaa 
seka tyamenetelmia ja tyon jarjestelya parantaa; 

3) tarkkailla poltto- ja raaka-aineiden seka koneiden ja tyovalineiden 
kayton tehokkuutta; 

4) suunnitella toimenpiteita tyont~kijain ja toimihenkiloiden ammatilli
sen kehityksen ja teknisen sivistyksen edistamiseksi seka vapaa-aikojen 
vieton jarjestamiseksi; 
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5) kasitella kysymyksia, jotka koskevat tyontekijain ja toimihenkiloiden 
asuntoja, tyoturvallisuuden, terveydellisten olojen ja viihtyisyyden 
parantamista tyopaikalla; seka 

6) toimia ensiasteisena elimena tyonantajan seka tyontekijain ja toimi
henkiloiden valilla syntyneiden erimielisyyksien sovittelemiseksi ja muu
toinkin edistaa tyorauhan sailymista. Jos virka- tai tyoehtosopimuksessa 
on maaratty, etta jokin edella mainituista kysymyksista on kasiteltava 
muussa jarjestyksessa kuin tassa ohjeessa on sanottu, alkoon tuotanto
komitea ottako kysymysta kasiteltavakseen, mikali joku komitean jasenista 
sita vastustaa. 

Milloin aihetta ilmenee, on tuotantokomitean tehtava edella mainituista 
kysymyksista esityksia konepajan johdolle, jonka on yhden kuukauden kulu
essa komitean paatoksen teosta ilmoitettava, antaako esitys aihetta toi ~ 
menpiteisiin. 

Tuotantokomitealla ja sen maaraamalla jasenella on oikeus paasta milloin 
tahansa tyoaikana asianomaiseen konepajaan ja saada sen johdolta kaikki 
ne tiedot, jotka ovat tarpeelliset edella mainittujen kysymysten kasitte
lemista varten ja joilla siina on olennaista merkitysta. Komitea, sen 
puheenjohtaja tai jasen alkoon ilmaisko talla tavoin saamiaan tietoja, 
jotka konepajan johdon taholta on ilmoitettu salaisiksi, jollei se ole 
valttamatonta lainvastaisen menettelyn syytteeseen saattamiseksi. 

3. Tuotantokomiteassa on jasenina tyonantajan, tyontekijain ja toimihenki
loiden edustajia. Komiteaan valitsee tyonantaja kolme jasenta seka tyon
tekijat viisi ja toimihenkilot kaksi jasenta, paitsi Vaasan konepajassa, 
jossa komiteaan valitsee tyonantaja kaksi, tyontekijat kolme ja toimihen
kilot yhden jasenen. Samassa jarjestyksessa on komiteaan valittava yhta 
monta varajasenta. Tyonantajan edustajat valitsee asianomaisen konepajan 
vastuunalainen johto. 

Tyontekijain ja toimihenkiloiden edustajat valitaan salaisella lippuaanes
tyksella, johon saavat osallistua kaikki tyontekijain ja toimihenkiloiden 
ryhmaan kuuluvat ennen vaalipaivaa kahdeksantoista vuotta tayttaneet ja 
VR :n palveluksessa vahintaan kolme kuukautta olleet Suomen kansalaiset. 
Vaalin, joka on suhteellinen, milloin valittavia on useampia kuin yksi, 
jarjestavat tyontekijoiden ja toimihenkiloiden paaluottamusmiehet kumpikin 
tyhmassaan. 

4. Tuotantokomitean jasenen vaalikelpoisuuden ehtona on, etta han on Suomen 
kansalainen, joka on osoittautunut tyossaan tai tehtavassaan pystyvaksi 
seka ennen vaalipaivaa tayttanyt kahdeksantoista vuotta ja ollut VR:n 
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palveluksessa vahintaan kuusi kuukautta. 

Jasenet ja varajasenet valitaan taman ohjeen voimassaoloajaksi. Jos jase
nen tyosuhde paattyy toimikauden kuluessa, loppuu hanen jasenyytensa 
tuotantokomiteassa ja vaalissa eniten aania saanut varajasen tulee tilal
le. Jos varajasenia ei enaa ole, on toimitettava uusi varajasenten vaali 
toimikauden jaljella olevaksi ajaksi. Tuotantokomitean jasenta tai vara
jasenta ei saa irtisanoa tai muuten erottaa ilman erityisen patevaa syyta, 
joka on viipymatta saatettava komitean tietoon. Tyonantaja on velvollinen 
antamaan irtisanottavalle komitean jasenelle tai varajasenelle ennakko
ilmoituksen tasta vahintaan neljaa viikkoa ennen tyosuhteen paattymis
paivaa, paitsi milloin tyonantaja purkaa tyosopimuksen tyosopimuslain 
43 §:n nojalla. 

5. Tuotantokomitean tyota johtavat puheenjohtaja ja sihteeri, jotka samoin 
kuin varapuheenjohtajan ja varasihteerin komitea valitsee keskuudestaan 
kalenterivuodeksi kerrallaan. Puheenjohtajaksi on valittava joka toinen 
vuosi tyonantajan edustajien ja joka toinen vuosi tyontekijain edustajien 
yksimielisesti nimeama ehdokas tai, jos ehdotus ei ole yksimielinen, joku 
siihen ryhmaan kuuluva komitean jasen. 

6. Tuotantokomitean on kokoonnuttava vahintaan kerran vuosineljanneksessa, 
aikana, jonka puheenjohtaja maaraa. Esittelylistan laativat puheenjohtaja 
ja sihteeri yhdessa, ja se on samoin kuin kokouskutsu, toimitettava jase
nille viimeistaan kolmea paivaa ennen kokousta. Esityslistaan on merkit
tava jokainen komitean toimialaan kuuluva asia, jonka puheenjohtaja tai 
sihteeri haluaa siihen otettavaksi. 

Jos tuotantokomitean jasen mahdollisen esteen sattuessa ei voi kokoukseen 
saapua, on hanen heti ilmoitettava tasta puheenjohtajalle, jonka asiana 
on viivytyksetta toimittaa kutsu ja esityslista varajasenelle. 

Asia, jota ei ole merkitty esityslistaan, voidaan ottaa kasiteltavaksi 
tuotantokomitean kokouksessa, jos komitea katsoo sen kiireelliseksi. 

7. Tuotantokomitea on kutsuttava ylimaaraiseen kokoukseen tietyn, kiireel
lisen ja tarkean kysymyksen kasittelemista varten, jos vahintaan puolet 
komitean jasen.ista sita vaatii. Komitean on talloin kokoonnuttava vi imeis
taan neljantena paivana siita, kun vaatimus esitettiin. 

Tuotantokomitea on paatosvaltainen, kun vahintaan puolet sen jasenista 
on kokouksessa saapuvilla. 

Tuotantokomitea on oikeutettu asiantuntijoina kuulemaan konepajan palve
luksessa olevia henkiloita naiden edustamilla erikoisaloilla. 

34 
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Tuotantokomitean jasenten ollessa eri mielta toimitetaan asiasta aanes
tys. Aanten mennessa tasan, voittaa se mielipide, jota puheenjohtaja on 
kannattanut, paitsi vaaleissa, jolloin arpa ratkaisee. 

Tuotantokomitean kokouksessa pidetaan poytakirjaa, jonka puheenjohtaja 
ja sihteeri tarkastavat ja allekirjoittavat ja josta toimitetaan jaljen
nos konepajan johdolle ja komitean jasenille. 

8. Tuotantokomitean esitykset ja kirjelmat allekirjoittaa puheenjohtaja ja 
sihteeri. 

9. Tuotantokomitean kokoukset eivat ole julkisia. 

10. Tuotantokomitean kokoukset pidetaan tyoaikana. Tuotantokomitean puheenjoh
tajalle ja jasenelle korvataan se ansion menetys, jonka han kokouksen 
takia karsii. 

11. Nama ohjeet ovat voimassa tammikuun 1 paivasta 1982 lukien kahden vuoden 
ajan. 

Ohjeet julkaistaan myos kansiossa Henkilostohallinnon maarayksia koh
dassa C.3. 

(RH 741 ja 742/13/81, 24.6.1981/Hej) VT 34/81 
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ATK- LAITTEIDEN, TEKSTINK~SITTELYLAITTEIDEN, PAINOALAN KONEIDEN JA 
KOPIOKONEIDEN HANKINNAT 

Ohjeet atk- laitteiden, tekstinkasittelylaitteiden, painoalan koneiden 
ja laitteiden seka kopiokoneiden hankinnoista 1 . 3.1980 voimaan tul 
leen hankinta- asetuksen (1070 ja 1071/79) mukaan hankinnalla tarkoi 

tetaan raaka- ja tarveaineiden, puolivalmisteiden seka valmiiden ja 

tilauksesta valmistettav.ien tavaroiden ja palvelusten ostamista , vuok

raamista seka siihen rinnastettavaa toimintaa (mm . leasing-vuokraus) . 

19 . 2 . 1981 annettujen valtion tulo- ja menoarvion yleisten soveltamis

maaraysten mukaan yllamainittujen laitteiden hankintoja koskevat seu 

raavat lisamaaraykset ·: 

Tekstinkasittelylaitteet 

Automaattisesta tietojenkasittelysta valtionhallinnossa annetun ase

tuksen (212/75) mukaan valtiovarainministerio ohjaa ja valvoo atk
laitteiden hankintoja ja kayttoa . Viraston tai laitoksen , joka aikoo 
ostaa tai vuokrata atk-laitteita , on ennen tilauksen tai sopimuksen 

tekemista hankittava asiasta valtiovarainministerion lausunto . 

Mikali valtion virasto tai laitos aikoo hankkia tekstinkasittelylait 
teen , jonka hankintahinta ylittaa 50 000 markkaa, tulee ostamisessa 

ja vuokraamisessa noudattaa edella mainittuja atk- laitteiden hankin
nasta annettuja maarayksia . 

Painoalan koneet ja laitteet seka kopiokoneet 

Valtion painatuskeskuksesta annetun asetuksen (750/66 , muut . 178/74) 

2 § : n mukaan valtion viraston tai laitoksen , joka aikoo hankkia paine

alan kOneen tai laitteen , on hankittava asiasta painatuskeskuksen lau

sunto . Em . lausunto on pyydettava myos silloin kun aiotaan ostaa tai 

vuokrata kopiokone , jonka tekninen nopeus on vahintaan 50 kpl minuu

tissa . 

Tarvittavien lausuntojen hankinnan ja hankintamenettelyn yhdenmukais 

tamiseksi ja selkeyttamiseksi edella mainittujen l aitteiden tilaus 

ja vuokrausimpulssit lahetetaan 15.8 . 1981 alkaen talousosaston mate 

riaalitoimistoon , joka hoitaa hankintaan liittyvat jatkotoimenpiteet . 

(N : o To 410/560/81, 11 . 8 . 1981) VT 34/81 
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KANSAINV~LINEN TAVARALIIKENNE, L~NTINEN 

Ilmoitus maksutavasta 

Jos l~hett~j~ haluaa maksaa Suomesta Turku-Tukholma autolinjan kautta 
kuljetettavan kappaletavaralabetyksen rahdin ainoastaan Turkuun saak

ka , on h~nen CIM-rahtikirjan kentassa 27 "Ilmoitus maksutavasta" 

rasti tettava ruutu 3 "Franko (maaratty rahaera) ". Siihen merki taan 

Suomen maaosuuden rahdin ja tullivalityspalkkion summa numeroin . 

Mikali lahettaja haluaa maksaa rahdin vain osalle matkaa ja rastit 

taa ruudun 1, on taman osuuden paatekohdan oltava kahden maan raja

kohta ja se merkitaan riville "saakka-till-bis". 

Lis~ksi huomautetaan, etta kuljetustien Turku-Tukholma rajakohta 

ei ole Turku vaan Stockholm gr (Tukholman raja). 

Julkaisun KANSAINV~LINEN L~NTINEN TAVARALIIKENNE , TOIMITUSOHJEET 

(VR 4672) kohdan 6 liitteessa 1 on esimerkkeja franko - kentan tayt 
tamisesta ja kohdan 8 liitteisiin 2a ja 2b on merkitty tarkeimpia 

rajakohtia . Ks . myos PIM, liite 9 . 

Lahetysaseman tulee valvoa, etta lahettajan franko- maarays on oikein 
merkitty . 

(No Yt 32185/662/81, 10.8.1981), VT 34/81 

LIIKENNEVIRKAMIESHARJOITTELIJOIDEN OTTAMINEN VUONNA 1982 

Liikennepiireihin otetaan 1.2.1982 lukien liikennevirkamiesharjoit 

telijoita kahden luokan verran. Tehtava~n otetaan seka Valtionrauta

teiden palveluksessa olevia, etta talon ulkopuolisia henkiloita. Ha

kijoiden tulee olla ylioppilastutkinnon, kauppaopiston, kauppakoulun 

tai peruskoulun suorittaneita ja muuten hakuedellytykset tayttavia . 

Liikennevirkamiesharjoittelijoiksi pyrkivien tulee jattaa tata kos

keva lomakkeelle VR 1156 tehty hakemuksensa viimeistaan 15 . 9 . 1981 
sen liikennepiirin toimistoon, jonka alueelle hakija ensisijaisesti 

pyrkii . Hakulomakkeita, ammattiesitteita, tietoja valintaedellytyk-
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sist~ ja muita asiaa koskevia tarkempia tietoja saa liikennepiirien 
toimistoista (henkiloasiainhoitajilta) ja liikennealueiden pa~lli
koilt~. 

(No Yt 1150/141/81, 7.8.1981), VT 34/81 

AVOIMIA VIRKOJA JA TOIMIA 

Asemap~~llikon virka (V 21), liikenneohjaajan virka (V 20), liikenne
ohjaajan virka (V 18), liikennemestarin virka (V 18), kaksi toimisto
sihteerin virkaa (V 20), toimistosihteerin virka (V 18) ja veturin
kuljettajan virka. Liikenneosaston p~allikolle osoitetut kirjalliset 
hakemukset on toimitettava rautatiehallituksen kirjaamoon viimeistaan 
16 p~ivana syyskuuta 1981 ennen viraston aukioloajan paattymista. 

Edella mainittuihin virkoihin nimitetyt sijoitetaan toistaiseksi 

seuraavasti: 

asemapaallikko (V 21): Riihimaen (1 Rm) liikennealueelle , 
liikenneohjaaja (V 20): Helsingin liikennepiiriin (1 lr kpl.tav.as.), 
liikenneohjaaja (V 18): Keravan (1 Ke junasuoritus) liikennealueelle, 
liikennemestari (V 18): Helsingin (1 Kni junasuoritus) liikenne-

alueelle, 
toimistosihteerit (V 20): Riihimaen varikolle (1 henk. ja palkkausas.) 

ja Lahden (1 Lh laskenta- ja materiaalias.) 
liikennealueelle, 

toimistosihteeri (V 18): Helsingin (1 Tkl tt) liikennealueelle ja 
veturinkuljettaja: Lahden (1 Lvs) liikennealueelle. 

Toimistorakennusmestarin (V 23) virka, toistaiseksi Seinajoen 
ratapiirin toimistossa (Seinajoki) ja toimistosihteerin (V 20) 

virka, toistaiseksi Tampereen ratapiirin toimistossa (Tampere). 
Rataosaston johtajalle osoitetut hakemukset on toimitettava rau
tatiehallituksen kirjaamoon viimeistaan 16.9.1981 ennen viraston 

aukioloajan paattymista. 

Hdainld 1981. Volrioo poiJiotullo:slws 
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RAHTILUOTTO 

Rajattoman luotto-oikeuden kaikilla liikennepaikoil1a omaavista 
asiakkaista laaditusta tietokonelistasta poistetaan 1.9.1981 1ukien 

seuraavat asiakkaat: 

619304 

653105 

Oy Tampella Ab 
Metsliosasto 

Kesko Oy 
Huolinta toimis to 

Satamakatu 3 

(Tlt 769/24/81, 19 . 8.1981) VT 35/81 

KANSAINV~LINEN TAVARALIIKENNE, L~NTINEN 

UUDEN CIM-RAHTIKIRJAN T~YTT~OHJEET 

46900 INKEROINEN 

00160 HELSINKI 16 

Viitaten VT:iin 8/81, 19.2.1981, ilmoitetaan, ettli uusi CIM- rahti

kirja saadaan ottaa k~yttoon 1 . 9.1981. Ko rahtikirja, joka on ti

lattavissa viikosta 35 alkaen VR:n painatusjaostosta tliyteta~n al
Ia mainittujen ohjeitten mukaisesti. (Huoml Esimerkki on laadittu 

ranskalais-saksalais - italialaiselle lomakkeelle). 

Uuteen rahtikirjaan siirtymistli koskevat PIM:in korjauslehdet (mm 

PIM liite 2 "Kansainvalisen rahtikirjalomakkeen t~yttlimisohjeet") 

julkaistaan tulevan syyskuun aikana. 
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KANSAINVJILINEN CIM - RAHTIKIRJA 

CIM-rahtikirjan osat: 

osa 1 

osa 2 

osa 3 

osa 4 

osa 5 

rahtikirjan a.lkuperaiskappale ( seuraa liihetysta ja annetaan vastaan

ottajalle) 

tavaralista ( seuraa liihetysta ja jii.ii maii.raaseman tilityskappa.leeksi, 

vastaanottajan kuittaus tulee tiihiin osaan) 

rahtikirjan liite (seuraa liihetysta ja jiiii mii.iiraasemalle) 

rahtikirjan kaksoiskappale (annetaan liihettajiille) 

tavaralistan kanta (jaa lahetysaseman tilityskappaleeksi) 

Rahtikirjan tayttoohjeita: 

x = lahettaja t~taa 

+ rautatie tayttii.ii 

Kentta 

x 10 Liihettajiin nimi ja tarkka osoite. 

x 11 Lahettajiin mahdollinen asiakaskoodi. 

x 12 Selityksia: Liihettaja voi tassa antaa selityksen tulli- ym. maarays

ten toimeenpanosta, valtuuttamansa huolitsijan nimen, lyijykkeiden ja 

muiden lukituslaitteiden lukumii.iiriin ym. 

x 13 Liihettajan tunnusnumero. 

x 14 Vastaanottajan nimi ja tarkka osoite seka maa. 

x 15 Vastaanottajan koodi, jos se on tiedossa. 

x 16 Kuormausviilineet, kuten peitteet, siteet, koydet ja omistajan tunnus 
x 17 seka kuljetussailiot (lisatilana voidaan kayttaa kenttaa 25). 

35 
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Kentta 

x 18 EUR-vaihtovalineet: EUR- kuormalavojen ja - hakkilavejen lukumaara . 

x 19 Vaunujen numerot. 

x 20 Vaunup paine, ilmoitetaan vain yksityisvaunuista . 

x 21 Tiedeituksia vastaanettajalle: Lahettaja voi tassa ilmoittaa vastaan

ottajalle lahetysta keskevia tietoja, jotka eivat sido rautateita . 

x 22 Ilmeitus maksutavasta: Lahettajan on merkittava tahan haluamansa vaihte

ehte , jos kentassa ei ole mitaan merkintaa maksaa vastaanottaja kaikki 

kuljetuskustannukset . 

x 23 Pyydetyt tariffit ja $uljetustiet : Lahettaja vei maarata kaytettavat 

tariffit ja haluamansa kuljetustien . 

x 24 Maaraasema: Maaraaseman nimi selvasti kaikkine lisatietoineen , jetka 

ovat valttamattomia eri asemien sekaantumisen valttamiseksi . 

X 25 

X 26 

Kollien merkit, vaunujen/kollien lukumaara, tavaran ni mi ja paallyk
sen laatu. 

Lahetyksen paino: Lahetettaessa tavaraa rautatien emistamilla tai hyvak

symilla lavoilla, on tavaran ja lavojen paine ilmeitettava erikseen . 

x 27 Vaunukuerma/kappaletavara : Rastitetaan sopiva vaihteehte . 

x 28 Kuermaus: Lahettaja/rautatie , rastitetaan sopiva vaihteehte. 

x 29 Hankintaetu merkitaan numerein, ruutuun 51 merkitaan rahalajikeedi . 

x 30 Etuanti merkitaan numerein , ruutuun 52 merkitaan rahalajikeodi . 

x 31 Jalkivaatimus merkitaan numeroin , ruutuun 53 merkitaan rahalajikoodi. 

x 32 Rahtikirjan liitteet: Lahettajan on lueteltava kaikki mukaanliitetyt 

kuljetusta varten vaaditut asiakirjat . 

+ 35 - 42 Kentat varattu keodimerkintoja varten. 
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Kenttii 

+ 43 Kuormauslupa numero. 

+ 44 Kuormaraja: Merki tiiiin vaunun kantavuus. 

+ 4 5 Akseliluku: Merki tiiiin vaunukuormaliihetyksissii. . 

+ 46 Franko-merkintojen koodit. 

+ 47 Missii tullataan: Toistetaan liihettajiin miiiirays kentasta 12. 

+ 48 Miiiiriiaseman koodi . 

+ 49 Kuljetustie: Liibetysasema toistaa liihettiijiin mii.iiriiii.miin kuljetustien 

kentiistii 23, ellei liibettiijii ole miiiiriinnyt on liihetysaseman miiiiriit

tiivii kuljetustie . 

+ 50 Tavarakoodit merkitiiiin tiihiin. 

+ 51 Rahalajikoodi hankintaetua varten . 

+ 52 Rahalajikoodi etuantia varten. 

+ 53 Rabalajikoodi jiilkivaatimusta varten. 

+ 69 Kurssi kantorahalajiksi muuttamista varten (miiii.raasema merkitsee). 

+ 74 Maksu kantorahalajiin muunnettuna (miiiiriiasema muuntaa). 

Rahdinlaskukaistat 

Rahdituskaistat taytetaiin numerojarjestyksessa, mikiili etusivun kaistat eivat 

riita, kaytetaiin takasivulla olevia rahdituskaistoja. 

Liihettajiilta perittavii.t maksut merkitiiii.n tariffin rabalajissa varjostettuihin 

kenttiin "Maksettu" ja vastaanottajalta perittavat kenttiin "Maksettava". 

Samaan kaistaan tulevat maksut on merkittavii samassa rahalajissa. 

35 

Rahdituskaistaan L2J - Rabti liihetysasemalta- mihin merkitiiiin sen rajakohdan nimi , 

mihin saakka tiillii kaistalla rahti lasketaan. 

Rahdituskaistojen :...3.J I_~ kohtiin "Rahti-mistii ja -mihin" 

merkitiiiin niiden rajakohtien tai asemien nimet, joiden 

viililla rahditusta sovelletaan tai sen aseman nimi, jolla 

on syntynyt maksuja . 
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Kentta 

+ 54 Kuljetustien kaksinumeroinen koodi sovellettaessa kansainv&lista koko

naisrahtitariffia. 

+ 55 Kansainva!isen tariffin numero. 

+ 56 Tavarakoodi . 

+ 57 Tariffiluokka . 

+ 58 Mahdolliset alennukset tai korotukset prosentteina tai kertoimina. 

+ 59 Yksikkohinta , mahdolliset korotukset tai vahennykset jo huomioituna . 

+ 60 Rahdituspaino , tarvittaessa tilavuus m3:ssa. 

+ 61 Lahettaja!ta perittava rahti tariffin rahalajissa . 

+ 62 Vastaanottajalta kannettava rahti tariffin rahalajissa. 

+ 63 Ylempi rivi: rahditusosuuden alkamisrautatien ja -rajakohdan koodi tai sen 

aseman koodi, jolla on syntroyt maksuja 

Alempi rivi: rahditusosuuden paaterautatien ja -rajakohdan koodi 

Lahetysaseman ja maaraaseman koodia ei tarvitse merkita. 

+ 64 Va!imatka rahditusosuudelta. 

+ 65 Muut maksut : Maksun koodi merkitaan ruutuun ja summa sen ja!keen . 

+ 66 Muuntokurssi , jonka l ahetysasema merkitsee muuntaessaan lBhettajalta 

perittavia maksuja . 

• 67 Lahettaja!ta perittavat muut maksut yhteensa. 

+ 68 Vastaanottajalta perittavat muut maksut yhteensa . 

+ 69 Kurssi kantorahalajiin muuntamista varten (maaraaseman merkittava) . 

+ 70 Tariffin rahalajikoodi . 
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Kentta 

+ 71 Lahetysasemalla peritty rahamaara yhteensa, summa on aina merkittava 

myos tahan, vaikka se olisi sama kuin kentassa 72. 

+ 72 LShettajalta perittava rahti- ja muiden maksujen yhteissumma tariffin 

rahalajissa. 

+ 73 Vastaanottajalta perittava rahti- ja muiden maksujen yhteissumma tariffin 

rahalajissa. 

+ 74 Vastaanottajalta perittava yhteissumma, maaraaseman muunnettua kanto

rahalajiin. 

Etusivun alaosa 

Kentta 

+ 75 Jalkivaatimuskirjan numero. 

+ 76 Ennakkomaksulaskelma, jos ennakkomaksulaskelma on liitetty rahtikirjaan 

rastitetaan tassa kentassa eleva ruutu. 

+ 77 Lahettajalta perittavien kenttien 71 yhteissumma. Jos etusivun rahditus

kaistat eivat riita lahettajalta perittavien maksujen merkitsemiseen 

siirretaan tama yhteissumma takasivulle kenttaan 85. 

+ 78 Vastaanottajalta peritt~vien kenttien 74 yhteisumma. Jos etusivun rahdi

tuskaistat eivat riita vastaanottalta perittavien maksujen merkitsemi&een 

siirretaan tama yhteissumma takasivulle kenttaan 86. 

+ 79 Lahetysaseman paivaleima lyodaan kaikkiin (5) osiin. 

+ 80 Maaraaseman paivaleima rahtikirjan osiin 1, 2 ja 3. 

+ 81 Punnitusleima: Jos lahettaja ei ole merkinnyt painoa rahtikirjaan 

punnitsee rautatie lahetyksen ja merkitsee painon kenttaan 26 ja punni

tusleiman tahan kenttaan. Tarkistuspunnituksissa lyodaan myos leima tahan, 

35 

+ 82 Tarkistuslipuke: LShetysasema merkitsee maan ja aseman koodit seka lahetyksen 

numeron kasin lapikirjoittamalla kaikkiin osiin ja liimaa tarkistuslipukkeet 

osiin 2 ja 5. 

+ 83 Lahetysasema merkitsee tahan lahetyspaivan ja -kuuka~den arabialaisin 

numeroin. 
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+Rahtikirjan takasivu 

Rahdituskaistat taytetaan samoin kuin etusivulla. 

Kentta 

8 Virkamerkintoja: Asemat voivat tarvittaessa tehda tahan kenttaan virka

merkintoja, jotka voivat koskea esim. maarattya junaa, kuljetuksen 

vaatimia erikoistoimenpiteita yms. 

85 Etusivun kentassa 77 oleva yhteissumma siirretaan tahan kenttaan, jos 

etusivun rahdituskaistat eivat riita. 

86 Etusivun kentassa 78 oleva yhteissumma siirretaan tahan kenttaan, jos 

etusivun rahdituskaistat eivat riita. 

91 Lahettajalta perittava kenttien 71 yhteissumma. 

92 Vastaanottajalta perittava kenttien 74 yhteissumma. 

(Yt 22261/662/81,17 .8 . 1981) VT 35/81 



Leima: 

Oy Toi.Ja1niJii Ab 
1 0300 Karjaa 

Finland 

Fi%la All 

Odenae Nprregade 12 

Danmarlt 

Tarif1' 976o 

VB8Il Skrivpapper (kirjoitu.paperia) 
24 IDR-utbyteapallar 

Karjaa 
23.9.1981 

AtwMxe - Anqge1a PIM 1.8.1881 
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LIIKENNEPAIKKOJEN VALIMATKAT 

Liikennepaikkojen v~limatkat-julkaisun liitteeseen V "Kappaletavara
liikennepaikat" tehdlln 15.9.1981 alkaen seuraava muutos: 

Lis~tliln 

Viereml 882 37 Ilm 2 c 25 

Vastaava lisays tehdlln Kappaletavaraliikennepaikat-kirjaseen 

(VR 3726). 

(Lt no 32260/640/81, 20.8 . 81) VT 35/81 

VALTIONRAUTATEIDEN AUTOLIIKENNE (VR 2650) 

Iisalmen terminaalipiirin linjan n:o 6301 Iisalmi - Kiuruvesi mer 

kinnlt muutetaan seuraaviksi: 

6301 IISALMI - KIURUVESI 

Iisalmi - Viereml 25 - Kiuruvesi 39 

Oy Pohjolan Liikenne Ab Iisalmi 

(Lt no 32261/640/81 , 20 . 8.81) VT 35/81 

VALMISMATKA "LAPIN JUNALOMAT" 

Valtionrautatiet, Lapin Matkailu Oy ja Oy Pohjolan Liikenne Ab 

ovat tehneet "Lapin Junalomat"-valmismatkoja koskevan sopimuksen 

n : o Mt 33767/645/80. 

1 . 3.1981 voimaan tullut Lapin Junalomat tulee jllleen ajankohtaisek
si ruskamatkamyyntikampanjan klynnistyttyl. 

VR 9/81 ovat ao . sopimusta koskevat myyntiohjeet sekl lippumallit . 

(Mt no 22277/645/81, 19 . 8 . 81) VT 35/81 
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TORNION - HAAPARANNAN LIIKENNE 

Puhe1innumero, josta vientikuormi11e on hankittava ennakkovaraus 
Torniosta, muuttuu. Uusi puhelinnumero on 215 . Muutos astuu voimaan 
v~1itt5m~sti. 

VT 35/81, 18.8.1981 

POHJOISMAINEN TAVARATARIFFI (NGTV 9760 JA NGTS 9761) 

Pohjoismaiseen vaunukuormatariffiin NGTV 9760 i1mestyy 1is[lehti 
n:o 16 ja kappa1etavaratariffiin NGTS 9761 1is~1ehti n:o 32 . 

Lis~1ehdet tulevat voimaan 1 . 9. 1981 . 

Painatusjaosto suorittaa 1is[1ehden jake1un . 

(Mt 13 . 8.81) VT 35/81 

LIIKENNEPAIKKOJEN V~LIMATKAT 

15 . 8.81 lukien lis~t~[n ju1kaisuun Kouvo1an kohda1le Korjalan te
ol1isuusraiteet seuraavin merkinnBin: 

1 

Kouvo1a 

Korjalan teo1lisuusraiteet 

750 

4 

Kv 4 

(Lko no 32157/67/81, 6.8.81) VT 35/81 

5 

Tt 

6 

Kone1a- Be1arus Oy:t~ 
varten 

35 
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NIMITYKSI~ 

T a 1 o u s o s a s t o : konttoripaa11ikon (B 1) virkaan ostopaallik

ko (V 26) Matti Juhani Alava, koneinsinoorin (V 29) virkaan insinoori 

Henry Sigurd Rudolph Westerholm, varastonpaallikon (V 15) virkaan 

(Pm pvto) toimistosihteeri (V 18) Urho Olavi Kasa. 

L i i k e n n e o s a s t o : 

Apulaisasemap~~llikon (V 24) virkaan (Jy) asemap~allikko (V 21) 
Yrjo Olavi Malmivaara, 

apulaisasemap~~llikon (V 21) virkaan (Jy) toimistosihteeri (V 15) 

Markku Tapani Kankainen, 

liikenneohjaajan (V 18) virkaan (Kuo ) liikennnemestari (V 16) Raine 

Ossian Johansson, 

1iikennemestarin (V 18) virkaan (V~r) toimistosihteeri (V 15) Esa 

Antero H~nninen, 

toimistosihteerin (V 18) virkaan (Pm) toimistosihteeri (V 15) Ritva 

Marjatta Olkkonen, 

liikennemestarin (V 16) virkaan (Ilm) toimistosihteeri (V 15) Pentti 

Olavi Ahokas, 

toimistosihteerin (V 15) virkaan (Kuo) ylim. liikennevirkailija 

(V 11) Veli Juhani Hiltunen, 

toimistosihteerin (V 15) virkaan (Var) ylim. toimistovirkailija 

(V 11) Salme Kaarina Salko, 

toimistosihteerin (V 15) virkaan (Jy) ylim. toimistovirkailija 

(V 8) Riitta Mirja Annikki Saarinen, 

j~rjestelymestarin virkaan (Kon) konduktoori (V 17) Erkki Vihtori 
Heiskanen, 

j~rjestelymestarin virkaan (Ilm) junamies (V 13) Lauri Viljami Hy
nynen, 

I 
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veturinkuljettajan virkaan (Pm) veturinl~mittajat (V 13) Jukka 

Pertti Kaksonen, Pentti Einari Heikkinen, Reijo Juhani Raatikainen, 
Eero Aleksanteri Kauppinen, Arto Tapani Ihalainen, Arto Juhani 
Naukkarinen ja Hannu Eerik Nousiainen, 

veturinkuljettajan virkaan (Jy) veturinl~ittajat (V 13) Heikki 
Einari Puumalainen, Reino Johannes Kinnunen, Ilmari Leo Juvonen 
ja Aarni Martti Makinen, 

veturinkuljettajan virkaan (Kuo) veturinlammittajat (V 12) Matti 

Johannes Hamalainen ja (V 13) Jouko Sakari Toivonen , 

veturinkuljettajan virkaan (Ilm) veturinlammittaja (V 12) Eero 

Juhani Halinen, 

kuormausmestarin virkaan (Jy) asemamies (V 9) Veli K~lervo Murto 
maki, 

konduktoorin virkaan (~ki) junamies (V 13) Kalle Olavi Ojastenmaki , 

konduktoorin virkaan (Jy) junamiehet (V 13) Lauri Johannes Kiiski , 
Raimo Olavi Huuskonen ja Reijo Olavi Ulmanen seka asemamies (V 9) 
Raimo Olavi Pitkanen , 

konduktoorin virkaan (Ilm) junamies (V 13) Kalevi Henrik Grohn, 

asemapaallikon (V 28) virkaan (Jy) liikennetarkastaja (V 28) Mauri 
Vilhelm Heinie, 

liikennemestarin (V 18) virkaan (Jts) ylim . liikennevirkailija 
(V 11) Hannu Henrik Pirttijarvi, 

vaunumestarin virkaan (Kv) vaununtarkastajat Heimo Matti Huomo 
ja Helge Raimo Tapio Juvonen, 

junamiehen toimeen (Imr) asemamies (V 9) Pauli Antero Hermasvuo, 

alemman palkkaluokan liikennetarkastajan (V 21) virkaan (01) toi
mistosihteeri (V 18) Pauli Elias Manninen, 

35 
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ajomestarin (V 19) toimeen (Jy) ylim. autonasentaja (V 17) Otto 

Olavi Manninen, 

toimistovirkailijan (V 9) toimeen (Kaj) ylim. toimistovirkailija 
(V 8) Leila Sisko Anita Heikkinen, 

junamiehen toimeen (Pm) asemamiehet (V 10) Otto Vilhelm Kolehmainen 
ja Pentti Juhani Juvonen sek~ asemamiehet (V 9) Teuvo Antero Sipinen, 
Matti Kalevi Kaipiainen ja Saakko Elias Sirvi5 , 

junamiehen toimeen (Jy) asemamiehet (V 9) Eero Johannes Kiukkonen, 
Pentti Ilmari Manninen ja Esko Armas Jylh~, 

junamiehen toimeen (Kuo) asemamiehet · (V 10) Matti Kalervo Madetoja 

ja Eino Ensio Vartiainen sek~ asemamiehet (V 9) Jorma Santala ja 
Seppo Ilmari Rautiainen, 

junamiehen toimeen (Ilm) asemamiehet (V 9) Niilo Kalevi Mustonen , 
Eino Johannes Eskelinen , Veli Matti Riikonen ja Jaakko Antero 

Ryh~nen, 

junamiehen toimeen (Snj) asemamies (V 10) Tauno Vilho Ronkainen , 

junamiehen toimeen (Kon) asemamies (V 9) Jouko Ilmari Kemppainen , 

vaihdemiehen toimeen (Pm) asemamiehet (V 10) Usko Juho Antero Lehi

koinen , Tauno Antero Markkanen, Matti Antero Kolehmainen, Kalervo 
Juhani Niskala, Voitto Tapani Manninen, Matti Ensio Johannes Tyr
v~inen ja Erkki Olavi Sailamo sek~ asemamies (V 9) Veikko Juhani 
Tuppurainen , 

vaihdemiehen toimeen (Kaj) asemamies (V 10) Matti Ilmari Kuosmanen, 

vaihdemiehen toimeen (Kuo) asemamies (V 9) Toivo Ilmari Suhonen , 

s~kBasentajan toimeen (Tpe) ylim~~r~inen s~hkoasentaja Reijo Olavi 

Eriksson ja tyosuhteinen s~hkBasentaja Jouko Kalervo Majanen. 
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asemarniehen (V 9) toimeen (Imr) ti1ap~iset asemamiehet Juhani Laine, 
Pentti Ka1evi Luukkonen ja Jorma Antero Puputti, 

asemamiehen (V 10) toimeen (Kta) asemamiehet (V 9) Jarmo Johannes 
Aho ja Kari Ka1evi Lehto seka tilapaiset asemamiehet Ari Ka1ervo 
H~rk5nen ja Juha Matti To1sa, 

asemamiehen toimeen (Lr) ti1apainen asemamies Heikki 01avi Heiskanen. 

R a t a o s a s t o: rakennusmestarin (V 22) virkaan (rap II Sk) 
rakennusmestari (V 23) Jaakko Ilmari lfuilu, rakennusmestarin 
(V 21) virkaan (Yv ra) rakennusmestari (V 20) Veli Jorma Mikkonen, 
rataesimiehen (V 15) toimeen (Lh) raidemies Aimo Juhani Karhunen, 
rataesimiehen (V 15 ) toimeen (Tpe) raidemies Lauri Ilmari Miet
tinen ; ylimaar a isiin toimistovirkailijan (V 8) toimiin (oa Kv) 
tilap . toimistovirkailija Satu Anne Helena Peltola ja (Kta ra) 
tilap . toimistovirkailija Elvi Tellervo Peippo. 

EROJA 

T a 1 o u s o s a s t o : toimistosihteeri (V 20) Evi Margareta Klemet

ti, toimistosihteeri (V 18) Hilkka Sanelma Lahti, varastomestari (V 17) 
Toimi Antero Rissanen. 

R a t a o s a s t o: rataesimies (V 15) Matti Kalervo Peltola. 
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Fyyaisen kunnon testaus sykaylla 1981 
Rautatiehenkilokunnan vapaaehtoista fyysisen kunnon testausta (RH:n 
kirj. n:o 984/7104, 2.11.1966) jarjestetaan VRU:n alueilla syyskau
del1a 1981 seuraavasti: 

T'estipyora 1 
07.09-11.09 
14.09-25.09 

Ham ina 
Kotka 
Kerava 
Helsinki, RH 

Testipyora 2 
konepaja 07.09-25.09 !fyvinkaan 

Riihi:niiki 
Hameen1inna 
Pori 

11 , 1a 
11 , rata 

Pasi1an konepaja 

Kemijarvi 
Rovaniemi 

28.09-02.10 
05.10-23.10 
26.10-06.11 
09.11-27.11 
30.11-18.12 

Rauma 
Turku 
Sale 
Karjaa 

28.09-09.10 
12.10-16.10 
19.10-23.10 
26.10-30.10 
02.11-20.11 
23.11-27.11 
30.ll-18.12 

Tornio 

Testipyora 3 
07.09-11.09 
14.09-18.09 
21.09-25.09 
28.09-02.10 
05.10-09.10 

Testipyora 4 
Kemi 
Tiivieska 
Kokko1a 
Pietarsaari 
Seinajoki 
Vaasa 
Haapamaki 
Pasi1an konepaja 

Toija1a 
Tampere 
Jyvasky1a 
Oulu 
Kontiomiiki 
Joensuu 

12.10-16.10 
19.10-23.10 
26.10-13.11 
16.11-20.11 
23.11-27.11 
30.11-18.12 

Pieksiimaki 
Kuopio 
Iisa1mi 
Ka jaani 
Nurmes 
Lieksa 
Savon1inna 

Testivaunu (A 95} 
07.09-11.09 Imatra 
14.09-25.09 Lappeenranta 
28.09-02.10 Vainikka1a 
05.10-09.10 Kouvo1a 
12.10-16.10 Mikkeli 
19.10-23.10 Lahti 

Helsinki, varikko 

07.09-25.09 
28.09-16.10 
19.10-30.10 
02.11-13.11 
16.11-27.11 
30.11-04.12 
07.12-18.12 

26.10-30.10 
02.11-06.11 
09.11-13.11 
16.11-20.11 
23.11-27.11 
30.11-04.12 
07.12-18.12 

Ajantilauksesta, testauspaikasta yms. i1moite t aan tarkenmin tyopis
teissa seinajulistei11a ja i1moituslehtisi11a. 

VH:n Urhei1utoimikunta 

Helsinki 198 1. VaJt1 on pairw:uskdkus 



Toimitus: Rautatiehallitus, 
tiedotuspalvelu puh 3167 

1981 

Liikennepaikkojen v~1imatkat 

Aikatau1un 148 1is~ys 

Finn1ines/VR-yhdistelm~lippu 

Avoimia virkoja ja toimia 

Nimityksia 

Eroja 

12&10U63c-55g 

N:o 36 
3.9.1981 



36 - 2 -

LIIKENNEPAIKKOJEN V~LIMATKAT 

Vira11isissa Tiedotuksissa n:o 35 Liikennepaikkojen va1irnatkat
ju1kaisun 1iitteeseen V "Kappa1etavara1iikennepaikat " tehtyyn 

1isaykseen on Viereman koodi merkitty virhee11isesti. 

Oikaistaan Viereman koodiksi 822 . 

vastaava oikaisu tehdaan Kappa1etavara1iikennepaikat-kirjaseen 

(VR 3726). 

(N:o Lt 32260/640/81 , 20.8.81) . VT 36/81 

AIKATAULUN 148 LIS~YS 

Lisays n:o 3 aikatauluun 148 on i1mestynyt ja jaettu kaiki11e 
aikatau1ukirjan ti1anneille. Lisayksen voimaantulopaiva on 31 . 8 .1981 . 

FINNLINES/VR-YHDISTELM~LIP?U 

Hinnat 06 . 09 - 31 . 12 . 1981 

C- kate- I B- kate - A-kategoria 
goria go ria 2 h . 3 Ja 4 nais/mies -
4 h . 2 h . hytti 1isavuo- paikka 
hytti hytti de hytti 4 h . /hytti 

Aikuinen 860 1350 1660 830 1246 

Lapsi, 6-17 v . 430 676 830 200 624 

Opiske1ija, 646 1012 1246 622 934 
Interrail ja 
Elakelainen 

11 h . hytin lisa - 300 400 Boo -
maksu 

(N:o 23156/661/81 , 26 . 08 . 1981), VT 36/81 . 

! 
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AVOI MIA VIRKOJ A JA TOIMIA 

Kaksi 1akimiehen vi rkaa (V 28) , joista toinen toistaiseksi ha11int o
osaston henki1ostotoimistossa ja to i nen 1ainopi11i sessa toimist os sa . 

Rautatieha11ituksen paajohtaja11e osoitetut kirja11iset hakemukse t 
on toimitettava rautatieha11 i tuksen kir j aamoon viimeistaan 24 pai va

na syyskuuta 1981 ennen virka- ajan paattymista . 

Y1 i maara inen to imis tosihtee rin toimi (V 16) toistaiseks i ha11 i nto
osaston sos iaa1 i jaos tossa. Ha 11in to - osaston johtaja11e osoi te t ut 

ki r ja11iset hakemukset on toi mitettava rautatieha11i tuksen kirjaa 

moon viime i staan 24 paivana syyskuuta 1981 ennen vi rka-ajan paatt y

mista . 

Tyo t erveys1aakarin virka (S 12) t ois t aisek s i Ou1un t erveydenhuo1to

a1uee11a. Ra utatieha11itukse11e osoi tetut ki r j a11iset hakemukset on 
toimitettava rautatieha11ituksen k i rjaa moon 30 . 9 . 1981 mennes sa e nne n 
v i rka- ajan paattymista . 

Talousosaston tilitoimistoon haetaan henkiloa 

k a n s a i n v a 1 i s e n 

tilitystehtaviin. 

h e n k i 1 o 1 i i k e n t e e n 

Tehtavan hoito ede11yttaa vahintaa y1ioppi1astasoista pohjakou1u

tusta ja vahintaan ruotsin ja englannin kie1en tyydyttavaa taitoa 

seka saksan tai ranskan kie1en auttavaa kirjal1ista taitoa. Lisaetu 

on· Va1tionraut~eiden henki 1oliikenteen tehtavista saatu kokemus. 

Suoritettava pa1kkaus on V8-V15 taidoista ja kokemuksesta riippuen. 

Tehtavasta kiinnostuneita pyydetaan ottamaan yhteys mahdol1isimman 

pian liikennetarkastaja Antero Valkoseen, puh. '911-2013. 
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Sahkotarkastajan virka (V 28) toistaiseksi Helsingin sahkoalueella 
(sahkoalueen paallikko). Rautatiehallituksen paajohtajalle osoitetut 
kirjalliset hakemukset on toimitettava rautatiehallituksen kirjaamoon 
viimeistaan 30. paivana syyskuuta 1981 ennen viraston aukioloajan 

paattymista. 

Yp insinoorin (V 28) virka, toistaiseksi rautatiehallituksen 
ratateknillisessa toimistossa. Rautatiehallituksen paajohta
jalle osoitetut hakemukset on toimitettava rautatiehallituksen 
kirjaamoon viimeistaan 30 . 9 .1 981 ennen viraston aukioloajan 

paattymista. 

Toimistorakennusmestarin (V 22) virka, toistaiseksi Oulun 
ratapiirin toimistossa (Oulu). Rataosaston johtajalle osoi
tetut hakemukset on toimitettava rautatiehallituksen kirjaa
moon viimeistaan 30 . 9 . 1981 ennen viraston aukioloajan paatty
mista. 

Kaksi rataesimiehen (V 15) tointa, toistaiseksi Tampereen 
ratapiirissa Lielahti - Pori perusparannustyomaalla (Nokia 
ja Vammala). Rataosaston johtajalle osoitetut hakemukset on 
toimitettava Tampereen ratapiirin paallikolle viimeistaan 

30.9.1981 . 

Yksi koneinsinoorin virka (B2), toistaiseksi rautatiehallituksen ko
neosastolla (koneteknilliset tehtavat) seka yksi yliteknikon virka 

(V24), yksi teknikon virka (V22) ja teknikon virk~_(V21J, toistaisek
si Hyvinkaan konepajassa . 

Koneinsinoorin virkaan tarkoitetut rautatiehallitukselle osoitetut ja 
yliteknikon seka teknikon virkoihin tarkoitetut koneosaston johtajal
le osoitetut kirjalliset hakemukset on toimitettava rautatiehallituk
sen kirjaamoon viimeistaan 28 . 9.1981 ennen viraston aukioloajan paat
tymista. 
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NIMITYKSIJI. 

H a 1 1 i n t o - o s a s t o : terveysolojen tarkkaajan (V 21) 
toimeen toimistosihteeri (V 20} Marketta Irmeli Karppinen; toimis
tosihteerin (V 18) virkaan ylim. toimistosihteeri (V 16) Aila Kos

kim~ki; toimistovirkailijan (V 9) toimeen vt. toimistovirkailija 
(V 9) Merja Hannele Tummunki; toimistovirkailijan (V 9) toimeen 

vt. toimistovirkailija (V 9) Kirsti Katri Vainio. 

T a 1 o u s o s a s t o : ylimaaraiseen toimistovirkailijan (V 8) 

toimeen (Tku vto) ylim. tvirk. Tarja Anneli Juppo. 

Korjaus VT 35/81 

T a 1 o u s o s a s t o : varastonpaallikon (V 25) virkaan (Pm vto) 

toimistosihteeri (V 18) Urho Olavi Kasa. 

L i i k e n n e o s a s t o: 

veturinlammittajan (V 13) toimeen (Kv) tilapaiset veturinlammittajat 

Timo Antero Haapala, Jorma Tapani Kelkka, Kimmo Kaleva Markkanen, 

Harri Kalervo Niveri, Jukka Ilari Pousi, Reima Aulis Rafael Ripatti, 

Arto Juhani Ruokolainen, Asko Kari Juhani Temonen, Jorma Antero Tuo

resmaki ja Ari Esko Juho Vainio, 

veturinlammittajan (V 12) toimeen (Kv) tilapaiset veturinlammittaj~t 

Lasse Erik Hietanen, Veijo Tapio Kannel, Hannu Ensio Kauppi, Esa 

Juhani Pajukari, Timo Jukka Tapani Seppala, Lasse Antero Tontti ja 

Eero Herman Viinikka, 

veturinlammittajan (V 13) toimeen (Imr) tilapaiset veturinlammitta

j~t Arto Tapio Rasimus ja Juha Kalevi Vainikka, 

veturinlammittajan (V 12) toimeen (Imr) tilapainen veturinl~mmittaja 

Kalevi Johannes Luukkonen, 
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veturinl~mmitt~j~n (V 13) toimeen (Kv) tilap~iset veturinl~mmitt~

j~t Lasse Erik Hietanen , Veijo Tapio Kannel , Hannu Ensio Kauppi, 

Esa Juhani Pajukari, Timo Jukka Tapani Sepp~l~, Lasse Antero Tontti 

ja Eero Herman Viinikka, 

veturinlammitt~jan (V 13) toimeen (Kta) tilap~inen veturinl~mmitt~

j~ Veijo Antero Luostarinen , 

veturinl~mmitt~j~n (V 12) toimeen (Kta) ti1ap~iset veturin1~mmitt~

jat Timo Juhani Hyyrynen, Jouni 01avi Nyk~nen , Markku Ka1 1e R~s~nen 

ja Jouni Mauri Tapani Suoma1ainen , 

veturinl~mmitt~j~n (V 13) toimeen (Hma) ti1ap~inen veturin1~mmitt~

ja Matti P~ivio Pakkanen , 

veturin1~mmitt~j~n (V 12) toimeen (Hma) ti1ap~iset veturin1~mmitt~

j~t Arto Tapani A1aj~asko ja Jouni Tapio Rikko1a . 

EROJA 

H a 1 1 i n t o - o s a s t o : toimistosihteeri Hi1ja Sivi~ Leh

tonen; tyoterveyshoitaja Mi rja Lohi . 

Rat a o sa s t o: rat ae s i mi e s (V 15) Tau n o Jal rnari Ri sti

kaa r t o ja ylim , t o i mistovirkail i ja Iida 1·1a r i a Li:it t i. 



FIN-LAVAJARJESTELMAN VAIHTOLAVAT 
JOTTA VAIHTOLAVAT OLISIVAT VAIHTOKELPOISIA, TULEE NIISSA OLLA 

SEUAAAVAT MERKINNAT: 

FIN-LA VAT; valmistusvuosi 1980- SFS·merkki 

I 
~ 

ill m 000-80 
1 

luvanhaltiJan numerotunnus / 

VA-LA VAT; valm istusvuosi -1979 

VR 
KOAJATUT LA VAT 

Miklili kuormalavan, VA tai FIN-Iavan; 
pitklin sivun vasen kulmatuki on kor
jattava, kliytetlian tlitli merkkili: 

\ 

\ Valmistusvuosi 

1200mm 

m 
000·00 

M-79 
M = Valmistajan tunnus 
79 = Valmistusvuosi 
Mikali VA I FIN-Iavan; 
pitklin sivun keskituki on korjattava, 
kaytetaan tata merkkia: 

m 
000 K 

000 = luvanhaltijan numerotunnus 

Nliiden merkkien kliytto on sallittu vain Suomen Standardisoimisliiton 
myontamalla luvalla. 
Lislitietoja Suomen Standardisoimisliitosta, puh. 90- 645 601 tai Suomen 
Kuormalavayhdistyksesta, 90- 638 840. 



TARKISTA, ONKO VR·/ FIN-LAVA 
VAIHTOKELPOINEN 

Ala hyvaksy VR-/FIN-Iavaa vaihtokelpoisena, jos 

1. Tunnusmerkinnat puuttuvat joko vasemmasta 
kulmatuesta tai keskituesta Iavan pitkalla sivul· 
Ia. 
HUOM! Merkinnoista on erillinen juliste. 

2. Naulat ovat nousseet ylos Iavan pinnasta 

3. Yksi tai useampia lautoja puuttuu tai on irronnut 

4. Reunalaudoista on lohjennut pala; vahintaan 
30 em pitka ja 2 em levea 

5. Yksi tai useampia valitukia puuttuu tai se tai ne 
ovat siten halkeilleet, etta naulat (ruuvit) ovat 
nakyvilla 

6. Lava on kohtuuttomasti likaantunut tai on pa· 
hanhajuinen 

Huonokuntoinen lava on vaarana tyoturvallisuudel· 
le seka kuormattaville tuotteille. 

LAVA ON RAHAA
ALA HUKKAA RAHAA 

VAADI AINA VAIHTOLAVA 

Helsinki 1981. Veltion painatuskeskus 



Toimitus: Rautatiehallitus, 
tiedotuspalvelu puh 3167 

1981 

Rahtiluotto 

N:o "51 
10.9.1981 

Matkalippualennuksia Helsinki: kenkamessut 

" " kodinkonemessut 
Rautatiekuljetusasetuksen yleisehdot, muutos 
Kappaletavaran osoitteet rahtikirjoissa ja kolleissa 
Ratapihojen liikenn6imissaann6t 
Rautaruukin Neuvostoliiton rautateille valmistamien 
konttien l~hettlminen Neuvostoliittoon 
Lto:n lislllehti 
Aikataulun 148 lisays 
Puhelinj~rjestelyt PieksamAella 
Avoimia virkoja ja toimia 
NimityksHl 

1281020196 



37 - 2 -

RAHTILUOTTO 

Rajattornan luotto-oikeuden kaikilla liikennepaikoilla ornaavista 
asiakkaista laadittuun tietokonelistaan tehdaan seuraavat rnuutokset. 

Luetteloon lisataan 

664615 Valrnet Oy 
Sotkarnon tehdas 

664383 Oy Huber Ab 
Myyntikonttori Lahti 

664391 Oy Huber Ab 
Myyntikonttori Lohja 

664409 Oy Huber Ab 

PL 52 

Orirnattilankatu 5 

Munkkaantie 1 

Myyntikonttori Riihirnaki Teollisuuskatu 2 

664417 Oy Huber Ab 
Myyntikonttori Irnatra Muovikuja 3 

664425 Oy Huber Ab 
Myyntikonttori Joensuu Siihtalantie 22 

664433 Oy Huber Ab 
Myyntikonttori Kouvola Kanervistontie 46 

664441 Oy Huber Ab 
Myyntikonttori Lappeen- Sirnolantie 6 
rant a 

664458 Oy Huber Ab 

88601 SOTKAMO 

15500 LAHTI SO 

08500 LOHJA as 

11130 RIIHIMAKI 
13 

55120 IMATRA 12 

80150 JOENSUU 15 

45200 KOUVOLA 20 

53600 LAPPEEN
RANTA 60 

Myyntikonttori Mikkeli Teollisuuskatu 11 50130 MIKKELI 13 

664466 Oy Huber Ab 
Myyntikonttori Savon- PL 16 57201 SAVONLINNA 
linna 20 

664474 Oy Huber Ab 
Myyntikonttori Varkaus Kasityokatu 35 78200 VARKAUS 20 

664482 Oy Huber Ab 
Myyntikonttori Rauma Metallitie 6 26130 RAUMA 13 

664490 Oy Huber Ab 
Myyntikonttori Sale Kaakelitehtaank. 6 24240 SALO 24 

664508 Oy Huber Ab 
Myyntikonttori Jyvas- Kuormaajantie 7 40320 JYVAS-
kyla KYLA 32 
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664516 Oy Huber Ab 
Myyntikonttori Kokkola PL 133 67101 KOKKOLA 10 

664524 Oy Huber Ab 
Myyntikonttori Manttil. Noronkatu 2 35820 MANTTA 2 

664532 Oy Huber Ab 
Myyntikonttori Pori PL 54 28101 PORI 10 

664540 Oy Huber Ab 
Myyntikonttori Vaasa Kairatie 65350 VAASA 35 

664557 Oy Huber Ab 
Myyntikonttori Kajaani Nuaskatu 10 87400 KAJAANI 40 

664565 Oy Huber Ab 
Myyntikonttori Kemi PL 61 94101 KEMI 10 

664573 Oy Huber Ab 
Myyntikonttori Raahe PL 78 92101 RAAHE 

664581 Oy Huber Ab 
Myyntikonttori Rova- Maakuntakatu 16 96200 ROVANIEMI 
niemi 20 

664599 Oy Huber Ab 
Myyntikonttori Yli- Rautatienkatu 11 84100 YLIVIESKA 
vieska 10 

Allamaini ttuj en asiakkaiden nimi tai osoite muutetaan seuraavanlai-
seksi: 

655076 Oy Huber Ab 
Teollisuusryhmil. PL 137 00181 HELSINKI 

18 

603696 Oy Huber Ab 
Keskusvarasto PL 137 00181 HELSINKI 

18 

627067 Oy Huber Ab Muotekno Muovikuja 3 55120 IMATRA 12 

655001 Oy Huber Ab 
Myyntikonttori Hel- PL 29 00811 HELSINKI 
sinki 81 

655027 Oy Huber Ab 
Myyntikonttori Kotka Jylpyntie 16 48230 KOTKA 23 

655019 Oy Huber Ab 
Myyntikonttori Kuopio PL 67 70101 KUOPIO 10 

655043 Oy Huber Ab 
Myyntikonttori Turku PL 36 20 521 TURKU 52 
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655050 Oy Huber Ab 
Myyntikonttori Seinli- PL 149 60101 SEINAJOKI 
joki 10 

655035 Oy Huber Ab 
Myyntikonttori Tampere PL 346 33101 TAMPERE 

10 

655068 Oy Huber Ab 
Myyntikonttori Oulu PL 337 90501 OULU so 

622605 Vilka Oy l5560 NASTOLA 

(Tlt 817/24/81, 2.9.1981) VT 37/81 

MATKALIPPUALENNUKSIA 

Helsinki (lyhint~ tiet~); 2.10.-5.10.1981 

SUOMEN MESSUT; XXVI kenk~essut 

Asiakaskortin e sitt~j~lle myyd~lin meno-paluulippu 20 %:n alennuksel

la. VR lomaketta 2416 ei anneta ostajalle. Lipunostajalle on ilmoi

tettava ett~ sekli ost~ttu matkalippu ett~ asiakaskortti on menomat

kalla lipuntarkastuksessa esitett~v~ junan kondukt55rille. 

Matkalippu on lunastettava v~hint~~n 76 kilometrin matkalle meno

suuntaan. Matkalipun "Erityislippu"-kentt~~n merkit~~ 95/Messu

keskus ja muuten lippu j~tet~~n rastittamatta. Vastaava merkintli on 

tehtliv~ my5s kantaosaan. 

Myynti RAP-jlirjestelmlin avulla: Kyselysanoman A-kentt~~n merkitlilin 

aina ensimm~inen kelpoisuuspliiv~ (j~rjestelmli hyv~ksyy vain pliiv~t 

02.10.-05.10.1981) sek~ I-kentt~~n erikoiskoodi 05. 

Ostetut matkaliput oikeuttavat matkustamaan vain y~lli mainittujen 

p~ivien vlilisenli aikana (mainitut p~ivlit mukaan luettuina). 

Alennus ei koske lastenlipuilla eik~ muilla alennuslipuilla matkus

tavia. 

(No Mt 31116/646/81, 23.1.1981) VT 37/81 
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MATKALIPPUALENNUKSIA 

Helsinki (lyhint~ tiet~); 8.-19.10.1981 

SUOMEN MESSUT; Radio, TV- ja kodinkonemessut 

Asiakaskortin esitt~j~lle myyd~~n meno-paluulippu 20 %:n alennuksel

la. VR lomaketta 2416 ei anneta ostajalle. Lipunostajalle on jlmoi

tettava ett~ sek~ ostettu matkalippu ett~ asiakaskortti on menomat

kalla lipuntarkastuksessa esitett~v~ junan kondukt65rille. 

Matkalippu on lunastettava v~hint~~n 76 kilometrin matkalle menosuun

taan. Matkalipun "Erityislippu"-kentt~~n merkit~~n 96/Messukeskus 

ja muuten lippu j~tet~~ rastittamatta. Vastaava merkint~ on teht~v~ 

my5s kantaosaan. 

Myynti RAP-j~rjestelm~n avulla: Kyselysanoman A-kentt~~n merkit~~n 

aina ensimm~inen kelpoisuusp~iv~ (j~rjestelm~ hyv~ksyy vain p~iv~t 
08.10.-19.10.) sek~ I-kentt~~n erikoiskoodi 06. 

Ostetut matkaliput oikeuttavat matkustamaan vain yll~ mainittujen 

p~ivien v~lisen~ aikana (mainitut p~iv~t mukaan luettuina). 

Alennus ei koske lastenlipuilla eik~ muilla alennuslipuilla matkus

tavia. 

Muille kuin asikaskortin omaaville myyd~~ juna-messukeskuslippuja. 

(No Mt 31116/646/81, 23.1.1981) VT 37/81 
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RAUTATIEKULJETUSASETUKSEN YLEISEHDOT, MUUTOS 

Rautatiekuljetusasetuksen nojalla annettujen yleisehtojen kohta 
1 . 2. muutetaan 1. p~iv~st~ lokakuuta 1981 lukien seuraavan sis~l
toiseksi: 

1 . 2. Maksuv~lineet 
Rautatie ottaa vastaan maksuv~lineen~ valtakunnan laillista 
metalli- ja setelirahaa sek~ erikseen ma~r~tyill~ liikenne
paikoilla myos ulkomaanvaluuttaa. Rahalaitosten pankkivek
selit, varmennetut shekit, valtion ja muiden julkisten yh
dyskuntien sek~ omistussuhteiltaan valtioenemmistoisten osa
keyhtioiden, julkisen valvonnan alaisten rahalaitosten ja 
vakavaraisiksi katsottavien vakinaisten asiakkaitten aset
tamat varmentamattomat shekit, enint~~n viidensadan (500) 

markan m~aralle kirjoitetut talletusshekit (kayttoshekit) 
ja enint~~n viidensadan (500) markan m~~ralle kirjoitetut 
tavalliset shekit seka rautatiehallituksen hyvaksymat en
nakkomaksutodisteet kelpaavat maksuv~lineiksi rautatien 
kassoissa . Lis~ksi kelpaavat maksuvalineiksi erikseen m~a
r~tyill~ liikennepaikoilla kotimaisten rahalaitosten pank
kikortit enint~~n viiteensataan (500) markkaan. Talletus
shekkeja (k~yttoshekkeja) ja tavallisia shekkeja, jotka 
on kirjoitettava maksettavalle ma~ralle (enintaan 500 mark
kaa) vastaanotetaan .myos junissa . 

Edella olevassa kappaleessa tarkoitettuihin pankkivekse
leihin ja· shekkeihin on maksun saajaksi merkittav~ Valtion

rautatiet, rautatiehallituksen kassa, jokin asema tai sen 
toimisto tai ne on asetettava maksettavaksi "kenelle min~ 
maaraan" tai "kenelle me maara~mme " muotoon . 

Rahalaitoksella tarkoitetaan t~ss~ yhteydessa Suomen Pank

kia, liike- , saasto-, osuus- seka Postipankkia . 

Huom. Muutokset soveltamisohjeisiin annetaan erikseen Tiliohje
saannossa. 

(No Yt 32277/61/81 , 3 . 9.81) VT 37/81 
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KAPPALETAVARAN OSOITTEET RAHTIKIRJOISSA JA KOLLEISSA 

Puutteelliset osoitteet kappaletavararahtikirjoissa ja -kolleissa 
aiheuttavat maaraterminaaleissa, erityisesti Helsingissa, jatkuvia 
hairi5ita tavaran kululle. 

37 

Kollin puuttuva, virheellinen tai epataydellinen osoite aiheuttaa 
kollin haeskelua, auton jakeluun lahd5n viivastymisen ja itse tava
ralle usein jopa vuorokausien viiveen. 

Tasta johtuen on osoitteisiin tavaraa kuljetettavaksi otettaessa 
kiinnitettava jatkuvaa huomiota. Erityisesti on huomioitava, etta 
rahtikirjassa ja kolleissa on s a m a, taydellinen postiosoite 
(lahiosoite) postinumeroineen. 

Rahtikirjoissa ja osoitelapuissa on m a a r a p a i k k o i n a 
kaytettava Kappaletavaraliikennepaikat-kirjasessa (VR 3726) mainit
tuja liikennepaikkoja. 

(No Lt 23175/640/81, 2.9.81) VT 37/81 

RATAPIHOJEN LIIKENNOIMISS~~NNOT 

Syyskuun 14 paivana 1981 tulee voimaan Helsingin ratapihojen liiken
n6imissaanto (Osa I), joka koskee matkustajaratapihaa, T6ol5n rata
pihaa, Pasilan jarjestely- ja tuloratapihaa seka Ilmalan, Oulunky
lan ja Vallilan ratapihoja. 

Samasta ajankohdasta lukien kumotaan Helsingin ja Pasilan ratapiho

jen aikaisemmat liikenn5imissaann6t seka my6s kaikki mainittujen 
ratapihojen ja Ilmalan ratapihan liikenn5imisesta annetut valiai
kaiset maaraykset. 

(No Lko 31946/341/81, 1.9.81) VT 37/81 
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RAUTARUUKIN NEUVOSTOLIITON RAUTATEILLE VALMISTAMIEN KONTTIEN 
LAHETTXMINEN NEUVOSTOLIITTOON 

VT:ss~ n:o 24 (11.6.1981) esitettyyn luetteloon asemista, joille 
voidaan l~hett~~ Rautaruukin kontteja, lis~t~~n viel~ seuraavat 
asemat: 

Asema 

Tambov 

Tsheljabinsk-Gruzov?j 

Rostov-T~varnyj 

Rautatie 

Jugo-Vostotshnaja zh.d 
Juzhno-Uralskaja zh.d 
Severo-Kavkazskaja zh.d 

(No Lt 22818/662/81, 1.9.81) VT 37/81 

LTO:N LISALEHTI 

Lto:n lis~lehti 3 on ilmestynyt ja jaettu asianomaisille. 

VT 37/81 

AIKATAULUN 148 LISAYS 

Lisays n:o 4 aikatau1uun 148 on i1mestynyt ja jaettu aikatau1ukirjan 
ryhmat 1.6, 2.3 ja 6.1 ti1annei11e. Lisayksen voimaantu1opaiva on 
7.9.1981 ja siina mm. on uusittu lisayksen n:o 3 painatuksessa epa-
taydellisiksi jaaneet sivut. VT 37/81 
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PUHELINJ~RJESTELYT PIEKS~M~ELL~ 

Pieks~m~en nykyisen puhelinkeskuksen tilaajakapasiteettia laajenne

taan asentamalla uusi keskus nykyisen alakeskukseksi. T~h~n alakes

kukseen kytket~~n kaikki Pieks~m~en konepajan ja varaston t ilaajat. 

Uusi alakeskus "konepajan keskus" otetaan k~yttoon 16.9 .1981 klo 

16.00 - 24.00 v~lisen~ aikana. T~lloin astuvat voimaan seuraavat muu

tokset: 

1. Pieks~m~en konepajan ja varaston puhelinnumerot muuttuvat (ks. 

uusi luettelo oheisena). Muilta osin tilaajanumerot pysyv~t ennal

laan. 

2. Konepajan keskukseen kytket~~n oma yleisen verkon kutsunumero 

(958)13899. 

3. Yhdysliikenne VR:n verkkoon ja yleiseen verkkoon muuttuu seuraa

vasti: 

3.1. VR:n kaukoliikenne 

- Pieks~m~en konepajan keskuksesta soitetaan VR:n kaukoverkkoon 

valitsemalla ensin kaukosuuntanumero 9xx ja v~littom~sti ti 

laajanumero,aivan kuten ennenkin. 

- VR:n kaukoverkosta soitetaan konepajan keskukseen valitsemal 

la ensin suuntanumero 981 ja v~littom~sti puhelinluettelossa 

mainittu tilaajanumero,aivan kuten ennenkin. Tilaajanumero 

vain on muuttunut. 

3.2 . Yhdysliikenne Pieks~m~en konepajan keskuksen ja nykyisen kes

kuksen v~lill~ 

- Konepajan keskuksesta soitetaan Pieks~m~en muihin numeroihin 

valitsemalla puhelinluettelossa mainitun tilaajanumeron eteen 

numero 7 ja v~littom~sti tilaajanumero (esim. Pm:n junansuo

rittaja 7211) 

- Pieks~m~en nykyiseen keskukseen liitetyist~ numeroista soite

taan konepajan keskukseen valitsemalla puhelinluettelossa 

mainittu numero ~sim. knp:n p~~llikko 71200). 

3.3. Liikenne konepajan keskuksen sis~ll~ 

- Puhelut konepajan keskuksen liittymien v~lill~ tapahtuvat va

litsemalla puhelinluettelon kolme viimeist~ numeroa. 
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3 . 4 . Yleisen verkon liikenne 

- Konepajan keskuksesta soitetaan yleiseen verkkoon suuntanume 

rolla 0, aivan kuten ennenkin . 

- Yleisesta verkosta konepajan keskukseen soitetaan numerolla 

(958)13899 . 

Hairioista, jotka mahdollisesti esiintyvat puhelinliikenteessa 17. -

18 . 9 . 1981 valisena aikana, pyydetaan Pieksamaella ilmoittamaan nor

maaliin vikanumeroon 303 (konepajan keskuksesta 7303) . 

Pieksamaen konepajan ja varaston uudet puhelinnumerot ovat seuraa 

vat: 

PIEKS~M~EN KONEPAJA 

Pl 92 
76101 Pieksamaki 10 

Konepajan paallikko 

T o i m i s t o 

Konttoripaallikko 

Laskenta ja kirjanpito 

Kirjaamo, vapaaliput 

Tyontekijoiden henkilo
asiat, palkanlaskenta 

- tapaturma- asiat 

- sairausvakuutusasiat 

Vaunukortisto 

ATK - t o i m i n t a 

Esimies 

Yleisesta puhelinverkosta y 

Kayntiosoite 
Jappilantie 60 

vs knpp Eelis Parviainen 

kpa Jaakko Vauhkonen 

klask Eero Kuntonen 

tsiht Tuulikki Karjalainen 

tsiht Maire Saloranta 

tsiht Aira Lamberg 

tv irk 'l'uula Laukas 

tvirk Ritva Liukkonen 

tv irk Ritva Sulanen 

tv irk Kaarina Jormakka 

tvirk Arja Tarkiainen 

tv irk Helga Hakulinen 

ki Lauri Tuohino 

tkn Tapio Aali 

tkn Martti Svensk 

tkn Pirkko Sepponen 

Konehuone 

(958)13899 

71 200 
y 958-11747 

71 201 

71 202 

71 202 

71 203 

71 206 

71 206 

71 205c 

71 205c 

71 206 

71 205c 

71 204c 

71 207 

71 208c 

71 209c 

71 209c 

71 209c 



- 11 -

T u o t a n n o n s u u n n i t -
t e 1 u , t y 5 n t u t k i m u s 
ja 1 a a d u n v a 1 v o n t a 
Esimies ja paineastia valmis-
tuksen valvoja ki 

Tavoitesuunnittelu ja kuor-
mitus ytkn 

Materiaalitoiminnot tkn 

- osavalmistuksen kuormitus tkn 

- sarjavaunujen osat tkn 

- osavalmistuksen urakointi ytkn 

Paineastiakirjanpito, tyonu
merot ja konekirjoitustyot tvirk 

Linjasuunnitelmat ja tyon-
tutkimus ins 

Laadunvalvonta ja reputus 

- korjaustarkastajat 
- korjaustarkastaja 

- tarkastajat 
Varaosakirjatyot 

ytkn 

tkn 
tkn 

tkn 
tv irk 

ytkn 

ytkn 

tv irk 

tv irk 

Pertti Halonen 

Markku Honkonen 
Aarre Lonka 

Pauli Hallinen 

Jyrki Huttunen 

Antti Kujala 

Leila Rissanen 

Hannu Blomqvist 

Yrjo Rytkonen 
Toivo Majoinen 

Mikko Parviainen 

Kauko Miettinen 

Riitta Tunnila 
Erkki Heiskanen 

Samuli Ylonen 

Reine Lyyra 

Maire Markkanen 
Hannele H~kkinen 

S u u n n i t t e 1 u 

Esimies 

Konstruktiosuunnittelu 

ja t e h d a s p a 1 v e 1 u 

Kehitysteht~v~t 

S~hkosuunnittelu ja energian 

ins 

ins 

tkn 

tkn 

DI 

k~yton valvonta ytkn 

Toiden esivalmistelu, LVI-
suunnittelu tkn 

Tehdaspalvelun tyonjohto tkn 
Tyokaluvarasto 

L~mpokeskus 

Risto Manninen 

Risto Tawast 

Jukka Huhtala 

Raimo Tiainen 

Jukka Paavilainen 

Eino Myllym~ki 

Jaakko Taskinen 

Ilmari Kauppinen 

Tavaranantaja 

37 

71 210 

71 211 

71 212 
y 95tl-13982 

"(1 213 

71 214 

71 215 

71 216 

71 217 

71 218 

71 215 

71 219 

71 219 

71 219 

71 220c 

71 221c 

71 222d 

71 223d 

71 218 

71 224 

71 224 

71 225 

71 226 

71 226 

71 227 

71 228 

71 229 

71 230 

71 231 

71 232c 

71 233c 
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K ~ y t t B o sa s t'o t 

Esimies 

Tyohonotto ja tyoehtoso
pimusasiat 

Esik~sittelyhalli 

Suihkupuhallushalli 

Ruiskumaalaamo _ 

Vaihtotyonj~rjest~j~ 

Vaununkorjausosasto 

- tyonjohtokeskus I 

- korjauslinja I 

- korjauslinja II 

- korjauslinja III 

- Korjauslinja V (maalaus) 

Osakorjaamo 

Teli- ja pyor~osasto 

Korjauslinja IV (puu- ja 
kuljetus) 

- tavaran l~hetys ja vas
taanotto 

- Kuljetuksen j~r.jest~j~ 

- V~livarasto 

Koulutus ja tyosuojelu 

Muu toiminta 

Palop~~llikko 

Vaunujen vastaanotto 

Rataosaston tyonjohtaja 

P~~portti 

ytkn 

ins 

tkn 

kirj. 
apul. 
ytkn 

tkn 

tkn 

tkn 

ytkn 

tkn 

tkn 

ytkn 

tkn 

- 12 

Antero Alppisara 

Olavi Parviainen 

Kalevi Korhonen 

Ritva Viinikainen 

Unto P~rn~nen 

Pertti Rissanen 

Raimo Immonen 

Markku N~rhi 

Kauko Valtomaa 

Tuomo Poikolainen 

Seppo Varis 

Veikko Mokkonen 

Arvo N~rhi 

Kauko J~rvinen 

Risto Lyyra 

Kalevi Korhonen 

P~~luottamusmies klo 12.00 - 16.00 

Tyosuojeluvaltuutettu klo 7.00- 9.00 

Ruokalarakennus 

- ruokalan em~nt~ 

- neuvotteluhuone 

- VR:n tyoterveysl~~k~ri 

- vastaanottoapulainen tv irk 

Erkki Hokkanen 

Arja M~kil~ 

'(1 234 

71 235 

71 236 

71 237 

71 238d 

71 240c 

71 239d 

71 241c 

71 242 

71 243 

71 244 

71 245 

71 246 

71 247 

71 248 

71 249 

71 250 

71 251 

71 252 

71 237 

71 25 3 

71 254 

71 255 

71 256c 

71 256c 

71 258 

71 259 

71 373 

71 372 

I 
j 



PIEKS~MAEN P~~VARASTO 

Pl 93 
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76101 PIEKS~M~KI 10 Yleisest~ puhelin
verkosta 

y (958) 13 899 

P~~varaston p~~llikko vtp 

Varastop~~llikko vtp 

Tarveaineteknikko tkn 

T a v a r a h a n k i n n a t 

Autotarvikkeet, konttori
tarvikkeet, metallit, put-
ket, ter~kset, tyokalut, 
tyokoneiden varaosat, vau
nutarvikkeet, oljyt, ra~- tsiht 
vat 

Huonekalut, kumit, muovit, 
maalaus- ja puhdistusai
neet, puutavarat, raken-
nustarvikkeet, s~hko- ja lkt 
hitsaustarvikkeet 

Tilausten kirjoitus, 
telex tvirk 

Seppo Saloranta 

Urho Kasa 

Sulo Lauronen 

Hannu Mykk~nen 

Eero Lahti 

Tuula Auvinen 

K i j r a n p i t o 

Palkka- ja raporttiasiat, 
paikallismyynti, kalusto
kirjanpito 

ATK-yhdyshenkilo 

tsiht Pentti Hukka 

tsiht · Seppo Horjander 

Tili- ja hintavalvonta, 
sis~inen tarkastus 

Hankintalaskujen kirjaus, 
velkojareskontra, lasku
tusten valvonta 

Tulolaskujen tarkastus 

ATK-rekisterointi 

Henkiloasiat, kirjaamo, 
tilastot 

tsiht Eeva Paukku 

tsiht Maija Veps~l~inen 
tvirk Salme Lepoaho 

tsiht Marjatta Paltto 

tv irk 

tv irk 

tvirk 

tvirk 

tv irk 

tv irk 

tsiht 

Tuula Ahtiainen 

Merja Turunen 

Marjukka Lappalainen 

Matti Hartikka 

Helj~ Kuron¥n 

Pirkko Haapasaari 

Kaija Lappalainen 

71 360 
y 12 871 

71 361 
y 16 350 

77 · 364 

71 362 
y 12 875 

71 363 
y 12 584 

71 362 

71 365 

71 366 

71 366 

71 359 
71 359 

71 367 
y 16 355 

71 367 

71 368c 

71 368c 

71 368c 

71 357 

71 357 

71 358 
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T a v a r a v a r a s t o t 

Tavaroiden vastaanotto, 
yleisvalvonta 
Tavaroiden lahetykset, 
kuljetusasiat 
Tiedustelut, jarjestelyt, 
tilausten kiirehtiminen 

Tavarakortisto 

vtom 

vtom 

vtom 

vtom 

(Stt 3339/433/81 , 3.9 . 1981) VT 37/81 

AVOIMIA VIRKOJA JA TOIMIA 

Toivo Tiitinen 

Pentti Kuronen 

Viktor Kauppinen 

Hannes Rajasarkka 

71 354 

71 355 

71 354 
71 356 

Insinoori tai teknikko koulutusjaostoon tehtavanaan osallistua kone

puolen koulutukseen ja koulutuksen kehittamiseen rautatieopistossa. 
Veturinkuljettajapatevyys katsotaan eduksi, mutta ei ole valttamaton. 

Hallinto- osaston johtaja11e osoitetut hakemukset palkkatoivomuksineen 

pyydetaan toimittamaan kou1utusjaostoon 28.9.1981 mennessa. Lisatie 

toja antaa kou1utuspaa1likko, puh. 911- 2822. 

Teknikon virka (V 23) , 1iikenneohjaajan virka (V 20) , toimistosihtee 

rin virka (V 18), kaksi 1iikennemestarin virkaa (V 16}, kolme toi

mistosihteerin virkaa (V 15), kolme kuormausmestarin virkaa ja viisi 

konduktoorin virkaa. Liikenneosaston paal1iko11e osoitetut kirjal1i
set hakemukset on toimitettava rautatieha1lituksen kirjaamoon vii 

meistaan 7. paivana lokakuuta 1981 ennen viraston aukioloajan paatty 

mista . 

Ede11a mainittuihin virkoihin nimitetyt sijoitetaan toistaiseksi 

seuraavasti: 

teknikko (V 23) : Tampereen varikolle (1 ajovalmiushuollon huoltorrestari) , 

1iikenneohjaaja (V 20): Turun (1 Tku junasuoritus) 1iikennea1uee1le , 
toimistosihteeri (V 18) : Turun (1 Tku tav . as . kassateht . ) liikenne-

a1uee1le, 
liikennemestarit (V 16): Porin (1 Mn, 1 Hva) 1iikennealuee11e, 

toimistosihteerit (V 15) : Turun (1 Tku) ja Porin (1 Pri) 1iikenne
aluei11e seka Tampereen variko1le (1), 

kuormausmestarit: Turun (2 Tku, 1 Slo) 1iikennealueel1e ja 
konduktoorit: Turun (2 Tku) ja Porin (3 Pri) 1iikennea1uei11e. 
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Ylim~~r~inen ajomestarin toimi, toimistovirkailijan (V 11) toimi, 

kolme toimistovirkailijan (V 9) tointa, nelj~ vaihdemiehen tointa, 

nelj~toista junamiehen tointa ja ylim~~r~inen vaununtarkastajan 

toimi. Rautatiehallituksen liikenneosaston p~~llikolle osoitetut 

kirjalliset hakemukset on toimitettava Tampereen liikennepiirin 

p~~llikolle viimeist~~n 7.10.1981. 

Edell~ mainittuihin toimiin nimitetyt sijoitetaan toistaiseksi 

seuraavasti: 

ylim~~r~inen ajomestari: Porin (1 Pri) liikennealueelle, 

toimistovirkailija (V 11): Turun (1 Tku) liikennealueelle, 

toimistovirkailijat (V 9): Turun (3 Tku) liikennealueelle, 

vaihdemiebet: Turun (2 Tku), Porin (1 Pri) ja Toijalan (1 Tl) 
liikennealueille, 

37 

junamiehet: Turun (6 Tku), Porin (2 Pri, 2 Pko), Rauman (2 Rma), 
Toijalan (1 Tl) ja Haapam~en (1 Vlp) liikennealueille ja 

ylim~~rainen vaununtarkastaja: Porin varikolle (1). 

Vaunumiehen toimi, yhdeks~n asemamiehen (V 10) tointa, kaksikymment~

viisi asemamiehen (V 9) tointa. Kirjalliset hakemukset on osoitetta

va ja toimitettava Tampereen liikennepiirin p~~llikolle viimeista~n 

7.10.1981. 

Edell~ mainittuihin toimiin nimitetyt sijoitetaan toistaiseksi 

seuraavasti: 

vaunumies (V 10): Porin varikolle (1), 

asemamiehet (V 10): Turun (3 Tku, 1 Slo, 1 Ukp), Porin (1 Pri, 
1 Pko, 1 Pej) ja Haapam~en (1 Hpk) liikenne
alueille ja 

asemamiehet (V 9): Turun (11 Tku, 2 Slo, 1 Au), Porin ( 5 Pri, 
2 Hva junasuoritusp~tev., 1 Pej, 2 Kla juna
suorituspatev.) ja Rauman (1 Rma) liikenne
alueille. 
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Ratainsinoorin (S 14) virka, toistaiseksi rautatiehalli

tuksen ratateknillisessa toimistossa. Rautatiehallitukselle 

osoitetut hakemukset on toimitettava rautatiehallituksen 

kirjaamoon viimeistaan 30.9.1981 ennen viraston aukioloajan 

paattymista. 

Insinoorin (V 26) virka, toistaiseksi Oulun ratapiirin 

toimistossa (Oulu). Rautatiehallituksen paajohtajalle 

osoitetut hakemukset on toimit ettava rautatiehallituksen 

kirjaamoon viimeistaan 7 . 10.1981 ennen viraston aukiolo

ajan paattymista. 

Rataesimiehen (V 15) toimi, toistaiseksi Oulun ratapiirissa 

(turvalaitetyot, Oulu),toimistovirkailijan (V 11) toimi ja 

toimist~virkailijan (V 9) toimi, toistaiseksi Helsingin 

ratapiirin toimistossa (Helsinki). Rataosaston johtajalle 

osoitetut hakemukset on toimitettava ao ratapiirin paalli

kolle viimeistaan 7.10.1981. 

Rautatiehallituksen ratapihajaostoon haetaan nuorehkoa 

rakennusmestaria tyosopimussuhteeseen suunoittelutehtaviin . 

Rataosaston johtajalle osoitetut kirjalliset hakemukset 

palkkatoivomuksioeen on toimitettava rautatiehallituksen 

ratatoimiston kansliaan 23 . 9.1981 mennessa eonen viraston 

a ukioloajao paattymista. Lahempia tietoja antaa ratapiha

jaoston paallikko Gunnar Barlund, puh. 7072221 . 

NIMITYKSIJ!: 

L i i · k en n eo sa s to: 

apulaisasemap~~llikon (V 24) virkaan (Imr) apulaisasemap~~llikko 
(V 21) Rauno Pentti Kalevi Joela, 

toimistosihteerin (V 18) virkaan (Tpe) toimistosihteeri (V 15) 
Mirjami Myllys, 

toimistosihteerin (V 18) virkaan (Tpe) toimistosihteeri (V 15) 
Kerttu Tuulikki Tolvanen. 

Helsinki 1981 . Valtion poi.., .. ...,. 



Toimitus: Rautatiehallitus, 
tiedotuspalvelu puh 3167 

1981 

Kirje1omakkeiden k~ytt5 

N:o 38 
17.9.1981 

Linja-autoyhdys1iikenne Pietarsaari-P~nn~inen ja 
Raahe-Vihanti 

It~inen tavara1iikenne 

Pohjoismainen tavaratariffi (NGTV 9760 ja NGTS 9761) 

Nordeg-tariffi 

Kadonneet kuormauspeitteet 

Finn1ines/VR-yhdiste1m~1ippu 

J~nnitteen kytkeminen ratajohtoihin a1uee11a: 
Sein~joki-Kokkola 

Avoimia virkoja ja toimia 

Nimityksi~ 
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KIRJELOMAKKEIDEN KAYTT~ 

Epayhtenaisen kaytannon korjaamiseksi annetaan VR:n kirjelomakkeiden 
kaytosta seuraavat ohjeet . 

Kirjelomakkeina kaytetaan 

R a u t a t i e h a 1 1 i t u k s e s s a 

Laitoksen sisaiseen kirjeenvaihtoon 

- VR 1611 (RH : n , jarjestelmallinen konekirjoitus) 

- VR 1605 (VR:n , jarjestelma1linen konekirjoitus) 

Laitoksen ulkopuoliseen kirjeenvaihtoon 

- VR 1611 (RH:n , jarjestelmallinen konekirjoitus) 

- VR 1608 (RH : n , "vanha malli " ) ei kayteta laitoksen sisaiseen 
kirjeenvaihtoon 

- VR 1615 (RH : n , kans . val.) ranskaksi , englanniksi ja saksaksi. 

P i i r i h a 1 1 i n n o s s a 

Laitoksen sisaiseen kirjeenvaihtoon 

- VR 1605 (VR : n , jarjestelmallinen konekirjoitus) 

Laitoksen ulkopuoliseen ,kirjeenvaihtoon 
- VR 1605 (VR : n , jarjestelmal1inen konekirjoitus) 

VR 1602 (VR : n , "vanha malli " ) ei kayteta laitoksen sisaiseen 
kirjeenvaihtoon . 

Jar jestelmallisesta konekirjoituksesta on ohjeita ASIAKIRJAOHJEET

kansiossa (VR 2661.70 , VRS 6000 kohdat 4 ja 5 seka VR 2661.71 , \IRS 6001). 

Kirje1omakkeiden kayttoa1ue tu1laan julkaisemaan myos painotuote 
luettelossa . (Hlt 501/55/81 , 9 . 9 . 1981 , VT 38/81) . 

' 

!I 

I 
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LINJA-AUTOYHDYSLIIKENNE PIETARSAARI-PKNNXINEN JA RAAHE-VIHANTI 

Linja- autoliikenteen henkil5taksaa on LM : n paatoksella 6855/74/81 
1 . 9 . 1981 korotettu . Myytaessa yhdysliikennesopimuksen (VT 23/73 . 14 ja 
VT 25/77) mukaisia matkalippuja kelpaaviksi linja- autoissa va l il l a 
Pannainen - Pietarsaari tai Vihanti - Raahe on asiakkailta perittava 
korotetun taksan mukainen maksu . Uudet 7 . 9 . 1981 alkaen sovellettavat 

maksut aikuisten matka l ippu jen osalta ovat : 

Pannainen - Pietarsaari 
Vihanti - Raahe 

11 km 

36 km 

4 , 40 mk 

9 , 80 mk 

(N : o Mt 23192/660/81 , 7 . 9 . 1981) VT/38/81 

ITXINEN TAVARALIIKENNE 

Virall isissa tiedotuksissa n : o 25/81 on annettu ohjeita menette l ysta 
tavaran l uovuttamista kohtaavan esteen sattuessa (sai l i5vaunuru uhkat) . 

Lisayksena annettuihin ohjeisiin ilmoitetaan , etta kaikissa tapauksis 
sa on rahtikirjan seka matkakirjan kenttaan 35 merkittava aikaisemmin 
rnaariteltyjen tietojen lisaksi my6s vaunujen seisomisen syy (esim . 
vastaanottajan saili5t taynna , lai va ei saapunut , vastaanottajan pur 

kamisvaikeudet) . 

(N : o Yt 22893/61/81 , 4. 9 . 1981) VT 38/81 

POHJOISMAINEN TAVARATARIFFI (NGTV 9760 JA NGTS 9761) 

Pohjoismmseen vaunukuormatariffiin 9760 ilmestyy lisalehti n : o 17 ja 
kappa l etavaratariffiin lisalehti n : o 33 . 

Lisal ehti n : o 17 sisaltaa mm . Tanskan vaunukuormatariffin hintojen 
korotuksen n . 15 %. 

Lisalehti n : o 33 sisal taa mrn . Tanskan kappaletavaratariffin hintojen 
korotuk s en n . 20 %. 
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Lis~lehdet tulevat voimaan 1 . 10.1981 . 

Painatusjaosto suorittaa lisalehtien jakelun. 

(Mt 8 . 9 . 81) VT 38/81 

NORDEG- TARI FFI 

Nordeg- kappaletavaratariffiin 9929 ilmestyy lis~lehti n:o 4, joka on 

voimassa 1.10 . 81 lukien . 

Lis~lehti sis~lt~~ Tanskan osuuden kappaletavararahtien korotuksen 

n . 20 %. 

Markkinointitoimiston kansainv~linen tariffijaosto suorittaa lis~

lehden jakelun sen saavuttua Saksasta . 

(Mt 7 . 9 . 81) VT 38/81 

KADONNEET KUORMAUSPEITTEET 

Jou l ukuun 1980 ja helmikuun 1981 v~lisen~ aikana j~i Kemira Oy : n v~ki

l annoitekuljetuksista Oulu - M~ntyluoto palaamatta l~hett~j~ll e seu

raavat vaununpeittein~ k~ytetyt yksityiset peittee~ : 

Suomen vuokrapeite : Turo Oy n : ot K 16719, K 85758 ja K 85788 

Lainapeite Ov: n : o 169857 

Peitteit~ pyydet~~n etsim~~n ja loydett~ess~ l~hett~m~~n peitot os . 

Kemira Oy Oulu . Loytymisest~ pyydet~~n ilmoittamaan puh . 961 - 427 . 

(N : o Yt 32340/53/81, 9 . 9 . 81), VT 38/81 
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FINNLI NES/VR- YHDISTELMALIPPU 

Hinnat 06 . 09 - 31 . 12 . 1981 

C- kate- B-kate- A- katee oria 
goria go ria 2 h . 
4 h . 2 h . hytti 
hytti hytti 

Aikuinen 860 1350 1660 

Lapsi , 
6 - 17 v . 430 676 830 

Op l ske l lJa , 
I nterrail ja 
Elakela inen 646 1012 1246 

1 h . hytin 
l isamaksu - 300 Boo 

(N : o 23156/661/81 , 10 . 09 . 1981) , VT 38/81 

VT 36/81 ilmoitetut hinnat pe~uutetaan . 

J~NNITTEEN KYTKEMINEN 

RATAJOHTOIHIN ALUEELLA : 

SEIN~JOKI - KOKKOLA 

3 Ja 4 
lisavuode 
hytti 

830 

200 

622 

-

nais / mies-
paikka 
lj h . / hytt i 

12lJ 6 

624 

934 

-

Ratajohtoihin alueella Seinajoki - Kokkola ky t ketaan 25000 V:n janni 

te 1 . 10 . 1981 klo 8 . 00 . 

Jannitteisen alueen raja rataosalla Kokkola - Yl iv i eska on km 553 + 

333 ; pylvas n : o 553 - 5 . 

Vaarati lanteista ja mahdo l lisesti havaittavista r a t aj ohdon vioista 
on ilmoitettava va littomasti Seinajoen aluevalvomoon . 
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Seinajoen aluevalvomon halytyspuhelimet ovat : 

- Yleisesta puhelinverkosta 

tai 

- VR:n puhelinverkosta 

964 - 152131, 152489 
964 - 140405 (kaytetaan vain hatatilan

teissa) 

951 - 2131 , 2489 

Mikali halytyspuhelimet ovat varatut , otetaan yhteys lahimpaan VR : n 

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

lytyksen edelleen . 

(Stt 224/440/81 , 7 . 9.1981) VT 38/81 

AVOIMIA VIRKOJA JA TOIMIA 

Rake nnusmestarin (V 20) virka, toistaiseksi Tampereen rata

piirissa Parkanon ra a-alueella (Kairokoski). Rataosaston 

johtajalle osoitetut hakemuk~et on toimitettava rautatiehal

lituksen kirjaamoon viimeistaan 14.10 .1 9 1 ennen viraston 

aukioloajan paattymista. 

Kaksi rataesimiehen (V 15) tointa, toistaiseksi llelsingin 

ratapiirissa (Helsinki, turvalaitetyHt) ja (Karjaa, turva

laitetyHt ). Ra t aosaston johtajalle osoitetut hakemukset on 

toimi tettava llelsingin ratapiirin paallikHlle viimeistaan 

14 . 10 .19 1 . 

N IMITYKSI~ 

L i i k e n n e o s a s t o : 

toimistosihteerin (V 18) virkaan (Tpe) toimistosihteeri (V 15) Maj 

Lis Julkunen , 

toimistosihteerin (V 18) virkaan (Vma) liikennemestari (V 16) Pekka 

Ilmari Savala, 

toimistosihteerin (V 18) virkaan (Noa) liikennemes tari (V 16) Arno 

Antero Makela, 
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toimistosihteerin (V 18) virkaan (Tl) toimistosihteeri (V 15) Risto 

Johannes Heinie , 

liikennemestarin (V 18) virkaan (Mn) liikennemestari (V 16) Terttu 

Tellervo Viitanen, 

liikennemestarin (V 18) virkaan (Hva) liikennemestari (V 16) Anneli 

Urpanen , 

liikennemestarin (V 16) virkaan (Lm) ylim. liikennevirkailija Tapio 

Kalevi ~ehto , 

liikennemestarin (V 16) v~rkaan (Noa) ylirn . liikennevirkailija 

Erkki Ka l evi Kettunen , 

jarjestelymestarin virkaan (Tpe) konduktoori Leo Armas Jukkara , 

veturinkul jettajan virkaan (Tl) veturinlarnmittaja (V 13) Heirno 

Kalervo Majuri , 

kuormausmestarin virkaan (Tpe) asemamies (V 10) Erkki Antero Raiski , 

kuorrnausmestarin virkaan (Tku) asernarnies (V 9) Raine Juhani Frirnan , 

kuorrnausmestarin vi rkaan (Rma) junamies Hannu Kalevi Ka l lio , 

yliteknikon (V 24) virkaan (01) ~eknikko (V 23) Raimo Veikko Huhta , 

apulaisasemapaallikon (V 23) virkaan (Kern) toimistosihteeri (V 15) 

Matti Johannes Anttila , 

apulaisasemapaallikon (V 21) virkaan (Kern) toimistosihteeri (V 15) 

Arvo Juhani Kuivala , 

jarjestelymestarin virkaan (01) konduktoori Tirno Taavetti Junttila, 

veturinkuljettajan virkaan (01) veturinlarnrnittajat (V 13) Pekka 
Olavi Hannula ja Esa Kaarlo Tornio, 

veturinku l jettajan virkaan (Kern) veturinl arnmittajat (V 13) Veijo 
Aul i s Hietal a ja Timo Olavi Siira , 
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konduktoorin virkaan (Tor) junamies Pauli Kalevi Hentil~ , 

konduktoorin virkaan (Kern) junamies Erkki Antti Liikamaa , 

konduktoorin virkaan (01) junamies Erkki Matti Tapio Ronn , 

kuormausmestarin virkaan (Roy) junamies Taisto Aatos Juhani Kujala , 

kuormausmestarin virkaan (01) junamies Pentti Erkki Matias V~h~sarja, 

vaihdemiehen toimeen (Kern) junamies Toivo Aukusti Hyry , 

junamiehen toimeen (Roi) asemamies (V 10) Jouko Olavi Mort , 

junamiehen toimeen (Kern) asemamies (V 10) Seppo Juhani Talus , 

junamiehen toimeen (Rhe) asemamies (V 10) Paavo Iisakki Ehrola , 

toimistovirkailijan (V 11) toimeen (Tku) toimistovirkailijat (V 9) 
Tuire Sinikka Suomalainen, Eija Irmeli Kaita ja Anna- Liisa Halonen , 

toimistovirkailijan (V 9) toimeen (Tpe) ylim . toimistovirkailija 
(V 8) Marja- Liisa V~lim~ki, 

toimistovirkailijan (V 9) toimeen (Tl) ylim . toimistovirkail i ja 
(V 8) Eija Riitta Harlin, 

toimistovirkailijan (V 9) toimeen (Hpk) ylim . puhelunv~l itt~j~ 

(V 8) Anna Mirjam Leikkari , 

vaihdemiehen toimeen (Sk) junamiehet Aarno Jaakko Koykk~ , Armas 

Yrjo Johannes Helma , Aarre Viljami Saarikoski ja Taisto Johannes 

Laamanen sek~ asemamies (V 9) Kaarlo Kalervo Salo , 

vaihdemiehen toimeen (Kok) asemamies (V 9) Paavo Kangas , 

kuormausmestarin virkaan (Roi) junamies Esko Oskari Uusihanni. 



I 

Toimitus: Rautatiehallitus, 
tiedotuspalvelu puh 3167 

1981 
N:o 39 
24.9.1981 

Matkakustannusten suori ttaminen er~iss~ tapauksissa 

Vahvistetut ja peruutetut VRS-standardit 

U1komaan va1uutan muuntokurssit tavara1iikennett~ 
varten, 1ukien 16.9.1981 

U1komaan va1uutan muuntokurssi 

Liikennepaikkojen v~1imatkat 

Kappa1etavara1iikennepaikat-kirjanen (VR 3726) 

Avoimia virkoja ja toimia 

Nimityksi~ 

Eroja 

~---
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MATKAKUSTANNUSTEN SUORITTAMINEN ER~ISS~ TAPAUKSISSA 

Muuttaen kirjelmallaan RH 450/117/73 , 9 . 3 . 1973 antamansa tulkinta
ohjeet , jotka koskevat matkakustannusten korvaamista harjoittelua 
varten toiselle paikkakunnalle maaratyille viran ja toimen halti 

joille ja jotka on julkaistu Virallisissa tiedotuksissa n : o 
12/73 . 2 . (Kansio : Lisapalkkioita , palkkioita ja korvauksia , kir 
joitus 23 . a . 2 . ) , rautatiehallitus ilmoittaa ohjeenaan seuraavaa : 

Virkamiehelle , jolla jo on alansa tehtavien hoitoon tarvittava 

patevyys , ja joka on maaratty toiselle virantoimituspaikkakunna1le 

suorittamaan siella virantoimitukseen kuuluvia tehtavia tai tutus 

tumaan siella etukateen virantoimitustehtavien suorittamiseen , mak

setaan matkakustannusten korvausta ja paivarahaa kulloinkin voimas 

s ,\olevan virkaehtosopimuksen mukaisesti . 

Virkamiehelle , jo l la ei ole rautatiealan ammattitutkintoa , voidaan 

maksaa korvausta harjoitteluun liittyvasta matkasta edellyttaen, 
etta harjoitteluun liittyy virkatehtavien hoitamista . Oppikurssi 
laisille $UOritettavista korvauksista on maaratty virkaehtosopi 

muksessa erikseen . 

Naita ohjeita noudatetaan 1 paivasta lokakuuta 1981 lukien . 

(RH 987/117/81 , 16 . 9 . 1981) VT 39 /81 
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VAHVISTETUT JA PERUUTETUT VRS-STANDARDIT 

Rautatieha11itus on 15.9.1981 vahvistanut seuraavat muutokset VRS-kokoe1maan: 

VAHVISTETUT STANDARDIT 

Ryhma 42: VRS 1036 Ruuv i t, Y1eisohjeet, 
Korvaa 28 .12.1976 vahvistetun standardin VRS 1036. 

Ryhma 21: VRS 1097 Muokatut kuparimeta11iva1misteet, Ky1mava1ssatut 1evyt ja 
nauhat. 
Korvaa 28. 12.1976 vahvistetun standardin VRS 1097, 

VRS 1179 Muokatut kuparimeta11iva1misteet . Putket. 
Korvaa 19. 12.1975 vahvistetut standardit VRS 153 ja VRS 1179. 

VRS 1265 Muokatut kuparimeta11iva1misteet. Pyoro-, ne1io-, kuusio
ja 1attatangot. 
Korvaa 28 . 12.1976 vahvistetut standardit VRS 164, VRS 1265 
ja VRS 1266. 

PERUUTETUT STANDARDIT 

Ryhma 42: VRS 1071 Uraruuvit, uppokantaiset, Metrinen ISD-vakiokierre. 
VRS 1072 Uraruuvit, 1ieriokantaiset, Metrinen ISO-vkiokierre, 
VRS 1074 Lukkoruuvit,kohokantaiset. Metrinen ISO-vakiokierre, 
VRS 1131 Kuusioko1oruuvit, Metrinen ISO-vakiokierre. 
VRS 1133 Lukkoruuvit, uppokantaiset, Metrinen ISO-vakiokierre. 
VRS 1224 Kuusioruuvit, tayskierteiset, Metrinen ISO-vakiokierre. 
VRS 1225 Kuusioruuvit, ei tayskierteiset. Metrinen ISO-vakiokierre, 
VRS 1267 Levyruuvit, Kupu-uppokantaiset, ristiuraiset, 
VRS 1268 Levyruuvit. Mata1akupukantaiset, ristiuraiset, 
VRS 1271 Puuruuvit , Uppokantaiset, ristiuraiset. 
VRS 1272 Puuruuvit. Kupukantaiset, ristiuraiset, 
VRS 1273 Puuruuvit. Kupu-uppokantaiset, ristiuraiset. 
VRS 1274 Puuruuvit . Kupu-uppokantaiset, suor.auraiset . 
VRS 1275 Puuruuvit. Kupukantaiset, suorauraiset , 
VRS 1276 Puuruuvit. Kuusiokantaiset. 
VRS 1277 Uraruuvit . Uppokantaiset, ristiuraiset. 
VRS 1278 Uraruuvit. Mata1akupukantaiset, ristiuraiset . 

Uudet standardit jaetaan va1ittomasti niiden va1mistuttua standardikansioiden 
ha1tijoi11e. Korvatut ja peruutetut standardit tu1ee poistaa kaytosta. 

( N:o RH 976/06/81 ja RH 978/06/81, 15,9,1981) VT 39!81 
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Ulkomaan valuutan muuntokurssit tavaraliiKen netta varten, lukien 16.9.1981 

RH:n sahke n:o 106 

Voimassa lukien 16.9.81 
Luku- Rahayksikko kod Lyhennys maa ra FM 

100 Alankomaiden flori inia (gulden) .... 84 Fl 175,00 

100 Belgian frangia I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I 88 FrB 11,90 

1 Bulgarian leva ... ... ............... 52 Leva 4,60 

1 Englannin punta I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I 70 £ 8,30 

100 Espanjan pesetaa I I I I I I I I I I I I I I I I I I I 71 Pta 4,8D 

100 Italiart liiraa I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I 83 Lit 0 39 

100 Itavallan shillinkia I I I I I I I I I I I I I I I 81 Des 27 70 

100 Jugoslavian dinari a ................ 72 Din 15 00 

100 Kreikan drakmaa I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I 73 Or 10 20 

100 Luxemburgin frangia I I I I I I I I I I I I I I I I 82 Frlux 11 90 

100 Neuvostoliiton ruplaa, clearing I I I I 20 Rql 618 00 

100 Nor jan kruunua I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I 76 NKr 77 ,00 

100 Portugalin escudoa I o o I I I o o I I I I I I I I I 94 Esc 7,10 

100 Puolan zlotya I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I 51 Zl 13,00 

100 Ranskan frangia I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I 87 FF 81 , 00 

100 Romanian leita ..................... 53 Lei 85,00 

100 Ruotsin kru u n IJ a I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I 74 SKr 81,00 

100 Saksan Lii ttotasavalta, markkaa I I I I 80 OM 194,00 

100 Saksan Oem. tasavalta, markkaa ..... 50 M 205,00 

100 Sveitsin frangia I I I I I I I I I I I I I I I I I I I 85 FrS 228 ,00 

100 Tanskan kruunua I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I 86 OKr 62,00 

100 Tshekkoslovakian kruunua I I I I I I I I I I I 54 Kcs 75,00 

1 USA: n dollari I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I $ 4,60 

100 Unkari n forinttia I I I I I I I I I I I I I I I I I I 55 Ft 12,00 

1 UIC-frangi I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I 01 FrUIC 1,73 

Suomen mark an kansainvalinen lyhen-

nys on I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I 10 FM 

( No Tlt 858/230/81, 16.9.81) VT 39/81 
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ULKOMAAN VALUUTAN MUUNTOKURSSI 

Ulkomaan valuutan muuntokurssit henkilo- ja kiitotavaraliikenteessa 

1.11.1981 alkaen ovat seuraavat: 

Lukumii.ii.rii. 

100 

100 

100 

100 

100 

1 00 

100 

100 

100 

100 

100 

100 

100 

100 

100 

100 

100 

100 

100 

100 

100 

1 00 

100 

100 

100 

100 

Rahayksikko Lyhennys 

Alankomaiden floriinia (gulden) ... Fl 
Belgian frangia .... .. ..... .. ... ... . FrB 
Bulgarian levaa .................... Leva 
Englannin puntaa ................... £ 

Espanjan pesetaa ................... Pta 
Irlannin puntaa ... ..... .. ........ .. £ 

Italian liiraa ..................... Lit 
Itavallan shillinkiii. ............... Oes 
Jugoslavia, kii.yttii.a UIC-frangia .... FrUIC 
Kreikan drakmaa .............•...•.. Dr 
Luxemburgin frangia . . ... .. ......... Frlux 
Neuvostoliiton ruplaa , clearing .... Rbl 
Norjan kruunua ..................... Nkr 
Portugalin escudoa ................. Esc 
Puolan z lotya . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Z 1 

Ranskan frangia .................... FF 
Romanian leitii. ..................... Lei 
Ruotsin kruunua .................... Skr 
Saksan Liittotasavalta, markkaa .... DM 
Saksan Demokraattinen Tasavalta .... M 
Sveitsin frangia ..... ... ........... FrS 
Tanskan kruunua . . ..... . ........ . ... Dkr 
Tsekkoslovakian kruunua ............ Kcs 
Turkin puntaa .............. .. ...... Ltq 
Unkarin forinttia .................. Ft 

UIC - frangia ...... . ..... .. ......•.. . FrUIC 
USA:n dollari. ..................... $ 

ITlt n:o 862/230/81, 17.09.1981) VT 39/81 

mk 

174,00 

11,60 

440,00 

850,00 

4,80 

690,00 

0,38 

27,00 

173,00 

7,80 

11,60 

608,00 

76,10 

7,10 

12,40 

80,50 

103,00 

80,80 

192,00 

191,00 

225,00 

60,70 

73,00 

5,30 

13,80 

173,00 

4,580 
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LIIKENNEPAIKKOJEN V~LIMATKAT 

Muutetaan 

- Kolhon merkinnat seuraaviksi 

Kolho 199 - 200 14 Hpk 2 

199 - 163 14 Tpe 5 Vain Tampereen ter-

minaalipiirin osoi -

tepaikoil ta/lle 

KAPPALETAVARALIIKENNEPAIKAT-KIRJANEN (VR 3726) 

Suoritetaan seuraavat korjaukset : 

c 22 

105 

- Oikaistaan sivulta 58 alkavaan luetteloon "Oy Matkahuolto Ab :n 
toimipaikat yhdysliikenteessa Valtionrautateiden kanssa" sarakkee

seen "Yhdysliikenneasema ja koodi" Tampereen koodiksi 163 . 

Koodi on virheellisessa muodossa jokaisessa kohdassa, jossa 

Tampere esiintyy yhdysasemana . 

- Sivulla 41 Pelsosalmi pitaa olla Peltosalmi. 

(N:o Lko 23252/67/81, 17,9 , 1981) , VT 39/81 . 

AVOIMIA VIRKOJA JA TOIMIA 

39 

Yksi alemman palkkausluokan liikennetarkastajan virk~ (V21 : erikois 

tehtavana palkkausasiat), toistaiseksi rautatiehallituksen koneosas 

tolla seka yks~ ylit~knikon virk~ (V24), toistaiseksi Turun konepa

jassa ja ~lme toimistosihteerin virkaa (V18), toistaiseksi Pasilan 
konepajassa . 

Liikennetarkastajan virkaan tarkoitetut rautatiehallituksen paajohta

jalle osoitetut kirjalliset hakemukset seka yliteknikon ja toimist o

sihteerin virkoihin tarkoitetut koneosaston johtajalle osoitetut kir 
jalliset hakemukset on toimitettava rautatiehallituksen kirjaamoon 

viimeistaan 19 . 10 . 1981 ennen viraston aukioloajan paattymista . 
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Kaksi ratainsinoorin (S 14) virkaa, joista toistaiseksi 

toinen Helsingin ratapiirin toimistossa (Helsinki) ja 

toinen Kouvolan ratapiirin toimistossa (Kouvola). 

Kirjalliset ilmoittautumiset kyseisiin virkoihin pyydetaan 

rautatiehallitukselle osoitettuina toimittamaan rautatie

hallituksen kirjaamoon viimeistaan 14.10 . 1981 ennen viraston 

aukioloajan paattymista. 

Toimistorakennusmestarin (V 23) virka, toistaiseksi rauta

tiehallituksen ratateknillisessa toimistossa. Rataosaston 

johtajalle osoitetut hakemukset on toimitettava rautatie 

hallituksen kirjaamoon viimeistaan 21.10.1981 ennen viraston 

aukioloajan paattymista. 

Kaksi rataesimiehen (V 15) tointa, toistaiseksi Pieksamaen 

ratapiirissa ( I Kajaani) ja {I Kontiomaki; asunto varat tu) . 

Rataosaston johtajalle osoitetut hakemukset on toimitettava 

Pieksamaen ratapiirin paallikolle viimeistaan 21.10 . 19 8 1 . 

Ylimaarainen koneinsinoorin (V 29) to~mj , toistaiseksi rautatiehal 

lituksen koneosastolla (vaunukaluston LVI-laitteiden suunnitteluteh

tavat). 

Rautatiehallitukselle osoitetut kirjalliset hakemukset on toimitet 

tava rautatiehallituksen kirjaamoon 23 . 10.1981 mennessa ennen viras 

ton aukioloajan paattymista . 

NIMITYKSIA 

R a t a o s a s t o: rataesimiehen (V 15) toimiin (Lh) 

raidemies Osmo Allan Savolainen, (Kta) raidemies Tapani 

Norhio, (Tl) raidemies Juhani Kristian Ahola ja (Jy) vt rata

esimies Pertti Edvin Karhunen 

EROJA 

R a t a o s a s t o: rataesimies (V 15) Lauri Sipilainen. 



Toimitus: Rautatiehallitus, 
tiedotuspalvelu puh 3167 

1981 

Aloitteiden palkitseminen 

Koulutusohjelmat 

Rahtiluottp 

N:o 40 
1.10 .1981 

Kuorma- ja pakettiautojen tilausliikenteen kuljetus
maksut 

Vaunukuormien kotiinkuljetustariffi 

Liikennepaikkojen valimatkat 

Nordeg-tariffi 

RAMO 

Avoimia virkoja ja toimia 

Nimityksia 
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ALOITTEIDEN PALKITSEMINEN 

KUNNIAKIRJA JA RAHAPALKINTO SEURAAVILLE ALOITTEEN TEKIJOILLE 

Kuormausmestari Unto Sorjonen , Lieksa 
Asemamies Matti Vartiainen, Lieksa 
Ggb - vaunun oven rakennemuutoksia 
Kummallekin 200 mk 

Veturinasentaja Mikko Kaipiainen , Piekstimtiki 
Veturinasentaja Jukka Eerola , Pieksamaki 
Dm7 moottorin ruiskutuspumpun saatajan muutos 
Kummallekin 200 mk 

Tyoesimies Maune Salminen , Tampere 
Tyoesimies Esko Ruutana, Tampere 
Dvl2 - veturin pakoputkiston muutos kaasuvuotojen esttimiseksi 
Kummallekin 700 mk 

Veturinhitsaaja Markku Laakso, Oulu 
Veturinhitsaaja Kalevi Vainiokangas , Oulu 
Dvl2- veturin pyorakerran akselimutterin varmistuslaatan rakenne
muutos 
Kummallekin 200 mk 

Hitsausohjaaja Seppo Kukkola, Kaipiainen 
Hitsausohjaaja Martti Hautakangas, Kaipiainen 
Kiskonprofiilipuristimen kaytt9 raiteen liityntajatkosten teossa 
Kummallekin 500 mk 

Rakennusmestari Heimo Laitinen, Savonlinna 
Ma- ja Mav- vaunujen laitojen aukaisukahvojen muutos 
400 mk 

Tyoesimies Pellervo Paivinen , Joensuu 
Korjausjunan tai - auton kalustoon lisattavat ripustimet 
Dvl2 - veturin vaurionostoja varten 
500 mk 

Rakennusmestari Teuvo Majamaki, Helsinki 
Ratakiskonaulojen liimaus ratapolkkyihin 
500 mk 

Kirvesmies Arvo Halonen, Helsinki 
Betoniverkon nostovarsi 
200 mk 

Ylikondktoori Pekka Tuominen , Tampere 
Laite matkustajavaunujen sulakkeiden koestamiseen 
200 mk 

Veturinkuljettaja Veijo Pynninen , Tampere 
Tve 4- veturin moottorin pystiytysmagneetin kaamitetyn ke l an kor 
vaaminen EP- venttiililla ja pysaytyssylinterilla 
300 mk 
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Veturiasentaja Johan Stenrnan , Tarnpere 
Dv12- veturin MGO- rnoottorin suuttirnen ylivuotoputken rnuutos 
300 rnk 

Veturinkuljettaja Erkki Kontio , Pieksarn~ki 
Drl3-, Drl2- ja Srl- veturin hiekoitus EP- venttiilien tai kansien 
varustarninen painonapeilla hiekoituksen toirninnan totearniseksi 
500 rnk 

Vahtirnestari Leevi Myllyaho , Helsinki 
Rahalippaiden kuljetusk~rry 
300 rnk 

Vaununasentaja Tapio Kurnpu , Helsinki 
Ig- ja Igb- vaunun polttoaines~ilioon rnittaputki 
400 rnk 

Rataesirnies Raimo Rouvali , Toijala 
Vaihteen K54 vastakiskon kiinnityspultin kannan rnuutos 
200 rnk 

Asernap~~l1ikko Vaino Laurila , J~rvenpaa 
Er~iden 1a~keaineiden kayton vaikutusten selvittarninen liikenteen 
hoidosta vastaavalle henkilokunnalle 
200 rnk 

Koneenkokooja Unto Joensuu , Turku 
Drn 8- 9 iskunvairnentirnen tapin rnuutos 
500 rnk 

Vaunupuusepp~ Pekka Asikainen , Turku 
Vaunupuuseppa Kari Loisa , Turku 
Terasrunkoisen rnatkustajavaunun avattavan ikkunan kehyksen 
korjaus 
Kurnrnallekin 200 rnk 

Teknikko Olavi Jorrna1ainen , Hyvinka~ 
Dvl2 - veturien vaihtornoottoreiden lahetys varikoille 
500 rnk 

(Hlt n : o 106/131/81 , 24 . 9 . 1981) VT 40 /81 

40 
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KOULUTUSOHJELMAT 

Kou1utustoimikunta on hyvaksynyt kokouksessaan 18.9.1981 seu
raavat koulutusohje1mat: 

Veturimiestutkintoon valmentavan koulutusohje1man 
(KOTO 4.2.3.1, Ktj 125/~40/81, 18.9.81) 

Liikenneosaston toimistotutkintoon va1mentavan koulutusoh
jelman ja siihen 1iittyvan y1eisen harjoitte1uohje1man 
(KOTO 4.2.2.1, Ktj 122/140/81, 18.9.81) 

Hyvaksytyt koulutusohje1mat otetaan kayttoon va1ittomasti ao. 
koulutusta jarjestettaessa. Hyvinkaan konepaja11a sove11etaan 
kuitenkin veturimieskurssin ohje1maa niin kuin erikseen on 
sovittu. Ohje1mien perusjake1u suoritetaan koulutusjaoston 
toimesta. Niiden 1isakappa1eita on saatavissa rautatieopiston 
kans1iasta. 
(Ktj 126/140/81, 25.9.81) VT 40/81 

RAHTILUOTTO 

Rajattoman luotto-oikeuden kaikilla liikennepaikoilla omaavista 
asiakkaista laadittuun tietokonelistaan tehdaan 1.10.1981 lukien 
seuraavat muutokset. 

Luetteloon lisataan 

621060 Metsaliiton Teollisuus Oy 81290 UKKOLA 
Ukkolan Saha 

624536 Saastamoinen Yhtyma Oy PL 22 7 26 01 KEITELE 

664888 Oy Rajahuolinta Ab/ PL 182 00101 HELSINKI 
SNTL-osasto 

664896 Oy Rajahuolinta Ab/ PL 182 00101 HELSINKI 
Kauttakulkuosasto 

664904 Oy Rajahuolinta Ab I PL 182 00101 HELSINKI 
SEV-osasto 

664912 Oy Rajahuolinta Ab/ PL 182 0010 HELSINKI 
S-E-osasto . 

10 

10 

10 

10 



664920 Oy Rajahuo1inta Ab/ 
L~nsi -Auto-osasto 

Luette1osta poistetaan 

- 5 -

PL 182 

645069 Asko-Upo Oy Meta1liteo11isuus Prosessi 

00101 HELSINKI 10 

A1lamainitun asiakasnumeron nimi muutetaan seuraavan1aiseksi 

615518 Oy Rajahuo1inta Ab/ 
Japanin osasto 

(T1t 872/24/81, 23.9.1981) VT 40/81 

PL 182 00101 HELSINKI 10 

KUORMA - JA PAKETTIAUTOJEN TILAUSLIIKENTEEN KULJETUSMAKSUT 

Kuorma - ja pakettiautojen ti1aus1iikenteen ku1jetusmaksuja korote

taan 1.10 . 1981 1ukien. Taman johdosta otetaan tariffitaulukkojen 

(VR 2644) tau1ukosta 36 uusi painos. Painatusjaosto suorittaa uudel-

1een painetun tau1ukon perusjake1un. 

(N:o Mt 31038/646/81, 22.9.1981) VT 40/81 

VAUNUKUORMIEN KOTIINKULJETUSTARIFFI 

40 

Vaunukuormien kotiinkuljetustariffia korotetaan keskimaarin 10,1 

prosentilla 1.10.1981 lukien. Taman johdosta otetaan tariffitau1ukko 

jen (VR 2644) taulukosta 35 uusi painos. Painatusjaosto suorittaa 

uude11een painetun taulukon perusjake1un. 

(N:o Mt 31038/646/81, 22.9.1981) VT 40/81 
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LIIKENNEPAIKKOJEN V~LIMATKAT 

Kuopion kohdalla tehdaan seuraavat muutokset : 
Paraisten Kalkki Oy : n raiteen nimi sarakkeessa 1 muutetaan nimeksi 

Partek Oy : n raide . Sarakkeessa 6 merkinn~ksi tulee "Partek Oy : ta var-
ten" . 

Va l ti on Viljavaraston raiteiden kohdalle sarakkeessa 6 merkinnaksi 

tulee "Valtion Viljavarastoa, Vaasan Myllya ja Keske Oy : n Vaatetus 

tehdasta varten" . 

(Lko 23226/67/81 , 22 . 9 . 81), VT 40/81 

1 . 10 . 1981 lukien poistetaan julkaisusta Harkonen - niminen liikenne

paikka merkintoineen . 

( Lko 23278/_?7/81 , 23 . 9 . tl1), ·vT 40/tl1 

NORDEG-TAF~FFI 

Nordeg- vaunukuormatariffiin 9927 on ilmestynyt lisalehti n : o 28 , joka 

tuli voimaan 1 . 10 . 19tl1 . 

Lisalehti sisaltaa mm . Tanskan osuuden vaunukuormarahtien korotuksen 

n . 15 %. Kansainv~linen tariffijaosto on suorittanut lisalehden jake 

lun . 

(Mt 21 . 9 . tl1) VT 40/81 
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RAMO:n kohdat 10.1. ja 9 . 1313 

RAMO:n kohLa 10.1 "Uusien ratojen suunnittelu" on muutettu ja 

hyvaksytty noudatettavaksi (Rto 70/34/81,20.5.81). 

Painatusjaosto suorittaa painatuksen ja perusjakelun . 

RAMO:n kohta 9 . 1313 "Nakemavaatimukset" (tasoristeyksessa) on 

muutettu ja hyvaksytty noudatettavaksi (Rto 70/34/ 1, 2.7.81). 

Painatusjaosto on suorittanut perusjakelun. 

Kuvan 9.131:3 taulukon kolmannen sarakkeen toiseen riviin on 

kynalla tehtava seuraava korjaus: 

KVL -;::.... 100 aj on/vrk muutetaan KVL <. 100 aj on/vrk . 

(N:o Rto 70/340/81,18.9 . 1981) VT 40/81 

AVOIMIA VIRKOJA JA TOIMIA 

Ylim~ar~inen alemman palkkaluokan liikennetarkastajan toimi (V 25) 

toistaiseksi Helsingin liikennepiirissa (1 suunnitteluryhma) . Rauta
tiehallituksen paajohtajalle osoitetut kirjalliset hakemukset on toi 

mitettava rautatiehallituksen kirjaamoon viimeistaan 28 paiv~na l oka

kuuta 1981 ennen viraston aukioloajan paattymista. 

40 

Liikenneosaston tekniseen jaostoon otetaan DIPLOMI - L'SINtltlRI tai 

INSINtltlRI, jonka tehtavat tulevat liittymaan lahinna vaunujen huolto

ja tarkastustoiminnan ohjaukseen, valvontaan ja kehittamiseen, kaytto

tekniikan opastukseen ja kaytto- ja kunnossapito-ohjeiden laadintaan . 

Liikenneosaston p~allikolle osoitetut hakemukset palkkatoivomuksineen 

ja virka-, koulu- ja tyotodistuksineen pyydetafi.n toimittamaan rauta

tiehallituksen kirjaamoon 20.10.1981 mennessa. 

Lis~tietoja antaa kiT Nuutinen, puh. 911 - 2406 . 
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Rataesimiehen (V 15) toimi, toistaiseksi Kouvolan ratapiirissa 

(Kaipiaisten kiskohitsaamo) . Rataosaston johtajalle osoitetut 

hakemukset on toimitettava Kouvolan ratapiirin paallikolle vii

meistaan 28.10 . 1981. 

NIMITYKS!X 

L i i k e n n e o s a s t o : 

junamiehen toimeen (01) asemamiehet (V 10) Matti Juhani Perala, 
Teuvo Eero Mikkola, Jouko Olavi Saisalo ja Leo Kalevi Roivanen 
seka asemam1ehet (V 9) Huugo Johannes Koski, Jaakko Einari Varti 
ainen, Eero Juhani Papunen, Matti Aukusti Riepula, Osmo Kalevi Hilli , 
Esko Kalevi Salmela, Timo Johannes Saukkonen, Erkki Olavi Salmela 

ja Vesa Arvid Leinonen , 

vaihdemiehen toimeen (01) asemamies (V 10) Leo Antero Kallio seka 
asemamiehet (V 9) Esko Jaakko Hapuli, Unto Olavi Huovinen ja 
Heikki Erik Roivanen, 

yliteknikon (V 23) virkaan (Sk) ylim. tekn_ikko (V 23) Aarre Johan
nes Kangas, 

toimistosihteerin (V 20) virkaan (Sk) toimistosihteeri (V 18) Ju
ni Samuli Rintala, 

liikenneohjaajan (V 18) virkaan (Kok) toimistosihteeri (V 18) 

Jaakko Johannes Laakso, 

liikennemestarin (V 16) virkaan (Kns) ylim . liikennevirkailija 
(V 10) Mikko Tuurihalme , 

toimistosihteerin (V 15) virkaan (Yv) ylim. liikennevirkailija 
(V 10) Esa Kullervo Laukkanen, 

toimistosihteerin (V 15) virkaan (Sk) ylim . liikennevirkailija 
(V 11) Erkki Jukka Korpela , 

toimistosihteerin (V 15) virkaan (Vs) toimistovirkailija (V 11) 

Inger Alice Johansson. 

Helsinki 1981 . Valtion painatuskeskus 
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OMAEHTOISEN OPISKELUN TUKEMINEN VR:LL~ 

Omaehtoisen opiske1un tukemisesta va1tiolla on va1tiovarainministe

ri6n j ~rj e s te1yosasto a n tan ut ohje i ta kirjeel1~ 736/40/76 , 17.11 . 76 . 

Ohjeet on ju1kaistu kansiossa Henkil6st6ha11innon m~~r~yksi~ . 

As i aa koskee my6s opintovapaalaki (273/79) ja opintovapaa- asetus 

(864/79) , jotka my6s on ju1kaistu mainitussa kansiossa. 

Rautatiehal1itus on antanut seuraavat tarkentavat ohjeet omaehtoisen 

opiske1un tukemisesta VR:ll~ . 

Kysymykseen tulevat opinnot 

Opiske1un tukea voidaan my6nt~~ opintoihin, jotka 

lis~~v~t asianomaisen ammattitaitoa tai 

parantavat ura1la etenemisen mahdo11isuuksia 1is~~~11~ asian

omaisen muodo11ista p~tevyytt~ . 

Opintovapaa1ain mukaista opintovapaata my6nnet~~n my6s muita, laissa 

ja asetuksessa tarkemmin m~~riteltyj~ opintoja varten . 

Palka11isen virkavapauden my6nt~minen perustuu liikenneministeri6n 

p~~t6kseen . Valtiovarainministeri6 on ilmoittanut , ett~ 1aadittaessa 

t~t~ koskevia lausuntoja valtiovarainministeri6ss~ riippuu my6ntei 

nen suhtautuminen ensi sijassa siit~ , kuinka paljon opiskelusta voi 

daan katsoa o1evan hy6tya viraston tai laitoksen toiminnalle . Etusi 

ja1le asetetaan t~ll6in mm . seuraavat tapaukset : 

kysymyksess~ on peruskou1utuksen t~ydent~minen tai erikoistu

minen , johon opetusta on ryhdytty antamaan vasta ao . henkilon 

suoritettua perusopintonsa 

koulutusta ha1uaa omalta ammattialuee1taan henki16 , jolla on 

tarke~ teht~v~ uuden tiedon edelleen v~litt~j~n~ tai ko. ammat 

tialueen kehitt~j~n~ . 

Menettely tukea haettaessa ja myonnett~ess~ 

TW«mUsen tulisi perustua ennakkosuunnitte1uun . Kun esimiehen kannan

otol1a on asiaa ratkaistaessa keskeinen merkitys , on asianomaisen 

syyt~ keskustella suunnitelmistaan esimiehens~ kanssa . T~m~ tapahtuu 

sopivasti esimerkiksi vuotuisen koulutustarvearvioinnin yhteydess~ . 
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Tuen myBnt~misest~ annetaan seuraavat ohjeet, jotka noudattavat a1us

sa mainitun VM:n ohjeen jaotte1ua (Henki1Bstohal1intokansion kirjoi

tus D 3) . 

Tyost~ osittain vapauttaminen 

P~~toksen asiasta tekee asianomaisen vastuuyksikon p~~llikko . Kysy 

mykseen tulevat l~hinn~ tyovuoroj~rjestelyt tai muut tyon j~rjeste 

lyt. Muu vapauttaminen voi poikkeuksellisesti tulla kysymykseen vain 

silloin, kun siit~ ei aiheudu haittaa eik~ lis~kustannuksia. 

Palkaton virkavapaus tai tyoloma 

Pa~tos tebd~~n samassa jarjestyksess~ kuin muutkin virkavapausp~atok

set. Lakisaateisen opintovapaaoikeuden perusteella myonnetyt vapaat 

sisallyteta~n henkilostokoulutuksesta teht~viin ma~raaikaisilmoituk

siin. 

Palkallinen virkavapaus 

P~atoksen asiassa tekee liikenneministerio, jonne asia tulee tavan

omaista virkatiet~ kayttaen alistaa . 

Opiskelun tukeminen muulla tavoin 

Opiskeluv~lineiden hankkimisesta ei toistaiseksi makseta korvausta. 

Vastuuyksikot voivat sensijaan hankkia yhteiseen k~yttoon sellaista 

opiskelumateriaalia, jolla on yleist~ merkitysta. Hankkimisesta paa

tet~~n kuten hankinnoista yleensa. 

Osallistumismaksut voidaan korvata joko kokonaan tai osittain rllp

puen k~ytettavissa olevista maararahoista . Maksamisesta paattaa hal 

linto- osaston johtaja, jolle asia tulee virkatieta kayttaen ohjata. 

Taloudellista tukea koskevat hakemukset kasitell~an kaksi kertaa 

vuodessa, tammikuun ja syyskuun lopussa. 

Osastojen p~allikot voivat antaa oman osastonsa henkiloston omaeh

toisen opiskelun tukemista koskevia lis~ohjeita. 

(N:o RH 1013/14/81, 28.9.1981) VT 41/81 
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VALTION TY0MAIDEN HUOLTO-OHJESAANTO 

Asetuskokoel.massa on julkaistu 3 paivana syyskuuta· 1981 annettu 
valtioneuvoston paatos valtion tyomaiden huolto-ohjesaannosta 
(607/81). Tama paatos tulee voimaan 1 paivana lokakuuta 1981 ja 
silla kumotaan 18 paivana elokuuta 1971 annettu valtion tyomai
den huolto-ohjesaanto (645/71) siihen myohemmin tehtyine muutok
sineen. 

Ohjesaannon perusjakelu suoritetaan sosiaali- ja terveystoimis
ton toimesta. Asianomaisten esimiesten tulee huolehtia siita, 
etta ohjesaanto on sopivassa paikassa tyontekijain nt:i.htavana. 

Lisatarpeen mukaan ohjesaantoa voidaan tilata sosiaali- ja ter
veystoimistosta puh. 911-2114. 

Ohjeeaannon 44 §:n tarkoittamista liikkuvien tyoryhmien aeunto
vaunujen maaraykeieta annetaan myohemmin erikeeen taydentavia 
ohjeita. (N:o Slt 416/019/81, 1.10.1981) VT 41 /81 

TAVARAVAUNUJEN PUHDISTAMIS- JA KUNNOSTAMISVIIKOT 19 .- 31 . 10 . 1981 

Kuluvan vuoden kolmas tavaravaunujen puhdi stamis- ja kunnostami s j akso 

j~rjestet~~n kirjelm~n n : o Lko 31 401/4 1 2/81 , 11 . 3 . 1981 mukai s est i 

19 .- 31 . 10 . 1981 valisen~ aikana . Viikkojen aikana tapaht uneesta toimi n

nasta laaditut yhteenvedot tulee piirien l~hett~~ yleiseen t o imis toon . 

(N : o Yt 31401/412/81 , 1 . 10 . 1981), VT 41/81. 
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VUOKRATUT TAVARAVAUNUT 

Kansioon "Tavaraliikenne" (1om. VR 3701) kohtaan vuokratut tavaravaunut 
tehdaan seuraavat lisaykset: 

Vaasanmylly Oy, Kolmas linja 22, 00530 Helsinki 53. 

Tad-vaunut (vilja- ja rehuraaka-ainekuljetuksiin) Lt 32285/652/81, 
26.8.1981. 

42131-3 42136-2 42141-2 42146-1 
42132-1 42137-0 42142-0 42147-9 
42133-1 42138-8 42143-8 42148-7 
42134-7 42139-6 42144-6 42149-5 
42135-4 42140-6 42145-3 42150-3 

Kemira Oy, Malminkatu 30, 00100 Helsinki 10. 

Svs-sarjan suursailiovaunuja (Ss 24-tyypin sailioilla, apulantakulje
tuksiin) 
Lt 23211/652/81, 11.9.81 

199885-5 199902-7 199952-3 199988-7 
199887-1 199913-5 199953-1 1999!:J2-9 
199890-5 199933-3 199963-0 199995-2 
199895-4 199938-2 ·199965-5 199999-4 
199896-2 199949-9 199977-0 200058 

(VT 41/81, 29.9.1981). 

Kansioon "Tavaraliikenne" (lorn. VR 3701) kohtaan vuokratut tavara
vaunut tehdaan seuraava lisays: 

Suomlvalimo, Parkatintie 31, 74120 Iisalmi 2 Svs-sarjan suursailio
vaunuja (Ss 26-tyypin sailioin, valimohiekan kuljetukseen) 

Lt 23206/652/~1, 14.9.81 

199912 
199921 
199928 

199932 
199935 
199945 

(VT 41/81, 29.9.1981). 

199955 
199966 
199972 

199979 
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MATKALIPPUALENNUKSIA 

Helsinki (lyhint& tiet&); 2.11.-7.11.1981 

SUOMEN MESSUT; ELKOM 81 -ammattielektroniikka 

Asiakaskortin esittajalle rnyydaan meno-paluulippu 20 %:n alennuksella. 
VR lornaketta 2416 ei anneta ostajalle. Lipunostajalle on ilmoitettava 
etta seka ostettu rnatkalippu ett& asiakaskortti on menornatkalla lipun
tarkastuksessa esitettava junan kondukto~rille. 

Matkalippu on lunastettava vahint&an 76 kilornetrin rnatkalle rnenosuun
taan. Matkalipun "Erityislippu"-kentta&n rnerkit&an 94/Messukeskus 

ja muuten lippu jatetaan rastittarnatta . Vastaava rnerkinta on tehtav& 
rnyos kantaosaan. 

Myynti RAP-jarjestelrnan avulla: Kyselysanoman A-kentta&n rnerkitaan 
aina ensirnmainen kelpoisuuspaiva (jarjestelrna hyvaksyy vain paivat 
02.11.-07.11.) seka I-kenttaan erikoiskoodi 04. 

Ostetut matkaliput oikeuttavat rnatkustamaan vain ylla mainittujen 
paivien valisena aikana (mainitut paivat mukaan luettuina). 

Alennus ei koske lastenlipuilla eika muilla alennuslipuilla rnatkusta
via. 

(N:o Mt 31116/646/81, 1.10.1981), VT 41/81. 

MATKALIPPUALENNUKSIA 

Helsinki (lyhinta tieta); 1.11.-9.11.1981 

SUOMEN MESSUT; Urheiluvalinekaupan ostopaivat 

Asiakaskortin esittajalle myyda&n rneno-paluulippu 20 %:n alennuksella. 

VR lornaketta 241.6_ ~i anneta ostajalle. Lipunostajal+e on ilrnoitettava 
seka ostettu matkalippu etta asiakaskortti on menomatkalla lipuntarkas 
tuksessa esitettava junan kondukt~~rille . 

Matkalippu on lunastettava vahintaan 76 kilornetrin matkalle rnenosuunta 
Matkalipun "Erityislippu"-kenttaan merkitaan 92/Messukeskus ja muuten 
lippu jatetaan rastittarnatta. Vastaava merkinta on tehtava myos kanta
osaan. 
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Myynti RAP-j~rjeste1m~n avu11a: Kyse1ysanoman A-kentt~~n merkit~~n 

aina ensimm~inen ke1poisuusp~iv~ (j~rjeste1m~ hyv~ksyy vain p~iv~t 

01.11.-9.11.1981) sek~ I-kentt~~n erikoiskoodi 02. 

Ostetut matka1iput oikeuttavat matkustamaan vain y11~ mainittujen 

p~ivien v~1isen~ aikana (mainitut p~iv~t mukaan 1uettuina). 

41 

A1ennus ei koske 1asten1ipui11a eik~ mui11a a1ennus1ipui11a matkusta

via. 

(N:o Mt 31116/646/81, 1.10,1981), VT 41/81. 

AVOIMIA VIRKOJA JA TOIMIA 

Liikenteenhoidon opettaja rautatieopistoon. Liikennevirkamieskou-

1utuksen ja junasuorituskokemuksen 1is~ksi ty5kokemus erityisesti 

junaohjauksessa ja vaununjaossa katsotaan eduksi. 

Teht~v~st~ kiinnostuneita pyydet~~n i1moittautumaan 26.10.1981 

menness~ kou1utusp~~11ik511e puh. 911-2822 tai rautatieopiston 

johtaja11e puh. 911-2912. 

Y1iteknikon virka (V 25), 1iikennemestarin virka (V 18), 1iikenneohjaa

jan virka (V 18), toimistosihteerin virka (V 18), kaksi toimistosihtee

rin virkaa (V 15), kaksi j~rjeste1ymestarin virkaa, kuormausmestarin 

virka ja kuusi konduktoorin virkaa. Liikenneosaston p~a11ik511e osoi

tetut kirja11iset hakemukset on toimitettava rautatieha11ituksen kir

jaamoon viimeista~n 4. paivana marraskuuta 1981 ennen viraston aukio1o

ajan paattymista. 
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Edell& mainittuihin virkoihin nimitetyt sijoitetaan toistaiseksi 
seuraavasti: 

yliteknikko (V 25): Tampereen (1 Hpk) varikolle, 
liikennemestari (V 18): Turun (1 Slo junasuoritus) liikennealueelle, 
liikenneohjaaja (V 18): Tampereen (1 Tpe)liikennealueelle, 
toimistosihteeri (V 18): Tampereen (1 Tpe tav.toim.kassateht.) liikenne

alueelle, 
toimistosihteerit (V 15): Tampereen (2 Tpe) liikennealueelle, 
jarjestelymestarit: Tampereen (2 Tpe) liikennealueelle, 
kuormausmestari: Tampereen (1 Tpe) liikennealueelle ja 
konduktoorit: Tampereen (5 Tpe, 1 Jtis) liikennealueelle. 

Neljti vaihdemiehen tointa ja kaksitoista junamiehen tointa. 
Rautatiehallituksen liikenneosaston ptiallikolle osoitetut kirjalliset 
hakemukset on toimitettava Tampereen liikennepiirin paallikolle viimeis

taan 4.11.1981. 

Edella mainittuihin toimiin nimitetyt sijoitetaan toistaiseksi 

seuraavasti: 
vaihdemiehet: Tampereen (4 Tpe) liikennealueelle ja 

junamiehet: Tampereen (12 Tpe) liikennealueelle. 

Trukinkuljettajan toimi, kolmetoista asemamiehen tointa (V 10) 
ja kaksi asemamiehen tointa (V 9). Kirjalliset hakemukset on 
osoitettava ja toimitettava Tampereen liikennepiirin paallikolle 

viimeistaan 4.11.1981. 

Edella mainittuihin toimiin nimitetyt sijoitetaan toistaiseksi 

seuraavasti: 

trukinkuljettaja: Tampereen (1 Tpe) liikennealueelle, 
asemamiehet (V 10): Tampereen (13 Tpe) liikennealueelle ja 
asemamiehet (V 9): Tampereen (1 Sui junasuor.pateva ja 1 Siu 

junasuor.pateva) liikennealueelle. 
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Joensuun varikolle haetaan tyosopimussuhteeseen s~hkoteknikkoa, jonka 
teht~v~n~ on Joensuun liikennepiirin alueella liikkuvan rautatiekalus
ton s~hkotoiden johtaminen. Teht~va edellyttaa KTMp 990/79 (S~hkotarkas
tuslaitoksen tiedonanto T 25-79) mukaista B-luokan p~tevyystodistusta. 
Etusija annetaan henkilolle, jolla on em. KTM:n p~~toksen 8 §:n 2. mom: 
ssa mainittu kokemus. 

Liikenneosaston p~~llikolle osoitetut kirjalliset hakemukset on toimi
tettava Joensuun varikon p~~llikolle 23.10.1981 menness~ osoitteella 
VR Joensuun varikko, PL 88, 80101 Joensuu 10. L~hempi~ tietoja antaa 

tkn Esko Hartikainen p. 901-282 tai ins. Hannu Suoninen p. 901-281. 

Kaksi koneteknikkoa otetaan tyosopimussubteeseen Pieksamaen kone
pajan palvelukseen . Pieksamaen konepajan paallikolle osoitetut 

~ bakemukset palkkatoivomuksineen on toimitettava 19.10.1981 men
nessa os. VR Konepaja Pieksamaki. - Tiedusteluibin vastaa vs.knpp 
E Parviainen. 

NIMITYKSIX JA MXXRXYKSIX 

H a 1 1 i n t o - o s a s t o : ylim. rikostutkijan (V 21) toimeen 
vt ylim. rikostutkija Heikki Olavi Saloj~rvi. 

L i i k e n n e o s a s t o : 

veturinkuljettajan virkaan (Yv) veturinlammittajat (V 11) Raimo 

Jalmari Nummenpaa, Sauli Sakari Johannes Impola ja Tuomo Olavi 

Visuri, 

konduktoorin virkaan (Sk) asemamies (V 9) Reijo Johannes Nikolai 

Kankaanpaa ja junamies Kalevi Jaakko Hakola, 

konduktoorin virkaan (Yv) junamies Valto Aatos Raudasoja, 
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kuormausmestarin virkaan (Sk) asemamies (V 10) Kari Uo1evi V~1i
kangas, 

toimistosihteerin (V 18) virkaan (Vna) toimistosihteeri (V 15) Mir
ja-Leena Rissanen, 

toimistosihteerin (V 15) virkaan (Kta) y1im. to~stovirkailija (V 11) 

Marja Helvi Helena Ollila, 

liikennemestarin (V 18) virkaan (L~) liikennemestari (V 16) Esko 

Jaakko Johannes Anonen, 

veturinkuljettajan virkaan (Kv) veturinlammitt~j~t (V 13) Mikko 
Juhani Manoonen, Ahti Kalevi Rahkola, Pentti Juhani Outinen, Reijo 

Veikko Puranen, Risto Heikki Nuutinen, Arto Edvard Ruotsalainen 
ja Seppo Juhani Peippo, 

veturinkuljettajan virkaan (Lr) veturinlammitt~j~t (V 12) Martti 
Ensio Myllys ja Esko Juhani Tirkkonen, 

konduktoorin virkaan (Vna) junamiehet Pentti Kalevi Keskisaari, 
Kauko Matti Kaarlo Tanskanen ja Seppo Olavi Vainikka, 

konduktoorin virkaan (Kta) junamies Raimo Kalevi Tainamo, 

kuormausmestarin virkaan (Kta) junamies Martti Pesonen, 

toimistovirkailijan (V 11) toimeen (Kv) toimistovirkailija (V 9) 

Ulla- i-iaija Mansikka, 

toimistovirkailijan (V 11) toimeen (Xta) toimistovirkailija (V 9) 
Anu Mervi Marita H~rkonen, 

junamiehen toimeen (Hma) asemamies (V 9) Seppo Antero Puhakka, 

vaihdemiehen toimeen (Kta) asemamies (V 9) Mikko Johannes Akselila. 

i 

I 
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Korjauksena VT 36/81 ilmoitetaan, ett~ veturinl~mmitt~j~n (V 12) 
toimeen (Kv) on nimitetty tilap~iset veturinl~mmitt~j~t Lasse 
Erik Hietanen, Veijo Tapio Kannel, Hannu Ensio Kauppi, Esa Juhani 
Pajukari, Timo Jukka Tapani Sepp~l~, Lasse Antero Tontti ja Eero 
Herman Viinikka. 

vaihdemiehen toimeen (Tpe) junamiehet Aarne Olavi Kohonen ja Tauno 

Kalevi Moisander sek~ asemamiehet (V 10) Esa Olavi Moksen, {V 9) 
Kalle Viljam Rbnkola ja Kalle Santeri M~kinen, 

vaihdemiehen toimeen (Tl) junamies Mikko Kalervo Renko ja asemamies 
(V 9) Einari Sintonen, 
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vaihdemiehen toimeen (Pri) asemamiehet (V 9) Pauli Juhani Mustonen, 
Jarmo Pertti Kalervo J~~skel~inen ja (V 10) Olli Eino Johannes Kouhi, 

vaihdemiehen toimeen (Pej) asemamiehet (V 10) Esko Kaarlo Aukusti 

Porro ja (V 9) Veini Viljo Aapraham Helin, 

junamiehen toimeen (Pko) asemamies (V 10) Esko Olavi Luojum~ki, 

junamiehen toimeen (Tku) asemamiehet (V 9) Veikko Armas Kallionsivu, 
Antti Kustaa Ilmari Kivek~s, Vesa-Matti Sakari Kohonen, Usko Verner 
Koro, Raimo Kalervo Virta, Jukka Tapio Puustinen, Rauno Kalevi 
Sorjasaari, Kari Juhani Myllynen ja (V 10) Markku Kalervo Jaakola, 

toimistovirkailijan (V 11) toimeen (Vs) toimistovirkailija (V 9) 
Seija Helena Kinnari, 

asetinlaitemiehen toimeen (Sk) asemamiehet (V 9) Ossi Jaakko Vir
tanen ja Markku Jaakko Yli-Koivisto, 

junamiehen toimeen (Sk) ylim. trukinkuljettaja Heikki H~llstrom, 
asemamamiehet (V 9) Jaakko Eino Ensio Koivula, Kari Ilmari Per~l~, 
Martti Juhani Saarenp~~ ja Esko Oskari Luomaranta sek~ asemamiehet 
(V 10) Tapani Jaakko Tuomas Viitam~ki, Kalevi Ensio Kantola, Matti 
Jaakko Ahonen, Aarne Matias Lilja ja Heikki Eemil Honkola, 
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junamiehen toimeen (Hm) asemamies (V 9) Pentti Pasala, 

junamiehen toimeen (Kok) asemamies (V 9) Raimo Matias Palosaari, 

junamiehen toimeen (Mi) asemamiehet (V 10) Pentti Olavi Pulliainen ja 
Jukka Juhani Paakkinen, 

junamiehen toimeen (Kv) asemamiehet (V 9) Pauli Johannes Hokkanen 
Seppo Ensio Korhonen ja Harri Urho Olavi Lintunen sek~ asetinlait~
miehen toimeen (Kv) vaihdemies Timo Uolevi Konka, 

kondukt5orin virkaan (Var) junamies (V 13) Pentti Olavi R&is&nen, 

kuormausmestarin virkaan (Hl) asemamies (V 10) Paavo Antero Sepponen. 

Asemap~~llikon (V 23) virkaan (Llh) liikenneohjaaja (V 18) Lauri 
Emanuel Kangasniemi, 

toimistosihteerin (V 18) virkaan 
Salme Marianna Houni, 

toimistosihteeri (V 15) 

liikennemestarin (V 16) virkaan (Tl) ylim. liikennevirkailija Jukka 
Veijo Kalervo Vuolle, 

toimistosihteerin (V 15) virkaan (Pri) ylim. liikennevirkailija 
Sirpa Aune Aulikki M~kisalo, 

toimistosihteerin (V 15) virkaan (Tku) ylim. toimistovirkailija (V 11) 
Anni Hannele Hakam~ki, 

konduktoorin virkaan (Tpe) j&rjestelymestarit Kurt Johan Yngve Lund 
ja Erkki Johannes Lyytikk& sek& junamiehet Markku Kalevi Hursti, Alpo 
Leo Juhani Heikkil~, Aarno Kalevi Tammelin, Pekka Juhani Ahola, Heino 
Juhani Lemmetti ja Antti Tapio Lehtinen, 

konduktoorin virkaan (Tku) junamiehet Veikko Alvari Tanskanen, Leo 
Johannes Hynninen ja Jorma Ensio Heinonen sek~ kuormausmestari Esko 
Jouko Sepp~nen, 

konduktoorin virkaan (Pri) junamies Kauko Jalmari Ter~v~, 

toimistovirkailijan (V 9) toimeen (Tku) ylim. toimistovirkailija 
(V 8) Tiina Johanna Karlamaa-Lehto, 

junamiehen toimeen (Tpe) asemamiehet (V 10) Eino Olavi Hirvonen, 
Antti Sakari Simula, Jorma Kalervo Jokinen ja Seppo Kalervo 
Niittynen sek& asemamiehet (V 9) Eero Olavi Mattila, Antti Juhani 
Piisteri, Seppo Ilmari Savola, Pekka Lahti, Matti Kalevi Ahonniemi 
ja Harri Kalevi R&m~, 

junamiehen toimeen (Tl) asemamies (V· 10) Erkki Olavi Salo, 

liikennemestarin (V 17) virkaan (Pjm) ylim. liikennevirkailija (V 11) 
Timo Sakari Sinkkonen, 
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toimistosihteerin (V 15) virkaan (Hki) toimistovirkailija (V 11) 
Anna Riitta Nyste1~ ja ylirn. toimistovirkailija (V 11) Lasse .Erik 
Poys~, 
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j~rjestelymestarin virkaan (Hki) konduktoori Yrjo Johannes Haavisto, 

veturinkuljettajan virkaan (Lh) veturinl~itt~j~ (V 13) Jorma 
Antero Laine, 

veturinkuljettajan virkaan (Ri) veturinl~mrnitt~j~t (V 13) Timo 
Johannes Ilonen, Jorma Olavi Jauhiainen ja Reijo Sulo Kotonen, 

kuormausmestarin virkaan (Hki) asemamiehet (V 10) Markku Svante 
Peltonen ja (V 9) Helge Pirttilahti, 

konduktoorin virkaan (Kru) kuorrnausmestari Teuvo Iivari Linjala, 

konduktoorin virkaan (Lh) kuormausmestari Pekka Tapio Dufva ja 
junamies Pentti Kalervo Vaittinen, 

toimistovirkailijan (V 11) toimeen (Hki) toimistovirkailija (V 9) 
Irmeli Alisebeth Lahja Sainio, 

asetinlaitemiehen toimeen (Lh) kuormausmestarit Raimo Antero Sahlberg 
ja Toivo Ensio Lievonen, 

junamiehen toimeen (Ke) asemarnies (V 10) Arvo Valdemar Virtanen, 

junamiehen toimeen (Kr) asemamiehet (V 9) Timo Larsson ja Raimo 
Anselm Andersson, 

junamiehen toimeen (Lh) asemamies (V 9) Matti Juhani Pekkola, 

toirnistosihteerin (V 18) virkaan (Nrl) asemap~~llikko (v 19) Unto 
Johannes Ker~nen, 

liikenneohjaajan (V 18) virkaan (Lis) toimistosihteeri (V 18) Ari 
Tapio Kirjavainen, 

toimistosihteerin (V 15) virkaan (Jns) toimistovirkailija (V 9) 
Sirkka Liisa Anttonen, 

toirnistosihteerin (V 15) virkaan (Sl) toimistovirkailija (V 11) 
Mirja Helena Lehtikangas, 

toimistosihteerin (V 15) virkaan (Jns) ylim. toimistovirkailija 
(V 11) Minna Ruusu Maaria Raimoaho, 

asemap~~llikon (V 21) virkaan toimistosihteeri (V 18) Ukko Sakari 
Jussila, 

veturinkuljettajan virkaan (Jns) veturinl~itt~j~t (V 13) Risto 
Juhani Koponen, Jorma Olavi Pesonen, Erkki Tapani Havukainen, Hannu 
Oskari Rannanmaa, Kari Pekka Juhani Sorsa ja Pentti Tapani Lievonen, 

kuormausmestarin virkaan (Sl) junamies Ilrno Juhani Tynkkynen, 

konduktoorin virkaan (Jns) junamies Raimo Albert Nevalainen ja 
vaihdemies Pentti Ensio R~s~nen, 
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junamiehen toimeen (Jns) asemamiehet (V 9) Ve1i Antero Karttunen, 
Lauri Verner Kinnunen, Matti Juhani Toivanen ja Seppo Ka1ervo 
Samma1isto, 

vaihdemiehen toimeen (Jns) asemamiehet (V 9) Asko Y1ermi Iivanainen 
ja Toivo Martti Kinnunen, 

vaihdemiehen toimeen (Lis) asemamies (V 10) Arvo Ansio To1vanen, 

y1imaaraiseen a1emman pa1kkaluokan 1iikennetarkastajan (V 22) toimeen 
(Hki) a1emman palkkaluokan liikennetarkastaja (V 21) Erkki Einari 
Reiman, 

toimistosihteerin (V 15) virkaan (Lh) ylim. toimistovirkai1ija (V 11) 
Liisa Helena Vertanen ja tilap . toimistovirkailija Juha Kalervo 
Holkki, 

toimistosihteerin (V 15) virkaan (Mi) toimistovirkailija (V 9} Maija 
Marita Hypponen, 

konduktoorin virkaan (Kv) junamiehet Risto Juhani Makela ja Simo 
Antero Harju seka vaihdemies Into Juhani Sorsa. 

EROJA 

H a 1 1 i n t o - o s a s t o vahtimestari Johan Maunu Saarinen. 

T a 1 o u s o s a s t o toimistosihteeri (V 20) Eila He1lin Saarnisto. 
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RAUTATIEHALLITUKSEN KKYTETT~V~KSI OSOITETUISTA M~~R~RAHOISTA 

JAETTAVAT AVUSTUKSET V. 1982 

Kaikkia niit~ rekister~ityja rautatielaisyhdistyksi~ , jotka ha

luavat tulla osallisiksi j~ljemp~na mainittuihin tarkoituksiin 

varatuista avustusm~ar~rahoista , kehoitetaan jatt~ma~n rautatie 

hallitukselle osoitetut tarkoin perustellut hakemuksensa rautatie 

hallituksen kirjaajalle viimeista~n maaliskuun 1 p~ivana 1982 . 

Avustuksia voidaan hakea 

vapaa- ajan henkisten ja taiteellisten kulttuuriharrastusten 

seka kristillisen ja raittiustyon tukemiseen , ja 

varsinaista lepo - ja lomakotitoimintaa harjoittavien , kaikille 

rautatielaisille palveluksiaan tarjoavien rautatielaiskunnan lepo

kotien tukemiseen . 

Hakemuksista tulee ilmeta , mista maararahasta avustusta haetaan 

ja niihin tulee liittaa kaikki rautatiehallituksen sosiaalijaostos 

ta saatavien hakemuslomakkeiden edellyttamat liitteet . Myohasty 

neet hakemukset voidaan jattaa huomioonottamatta . Tarvittaessa 

saadaan hakemuksia em . ajankohdan jalkeen kuitenkin taydentaa ti 

linpaatosten , tilintarkastajien lausunnon yms . osalta . 

Avustusta saavien yhdistysten tulee noudattaa kaikkia niita eh

toja ja maarayksia , joista hakemuslomakkeen yhteydessa jaettavissa 

hakemuksen laatimisohjeissa ja valtioneuvoston 2 paivana syyskuuta 

1965 antamissa valtionavustuksia koskevissa yleismaarayksissa 

(A 490/65) on mainittu . (Hlo 497/154/81, 8 . 9 . 1981) VT 42/81 

AVUSTUSTEN MY~NT~MINEN RAUTATIEL~ISILLE LOMANVIETTOA VARTEN 

v . 1982 

Rautatiehallitus on paattanyt , etta vuonna 1982 lomanviettoavus 

tuksia myonnetaan maararahan puitteissa hakemuksesta rautatielai 

sille , jotka perheen paaasiallisina huoltajina ovat virantoimituk

sessa sattuneesta tapaturmasta tai sairaudesta toipuvina , suuriper 

heisina , yksinhuoltajina , tms . syista virkistavan loman tarpeessa 
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ja joilla lis~ksi taloudellisen asemansa vuoksi on muutoin vaike 

uksia perhelomanviettonsa j~rjest~misess~ . Aikaisemmin rautatie 

hallitukselta lomanviettoavustusta saaneille voidaan avustusta 

myont~~ vain poikkeustapauksessa . Avustusta myonnet~~n vahinta~n 

7 vrk : n pituisen loman, rautatiel~isyhtymien omistamien lomanviet 

topaikkojen taysihoitomaksuihin lomanviettopaikan laskun mukaan : 

1) rautatiel~iselle , jolla on lomanviettopaikassa mukanaan v~hin 

taan kolme perheenjasent~, enint~~n 1 600 markkaa , 

2) rautatiel~iselle, jolla on lomanviettopaikassa mukanaan v~hin

taan kaksi perheenjasenta, enintaan 1 200 markkaa, 

3) rautatielaiselle , jolla on lomanviettopaikassa mukanaan yksi 

perheenjasen, enintaan 800 markkaa , ja 

4) rautatielaiselle, joka on lomanviettopaikassa yksin, enint~~n 

400 markkaa . 
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Perheenjasenill~ tarkoitetaan puolisoa ja alle 16 - vuotiaita l apsia . 

Hiekkaniemen lomakyl~ssa tapahtuvaan lomaviettoon myonnetaan kui 

tenkin eninta~n vain 1 000 markkaa . 

Avustuksista suoritetaan veron ennakkopid~tys . 

Rautatiehallitus maksaa avustuksen lomakodille tai vastaavalle , 

eik~ siis avustuksen saajalle . Kunkin lomanviettoavustuksen saa

jan on lomanviettopaikan esittaman laskun ja avustuksen erotus mak 

settava lomanviettopaikkaan k~teisella . Avustuksen hakemiseen on 

kaytettava t~man VR Virallisien Tiedotuksien liitteena olevaa tai 

vastaavan kaavan mukaista lomaketta , mika on huolellisesti taytet 

tava ja jonka asianomaisen esimies lausunnollaan varustettuna 1~ 

hettaa rautatiehallituksen sosiaalijaostoon talvi - ja kevatlomien 

osalta ensi tilassa ja viimeistaan tammikuun 15 paiv~an 1982 men 

ness~, myohemmin pidettavien lomien osalta maaliskuun 1 paivaan 

1982 mennessa . 

Lomapaikkavarauksesta on jokaisen itse huolehdittava kunkin loma

paikan antamien ohjeiden ja maaraysten mukaan. 

Rautatielaisjarjestojen lomanviettopaikat : 
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Rautuki Oy : n Lorna - ja kurssikeskus Asteli Vuokatilla, l~hell~ 

Ladun seisaketta , ja Pelkosenniernen lorna- ja retkeilykeskus 
Pyh~j~rvell~ (Pyhatunturi) n . 55 krn Kernij~rven asemalta sek~ 
Hiekkaniernen lornakyl~ Vuokatissa, n. 2 krn Vuokatin asernalta . 

Rautatielaisten Lepokotiyhdistys r . y : n lepokoti Kanervala 
S~rkisalossa, n. 25 km Pernion asernalta . 

VR Konduktooriyhdistys r . y : n lepokoti Rantalinna Ruokolahdella , 

n . 14 krn Irnatran asernalta. 

Veturirniesten Liitto r . y : n lepokoti Pyysalo Kangasalla, n . 3 km 

S~yn~jarven seisakkeelta tai 6 krn Suinulan asernalta. 

Svenska Karnratforbundet vid Statsj~rnvagarna r.f : n lepokoti 
SolgArden Hangossa, nk . Kylpyl~n puistossa ja 

Rautatielaisten Kristillinen Yhdistys r . y : n kes~koti Rautiala 

Vesilahdella , n. 25 krn Tarnpereelta . 

Kautta vuoden ovat avoinna vain Vuokatin ja Pyhatunturin lorna

keskukset ja Hiekkaniernen lornakyl~ . 

Hiekkaniernen lornakylass~ kautta vuoden ja Pyh~tunturin lornakes 

kuksessa 15 . 10 . - 15 . 2 . valisen~ aikana oleskelu tapahtuu itse 

palveluperiaattein . Molernmissa on keittornahdollisuudet sek~ tar

vittava astiasto . Lakanoita on saatavissa lornakeskuksista . 
Omien lakanoiden k~ytto rnahdollista . - Pyhatunturin lornakeskuk 

sessa on yhteisrnajoitus hirsirnokeissa . 

( Hlo 497/154/81 , 8 . 9.1981) VT 42/81 
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TERVEYDENHUOLTOKULUJEN KORVAAMINEN 

Terveydenhuo1toku1ujen korvausanomuksia 1ahetetaan ede11een virhee1 -

1isesti rautatieha11ituksen terveydenhuoltojaostoon. 
Korvausanomukset kasite1laan nykyisin rautatieha11ituksen sosiaa1i
jaostossa, jonne ne tu1ee suoraan 1ahettaa. 

Kasittelijan osoite on rautatieha11itus, sosiaalijaosto, huone 1106 . 

(S1t n:o 297/151/81, 6.10.1981) VT 42/81 

RAHTILUOTTO 

Rajattoman 1uotto-oikeuden kaiki11a 1iikennepaikoi11a omaavien 

asiakkaiden 1uette1osta poistetaan seuraavat asiakasnumerot : 

612580 
612614 

612622 

612648 
612671 

612697 

612713 
612739 

653592 

691816 

OTK:n Lihanja1ostustehdas 

OTK:n Lihanja1ostustehdas 

OTK:n Lihanja1ostustehdas 
OTK:n Lihanja1ostustehdas 

Keskusosuus1iike OTK/Norbest 

OTK:n Lihanja1ostustehdas 

OTK:n Li~anja1ostustehdas 
OTK:n A1ueteurastamo 

OTK:n Iisa1men Jake1ukeskus 

Sosiaa1iministerion a1aiset valtion 
viranomaiset 

(T1t 923/24/81~ 7.10.1981) VT 42/81 

PANKKIKORTTI 

Lisase1vennyksena pankkikorttien kaytosta i1moitetaan, etta pankki 

kortin kaytosta ei perita Va1tionrautatei1la kasittelymaksua . Hyvak 

syttaessa pankkikorttimaksu1omake maksuva1ineeksi on siihen vaadi tta

va asiakkaan nimikirjoitu£. Mitattomiksi tu1leet pankkikorttimaksu1o
makkeet havitetaan. 

(Nro Tlt 760/233/81, 2 .10.1981 ) VT 42/81 
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PEITTEIDEN YM . KUORMAUSAPUV~LINEIDEN PALAUTUS 

Peitteiden ym . kuormausapuv~lineiden palautuksia varten on valmistunut 

saate VR 1907 jota on tilattavissa painatusjaostosta. Saate on 4-osai 

nen ja sill~ hoidetaan palautukset joista on sovittu rahtisopimuksissa 

tai - p~at6ksissa tai palautuksista on sovittu TS : st~ poikkeava hinta 

ja siit~ on annettu kirjelm~ . 

Saatteen t~ytt~~ valmiiksi tavaran l~ht6asema ellei ole sovittu, ett~ 

l~hett~ja t~ytt~~ saatteet . 

Saatteeseen merkit~~n - muiden merkint6jen lis~ksi - sen sopimuksen , 

p~~t6ksen tai kirjelm~n numero , miss~ palauttamisesta on sovittu . 

Jos on kysymyksess~ maksullinen palautus ker~~ alkuper~inen l~ht6asema 

saatteet kuukausittain ja laskuttaa rahdinmaksajaa tulojen kuitilla. 

Tarvittaessa voidaan n~m~kin maksut ohjata vuosirahtisopimukseen merkit 

sem~ll~ kuittiin sopimusnumero . 

Saatteen kulku palautuksia hoidettaessa on seuraava : 

- tavaran l~ht6asema leimaa t~ytetyst~ saatteesta osan 4 joka j~~ 

tavaran l~ht6asemalle 

- osat 1- 3 seuraavat rahtikirjan mukana tavaran m~~r~asemalle missa ne 

annetaan tavaran vastaanottajalle 

- tavaran vastaanottajan palauttaessa kuormausapuv~lineet j~~ palaut 

tajalle osa 3, ja palauttavalle asemalle osa 2 

- palautus hoidetaan osalla 1 johon palautuksen vastaanottajalta otetaan 

kuittaus ja osa ja~ asemalle 

- osa 4 annetaan palautuksen jalkeen tavaran l~hettajalle . 

Nailla ohjeilla kumotaan samaa asiaa koskevat ohjeet , jotka on annettu 

kirjelmalla n : o Mt 31322/640/81, 19 . 02 . 1981 . 

(N : o Mt 31322/640/81, 5 . 10 . 1981), VT 42/81 . 
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AVOIMIA VIRKOJA JA TOIMIA 

Rautatieha11ituksen tietokonetoimiston pa1ve1ukseen otetaan vuoden 1982 

a1kupuo1isko11a ty5sopimussuhteeseen atk-suunnitte1ijoiksi/ohje1moijiksi 

kou1utettavia henki1oita. Hakijoi1ta ede11ytetaan vahintaan kolmen (3) 

vuoden pituiseen pa1ve1uun perustuvaa Va1tionrautateiden tuntemusta tai 

atk-a1an peruskou1utusta. Hakemukset, joiden tu1ee sisa1taa 1yhyt se1os

tus aikaisemmasta toiminnasta, ote nimikirjasta, virkatodistus tai vas

taava seka ja1jennokset kou1u-, opinto- ja tyotodistuksista, tu1ee pa1k

katoivomuksineen 1ahettaa rautatieha11ituksen ta1oustoimistoon 30.10.1981 

mennessa. Hakemusten perustee11a va1ittavat henki1ot kutsutaan psyko1o

gian ryhman jarjestamiin atk-suunnitte1ijoiden sove1tuvuuskokeisiin He1-

sinkiin 12.11~13.11.1981. Lahempia tietoja antavat: tietokonetoimistossa 

sup Yrjo Sokka puh. 911/2171 seka 1kt Erkki Paasikangas puh. 911/2179. 

Insinoorin virka (V 27) toistaiseksi Pieksamaen 1iikennepiirissa 

(kunnossapitoasiat). Rautatieha11ituksen paajohtajal1e osoitetut 

kirja11iset hakemukset on toimitettava rautatieha11ituksen kirjaamoon 

viimeistaan 11. paivana marraskuuta 1981 ennen viraston aukio1oajan 
paattymista. 

~o~eins in66rin (S 15) sooimuspa1kkainen vi ~~R tlytettavlna rautatie 

hallltuKsen koneosastol1a . Kirjalliset ilmoittautumiset ko . virkaan 

pyydetaln koneosaston johtajal1e osoitettuna toimittamaan rautatie

ha1lituksen kirjaamoon 16 . 11 . 1981 mennessa ennen viraston au~io1o 

ajan palttymista . 

Ko. virkaan nimitetty tullaan sijoittamaan toistaiseksi slhkoteknil 

liseen toimistoon . Tiedusteluihin virkaan ilmoittautumista silma1la 

pitaen vastaa yi H Korvo1a, puh . 2470. 
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NIMITYKSIA 

K o n e o s a s t o : insin~~rin virkaan (V27) vs.ylim.ins Jarmo 
Eino Antero Suominen ja insin~~rin virkaan (V25) vt.ins Veikko Uo
levi Rusanen (Psl knp), toimistovirkailijan toimeen (V11) tvirk 
Raija Marjatta Naveri (Hy knp), piirtajan toimeen (V14) vt.piirt 
Irma Aulikki Helin (RH/Ktt), ylimaaraiseen alemman palkkausluokan 
liikennetarkastajan toimeen (V26) ap lkt Rauno Johannes Surakka 
(RH/Koy), ylimaaraiseen toimistosihteerin toimeen (V20) tsiht Rai
li Terttu Sinikka Skogster (RH/Koy), ylimaaraiseen toimistosihtee
rin toimeen (V16) ylim.tvirk Liisa Marjatta Afeldt (RH/Koy), yli
maaraiseen teknillisen apulaisen toimeen (V16) ylim.piirt Siiri 
Marjatta Sela (RH/Stt), ylimaaraiseen teknillisen apulaisen toi
meen (V16) piirt Marja-Liisa Tuulikki Hyvarinen (RH/Ktt), ylimaa
raiseen toimistovirkailijan toimeen (V13) ylim.tvirk Ritva Kyllikki 
Varjonen (Tku .knp) seka ylimaaraiseen toimistovirkailijan toimeen 
(V11) ylim.tvirk Kaisa Liisa Lindqvist ja Ritva Anneli Nurmi (Tku knp). 

EROJA 

K o n e o s a s t o : yliteknikko Viljo Hemming Aaltonen toimisto
sihteeri Helmi Kaarina Hurri, koneinsin~~ri Eino Clavi Saloranta. 
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Liite VT 42/81 T~ytett~v~ mieluimmin koneel l a 
tai tekstaten ja toimi tettava 
RH : n sosiaalijaostoon asian
omaisen esimiehen toimesta . 

Lomanviettoavustusanomus 

1 . Anojan t~ydellinen nimi ............... . ...... . ............... . 

2 . Syntym&aika .... / ... . 19 ... 

3 . Virka , toimi tai ammatti ..................................... . 

4 . Toimipaikka .............................. puh : .............. . 

5 . Ollut VR : n palveluksessa alkaen vuodesta .... yht ...... vuott a 

6 . Perhesuhteet : naimisissa , yksinhuoltaja , perheeton1 ) 

7 . Perheen paaasiallinen huoltaja ............................... . 

8 . Puolison nimi ........•........................................ 

9 . Last en nimet j a ilit : ......................................... . 

10 . Minulle ja perheelleni on varattu ........................•.... 
(lomapaikan nimi ) 

· lomapaikasta ... hengen huone ... / ... - ... / ... 19 v~liseks i 

aj a ks i ... vuorokaudeksi . 

11 . Lomapaikkaan otan koko ajaksi mukaan vaimoni/mieheni1 ) ja lap -

sistani : .......................................... · · · · · · · .... . 

12 . Aikaisemmin en ole saanut/olen saanut lomanviettoavustusta Val 

tionrautateiltli1) 

13 . Aviopuolisoni ei ole saanut/on saanut lomanviettoavustusta Val 

tionrautateiltli1) 

14 . Anomukseni perusteluiksi haluan esittlili seuraavaa : ...........• 

1) Tarpeeton yl iviivataan 
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.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . , .... pna kuuta 19 ... 

anojan allekirjoitus 

tarkka osoite 

Samalla kun todistan kohdissa 1- 10 mainitut tiedot oikeiksi , kat 

son anojan lahinna virantoimituksessa sattuneesta tapaturmasta, 

sairaudesta toipumiseksi, erityisen tyorasituksen, suuriperhei 
syyden2) 

vuoksi olevansa lomanviettoavustuksen tarpeessa . 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ' .... pna ............ kuuta 19 ..• 

esimiehen allekirjoitus 
(virkaleima) 

2) Korostettava syy alleviivattava ja merkittava tarkasti esimie
hen lausuntoon 

Paikanvarausosoitteet: 
- VUOKATIN LOMA - JA KURSSIKESKUS ASTELI, HIEKXANIEMEN LOMAKYL~ JA 

PYH~TUNTURIN RETKEILYKESKUS : 
varaukset kirjallisesti os . Vuokatin lorna- ja kurssikeskus, 
88610 Vuokatti , puh . VR 991/376, y Sotkamo 986/60 071 tai 60 072. 
Pyhatunturi puh . 992/52141. 

- RANTALINNA: 
ennen 1.6.1982 isannoitsija Eino Kallionpaa , puh . Toijala 
937/22682 , jalkeen 1 . 6 . 1982 puh. Ruokolahti 954/41029 

- PYYSALO: 
ennen 1 . 6 . 1982 isannoitsija Rauni Kairimo, puh. Tampere 931/ 
652 593 , jalkeen 1.6 . 1982 puh . Tampere 931/762 314 

- KANERVALA: 
ennen 1.6.1982 isannoitsija S . Kantanen , puh . Helsinki 90/ 
832 237 (iltaisin) tai 90/155 2030 (paivisin) , jalkeen 1 . 6 . 1982 
puh. Pernio 924/824 419 

- SOLGARDEN : 
ennen 1 . 6 .1 982 isannoitsija Bruno Viitanen , puh . Hanko 911/ 
82 467, jalkeen 1 . 6.1982 puh. Hanko 911/81 481 

- RAUTIALA : 
RKY:n toimisto , puh . Helsinki 90/655 245 tai kesaaikana puh . 
Vesilahti 931/78 065 
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TYtlSUOJELU- VAALIT 

1 . Vaa1iaika 

Va1tionrautateiden tyosuojelun yhteistoimintasopimuksen 2 §:n 6 - 8 

kohtien mukaisten yhteistoimintaelinten nykyinen toimikausi paattyy 

joulukuun 31 paivana 1981. Seuraavaksi toimikaudeksi vv . 1981- 1983 

va1ittavien yhteistoimintaelinten vaalit on sovittu pidettavaksi seu

raavasti: 

1 . 1 Marraskuun 17 - 18 paivien valisena aikana suoritetaan tyosuoje-

1uva1tuutettujen , varava1tuutettujen (2) seka tyosuojelutoimikuntien 

tyontekija- ja toimihenkiloryhmien edustajien ja heidan varamiesten

sa (1) vaalit ja 

1 . 2 30.11. - 4 . 12 . 1981 valisena aikana ede11a mainituissa vaaleissa 

valittujen tyosuojeluvaltuutettujen toimesta tyopaikoittain henkilo 

kuntajarjestojen antamien ohjeiden mukaisesti tyosuoje1uasiamiesten 

ja heidan varamiestensa (1) vaa1i . 

2 . Tyonantajan edustajat 

Tyonantajan tulee puolestaan nimeta edustajansa varamiehineen (1) 

tyosuojelun yhteistoimintasopimuksen 1 §:n 2 kohdan mukaisesti tyo 

suojelutoimikuntiin huomioon ottaen tyosuoje1un va1vonta- asetuksen 

21 § : n saados , jonka mukaan yhden tyosuoje1utoimikunnassa olevan 

tyonantajan edustajan tu1ee olla tyosuoje1upaallikko . 

3 . ~anestysliput ja - ilmoitukset 

Vaa1eissa kaytettavat aanestysliput (A ja B) tyosuojeluva1tuutetun 

ja varavaltuutettujen valitsemista varten seka aanestysliput (C ja D) 

tyosuojelutoimikunnan jasenten ja varajasenten va1itsemista varten , 

samaten kuin vaa1i - i1moitukset (E , F ja G) on ti1attava Va1tionrauta

teiden painatusjaostosta . Naiden jakelusta seka vaaleissa tarvitta

vien henki1o1uetteloiden jarjestamisesta vaalilautakunnil1e vastaa

vat tyosuojelupaa11ikot. 

4 . Vaalitoimikunnat 

Vaalitoimituksen kaytannon jarjestelyista , valvonnasta ja tulosten 

laskemisesta seka vaa1itoimikuntien valitsemisesta vastaavat yhteis 

toimintasopimuksen al1ekirjoittaneiden jarjestojen paikal1iset ala-



- 3 -

osastot ja yhdistykset p~aj~rjestojen antamien ohjeiden mukaisesti . 

Vaalitoimikunnan tulee ella v~hint~~n kolmej~seninen ja sen tulee 

valita itselleen puheenjohtaja . 

5. Ilmoitus vaaleista 

43 

Vaalien ajasta ja paikasta on sovittava ennakolta tyonantajan kanssa 

ja niist~ on ilmoitettava tyo - ja tyoskentelypaikalla nahtav~ksi ase 

tettavalla ilmoituksella (lomake E) tai muulla koko tyo - ja tyosken

telypaikan henkilostolle toimitettavalla tiedonannolla vahintaan 14 

vuorokautta ennen- vaaleja . Tyonantajan on sallittava henkiloston 

kayttaa maksutta tyonantajan hallinnassa olevia tarkoitukseen sovel 

tuvia tiloja vaalien toimittamiseen. Vaalit on jarjestettava siten , 

etta kaikilla tyo- ja tyoskentelypaikan henkilostoon kuuluvilla on 

mahdollisuus osallistua niihin . Vaaleista ei saa aiheutua tarpeet 
tomasti hairiota tyo - ja tyoskentelypaikan toiminnalle. 

6 . Vaaliluettelot 

Tyonantaja laatii ja antaa vaalitoimituksia varten tyopaikan henki 

lostoluettelot , erikseen toimihenkilo - ja tyontekijaasemassa olevi s 

ta . Luetteloissa mainitaan kaikki tyopaikan henkilot lukuun ottamat 

ta niita , jotka tyonantaja nimeaa edustajikseen tyosuojelutoimikun 

taan tai joiden on asemansa puolesta katsottava kuuluvan mainitun 
tyopaikan johtoon . 

7. Ehdokasasettelu 

Tyosuojeluvaaleissa on vapaa ehdokasasettelu . Tyosuojeluvaltuutetuk

si ja varavaltuutetuksi seka toimikunnan jaseneksi voidaan valita 

ainoastaan Valtionrautateiden tyosuojelun yhteistoimintasopimuksen 

2 §:ssa mainitussa tyopaikassa tyoskenteleva henkilo. Ehdokkaiden 

nimet on kirjallisesti ilmoitettava vaalitoimikunnalle 14 vuorokaut 
ta ennen vaalitoimitusta . 

8. ~anestaminen 

Vaali suoritetaan enemmistovaalina suljetuin lipuin merkitsemal la 

ehdokkaiden nimet aanestyslippuun. Tyosuojeluvaltuutetun vaalissa 
aanestetaan samalla kerralla yhta henkiloa tyosuojeluvaltuutetuksi 
ja kahta henkaloa varavaltuutetuksi . 
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Tyosuoje1utoimikunnan j&senten ja varaj&senten vaalissa on a&nesta

jal1e i1moitettava, montako ehdokasta han saa enint&an &&nestaa. 
~anestys1ippuun saadaan merkit& yht& menta nime& tyosuojelutoirnikun

nan varsinaiseksi kuin varajaseneksikin. 

9. Tyosuoje1uasiamiesten vaa1it 

Tyosuoje1uasiamiesten vaa1eissa noudatetaan soveltuvin osin ede11a 

o1evia seka va1tion tyosuoje1un yhteistoimintasopimuksen toimeenpano

ohjeissa o1evia vaa1iohjeita. Vaa1it suoritetaan va1ituiksi tu11ei
den tyosuoje1uva1tuutettujen toimesta Va1tionrautateiden tyosuojelun 

yhteistoimintasopimuksen a11ekirjoittajajarjestojen myohemmin anta

mien yksityiskohtaisten ohjeiden mukaisesti . Vaa1eissa kaytettavan 

aanestys1ipukkeen jakamisesta vastaavat tyosuoje1upaa11ikot . 

10. Vaalin tu1os ja i1moittaminen 

10.1 ~anestysajan paatyttya vaa1i1autakunta 1askee aanestystu1okset 

ja tekee vaa1eista poytakirjat vahvistaen ne a11ekirjoituksi11aan. 

Tyosuoje1uva1tuutetuksi tu1ee tyosuoje1uva1tuutettujen vaa1issa eni 

ten aania saanut henki1o. Varava1tuutettujen vaa1issa eniten aania 
saanut henki1o on ensimmainen varava1tuutettu ja vaa1issa toiseksi 

eniten aania saanut toinen varava1tuutettu . ~anten mennessa tasan 

ratkaistaan vaalitu1os arval1a. 

10 . 2 Vaa1itoimituksesta laadittavaan poytakirjaan merkitaan vaa1in 

toimittamisaika ja - paikka , vaa1iin osa1listuneiden 1ukumaara, aani 

oikeutettujen 1ukumaara seka kaikkien vaa1eissa aania saaneiden ni

met ja aanim&arat. Poytakirja asetetaan tyopaika11e nahtavaksi. 

10 . 3 Vaalitoimikunta ilmoittaa vaa1ien tu1okset tyonantaja11e kirjal -

1isesti seka va1ituiksi tu11eille henki1oil1e ja tyopaikan henki1os

tol1e i1moituslomakkee11a F tai G. Poytakirjan ja ilmoitus1omakkei 

den ma11it ovat va1tion tyosuoje1un yhteistoimintasopimuksen toimeen
pano- ohjeiden liitteessa . Tyopaikan tyosuoje1upaa11ikon on i1moitet

tava tyosuoje1uhenki1orekisterin muutokset tyosuoje1ujaostol1e Va1 -
tiokonttorin tyosuojelu1omakkei11a B ja C seka VR:n 1omakkeel1a 

VR 2909.4 . 

10 . 4 Vaa1ia koskevat erimie1isyydet ratkaistaan asianomaisten tyosuo

jelun yhteistoimintasopimuksen a11ekirjoittajaosapuo1ien antamien oh
jeiden mukaan . 

~lt n : o 435/152/81, 14.10 . 1981) VT 43/81 
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lYUSUOJEl.l.W I'HTElSTOIML~TASIPII'UISEN M..JKAISET TY09..0JELUTOIM!I(U.W.T JA TYOSUOJEUNALTWTETUT 

TyUsuojo luto imikunoon kokoonpeno TyDsuojaluval tuutatut 

r~14U. .. )o..] JLsGnluku RL VI'L RVL 1/RT Liik.elua Varikko Reta~elua 1'\.iut (knp, .,.. etk, N'S) 

RL RVL VI'L RL RVL RL 1/RT RL RVL 1/RT Huan. 

Helsinki - RH 8 2 . 3 1 " " " " - - - - 1 1 
11alsinkt 12 4 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1•1 (a.!ihkilalue) 
Paslla knp 12 6 " 2 1 " - - - - - . 1 1 1 
1\ei"a\\a 4 2 - 1 - 1 1 . - . 1 1 
R!ihlm.'lki 12 4 2 2 1 1 1 1 1 - 1 1 
t1Lincenliuna 4 2 - 1 " 1 1 " - . - -
Lahti 8 3 1 1 1 1 1 1 - - 1 1 
Karjaa 8 3 1 1 1 1 1 1 - . 1 1 
Hyv lnklia knp 12 6 - 2 1 - - . - - " - 1 1 1 
Hyvlnl<liil stk 4 2 - . 1 - . - - - " - 1 1 (sihk8t yilkun• 

Kouvola 12 4 2 2 1 1 1 1 1 . 1 1 1 1 1•1 ( s!ihk8elua) 
Lappeenranta 12 5 1 2 1 1 1 1 - - 1 1 
lmatra 12 4 2 2 1 1 1 1 1 - 1 1 
Mik""li 6 3 1 1 1 1 1 - - - 1 1 
Kotka 12 5 1 2 1 1 1 1 " - 1 1 
Va i nikkala - - - - - 1 1 - - . - -
l':.ai pi ainen 4 3 - - - 1 - - - - - . Kiskohi tsa""' 
Hanina 6 3 1 1 1 1 1 1 - . -
Td'Tpere 12 4 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1•1 ( s 8hk8a l ua) 
runw 12 4 2 2 1 1 1 1 1 - 1 1 1 1 
Turku kflJ 6 4 " 1 1 - - - - - - - 1 1 1 
loijal• 8 3 1 1 1 1 1 1 . . 1 1 
Rauno 4 1 1 1 1 1 1 - - 1 1 (Pllrkeno rel 
Pori 6 3 1 1 1 1 1 1 1 " 1 1 
lkJ~~ki 6 3 1 1 1 1 1 1 1 " 1 1 
Orivasi 4 2• " 1 - 1 1 - - - 1 1 

~uinSjoki 12 4 2 2 1 1 1 1 1 - 1 1 1 1 1• 1 ( sfhkaalue) 
Vaasa n knp 4 1 - 1 1 " - " " - " 

~ } 
1 1 1 

Vaasa 6 3 1 1 1 1 f 1 " - 1 
Pieta~ari 6 3 1 1 1 1 1 " - - 1 (Seln.Ojoki I 
1\ok.kola 12 4 2 2 1 1 1 1 1 - 1 1-
Ylivl""ke 6 3 1 1 1 1 1 1 - - 1 1 

~lu .12 4 2 2 1 ' 1 1 1 - 1 1 1 1 1• 1 (alhk&slue) 
r.OTit 8 3 1 1 1 1 1 1 1 - 1 1 
Rovaniuni 8 3 1 1 1 1 1 1 - - 1 1 
~unljliiV> 6 J 1 1 1 1 1 1 - - 1 1 
Tornio 4 2 " 1 " 1 1 - - - •f 1 
tlaahe - " - " " 1 1 " - " 1 1 (Ruukkil 

Piw&nakl 12 4 2 c 1 1 1 1 1 " 1 1 1 1 1•1 (slihk8a lua) 
P l glc.i.:ir.dki kfl) 6 4 - 1 1 • " - " - - " - 1 1 1 
.1yvbskyl3 12 4 2 2 1 1 1 1 1 - 1 1 
.Q,...kos,i 4 2 - 1 " 1 1 " " - 1 1 (Suo!ahtil 
'Jdfi...luS 1 1 1 1 - 1 1 " " - 1 1 
1'\.uopio 3 1 . 1 1 " 1 1 1 1 - 1 1 
~ ... opio knp 8 4 - 1 1 - " -. " - 1 1 1 
ll!ld!ml 8 3 1 1 1 1 1 1 1 - 1 1 
Mjaani 12 4 2 2 1 1 1 1 1 - 1 1 (Ken t ianilki 
.l'lnn;nsaari ra " - - - - - " " - - 1 1 

Joe~uu 12 4 2 2 1 1 1 1 1 - 1 1 1 1 1•1 (sl!hkilel ua) 
Lieksa e 3 1 1 1 1 1 " " - 1 1 
V1inijiirv1 ra " " - - - " " - - 1 1 
Sdvonlil"lna 8 J 1 1 1 1 1 1 " - 1 1 
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1498 . 21 kp1 
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LUETTELO VR 2625 

A4L Vuorotau1u piiri- /a1uetaso 

A4 ATK- ja tekstinkasitte1y1aittei
den seka painoa1an koneiden ja 
kopiokoneiden hankinnat 

A4 

A4 

Irtaimen omaisuuden myynti 

Huutokaupan jarjestaminen 

1538 

1659 

1938 

poistetaan 

kp1 A4 

1h/100 A4 

U1komaisen kokouksen se1oste 

Liite rahdittomaan rahtikirjaan 

2619 poistetaan 

2753 poistetaan 

Pm 1p 

Tmt 

Tmt 

Tmt 

H1t 

U1h 

2753-11.0 kansio A4 Rautatiesi1tojen suunnitte1uohjeet Rkt 

2753-21.0 kansio A4 

2753-31.0 kansio A4 

2976 

3245 

3302 

3311 

3728 . 1 

1h/50 A5L 

poistetaan 

1h/100 1/2 A4 

kp1 A4 

kp1 A3T 

3742 poistetaan 

3820 

3947 . 3 

4092 

4155 

4340 . 13 

4437 

4443 

4480 

4847 

5034.1 

5034 . 2 

5034 . 3 

50 34 . 4 

5051 

poistetaan 

j 1- 1 A4 

poistetaan 

1h/100 A4 

nide A4 

poistetaan 

1tJ/50 A4 

poistetaan 

kp1 260x203 

kp1 A3L 

kp1 A3L 

kp1 A3L 

kp1 

kp1 

A3L 

A3L 

Rautatiesi1tojen rakentamis- ja 
va1vontaohjeet (ent . 2753 . 2 . 0) 

Rautatiesi1tojen kunnossapito 
ohjeet 

Matkamaarays ja matkaennakon to 
site 

Resepti1omake 

Ortho - Rater nakoseu1a 

A1uevuokrasopimus, piiriha11into 

Tarjouspyynto , rata- set 

Luottotositteiden saate 

Henki1ovaunu t , t e1i t 

La : n erikoisvaunuti1anne 

Rkt 

Rkt 

T1t 

Thj 

Thj 

Yt 

Tmt 

T1t 

Kpt 

Lt 

Veturimiesoppi1askortti , 1p , vise . Het 

VK - 1ahetysten paatietue Tkt 

VK - 1ahetysten aputietue Tkt 

1 - ja 2- osat Tkt 

Kuitit (rahtikirjojen 1isayskortti)Tkt 

Koodaus1omake Tkt 

Sisa11o1taan uusitut painotuotteet: 

3777.52 Peitteiden ym . kuormausapuva1ineiden pa1autukset 

(H1o 129/55/81, 12.10 . 1981) VT 43 / 81 
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VAROKAA JUNAA - ohjeet 

Uusitut Varokaa junaa - ohjeet turva1lisuusmiehen ja resiinan kay
t5sta ovat va1mistuneet ja otettu kaytt55n. Ohjevihkoa (VR 5223) 
saa ti1ata VR :n painatusjaostosta Hyvinkaa1ta . Vanha painos pois 

tetaan kayt5sta ja havitetaan. 

(N : o S1t 436/152/81, 14 . 10 . 1981) VT 43/81. 

POHJOISMAINEN VAUNUKUORMATARIFFI (NGTV 9760) 

43 

Pohjoismaiseen vaunukuormatariffiin 9760 i1mestyy 1isa1ehti n : o 18 . 

Lisa1ehti sisa1taa Ruotsin/Norjan NET- osuuden rahdin korotuksen (n . 6 %) . 
Li sa1ehti tu1ee voimaan 1.11 . 1981 . 
Painat usjaosto suorittaa 1isa1ehden jakelun . 

(Mt 13 . 10 . 81) , VT 43/81 . 
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TARIFFIEN KOROTUS 1.1.1982 

Asetuksella n:o 660, joka on annettu 25.9.1981, on vahvistet
tu rautatietariffien korottaminen ja muutokset. Edell~ sanot
tuna p~ivan~ annetulla asetuksella n:o 661 on vahvistettu 
p~~kaupunkiseudun vyohyketariffin korottaminen. Korotukset 

ja tariffimuutokset tulevat voimaan 1.1.1982 lukien. Rauta

tiehallitus on myos p~~tt~nyt tulevan vuoden alusta lukien 

korottaa sen m~~r~tt~viss~ olevia er~ita maksuja. 

Henkiloliikenne 

Henkiloliikenteen tariffeja korotetaan keskima~in 12,0 pro

sentilla. Korotetun tariffin mukaisia maksuja sovelletaan jo 

kuluvan vuoden puolella myyt~viin sellaisiin matkalippuihin, 

joiden kelpoisuus alkaa 1.1.1982 tai sen jalkeen. Samoin so

velletaan korotettuja maksuja 26.10.1981 alkaen niihin Auto
pikajunassa kuljetuksiin, jotka tapahtuvat 1.1.1982 tai sen 
j~lkeen. 

Kuukausilipun ja kaikilla radoilla kelpaavan kuukausilipun 

hinta lasketaan kuluvan vuoden voimassaolokuukausilta nyt 

voimassa olevan tariffin mukaan ja 1.1 . 1982 tai sen jalkeen 
alkavilta taysilta kuukausilta korotetun tariffin mukaan . 

Jos lippu lunastetaan 11 tai 12 kuukaudeksi, peritaan koro

tettu hinta niin monelta kuukaudelta, etta maksu tulee pe

rittav~ksi yhteensa 10 kuukaudelta. 

Yleislippujen ja paakaupunkilippujen hinnat lasketaan siten, 

etta kuluvan vuoden voimassaolokuukausilta peritaan kultakin 

kuukaudelta yksi kymmenesosa nyt voimassa olevasta koko vue

den hinnasta ja 1.1.1982 tai sen jalkeen alkavista taysista 

kuukausista korotetun tariffin mukaisen hinnan yksi kymmenes

osa niin monelta kuukaudelta, ett~ maksu tulee peritt~vaksi 

yhteensa 10 kuukaudelta. 
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Makuupaikkalippujen hintoja korotetaan siten, ett~ uudet 
hinnat ovat ter~srakenteisen vaunun kolmen vuoteen osastos
sa 32 mk ja kahden vuoteen osastossa 48 mk sek~ puurakentei
sessa vaunussa vastaavasti 26 mk ja 39 mk. Istumapaikkalip
pujen hintoja ei koroteta. Makuupaikkalippujen korotettuja 
hintoja sovelletaan 26.10.1981 alkaen varattaessa makuupaik
koja 1.1.1982 tai sen j~lkeen l~hteviin juniin. Makuupaikka
lippuvihkojen (10 paikkaa) myynti keskeytet~~n 1.1.1982 saak
ka (uusi hinta 430 mk). 

Muista henkiloliikenteen maksuista korotetaan mm. s~ilytys

tavaramaksuja (esineelt~/alk. vrk 3 mk, s~il.lok. 3 mk), 
matkatavaramaksuja sek~ ylim~~r~iseen junaan liittyvi~ mak
suja. 

Perhelipun myynti lopetetaan, seuruelippu muutetaan ryhm&li
puksi, joka myyd&~n jo kolmen henkil5n ryhm&lle ja matkailu
lipun myyntim&&r~yksi~ muutetaan. Samalla otetaan k~ytt56n 
uusi lomakelippumalli, joka korvaa nykyiset meno- ja meno
paluulippulomakkeet sek~ matkailu- ja seuruelippulomakkeet 
( = ryhm~lippu) • 

Matkalippujen uudet hintataulukot on jaettu monisteina kes
kusasemille ja liikennepiireihin. 

Tavaraliikenne 

Tavaraliikenteen rahdit nousevat 1.1.1982 lukien vaunukuorma
tavaran osalta 8,0 - 10,8 prosentilla. V~himm~t maksut nouse
vat n. 10 prosentilla. Tavaraluokat 5 ja 6 yhdistet&~n, jol
loin uusi tariffi sis~lt&& nykyisen k&ytoss~ olevan nelj~n 

vaunukuormatariffiluokan sijasta kolme tariffiluokkaa (3-5). 

Kiito- ja rahtikappaletavaran rahdit nousevat keskim~~rin 
12,1 prosentilla. Kiitotavaran perusrahdin osalta on vahvis
tettu kaksi v~hint~ maksua siten, ett~ 1-44 kg:n l&hetyksien 

v~hin maksu on 31 mk ja yli 44 kg:n l~hetyksien v~hin maksu 
on 35 mk. Rahtikappaletavaran v&hin maksu 1-44 kg:n l~hetyk
silt& on 18 mk sek& yli 44 kg:n l&hetyksilt~ 23 mk. Liit&nt~-

43 
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rahdin v~hin maksu tulee olemaan 1-44 kg:n l~hetyksilt~ 
14 mk ja yli 44 kg:n l~hetyksilt~ 19 mk. Vakiohintaisten 
kappaletavaralahetysten rahdit ovat laht5terminaaliin tuo
tavien enintaan 50 kg:n lahetyksien osalta 25 mk ja linja
liitantapaikoilta lahetettavien lahetyksien osalta 38 mk, 
vastaavasti 51-100 kg:n lahetyksien osalta 33 mk ja 49 mk. 

Konttitariffia korotetaan 10,8 prosentilla ja puutavaran 

rahteja 10,8 - 13,7 prosentilla. Muita tavaraliikenteen 
maksuja, kuten vaihtotyomaksuja, satama-aluemaksua, vaunun
vuokria, vaunun siirto- ja punnitusmaksuja yms. korotetaan 
siten, etta niiden keskim~arainen korotusvaikutus on noin 
10 prosenttia. Lisaksi korotetaan jalkivaatimuspalkkion ja 

rahtiluoton korvauksen vahimpia maksuja. 

Yksityiskohtainen selostus tariffimuutoksista julkaistaan 
myohemmin. 

(N:o Mt 23311/646/81, 14.10.1981) VT 43/81 

Materiaalin saapumisilmoitusten lahetti:iminen varastollle 

Kaikille VR:n kayttoyksikoille ja materiaalin vastaanottoa suorittaville henkiloille 

muistutetaan materiaalin saapumisilmoitusten lahettamlsvelvollisuudesta. 

Samalla kehoitetaan jokaista tehostamaan saapumisllmoitusten (lom. 3916, 3919 

tai 3920) lahettamlsta varastoille ,jotta ne tapahtuisivat valittomasti tavaran 

saavuttua. Kun varastoissa ei voida hyvaksya toimituksla koskevia laskuja ilman 

saapumisilmoituksia, aiheutuu naiden puuttumisesta tarpeetonta ja ylimaaralsta 

selvittelytyota seka varastoille etta materiaalin kayttajille, minka lisaksi lasku

jen maksatus viivastyy. 

(VT 43/81, Tmt 177/51/81) 
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AVOIMIA VIRKOJA JA TOIMIA 

Vastaavan tyoterveyshoitajan tyosuhteinen toimi (pa1kkaus V 19 mukai

nen) Pieks~m~e11~ valtion a1uee11isessa tyoterveysyksikoss~ 1 . 12 . 1981 

1ukien. Hallinto- osaston johtajal1e osoitetut hakemukset on l~hetett~

v~ 7.11.1981 menness~ osoittee11a: Tyoterveys1~~k~ri Erkki Hokkanen, 

Terveydenhuoltoalueen toimisto , VR konepaja, Pieks~~ki . Tiedustelui

hin vastaavat ttr Marketta Karppinen puh . 911/2915 tai ttl Erkki Hokka

nen puh . 981/71373 . 

Vastaanottoavustajan tyosuhteinen toimi (palkkaus V 11 mukainen) Piek

s~m~ell~ valtion a1ueellisessa tyoterveysyksikoss~ 1.12 . 1981 lukien . 

Hallinto- osaston johtajalle osoitetut hakemukset on l~hetett~v~ 7 .11. 

1981 menness~ osoitteella: Tyoterveysl~~k~ri Erkki Hokkanen , Tervey

denhuo1toa1ueen toimisto , VR konepaja , Pieks~~ki . Tieduste1uihin vas

t aavat ttr Marketta Karppinen puh . 911/2915 ta i ttl Erkki Hokkanen 

puh . 981/71373. 

NIMITYKSIA 

R a t a o s a s t o: toimistorakennusmestarin (V 23) virkaan 
(rpt Sk) toimistorakennusmestari (V 22) Martti Matias Arola ja 
toimistorakennusmestarin (V 22) virkaan (rpt 01) rakennusmestari 
Martti Veli Uolevi Kohonen. 

KORJAUS VT : iin 41/81 

Toimistosihteerin (V 15) virkaan (~E) ylim . toimistovirkailija (V 11 ) 

Liisa Helena Vertanen ja tilap. toimistovirkailija Juha Kalervo Ho1kki. 



Qaulalielaislen Kulltuuriliitlo r.y. 
Helsi nki 1981. Valtion painatuskeskus 
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Ulkomaan va1uutan muuntokurssit tavara1iikennetta 
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U1komaan va1uutan myyntikurssit 

Liikennepaikkojen va1imatkat 

Rautaruukin Neuvosto1iiton rautatei11e valmistamien 
konttien 1ahettaminen Neuvosto1iittoon 

Matka1ippua1ennuksia 

Avoimia virkoja ja toimia 

Eroja 
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RAHTI LUOTTO 

Rajattoman luotto-oikeuden kaikilla liikennepaikoilla omaavista asiak 

kaista laadittuun tietokonelistaan tehdaan seuraavat muutokset. 

Luetteloon lisataan 

665224 Valtion Polttoainekeskus 
Kiuruveden brikettitehdas 

629915 RKTL 
Kalantutkimusosasto 

665406 RKTL 
Riistantutkimusosasto 

665471 Oy Nokia Ab 
Kaapelitehdas, Kihnio 

Luettelosta poistetaan 
644187 Oy Partek Ab 

Kevyt koneteollisuus 

PL 192 

Pitkansillan-
ranta 3 A 

PL 419 

PL 30 

(Nro Tlt 956/24/81, 22 . 10.1981) V1 44/81 

74700 KIURUVESI 

00131 HELSINKI 13 

00530 HELSINKI 53 

00101 HELSINKI 10 

21201 RAISIO 
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ULKOMAAN VALUUTAN MUUNTOKURSSIT TAVARALIIKENNETTA VARTEN 

Tilitoimiston sahkeella n:o 109, 19.10.1981, on kansainvalisessa 
tavaraliikenteessa kaytettavia ulkomaan valuutan muuntokursseja 
muutettu 20.10.1981 lukien seuraavasti: 

100 Hollannin floriinia 180,00 mk 
100 Espanjan pesetaa 4,70 mk 
100 Italian liiraa 0,38 mk 
100 Itavallan shillinkia 28,50 mk 
100 Neuvostoliiton ruplaa 620,00 mk 
100 Norjan kruunua 75,50 mk 
100 Ranskan frangia 80,00 mk 
100 Saksan liittotasava11an 

markkaa 200,00 mk 
100 Sveitsin frangia 238,00 mk 
100 Tans_fan kruunua 62,40 mk 

(N:o Tlt 954/230/81, 20.10.1981) VT 44/81 

ULKOMAAN VALUUTAN MYYNTIKURSSIT 

44 

VT:ssa 39/81 oleviin u1komaan va1uutan muuntokursseihin henki1o- ja 

kiitotavara1iikenteessa 1.11.1981 1ukien muutetaan seuraavat va1uu

tat: 

100 A1ankomaiden f1oriinia 

100 Saksan Liittotasava1lan markkaa 

180,00 markkaa 

199,00 

100 Saksan Demokraattisen Tasaval1an markkaa 

100 Sveitsin frangia 

100 Tanskan Kruunua 

(Tlt n:o 950/230/81, 19.10.1981) VT 44/81 

195,00 

233,00 

62,00 



44 - 4 -

LIIKENNEPAIKKOJEN V~LIMATKAT 

Lisays 

Sarakkeeseen 1 lisataan Joensuun alaisten Pilkon raiteiden kohdalle 

koodinumero 780 . 

(N : o Lko 23430/67/81 , 20 . 10 . 81) , VT 44/81 . 

RAUTARUUKIN NEUVOSTOLIITON RAUTATEILLE VALMISTAMIEN KONTTIEN 

L~HETT~MINEN NEUVOSTOLIITTOON 

VT : ssa n:o 24 (11 . 6 . 1981) esitettyyn luetteloon asemista, joille 

voidaan lahettaa Rautaruukin kontteja, lisataan viela seuraavat 

asemat : 

Asema 

Bitumnaja (Simferopol) 

Blotshnaja (Perm) 

Dnepropetrovsk 

Donetsk- 2 
Karmir Blur (Jerevan) 

Kirov- Kotlasskij 

Krasnodar 
Murmansk 

Orenburg 
Saratov- 2 
Skatshki (Pjatigorsk) 

Tbilisi 
Voinovka (Tjumen) 

Vologda- 2 
Volzhskij (Volgograd) 

Voroshilovgrad 

Zaporozhje 

Rautatie 

Pridneprovskaja zh . d 

Sverdlovskaja zh . d 
Pridneprovskaja zh . d 

Donetskaja zh . d 
Zakavkazskaja zh . d 

Gorkovskaja zh . d 

Severo- Kavkazskaja zh . d 
Oktjabrskaja zh . d 

Juzhno- Uralskaja zh . d 
Privolzhskaja zh . d 

Severo- Kavkazskaja zh . d 

Zakavkazskaja zh . d 
Sverdlovskaja zh . d 

Severnaja zh . d 

Privolzhskaja zh . d 

Donetskaja zh . d 

Pridneprovskaja zh . d 

(N:o Lt 22818)662/81 , 19 . 10 . 1981), VT 44/81 . 
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MATKALIPPUALENNUKSIA 

Helsinki (lyhinta tieta); 23 . 11- 29 .11 . 1981 

SUOMEN MESSUT; FinnTec 81 - Helsingin Kansainvaliset Tekniset Messut 

Asiakaskortin esittajalle myydaan meno-paluulippu 20 %:n alennuksella . 
VR lomaketta 2416 ei anneta ostajalle . Lipunostajalle on ilmoitettava 

etta seka ostettu matkalippu etta asiakaskortti on menomatkalla lipun

tarkastuksessa esitettava junan konduktoorille . 

Matkalippu on lunastettava vahintaan 76 kilometrin matkalle menosuun 

taan. Matka~ipun '' Erityislippu"-kenttaan merkitaan 95/Messukeskus 
ja muuten lippu jatetaan rastittamatta . Vastaava merkinta on tehtava 
myos kantaosaan . 

Myynti RAP-jarjestelman avulla : Kyselysanoman A-kenttaan merkitaan 

aina ensimmainen kelpoisuuspaiva (jarjestelma hyvaksyy vain paivat 

23 . 11 .- 29 .11 . 1981) seka I-kenttaan erikoiskoodi 05 . 

Ostetut matkaliput oikeuttavat matkustamaan vain ylla mainittujen 

paivien valisena aikana (mainitut paivat mukaan luettuina) . 

Alennus ei koske lastenlipuilla eika muilla alennuslipuilla matkus 

tavia . 

(N : o Mt 31116/646/81 , 19 . 10 . 1981) , VT 44/81. 
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AVOIMIA VIRKOJA JA TOIMIA 

Toimistorakennusmestarin (V 22) virka, toistaiseksi Seinajoen 

ratapiirin toimistossa ( einajoki). Rataosaston johtajalle 

osoitetut hakemukset on toimitettava rautatiehallituksen 

kirjaamoon viimeistaan 25.11.1981 ennen viraston aukioloajan 

paattymista. 

EROJA 

T a 1 o u s o s a s t o varastonpaallikko (V 26) Lars Fritjof Blom . 

R a t a o s a s t o: konttoripaallikko (V 26) Herman Pesonen 

seka rataesimiehet (V 15) Kyosti Kalevi Huhtanen ja Armas 

August Lehtonen. 
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Valtionrautatiet tarvitsee suunnittelu- ja hallinnollisiin tehtaviin 

korkeakoulututkinnon suorittaneita, mielellaan jo omalta alaltaan 

tyokokemusta omaavia alle 30 - vuotiaita henkiloita. 

Rautatiehallituksen liikenneosastolle otetaan 

HENKILOSTOHALLINNON KEHITT~J~ 

jonka tehtaviin kuuluu 

- henkilosto- ja palkkahallinnon tietojarjestelmien kehittaminen 

- osallistuminen hallinnon rationalisointitehtaviin 

Edellytamme 

- ATK : n tuntemusta 

- kokemusta tietojarjestelmien suunnittelusta ja yllapidosta 

Jaostopaallikko Risto Kahri vastaa puhelintiedusteluihin 28 .-30.10 . 1981 

puh . 90-707 2520 . 

Vapaamuotoiset hakemukset tarpeellisine tyo- ja tutkintotodistuksineen 

pyydetaan toimittamaan osoitteella : RAUTATIEHALLITUS, Liikenneosaston 

paallikko , PL 488 00101 HELSINKI 10 . 

Helsingin liikennepiirin markkinointiryhma 

tarvitsee kaupallisen, mieluiten markkinointikoulutuksen omaavan , oma

aloitteisen ja ideoivaan tyoskentelyyn pystyvan 

MARKKINOINTISUUNNITTELIJAN 

Tehtavaan valittavalta toivotaan sopivan koulutuksen lisaksi kokemusta 

mieluiten palvelu- ja markkinointitehtavista. 

Markkinointiryhman paallikko Ilmo Lounasheimo antaa lisatietoja tehta

vasta puh. 90- 707 3250 . 

Vapaamuotoiset hakemukset tarpeellisine tyo- jatutkintotodistuksineen 

pyydetaan toimittamaan osoitteeseen: VR, Helsingin liikennepiirin paal 

likko PL 632 , 00101 HELSINKI 10. 

Seinajoen liikennepiiri tarvitsee henkilon, joka tuntee omakseen 

HALLINNON KEHITT~ISTEHT~V~T 

Tehtavaan kuuluu mm. 

- osallistuminen toiminnan suunnitteluun 

- johtamisenja virastodemokratian kehittaminen 

- naihin liittyvan koulutuksen suunnittelu ja toteuttaminen 

- erilliset HR-tehtavat 
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E ellytamme hallinnollista ja tyotieteellista koulutusta . Arvostamme 

kokemusta vastaavantyyppisissa tehtavissl . 

Li ·atietoja antaa maisteri Martti Puikkonen puh . 964 - 152 101 . 

Vapaamuotoiset hakemukset tarpeellisine tyo- ja tutkintotodistuksineen 

pyyUetaan toimittamaan osoitteeseen : VR , Seinajoen liikennepiirin paal 

likko PL 92, 60101 SEINAJOKI 10. 

Oulun liikennepiiri tarvitsee 

TIEDOTTAJAN 

jonka tehtaviin kuuluvat 

- ulkoinen ja sislinen tiedotustoiminta 

- liikennepiirin johtoryhmln sihteeri n tehtavat 

Alkuvaiheessa tehtlvat painottuvat ulkoiseen ja sisaiseen tiedotukseen 

j a niiden kehittamiseen . r1yohemmin tehtlvaan voidaan liittaa myos mark 

kinointitehtavi& . 

Parhaa~ edelly~ykset tehtavassa onnistumiselle antaa tiedotus - tai 

markkinointiopillinen korkeakoulututkinto ja kokemus ainakin jommalta 

kummalta sektorilta. 

Lisltietoja ~ehtavasta antaa liikennetarkastaja Atte Autio 

puh . 981-152 231/441 . 

Vapaamuotoiset hakemukset tarpeellisine tyo- ja tutkintotodistuksinee 

pyydetlln toimittamaan osoitteella : VR , Oulun liikennepiirin paal l ikk ' 

PL 301 90101 OULU 10 . 

Odotamme hakemustasi viimeistaan 9 . marraskuuta 1981 . Taman jal keen 

kutsumme osan hakijoista haastatteluun tai tarvittaessa soveltuvuus 

kokeisiin . Tieto valintapaatoksista toimitetaan hakemuksensa jattanei 

le ennen joulua . 

H~Ui nki 198 1. Va.lrion pa.inatusk.eskus 
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VR:n a1oitetoiminnan s~~nn5t 

Kes~aika v. 1982 

Tavara1~hetyksen osoittaminen rahtikirjoissa ja 

ko11eissa 

Hirventa1ja1~hetykset kappa1etavarana 

Matkustaja1askenta 11.-17.11.1981 

Avoimia virkoja ja toimia 

Nimityksi~ ja m~~r~yksi~ 

Eroja 

121102527K 
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VR:N ALOITETOIMINNAN S~~NN~T 

Rautatiehallitus on vahvistanut seuraavat Valtionrautateiden ale~ 
tetoimintaa koskevat s~~nnot, joilla kumotaan rautatiehallituksen 
p~~toksell~an n:o RH 1060/17/78 (11.9 . 1978) vahvistamat vastaavat 
saannot (VT 38/78) . S~~nnot tulevat voimaan 1.1.1982. 

1 Aloitetoiminnan tarkoitus 

Aloitetoiminta on laitoksen toimintaa parantamaan tarkoitettujen 
ehdotusten j~rjestelmallist~ ker~~mista ja arviointia sek~ kayt 
tokelpoisten ehdotusten palkitsemista. 

Aloitetoiminnan tarkoituksena on antaa henkilokunnalle mahdolli 
suus osallistua ja vaikuttaa henkilokohtaisella panoksella lai

toksen toiminnan kehittamiseen ja saada esille uusia toteuttamis

kelpoisia ideoita . 

2 Aloite 

Aloite on naiden sa~ntojen mukaan tehty ehdotus, joka kayt~nnoss~ 
- saast~a kustannuksia (tyota, tyovalineita, materiaalia), 
- parantaa laitoksen taloudellista tulosta, 

- tehostaa tai yksinkertaistaa toiden j~rjestely~ tai tyomenetel-

mia, 
- parantaa junaturvallisuutta, 
- parantaa tyon , tuotteiden tai yleisopalvelun laatua , 
- parantaa tyoolosuhteita, tyoturvallisuutta tai henkilokunnan 

viihtyvyytta , 
- parantaa muutoin laitoksen toimintaa. 

Aloitteeksi voidaan katsoa sellainenkin ratkaisu, joka on muualla 
tunnettu , mutta laitoksen tai ao . yksikon sovellutuksena uusi . 

Aloitteiksi ei yleens~ katsota henkilokunnan palvelussuhteen eh 

toja koskevia asioita. 

Jo k~yttoon otettua ratkaisua koskeva aloite on tehtava vuodenk~ 
luessa esitetyn ratkaisun kayttoonotosta , kokeiluihin tarvittua 

aikaa t~han kuitenkaan lukematta. 

Mikali aloite sis~lta~ jonkun muun kuin aloitteentekijan ideoita, 

on aloitteessa tasta mainittava . 

Aloitteita voivat tehd~ kaikki Valtionrautateiden palveluksessa 
olevat sek~ myos el~kkeelle siirtyneet henkilot . 
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3 Aloitteen laatiminen 

Aloite laaditaan kirjallisesti k~ytt~en aloitelomaketta VR 1670. 

Yhdell~ paperilla esitet~~n vain yksi aloite. 

Aloite kirjoitetaan selv~sti sellaiseen muotoon, ett~ sen tarkoi

tus voidaan ymm~rt~~ oikein. J~ljemp~n~ kohdassa 6~4 m~~r~tty~ 

aloiteyh~eyshenkilB~ voidaan k~ytt~~ apuna aloitelomaketta t~y

tett~ess~. 

Suositettava asioiden esitt~misj~rjestys aloitelomakkeen mukai

sesti on: 

- aloitteen kohde 

- parannusehdotus 

- vuosis~~stB- tai tuottoarvio. 

Aloite voidaan tehd~ joko omaa nime~ tai nimimerkki~ k~ytt~en. 

Nimen lis~ksi ilmoitetaan henkilonumero, virka, toimi tai ammat

ti, toimipaikka sek~ kotiosoite postinumeroineen. 

Haluttessa pysy~ tuntemattomana k&yteta~n nimimerkki~. Nimi ja 

muut edell~mainitut tiedot sek~ nimimerkki merkitaan aloitelo

makkeen alareunasta irrotettavalle tai muulle paperille, joka 

suljetaan nimimerkill~ varustettuna kirjekuoreen. 

4 Aloitteen l~hett~minen 

Piirihallinnossa tehty aloite ja mahdollinen nimimerkkikuori toi

mitetaan kirjekuoressa asianomaisen piirin, konepajan tai varas

ton aloiteyhteyshenkilolle. Rautatiehallituksessa tehty aloite 

lahetet~~n suoraan hallintotoimiston kehitt~misjaostoon aloite

sihteerille. 

Aloitteita l~hetettaessa voidaan k~ytta~ VR:n sisaisia kirjekuo

ria ja virkapostia. Aloitetta mahdollisesti seuraavat mallit, 

joita ei voida lahettaa virkapostissa, saadaanl~hetta~ virkala

hetyksena. 

5 Aloitteentekij~n oikeus pysy~ tuntemattomana 

Aloitteet k~sitell~an luottamuksellisesti. Aloitesihteerilla ja 

kohdassa 6.3 mainitulla konepajan aloitetoimikunnan sihteerill~ 

on kuitenkin oikeus avata nimimerkkikuori ilmoittaakseen aloit

teen laatijalle ehdotuksen perille saapumisesta. N~a voivat tar

vittaessa pyyt~~ aloitteen kasittelya helpottavia lis~tietoja. 

Aloitteentekij~n henkilollisyys s~ilyy kuitenkin koko aloitteen 
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k~sittelyn ajan vain heid~n tiedossaan. 

Mik~li aloitteentekij~ haluaa pysy~ tuntemattomana myos palkituk

si tullessaan, on t~st~ aloitteessa mainittava. 

6 Aloite-elimet 

6.1 Hallintotoimisto 

Hallintotoimisto huolehtii aloitetoiminnasta (ty~j~rjestys, 12 l) 
ja sen kehitt~misest~. Aloitetoimintaan liittyvi~ k~yt~nnon· asi

oita hoitaa hallintotoimiston p~~llikon m~~r~~m~ aloitesihteeri. 

Aloitesihteeri hankkii tarpeelliset lausunnot ja valmistelee aki~ 

teen palkintolautakunnalle esitett~v~ksi sek~ huolehtii palkittu

jen aloitteiden tiedoksiannosta ym. toimenpiteist~. 

6.2 Aloiteasiain palkintolautakunta 

Yhteistyoelimen~ aloiteasiain k~sittelyss~ toimii palkintolauta

kunta, joka p~~tt~~ aloitteen palkitsemiskelpoisuudesta tai hylk~a

misesta sek~ tekee rautatiehallitukselle esityksen rahapalkinnon 

myont~misesta. 

Palkintolautakunta voi kasitell~ myos periaatteellista aloitetoi

mintaa ja sen kehitt~mist~ seka aloitteiden toteuttamista ja sen 

seurantaa koskevia asioita. 

Palkintolautakuntaan kuuluu kahdeksan j~sent~. Jasenista nelja 

edustaa rautatielaitosta (rautatiehallitusta) ja nelja henkilokun

taj~rjestoj~ . Kullakin jasenella on varajasen. Rautatiehallitus 

nime~~ laitosta edustavat j~senet ja varajasenet. Henkilokuntajar

jestot nimeavat omat edustajansa . Puheenjohtajana toimii hallin

totoimiston p~allikko varajasenen~an kehittamisjaoston paallikko. 

Palkintolautakunnan sihteerina toimii aloitesihteeri . 

Palkintolautakunta kokoontuu puheenjohtajan kutsusta. Palkintolau

takunta on paatosvaltainen, kun kokouksessa on lasna vahint~an 

nelja (4) jasenta tai varaj~senta, joista vahint~an kaksi (2) on 

rautatielaitoksen edustajaa. 

Aloitteet esittelee palkintolautakunnassa aloitesihteeri, puheen

johtaja tai puheenjohtajan pyynnost~ muu jasen tai asiantuntija. 

Palkintolautakunnan kokouksiin voidaan kutsua asiantuntijoita kuill

tavaksi . 

6 . 3 Konepajojen aloitetoimikunnat 

Kussakin konepajassa on pa~llikon nime~ma aloitetoimikunta, jonka 
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puheenjohtajana toimii konepajan p~~llikkB tai h~nen ma~ra~mans~ 
henkilo. Konepajan p~allikko nimeaa toimikunnalle sihteerin. Mui
na jasenina ovat tyonjohdon edustaja ja tyBntekijain edustaja, 
jonka paallikkB nimeaa paaluottamusmiehen esityksesta. 

Aloitetoimikunnan tehtavana on kasitella tehdyt aloitteet kaytta
malla tarvittaessa apuna alan asiantuntijoita. 

Konepajanpaallikko voi aloitetoimikunnan esityksesta pa~ttaa mer

kitykseltaan paikallisten aloitteiden palkitsemisesta tapauksis
sa, joissa palkintosumma on enintaan tuhat (1000) markkaa, tai 
hylkaamisesta. PalkitsemispaatBksesta lahetetaan kirjallinen tie

to hallintotoimistoon aloitesihteerille, joka huolehtii myos nai
den aloitteiden tiedoksiannosta Virallisiin tiedotuksiin. 

Aloite, jonka palkintosumma ylittaa 1000 markkaa tai jonka merki
tys ulottuu omaa konepajaa laajemmalle, lahetetaart alustavan ka
sittelyn jalkeen konepajan aloitetoimikunnan lausunnolla (lorn . VR 
1671) varustettuna hallintotoimistoon aloitesihteerille aloite
asiain palkintolautakunnassa kasiteltavaksi. 

6.4 Aloiteyhteyshenkilot 

Liikenne- ja ratapiireissa seka varastoissa on kussakin ao. paal
likon maaraama aloiteyhteyshenkilo. Rautatiehallituksen osastois
sa yhteyshenkiloina toimivat palkintolautakunnan jasenet tai va
rajasenet, konepajoissa vastaavasti aloitetoimikuntien sihteerit, 
ellei toisin ma~rata. 

Aloiteyhteyshenkilon tehtavana on: 

1) huolehtia, etta yksikossa pidetaan tarpeellisissa paikoissa 

nakyvilla tai saatavilla aloitetoiminnan saannot, aloitelomak
keita ja muu aloitetoimintaa koskeva informaatio seka yhteys
henkilon nimi ja osoite aloitteiden lahettamista varten, 

2) opastaa tarvittaessa aloitteentekijoita aloitelomakkeen tayt
tamisessa ja muissa kaytannon kysymyksissa, 

3) kasitella alustavasti tehdyt aloitteet kayttamalla apunaan 
alan asiantuntijoita. Kasiteltaessa aloitteita kokouksessa yk
sikon paallikkB valitsee osallistujat siten, etta henkilokun

ta on edustettuna. Henkilokunnan edustajana voi toimia paaluo~ 
tamusmies, luottamusmies tai heidan varamiehensa. Aloiteyhte
yshenkilo toimii kokouksen sihteerina. 
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4) antaa aloitetta koskeva lausunto aloiteasiain palkintolauta

kunnalle. Aloitteet lausuntoineen k~ytt~en lausuntopyyntBlo

maketta VR 1671 toimitetaan viipym~tt~ rautatiehallituksen 

hallintotoimistoon aloitesihteerille, 

5) seurata omassa yksikBss~~n aloitteiden toteutumista. 

Kohdat 3 ja 4 koskevat vain piirej~ ja varastoja. 

7 Lausunnot 

Aloitesihteerin tai aloiteyhteyshenkiloiden pyyt~m~t lausunnot 

aloitteista annetaan k~ytt~en lomaketta VR 1671. Lausunnot on py

ritt~v~ antamaan lomakkeeseen merkityss~ m~~r~ajassa. Lausunto 

perustuu lausunnonpyyntoajankohdan tilannearvioon. Aikaa vaativi

en selvitysten, kokeilujen yms . johdosta lausuntoa (ja palkintoa) 

voidaan myBhemmin tarkistaa. 

8 Aloitteen palkitseminen 

Palkitsemisen arvoiseksi katsotusta aloitteesta annetaan sen tuot

taman s~~ston tai muun hyodyn perusteella rahapalkinto kunniakir

joineen . 

Palkinto on yleens~ 10-40 % aloitteen tuottamasta yhden vuoden 

nettos~~stBst~, silloin kun s~~sto on laskettavissa. Myos muu 

kuin rahassa laskettava hyoty voidaan katsoa palkinnon arvoisek

si. Palkinnon suuruus on v~hint~~n 200 mk. 

Aloite voidaan ottaa uudelleen k~si_ttelyyn j a rahapalkintoa korot

taa, mik~li selvitykset tai toteutus osoittavat aloit~een merki

tyksen arvioitua suuremmaksi. 

Palkitut aloitteet ja niiden tekij~t julkaistaan VR Virallisissa 

tiedotuksissa, ellei aloitteentekij~ ole t~t~ omalta osaltaan eri

tyisesti kielt~nyt. Hyl~tyist~ aloitteista annetaan perusteltu 

vastaus aloitteen tekij~lle. 

Aloitepalkintoa ei yleens~ myonnet~ aloitteentekij~lle sellaises

ta aloitteesta, jonka voidaan katsoa selv~sti kuuluvan h~nen vir

kavelvollisuuksiinsa tai teht~viins~. Mik~li t~llainen henkilB 

tekee kuitenkin omalta alaltaan aloitteen, joka on siin~ m~~rin 

merkitt~v~, ettei h~nelt~ kohtuudella voida vaatia t~llaisen eh

dotuksen tekemist~ tyoteht~viin .kuuluvana, aloite voidaan palki

ta harkinnan mukaan. 

Huom: Rahapalkinnot ovat veronalaieta tuloa. 
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9 A1oitteen k~yttooikeus 

A1oitteen tehdess~~n a1oitteentekij& hyv~ksyy Va1tionrautateiden 
a1oitetoiminnassa noudatettavat m&~r~ykset ja periaatteet . 
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Tu11esaaan pa1kituksi a1oitteentekij~ 1uovuttaa Va1tionrautatei1-
1e oikeuden k&ytt&~ hyv~ksi a1oitteen sis&1t~m&t parannukset. 
A1oitteentekijan oikeua a1oitteeseen s~i1yy kuitenkin muiasa suh
teissa. Tarvittaessa sove1letaan lakia oikeudesta tyontekij&in 

tekemiin keksintoihin. 

S~~nnot julkaistaan myos kansiossa Henkilostohallinnon maar&yk

sia. 

(N:o RH 1086/13/81, 15.10.1981) VT 45/81. 

KESXAIKA V. 1982 

Saadoskokoe1massa on ju1kaistu: Asetus (N:o 700) kesaajasta vuonna 
1982. Annettu He1singissa 9 p~ivana 1okakuuta 1981. 

Poiketen yhteisen keskiajan kayttoon ottamisesta Suomessa 12 paiva
na maa1iskuuta 1920 annetun asetuksen (61/20) saannoksest& sa~detaan 
paaministerin esitte1yst& seuraavaa: 

Vuonna 1982 on maa1iskuun 28 paivan ja syyskuun 26 p~iv&n v&lisena 
aikana lai11isena keskiaurinkoaikana noudatettava kesaaikaa, johon 
siirryt&an siten, etta ke11oa 28 paivana maa1iskuuta k1o 03.00 siir
retaan tunti eteenpain, ja josta 1uovutaan siirtama11& ke11oa 26 p&i 
van& syyskuuta k1o 04.00 tunti taaksep&in. 

(N:o RH 935/010/81, 29.10.1981) VT 45/81. 
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TAVARAL~HETYKSEN OSOITTAMINEN RAHTIKIRJOISSA JA KOLLEISSA 

Puutteelliset osoitte~t rahtikirjoissa ja kolleissa aiheuttavat m~~r~
terminaaleissa, erityisesti Helsingiss~, jatkuvia h~iriBita tavaran 
kululle. 

Kellin puuttuva, virheellinen tai epataydellinen osoite aiheuttaa kel

lin haeskelua ja auton jakeluun lahtB viivastyy. Usein kolli joudu
taan sailytt•amaan tavallista kauemmin maaraasemalla, kun saapumisil 

moitukset - postinumeron puuttuessa - palautetaan postin toimesta ei 
ka tieto tavaran saapumisesta mene ajoissa vastaanottajalle. 

Edella olevan johdosta kehoitetaan toistamiseen lahetysasemia valvo
maan , etta niin rahtikirjassa kuin osoitelaouissa on vastaanottajan 
taydellinen osoite ts. NIMI, KATUOSOITE,POSTINUMERO ja POSTITOIMIPAIK 
KA ja etta maaraasemana kaytetaan Kappaletavaraliikennepaikat-kirja
sessa (VR 3726) mainittuja liikennepaikkoja . 

Kiireellisissa tapauksissa (pilaantuva tavara tai vaunukuormalahetys) 
on vastaanottajan puhelinnumero myBs merkittava rahtikirjaan. 

(Yt 23175/640/81, 28.10 . 1981) VT 45/81 

HIRVENTALJAL~HETYKSET KAPPALETAVARANA 

Vuotavat, tuoreita hirventaljoja sisaltavat lahetykset ovat toistuvas 
ti sotkeneet muuta tavaraa . 

Naita lahetyksiakuljetettavaksi otettaessa on ehdottomasti vaadittava, 

etta lahetyksilla on vuotamaton paallys tai etta esim. pahvipaallyk
sen sisalla on vuotamaton sisapakkaus . 

(Lt 23476/61/81, 29 . 10.1981) VT 45/81 
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MATKUSTAJALASKENTA 11-17.11.1981 

Marraskuun 11- 17 ~aivina suoritetaan poikkeuksellisesti ns. tavallinen 
matkustajalaskenta ohjeen n:o lko 22902/67/80, 28.05.1980 mukaan. 

Talloin lasketaan kaikki erikoispika- ja pikajunat seka myos makuuvau

numatkustajat junahenkilokunnan toimesta (ei lipputoimistoissa). 

Lisaksi lasketaan kaikki henkilojunat lukuunottamatta Helsingin lahi 

liikennealueen Sm-junia ja Riihimaen - Lahden valisia Sm-junia . 

Vain seuraavat Sm-junat lasketaan: 

Riihimaki-Tampere 445, 453, 449 (pe myos Tpe-Sk), 455 
Tampere-Riihimaki 446, 4 54' 448, 456, 
Riihimaki-Kouvola 323 
Kouvola - Riihimaki 324, 326 
Kouvola- Kotka- Kouvola kaikki junat 

Kouvola- Pieksamaki- Kouvola kaikki junat 

Tampere - Toijala-Tampere kaikki junat 

(Su myos Sk-Tpe) 

HUOM. Laskentalomakkeet kulkevat aina junan mukana maaraasemalle ja 
jatetaan myos sinne, josta ne toimitetaan Tkt:oon. 

(Lko 22161/67/81, 26 . 10 . 1981) VT 45/81 



45 - 10 -

AVOIMIA VIRKOJA JA TOIMIA 

Varastomestarin (V 17) toimi toistaiseksi Hyvinkaan varastossa. 

Ta1ousosaston johtaja11e osoitetut kirja11iset hakemukset on toimitet

tava Hyvinkaan varaston paa11ik~11e viimeistaan 27 paivana marraskuuta 

1981 ennen viraston aukio1oajan paattymista. 

Kaksi toimistosihteerin (V 16) virkaa, toistaiseksi Pieksa ma en 
ratapiirin toimistossa (Pieksamaki). Ra taosaston johtajalle osoi
tetut hakemuk s et on toi~itettava rautatiehallituksen kirjaamoon 
viimeistaan 2.12,1981 ennen viraston aukioloajan paattymista. 

Rataesimiehen (V 15) toimi, toistaiseksi Helsingin ratapiirissa 
(Orimattila; asunto 2 h + k varattu). Rataosaston johtajalle osoi
tetut hakemukset on toimitettava Hel s ingin ratapiirin paa llikolle 
viimeistaan 2 .12,1981. 

Rautatiehallituksen koneteklli11isen toimiston palvelukseen otetaan 

ylioppilas - merkonomi tai vastaavan koulutuksen saanut , hyvan ruotsin 
kielen taidon omaava 

S I H T E E R l 

Selvitykset mahdo11isesta englannin-, saksan - tai ranskankie1en tai 
dosta tu1ee 1iittaa hakemuksiin , jotka pa l kkavaatimuksineen ja todis 
tusja1jennoksineen pyydetaan 1ahettamaan 20 . 11 . 1981 mennessa osoit 
teella : Rautatieha1litus Koneosasto , Vi1honk . 13 , 00100 HELSINKI 10 . 

Lisatietoja andaa DI H Talamo puh 90 - 7073939 . 
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NIMITYKSIX JA MXXRAYKSIX 

H a 1 1 i n t o - o s a s t o : lakimiehen (V 28) virkoihin vt la
kimiehet (V 28) Seppo Olavi Rautiainen ja Timo V~lke; ylim. toimis
tosihteerin (V 16) toimeen toimistovirkailija Pirkko Inkeri Str5m. 
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L i i k e n n e o s a s t o : Toimistosihteerin (V 20) virkaan (Hki) 
toimistosihteeri (V 18) Berit Mary-Ann Helena Koskinen, toimistosih 
teerin (V 15) virkaan (Hki) ylim. toimistovirkailija (V 8) Ulla Maija 
Helena H~alainen, toimistosihteerin (V 15) virkaan (Hki) toimistovir
kailija (V 11) Toini Tellervo Suorajarvi, toimistosihteerin (V 15) 
virkaan (Hki) ylim. toimistovirkailija (V 11) Ritva Maija-Liisa Peta
ja, toimistosihteerin (V 15) virkaan (Hl) toimistovirkrolija (V 11) An
na-Liisa Tuominen, jarjestelymestarin virkaan (Ri) konduktoori Lauri 
Lankinen, kuormausmestarin virkaan (Ri) asemamiehet (V 9) Eino Antero 
Harjula, Juhani Viljam Hamalainen ja Heikki Antero Laitiola, konduk
toorin virkaan (Ri) junamiehet Veikko Harkonen ja Jaakko Rantala, toi 
mistosihteerin (V 18) virkaan (Tku) toimistosihteeri (V 15) Alpo Juha 
ni Jarvinen, konduktoorin virkaan (Rma) junamies Pentti Henrik Kujan
suu, vaihdemiehen toimeen (Tku) asemamies (V 9) Raimo Verneri Rinkelo, 
toimistovirkailijan (V 11) toimeen (Hki) toimistovirkailija (V 9) Sa 
ri Annikki Matilainen , toimistovirkailijan (V 9) toimeen (Hki) 

tilapaiset toimistovirkailijat (V 8) Eeva Sinikka Rasanen ja 
Tuuli Elina Aikas seka ylimaaraiset toimistovirkailijat (V 8) Katri 
Anneli Leskela, Maini Kyllikki Virolainen, Eija Hannele Kautto, Tar
ja Birgitta Lemola ja Tuire - Maarit Laakso, asetinlaitemiehen toimeen 
(Ri) konduktoori Toivo Juhana Vehvilainen ja junamies Time Olavi Nie 
minen, asetinlaitemiehen toimeen (Hki) vaihdemies Alpo Eero Pellervo 
Nousuniemi, junamiehen toimeen (Ri) asemamiehet (V 9) Heikki Olavi 
Piipponen ja (V 10) Rainer Juhani Partanen, Esko Johannes Maune Seu
ranen ja Oiva Antero Tuomisto, junamiehen toimeen (Hy) asemamies 
(V 10) Erkki Olavi Saarinen . 

Koneinsinoorin (B 1) virkaan (Lko) sahkotarkastaja (V 28) Arvo Juha
ni Pitkanen, varikonpaallikon (V 27) virkaan (Kta) veturinlammittaja 
(V 13) Veli-Matti Mouhu, alemman palkkaluokan liikennetarkastajan 
(V 25) virkaan (Hki) ylim . alemman palkkaluokan liikennetarkastaja 
(V 25) Tapio Simo Andelin, toimistosihteerin (V 21) virkaan (Pm) 
toimistosihteeri (V 20)Kati Karin Marjatta Kaipainen, toimistosihtee 
rin (V 18) virkaan (Ri) toimistosihteeri (V 15) Eila Tuulikki Makinen 
toimistosihteerin (V 15) virkaan (Ri) toimistovirkailija (V 11) Aino 
Anneli Holmila, toimistosihteerin (V 15) virkaan (Lh) ylim. liiken
nevirkailija (V 11) Pekka Lennart Ylenius, vaunumestarin virkaan (Hki) 
vaununtarkastaja Matti Tapio Hynynen, veturinkuljettajan virkaan (Hki) 
veturinlammittajat (V 12) Rainer Valdemar Sillanmaki, Taisto Kalevi 
Kuutti, Pentti Juhani Killstrom, Asko UoJevi Koivisto, Eero Kalevi 
Paivinen, Raimo Veli-Pekka Karttunen, Veikko Jaakko Kalervo Ylisto, 
Markku Veli Tapio Hanninen, Ilkka Tauno Juhani Sale ja T~mo Tapani 
Laine. 
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VALTION TYONTEKIJAIN TERVEYDENHUOLLON OHJESKh~NON 

SOVELTAMINEN 

va1tiovarainministeri6 on kirjee11aan n:o P 5682, 15.9.1981 

i1moittanut tiedoksi ja noudatettavaksi 17.5.1979 annetun 

va1tion tyontekijain terveydenhuo11on ohjesaannon (486/79) 

sove1tamisesta seuraavaa: 

1. Sove1tamisa1a 

Va1tion ty0ntekijain terveydenhuo1lon ohjesaannon sove1tamis

piiriin kuu : uvat kaikki yksityisoikeude11isessa tyo- tai 

oppisopimussuhteessa va1tioon o1evat toimihenki16t ja tyon

tekijat, joiden saann611~nen tyoaika pa1ve1uksessa tai hen

ki16n ollessa samanaikaisesti kahdessa tai useammassa pa1ve-

1uksessa, niissa yhtecnsa on vahintaan 20 tuntia viikossa. 

Mika1i toimihenki16n tai tyontekijan tyoaika vaihtelee, 

toimihenki161la tai tyontekija11a on oikeus ohjesaannon 

mukaisiin etuuksiin niina kuukausina, jo1loin hanen keski~ 

maarainen viikottainen tyoaikansa on vahintaan 20 tuntia. 

Ja1jempana seuraavassa esityksessa tarkoitetaan tyontekijal1a 

seka toimihenki16a etta tyontekijaa. 
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2. Terveydenhuollon ohjesM5nnBn etuudet 

2.1. Yleist5 

TyOntekijalla on oikeus saada sina aikana, jona tyBsuhde 

on voimassa, terveydenhuollon ohjesa5nnon 2 §:n 1 momentin 

mukaan tietyin edellytyksin sairaanhoitoa tyonantajan osoit

tamalta laakarilta tai kiireellisessa poikkeustapauksessa 

muulta laakarilta, tyonantajan osoittaman laakarin maaraamaa 

sairaalahoitoa, korvausta sairaa nhoidosta johtuvista valtta

mattomista matkakustannuksista seka palkkaa sairaus-, raskaus

ja synnytysloman ajalta. 

Tyontekij5lla ei kuitenkaan ole oikeutta edella tarkoitet

tuihin etuuksiin ohjes5annon 2 §:n 2 momentin mukaan sina 

aikana, jolta hanelle suoritetaan tyokyvyttomyyselaketta 

eika lomautuksen tai palkattoman loman aikana, ellei silta 

ajalta ole suoritettu sairausvakuutuslain (364/63) mukaista 

aitiysrahaa. Mik5li tyontekijan sairausloma on alkanut jo 

ennen lomautusilmoituksen antamista, on tyontekijalla oikeus 

edella mainittuihin etuuksiin myon lomautuksen aikana siihen 

asti, kunnes ohjesaannon 8 §:n mukaiset ajanjaksot ovat paat

tyneet tai sairaus on paattynyt. 

Mikali tyontekij5 sairastuu lomautusilmoituksen antamisen 

jalkeen, maksetaan hanelle sairausajalta palkkaa lomautukseen 

asti. Lomautuksen alkaessa paattyy sairausajan palkan maksa

minen. Samalla paattyy myos ohjesaannon 8 §:n mukaisten ajan

jaksojenkin laskeminen. Toisin sanoen lomautusaikaa ei lueta 

esimerkiksi ohjesaannon 8 §:ssa mainittuun yhden vuoden ajan

jaksoon. Mikali tyontekija on sairaana viela lomautuksen 

paatyttya, aletaan tyontekijalle maksaa sairausloman ajalta 

palkkaa uudelleen, mikali ohjesaannon 8 §:n mukaiset ajan

jaksot eivat ole ennen lomautusta ehtineet paattya. 

Siina tapauksessa, etta tyontekija, joka on ollut lomautettuna 

tai palkattomalla lomalla, palaa tyohon ja sairastuu ennen 
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kuin h~n on ehtinyt olla ty~ss~ kuukauden pituista aikaa 

lomautuksen tai palkattoman loman jalkeen, on ty~ntekij~ll~ 

oikeus heti sairastuttuaan ohjesaann~n mukaisiin etuuksiin 

sen mukaisesti, kuinka kauan hanen tyosuhteensa valtioon on 

kestanyt ennen lomautusta tai palkatonta lomaa. Tallaisessa 

tapauksessa ei siis lomautuksen tai palkattoman loman jal-

keen edellyteta ohjesaannon 5 tai 8 §:ssa mainittua yhden 

kuukauden yhdenjaksoisesti jatkunutta tyosuhdetta eika 12 §:ssa 

mainittua kuuden kuukauden va1ittomasti jatkunutta tyosuh

detta ennen sairastumista. 

Tyontekija1la, joka on tyosuhteen kestaessa o1lut suoritta

massa asevelvo1lisuuttaan ja on sen suoritettuaan valitto

masti pa1annut tyohonsa, on myos heti sairastuttuaan oikeus 

ohjes~annon mukaisiin etuuksiin sen rnukaisesti, kuinka kauan 

hanen tyosuhteensa valtioon on kestanyt ennen sairastumista. 

Tassakaan tapauksessa ei siis aseve1vo11isuuden suorittami

sen ja1kecn ede11yteta ohjesaannon 5 tai 8 §:ssa rnainittua 

yhden kuukauden yhdenjaksoisesti jatkunutta tyosuhdetta tai 

12 ~:ssa rnainittua kuuden kuukauden va1ittomasti jatkunutta 

tyosuhdetta ennen sairastumista. On huomattava, etta ohje

saann~n 12 §:n mukaan tyosuhtPen kcstoajaksi 1uetaan se aika, 

jonka ty~ntckija on 18 vuotta tliytettyaan suorittanut ase

velvo11isuuttaan. 

2.2. Laakarinhoito 

2.2.1. Laakarinhoidosta johtuvien kustannusten korvaaminen 

Sairaustapauksissa on tyOntekijalla oikeus tyonantajan kus

tantamaan 1aakarinhoitoon tyosuhteen a1ettua. Edel1ytykset 

s111e, etta tyonantaja suorittaa 1aakarin tyontekijalle anta

rnasta hoidosta aiheutuneet kustannukset, ovat seuraavat: 

a) Tyontekija11a on o1tava 1aakarinhoitoon mennessa tyon

antajan valtuuttaman henkilon antama, vahvistetun kaavan 

rnukainen osoitus laakarille. 
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~tajan ty6maarayksen perusteella asuin- tai ty6paikka

kuntansa ulkopuolella ty6skente~evalle ty6ntekijalle 

korvataan laakarinkulut alkuperaista laakarin palkkio

kuittia tai terveyskeskuksen laskua vastaan, mikali han 

sairastuu ja tarvitsee laakarinhoitoa vieraalla paikka

kunnalla ollessaan, jos hanella ei ole mahdollisuutta 

saada esimieheltaan osoitusta latikarille. 

b) Tyopaikan laakarin on suoritettava tutkimus tai annettava 

hoito. Ty6paikan laakarilla tarkoitetaan viraston tai 

laitoksen virkalaakaria, terveyskeskuksen laakaria, tyo

maan sopimuslaakaria tai sita laakaria tai hammaslaakaria, 

jonka vastaanotolle ty6ntekija on saanut osoituksen. 

c) Laboratoriossa tai rontgenlaitoksessa tai sairaalan poli

klinikalla suoritetun tutkimuksen tai annetun hoidon tai 

fysikaalisen hoidon on perustuttava tyopaikan laakarin 

maaraykseen. 

Terveydenhuollon ohjesaannon mukaan korvataan lahetteen perus

teella laakarin maaraama hoito myos A-klinikoiden yhteydessa 

toimivilla katkaisuhoitoasemilla ja hoitokodeissa. 

Laakarin antamasta hoidosta suoritetaan korvausta vain silta 

osin, minka suoritettu tutkirnus tai annettu hoito tarpeet

tomia kustannuksia valttaen olisi tullut tyontekijalle maksa

maan, hanen terveydentilaansa kuitenkaan vaarantamatta. 

Vaikean taudinkohtauksen sattuessa tai milloin tyontekijan 

tila sita vaatii, tulee hoitotoimeopiteet toteuttaa viipymatta. 

2.2.2. Laakarinhoidon jarjestaminen 

Laakarinhoidon jarjestamiseksi on kutakin tyopaikkaa varten 

pyrittava tekemaan kirjallinen tai suullinen sopimus ensi

sijaisesti terveyskeskuksen tai paikallisen yleislaakarin 

kanssa. 

45a 



45a - 6 -

L~~karintarkastuksen tai hoidon tarpeessa olevalle tyonteki

jalle annetaan osoitus tyopaikan laakarin vastaanotolle. 

Mik~li tyontekija vaikean taudinkohtauksen sattuessa on toi

mitettu ilman asianomaista osoitusta laakarinhoitoon, tulee 

osoitus toimittaa laakarille valittomasti jalkik~teen. 

Jos tyopaikan laakari katsoo tyontekij~n olevan erikoislaaka

rin tutkimuksen tai hoidon tarpeessa, annetaan tyontekijalle 

lahete erikoislaakarille. Jos tyontekija omatoimisesti tur

vautuu erikoislaak~riin, ei na ita kustannuksia korvata tyon

antajan toimesta. Laaklrin maarlaml, asianomaista hoitoa anta

maan hyvliksytyssa rontgenlaitoksessa tai laboratoriossa tai 

terveyskeskuksessa suoritettu tutkimus tai hoito sek~ fysikaa

linen hoito korvataan (elleiv~t ne sisally laakarin laskuun) 

tyontekij~lle alkuperaisia maksukuitteja vastaan. 

2.2.3. Xkillisen hammassairauden hoito 

Xkillisen hammassairauden sattuessa annetaan tyontekijalle 

osoitus hammaslaakarille. osoitus hammaslaakarille annetaan 

erikseen kutakin kayntia varten. Hammaslaakarin hoidosta kor

vataan vain ensiapuluontoinen hoito, milla tarkoitetaan yleens~ 

yhden sarkevan hampaan poistoa taikka sen hammasytimen kuo

lettamista, markivan hampaan tai markapesakkeen avausta ja 

asken katkenneen hampaan vaatimaa ensiapua. 

Terveydenhuollon ohjesaannon tarkoittamaksi ensiavunluontoi

seksi hoidoksi voidaan katsoa vain ensiavunluontoinen ensim

mainen k~ynti hammasl~akarilla ja sen yhteydessa suoritetut 

ohjesaannossa mainitut toimenpiteet. 

2.3. Sairaalahoito 

Terveydenhuollon ohjesaannon 5 §in mukaan tyonantaja suorit

taa julkisin varoin yllapidetylle sairaanhoitolaitokselle 

laakarin maaraamasta tyontekijan sairaalahoidosta aiheutuneet 

kustannukset tyosuhteen kestoajasta riippuen joko 21, 60, 120, 

150 tai 180 hoitopaivalta. 
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Vaikka ty~ntekija11a sairastumistapauksissa on oikeus i1mai

seen 1aakarinhoitoon tyosuhteen a1ettua, a1kaa ty~ntekijan 

oikeus sairaa1ahoitoon ohjesaannon 5 ja 15 §:ssa saadetyin 

ede11ytyksin sen ja1keen, kun tyosuhde yhtajaksoisesti on 

kestanyt vahintaan kuukauden. Oikeus sairaa1ahoitoon a1kaa 

erikseen kussakin sairastumistapauksessa. Eri11isena sairas

tumistapauksena ei voida kuitenkaan pitaa sairastumista, 

jonka 1aakari toteaa o1evan ede1lisen sairauden valitonta jat

kumista. 

Sairaalahoidon tulee perustua terveydenhuollon ohjesaannon mu

kaiseen laakarin maaraykseen. Sairaalahoito on jarjestettava 

terveyskeskuksen sairaansijal1a tai muutoin julkisin varoin 

yl1apidetyssa sairaalassa alimmassa maksu1uokassa. 

On huomattava, etta terveydenhuollon ohjesaann~n 15 §:n mukaan 

ty~nantajan suorittamat sairaa1ahoidon kustannukset vahenne

taan ty~ntekijalle sairausloman ajalta maksettavasta palkasta 

alimman sairaalamaksuluokan mukaan. Takaisinperinnan yhtey

dessa tyontekijalle elatusta varten jatettavasta palkan osas

ta maarataan samassa pykalassa. 

2.4. Matkakustannukset 

Vaikean taudinkohtauksen sattuessa, mil1oin tyontekijan ti1a 

matkaa vaatii, on tyonantaja ve1vol1inen jarjestamaan tyon

tekijalle vapaan matkan 1aakariin tai sairaalaan ja takaisin 

tahi myontamaan matkakorvauksen. Vapaa matka myonnetaan myos 

tyontekija11e, joka sairastuu o1lessaan tyonantajan maarayk

sesta tyossa varsinaisen tyo- tai asuinpaikkakuntansa ulko

puolella. Matkat tu1ee suorittaa olosuhteet huomioon ottaen 

ha1vinta kuljetustapaa kayttaen. 

45a 
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2.5. Palkkaus sairaus- ja synnytysloman ajalta 

2.5.1. Sairausloma 

2.5.1.1. Sairaudesta johtuva tyokyvyttomyys 

Todistetusta sairaudesta johtuvan tyokyvyttomyyden vuoksi 

myonnetyn yhdenjaksoisen sairaus1oman aja1ta maksettavasta 

pa1kasta maarataan ohjesaannon 8 §:ssa. Tyosuhteen kestoajasta 

riippuen suoritetaan ohjesaannon 14 §:ssa maarite11y11a tava1la 

keskipaivaansion mukaan laskettua pa1kkaa joko 21, 28 tai 35 

paiva1ta ja sen ja1keen, mika1i tyosuhde on kestanyt vahin

taan yhden vuoden, kaksi ko1masosaa ede1la mainitu11a tavalla 

lasketusta pa1kasta, kuitenkin yhteensa enintaan vuoden aja1ta. 

OhjesaaruiSn 8 ja 9 §:s&i tarkoit.ettuja ajanjaksoja laskettaessa 

on huomattava, etta sairauslomat katsotaan ohjesaannon 11 §:n 

mukaan yhdenjaksoiseksi sairauslomaksi, jo11ei tyontekija 

niiden va1illa ole ollut tyossa vahintaan 30 kalenteripaivaan 

sisa1tyvina tyopaivina tai jo11ei sairauslomat ole johtuneet 

selvasti eri sairaustapauksista. 

Sairaus1oman ajalta suoritettavan palkan maksamisen edel1ytyk

sena on, etta tyonantajalle on ennen pa1kan suorittamista toi

mitettu valtion tyonteki)oita varten vahvistetun kaavan mukai

nen laakarintodistus tai sairausvakuutuslain mukaisen paiva

rahan hakemista varten vahvistetun kaavan mukainen 1aakarin

todistus. Mika1i tyokyvyttomyys on kestanyt korkeintaan viisi 

vuorokautta, voidaan sc todistaa myos tyonantajan osoittaman 

sairaanhoitajan, terveyssisaren, terveydenhoitajan tai tyo

terveyshoitajan 1ausunnon tai tyonantajan hyvaksyman muun 

selvityksen perustee11a. 

Ohjesaannon 8 §:n 2 momentin mukaan taysimaarainen keskipaiva

ansion mukainen sairausajan pa1kka suoritetaan 8 §:n 1 momentin 

4-kohdassa mainitussa tapauksessa 28 paivaa y1ittava1ta osalta 

vain kerran kalenterivuoden aikana. Edella mainittua saannosta 

tulee sove1taa seuraavasti: 
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a) Saman kalenterivuoden aikana sattuneet useat sairaus

lomat 

Ohjesaann5n mukaan ty5ntekijalle ei siis makseta sairaus

loman ajalta palkkaa taysimaaraisena kuin kerran saman kalen

terivuoden aikana ty5kyvyttomyysjakson 28 paivaa ylittavalta 

yhteensa seitseman kalenteripaivan ajalta. Siina tapauksessa, 

etta ty5kyvyttomyysjakso ei jatku ensimmaisella kerralla 

35 paivaa, katsotaan taman kerran kalcnterivuodessa sallit

tavan 35 paivan ajanjakson tayttyneen silloin, kun saman 

kalenterivuoden aikana olleiden, tyokyvyttomyysajanjakson 

28 paivaa ylittavien paivien yhteismaara nousee seitsemaan. 

Esimerkkina voidaan esittaa tapaus, jossa henkil5 on aluksi 

ollut tyokyvyt5n 30 paivan ajanjakson. Tall5in hanelle on 

maksettava taysi sairausajan palkka koko ajalta. Jos han 

saman kalenterivuoden aikana sairastuu uudelleen ja on tyo 

kyvyton yhdenjaks oisesti 32 paivaa, hanella on nytkin oikeus 

tayteen palkkaan koko ajalta . Mikali han k~itenkin viela 

kerran s a man kalenterivuode~ aikana sairastuu esimerkiksi 

30 paivaksi , on hanella oikeus tayteen palkkaan vain 29 pai 

valta, silla nyt 28 paivaa ylittavien paivien lukumaara on 

saman kalenterivuoden aikana noussut seitsemaan (2+4+1). 

30 p 

28 p 
taysi palkka 

'v-' 
2 p 

taysi 

32 p 

2r p 
•--.,J 

4 p 
palkka 

30 p 

'-y-1'-..-J 
28 p l p l p 

taysi palkka 2/3 

45a 

palkasta 

2 p + 4 p + l p = 7 p taysi palkka 

b) Vuodenvaihteen yli ulottuvat yhdenjaksoiset sairauslomat 

Edella mainittua saant5a, jonka mukaan tyontekijalle ei mak

seta sairausloma n a jalta palkkaa taysimaaraisena kuin kerran 

2 12810251674i5 
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saman kalenterivuoden aikana tyokyvyttomyysjakson 28 paivaa 

ylittavalta yhteensa seitseman kalenteripaivan ajalta, sovel

letaan vuodenvaihteessa sattuvien sairauslomien osalta siten, 

kuin jaljempana esitetaan. 

Siina tapauksessa, etta tyBkyvyttBmyys yhdenjaksoisesti jatkuu 

yli vuodenvaihteen ja mikali ensimmaisen kalenterivuoden 

aikana tyokyvyttomyysjakson paivien lukumaara on ollut esi

merkiksi 28 ja tyokyvyttomyys jatkuu toiselle kalenterivuo

delle viela 20 paivaa, maksetaan tyontekijalle toisen kalen

terivuoden seitsemalta ensimmaiselta paivalta taysimaarainen 

sairausajan palkka ja kolmeltatoista seuraavalta paivalta 

kaksi kolmasosaa taysimaaraisesta palkasta. 

Vuodenvaihde 
31.12. 

~~saika I 
28 p 

taysi palkka 

28 p + 7 p 

~~ 
7 p 13 p 
~rea 2;3 palkasta 

35 p taysi palkka 

Mikali ensimmaisen kalenterivuoden aikana tyokyvyttomyysjakson 

paivien lukumaara on ollut esimerkiksi 30 ja tyokyvyttomyys 

on jatkunut toiselle kalenterivuodelle 30 paivaa, maksetaan 

tyontekijalle toisen kalenterivuoden viidelta ensimmaiselta 

paivalta viela taysimaarainen sairausajan palkka ja 25 seuraa

valta paivalta kaksi kolmasosaa taysimaaraisesta palkasta. 

Perussaannosta (taysimaarainen palkka kerran kalenterivuoden 

aikana 28 paivaa ylittavalta osalta) seuraa tallBin, etta 

mikali toisen kalenterivuoden aikana alkaa uusi esimerkiksi 

35 paivan pituinen tyokyvyttomyysjakso, maksetaan tyonteki

jalle taysimaarainen sairausajan palkka 30 ensimmaiseltK pai

valta ja sen jalkeen viidelta paivalta kaksi kolmasosaa tlysi

maaraisesta palkasta. Taman jalkeen saman kalenterivuoden aikana 
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a1kavi1ta .tyokyvyttomyysjaksoi1ta maksetaan tyontekija1le 

taysimaarainen sairausajan pa1kka enintaan 28 paiva1ta 

kussakin tapauksessa. 

VUodenvaihde 

31.12. 

1ty~t.&nyys1a uusi t~okyvyttanyysaika 

'-.,~ y-----J-..,...-.-

30 p 5 p 25 p 30 p 5 p 

taysi palkka taysi 2/3 palkasta taysi palkka 2/3 palkasta 

.Sp~lkka 
~.5.1.2. Tyotapaturmastw, ammattitaudista tai ty~tehtavien 

johdosta kohdanneesta vakiva1lasta johtuva tyo

kyvyttomyys 

Jos tyontekija tyotapaturman, ammattitaudin tai tyotehtavien 

johdosta kohdanneen vakivallan vuoksi on tul1ut kykenematto

maksi suorittamaan tyotaan, maksetaan hanelle terveydenhuol-

1on ohjesaannon 9 §:n 1 momentin mukaan tyokyvyttomyyden 

vuoksi myonnetyn yhdenjaksoisEn sairausloman ajalta ohje

saannon 14 §:ssa maarite1lyl1a tavalla keskipaivaansion mukaan 

1askettua pa1kkaa 90 paivan ajanjakso1ta ja sen jalkeen kaksi 

kolmasosaa pa1kasta, yhteensa kuitenkin enintaan yhden vuoden 

ajalta. 

45a 

Mika1i tyontekija on tullut tyokyvyttomaksi tyotapaturman, ammatti

taudin taikka tyotehtavien johdosta kohdanneen vakivallan vuoksi 

ja tapaturmaviraston tapaturmavakuutuslain (608/48) mukaista 

tapaturmakorvausta koskevan paatoksen antaminen viivastyy, makse

taan tyonteki j alle sairausloman ajalta palkkaa ohjesaannon 8 §:n 

mukaisesti. Mika1i tapaturmakorvaus sittemmin myonnetaan taysi

maaraisena, on tyontekijan sairausloman aja1ta suoritettavaa 

palkkaa ja1kikateen tarvittaessa oikaistava· vastaamaan ohjesaannon 

9 §:n maarayksia. 
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Mikali tapaturmavakuutuslain mukaista tapaturmakorvausta ei 

ohjesaannon 9 §:n 1 momentissa tarkoitetussa tapauksessa 

myonneta taysimaaraisena, maksetaan tyontekija1le sairaus

ajan palkka tyosuhteen kestoajasta riippuen ohjesaannon 

8 §:n 1 momentin 1-4-kohdan mukaisesti. 

2.5.2. Synnytys1oma 

Terveydenhuo11on ohjesaann~n 16 §:n mukaan naispuo1ise11a 

tyontekija11a on oikeus saada raskauden ja synnytyksen vuoksi 

1omaa ajaksi, johon hane11e sairausvakuutus1ain 23 §:n 1 

momentin mukaan tu1evan aitiysrahan katsotaan kohdistuvan tai, 

jo1lei hane1la ole oikeutta aitiysrahaan, katsottaisiin koh

distuvan, jos hanella olisi se1lainen oikeus. Aitiysrahan 

maksukauden pituus maaraytyy sairausvakuutuslain kul1oinkin 

voimassa olevien saannosten (23 § 1 mom.) mukaisesti. 

Mika1i naispuo1isen tyontekijan puoliso on lapsensa syntyman 

yhteydessa ollut poissa ansiotyosta tai muusta kodin u1ko

puo1e11a suoritettavasta tyosta ja hane1le on suoritettu 

sairausvakuutus1ain 23 §:n 2 momentin perustee1la aitiysrahaa, 

myonnetaan synnytys1oma lyhennettyna vastaavasti niin monel1a 

arkipaiva11a kuin 1apsen isal1e on suoritettu ede11a mainittua 

aitiysrahaa. 

Naispuolisella tyontekijalla, joka saadessaan aitiysrahaa 1uo

vuttaa lapsensa pois tarkoituksenaan antaa hanet otto1apsek

si, on oikeus 1omaan vain siksi ajaksi, jo1ta hanel1e suo

ritetaan aitiysrahaa. Tyontekijan on va1ittomasti ilmoitettava 

ta1laisesta 1apsen 1uovuttamisesta asianomaise11e virasto11e 

tai 1aitokse11e. 

Naispuolise11e tyontekijalle maksetaan keskipaivaansion 

mukaan 1askettua palkkaa synnytys1oman a1usta 1ukien ajalta, 

johon sisa1tyy 72 arkipaivaa. Synnytys1oman ajalta suoritet

tavan palkan maksamisen ede11ytyksena on, etta synnytys1omaa 

haetaan kirjallisesti viimeistaan 70 ptiivaa ennen laskettua 

synnytysaikaa ja etta hakemukseen liitetaan laakarin tai 

terveyskeskuksen antama todistus raskauden kestoajasta. 

I 
~ 

I 
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Ohjes!ann~n 20 §:n mukaan naispuoliselle ty~ntekijalle mak

setaan, mik!li han on aitiysrahan maksukauden pa!ttymisen jal

keen sairaudesta johtuvan ty~kyvytt~myyden vuoksi estynyt 

ryhtymast! tyohonsa, sen vuoksi myonnetyn sairausloman ajalta 

palkkaa aitiysrahan maksukauden p!attymista seuraavasta pai

vast! lukien ohjes!annon 8 §:n mukaisesti. Oikeus sairaus

loman ajalta suoritettavaan palkkaukseen alkaa heti sairaus

vakuutuslain mukaisen aitiysrahan maksukauden paattymisesta 

lukien tai, mikali naispuoliselle tyontekijalle on sairaus

vakuutuslain mukaisen aitiysrahan maksukauden jatkoksi myon

netty kuuden kuukauden palkaton lorna, viimeks i mainitun loman 

paattymisesta lukien. 

2.5.3. Vastasyntyneen lapsen is!lle ja ottoaidille sek! otto

isalle myonnetty lorna 

Vastasyntyneen lapsen isalle myonnettavasta palkattomasta 

lomasta maarataan terveydenhuollon ohjesaann~n 18 §:ssa ja 

otto!idilJe sek! ottpisalle myonnett!vasta palkattomasta 

lomasta ohjesaannon 19 §:ssa. 

45a 

Jos miespuolinen tyontekija ohjes!annon 18 §:ss! taikka ottoaiti 

tai ottoisa 19 §:ssa tarkoitetun loman jalkeen on todistetusta 

sairaudesta johtuvan tyokyvyttomyyden vuoksi estynyt ryhty

m!sta tyohonsa, maksetaan myos hanelle sen vuoksi myonnetyn 

sairausloman ajalta palkkaa edella mainituissa pykalissa tarkoi

tetun loman paattymista seuraavasta paivasta lukien ohjesaannon 

8 §:n mukaisesti. 

2.5.4. Aikaisemman palveluksen huomioon ottaminen 

Tyosuhteen kestoaikaan luettavista aikaisemmista palveluk

sista maar!taan ohjesaannon 12 §:ssa. Aikaisemmin tapahtuneen 

palveluksen hyv!ksi lukemisen edellytyksena on sanotun pykalan 

mukaan ohjesaannon 5 §:n 1 momentin 2-5 kohdissa (~airaala

hoito) seka 8 §:n 1 momentin 2-4 kohdissa tarkoitetuissa 

tapauksissa vahintaan kuusi kuukautta jatkunut tyosuhde valit

tomasti ennen sairastumista. Mi ktili tyontekijalle on maksettu 
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ty~kyvyttomyyden tai muun syyn vuoksi myonnetyn loman ajalta 

palkkaa tai raskauden ja synnytyksen vuoksi myonnetyn loman 

ajalta sairausvakuutusla'in mukaista aitiysrahaa, luetaan 

nama ajat tyosuhteen kestoajaksi. 

Tyosuhteen kestoajaksi ei ohjesaannon 12 §:n 2 momentin 

mukaan kuitenkaan lueta aikaa, jolloin tyontekija on saanut 

tyokyvyttomyyselaketta tai ollut lomautettuna tai palkatto

malla lomalla, ellei silta ajalta ole suoritettu sairaus

vakuutuslain mukaista aitiysrahaa. Kun tyontekijalla on 

kuitenkin katsottava olevan oikeus ohjesaannon mukaisiin etuuk

siin my~s lomautuksen aikana, mikali han on sairastunut 

ennen lomautusilmoituksen antamista, tulee tyosuhteen kesto

ajaksi lukea myos lomautusaika silta osin, kuin tyontekija 

on sen aikana saanut sairausajan palkkaa. 

2.5.5. Sairausajan palkan laskeminen 

2.5.5.1. Yleista 

Terveydenhuollon ohjesaann~n 14 §:n mukaan palkka suoritetaan 

kuukausipalkalla tyoskentelevalle tyontekijalle sairauslomaan 

sisaltyvilta paivilta ja muulle kuin kuukausipalkalla tyos

kcntelevalle tyontekijalle sairauslomaan sisaltyvilta tyo

paivilta. Mikali tyontekija sairastuu kesken tyovuoron, mak

setaan hanelle talta paivalta vastaava palkka tyopalkkana ja 

sairausajan palkan maksaminen aloitetaan ensimmaiselta tay

delta sairauspaivalta . 

Keskipaivaansiota laskettaessa on huomattava, etta ty~nteki

jalle maksettuun tai maksettavaksi eraantyneeseen palkkaan 

katsotaan kuuluvan tyoehtosopimuksissa tai muutoin maaritellyt 

erilaiset henkilokohtaiset tai olosuhdelisat seka yli- ja 

hatatoiden osalta peruspalkka, mutta ei korotusosaa. 

Mikali tyontekijan palkkaa on sairausajan palkan maksamisen 

jalkeen tyoehtosopimuksessa tarkoitetuin yleiskorotuksin koro-
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tettu siten, ett~ keskip~ivaansio olisi terveydenhuollon 

ohjes~ann~n mukaan laskettava sanotun korotetun palkan mukaan, 

on ty5ntekijan sairausajan palkka oikaistava jalkikateen 

vastaamaan yleiskorotuksin korotettua palkkaa. 

2.5.5.2. Kuukausipalkalla ty5skentelevan ty5ntekijan sairaus

ajanpalkan laskeminen 

Kuukausipalkalla tyoskentelevan ty5ntekijan keskipaivaansiona 

pidetaan sairausajan palkkaa laskettaessa ma~raa, joka saa

daan, kun kuukausiansio, ylityokorvauksia lukuun ottamatta, 

jaetaan kolmellakymmenella. Sairausloman ajalta suoritetta

vaa palkkaa laskettaessa otetaan huomioon samat lisapalkat 

ja palkkiot kuin asianomaisen vuosiloma-ajan palkkaa lasket

taessa ja siten my~s esimerkiksi sunnuntaityokorvaukset. 

2.5.5.3. Muun kuin kuukausipalkalla ty5skentelevan ty5n

tekijan sairausajan palkan laskeminen 

45a 

Muun kuin kuukausipalkalla ty~skentelevan tyontekijan keski

paivaansiona pidetaan sairausajan palkkaa laskettaessa maaraa, 

joka saadaan, kun sairauden aiheuttaman tyokyvytt5myyden alka

mista lahinna edeltaneelta kalenterikuukaudelta, tai milloin 

palkanmaksukausi ei ole kalenterikuukaL•si, sairautta lahinna 

edeltaneelta kuukauden pituiselta palkanmaksukaudelta tyon

tekijalle maksettu tai maksettavaksi eraantynyt palkka, yli

tyokorvauksia lukuun ottamatta, jaetaan niiden paivien luku

maaralla, joina ty~ntekija sen kuukauden aikana on ollut tyossa. 

Siten esimerkiksi mikali muun kuin kuukausipalkalla tyosken

televan tyontekijan palkanmaksukausi on vain viikko tai kaksi 

viikkoa, otetaan sairausajan palkkaa laskettaessa huomioon 

joko neljalta tai kahdelta palkanmaksukaudelta eraantynyt 

palkka. 

Myos muun kuin kuukausipalkalla tyOskentelevan ty~ntekijan 

sairausajalta suoritettavaa palkkaa laskettaessa on otettava 
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huomioon samat lisapalkat ja palkkiot kuin asianomaisen vuosi

loma-ajan palkkaa laskettaessa ja siten my5s esimerkiksi 

sunnuntaityokorvaukset. 

Jos muu kuin kuukausipalkalla ty5skentelev~ ty5ntekij~ on 

ollut sen kalenterikuukauden tai kuukauden pituisen palkanmaksu

kauden aikana, jonka perusteella keskipaivaansio lasketaan, 

arkipyhana tyossa, otetaan arkipyhalta saatu palkka huomioon 

keskipaivtiansiota laskettaessa. 

Jos muu kuin kuukausipalkalla ty5skenteleva ty5ntekij~ ei ole 

ollut arkipyhana ty5ssa, ei mainittua paiva~ eika siita mak

settua korvausta oteta huomioon keskipaivaansiota laskettaessa. 

Miktili ty5ntekijan sairauslomaan sisaltyy arkipyhi~, maksetaan 

n~ilta paivilta sairausajan palkkaa vain siina tapauksessa, 

etta han terveena ollessaan olisi tyoskennellyt mainittuina 

paivina. 

Jos muu kuin kuukausipalkalla ty5skentelev~ tyontekija on sai

rauden aiheuttaman ty5kyvytt5myyden alkamista l~hinn~ edelta

neen kalenterikuukauden tai, milloin palkanmaksukausi ei ole 

kalenterikuukausi, sairautta lahinna edeltaneen kuukauden 

pituisen palkanmaksukauden aikana ollut jonakin paivana tyossa 

vain osan normaalista tyoajastaan, ei sairausajan palkkaa las

kettaessa oteta huomioon sanottua paivaa eika silta maksettua 

palkkaa. 

2.5.6. Sairausloman myontaminen 

Sairausloma my5nnetaan yleensa vain l~ak~rinlausunnon perus

teella. Haettaessa sairauslomaa tyokyvyttomyys on todistettava 

valtion tyontekijoita varten vahvistetun kaavan mukaisella 

laakarintodistuksella tai sairausvakuutuslain mukaisen paiva

rahan hakemista varten vahvistetun kaavan mukaisella laakarin

todistuksella. 

Lyhytaikaisessa, enintaan viisi paivaa kestavassa sairausta

pauksessa voidaan sairausloma myont~a my5s tyonantajan osoitta-
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man sairaanhoitajan, terveyssisaren, terveydenhoitajan tai 

tyOterveyshoitajan 1ausunnon perusteel1a. Mik~li tyOkyvyttO

myys kest~a y1i viisi p~ivaa, on aina esitettava ede11a mai

nittu 1a~karintodistus. 

Va1tioneuvosto voi tarvittaessa antaa maaratyn ajanjakson tal 

a1ueen taikka muu11a tavoin rajoitettujen tapausten osa1ta 

ede11~ sanotusta poikkeavia maarayksi~. 

Kaukana asutuskeskuksista sijaitsevi11a ty0mai1la ja majoitus

ty0mai11a voidaan lyhytaikaisissa sairaustapauksissa myOntaa 

sairaus1omaa tyOnantajan hyv~ksyman muun luotettavan se1vityk

sen perustee11a. 

3. Erinaisi~ muita tyOntekijain terveydenhuol1on osalta huo

mioon otettavia saannOksi~ 

3.1. Ensiapuvalmius 

Ty0turval1isuuslain 36 §:ssa tarkoitetusta ensiapuva1miudesta 

ty0paikoil1a, sidostarvikkeista, laakkeista ja muista ensiapu

v~lineista on va1tiovarainrninisteri0 antanut 6.7.1979 erilliset 

ohjeet y1eiskirjee11a n:o P 5521. 

3.2 . L~akarintarkastukset 

45a 

L~akarintarkastuksista, jotka on toimitettava tyOsta tai tyOpaikan 

o1osuhteista johtuvaa terveyden vaaraa tai haittaa aiheutta

vissa tOiss~ m~aratyssa ajassa tyontekij~in tyOhOnottamisen 

ja1keen seka tyOsuhteen kestaessa tai viranomaisen niin maara

tessa, saadetaan tyOterveyshuoltolain (743/78) 2 §:n 1 momentin 

3-, 4- ja 5-kohdissa ja va1tioneuvoston tyBnantajan velvo1li

suudeksi saadetyst~ ty0terveyshuol1osta antamassa paatBksessa 

(1009/78). Nuori11e tyOntekijoille suoritettavista l~~karintar

kastuksista seka eraista muista ko. tyOntekijain terveyden

huoltoon 11ittyvista toimenpiteista saadet~~n nuorten tyOnteki

jain suojelusta annetussa laissa (b69/67). Tarttuvista taudeista 

ja rokotuksista saadetaan terveydenhoitolaissa (469/65) ja ter-
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veydenhoitosaann5issa, rokotuslaissa (361/51) ja -asetuksessa 

(697/51) seka niiden perustee11a annetuissa ohjeissa. 

3.3. Terveydenhuo11on ohjesaann5n nahtavana pitaminen 

Terveydenhuo1toa koskevat saannokset sisa1tavat se11aisia sosiaa-

1isia etuuksia, etta niista tu1ee jokaisen tyontekijan saada 

tieto. Taman vuoksi tu1ee terveydenhuo11on ohjesaant5 seka 

siita annetut va1tiovarainministerion sove1tamisohjeet pitaa 

sopivassa paikassa tyontekijain nahtavana. 

3.4. Va1tion toiden huo1totoimikunta 

Va1tioneuvosto on asettanut va1tiovarainministeri5n avuksi 

tyontekijain terveydenhuo11on ohjesaannon sove1tamista varten 

va1tion toiden huo1totoimikunnan. Huo1totoimikunnan tehtavana 

on antaa 1ausuntoja ja tehda. esityksia terveydenhuo11on ohje

saannon sove1tamista koskevissa asioissa. 

Tti11a paatokse11a kumotaan va1tiovarainministeri5n 1okakuun 

18 paivana 1979 antama paatos valtion ty5ntekijain terveyden

huo11on ohjesaannon sove1tamis esta. 

(N:o Hlo 250/151/81, 14.10.1981) VT 45a/81. 
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OHJES~ANT~ TOIMENPITEISTA RAUTATIEONNETTOMUUKSIEN SATTUESSA 

Rautatieha11itus on 11.8.1981 vahvistanut uuden ohjes~~nnon toimenpi 

teist~ rautatieonnettomuuksien sattuessa (OTRO) , joka tu1:e voimaan 

1. 1 . 1982 . T~m~ ohjes~~nto korvaa 1.4 . 1975 voimaan tu11een vastaavan 

ohjes~!innon. 

Painatusjaosto suorittaa ohjes~!innon perusjake1un. Lis!ikappa1eita saa 

ti1ata painatusjaostosta . 

(N : o RH 667/08/81 , 5 . 11 . 1981) VT 46/81 . 

KIELITUTKINNOT RAUTATIEOPISTOSSA 

11 Henkilostohallinnon m!i!ir~yks i!i 11 kohdan A. 4 . 11. mukaiset kie li tut 

kinnot ruotsin , eng1annin , ven~j!in , saksan ja ranskan kie1iss~ j~r

jestet!i~n rautatieopistossa jou1ukuussa 1981 osanottaji11e myohem

min i1moitettavana aikana . 

I 1moittautumistietoihin tu1ee sis!i1ty!i osanottajan t!iyde11inen nimi , 

virka- asema , virantoimituspaikka , tutkittava kie1i sek!i suoritetta

v an tutkinnon aste (em . m!i!ir!iysten kohdan § 3- 6) . Myos aikaisemmin 

ko . kie1ess!i mahdo11isesti suoritettu arvosana on mainittava . 

I1moittautumiset 1ahetetaan kou1utusjaostoon 20 . 11 . 1981 mennessa . 

Kie1itaito tutkitaan vain yhdess~ kie1ess~ kerra11aan ja vain sen 

asteista arvosanaa varten, mita i1moittautuminen ede11yttaa . 

Seuraava tutkintoti1aisuus on toukokuussa 1982 . 

(N : o Ktj 140/141/81, 30 . 10 . 1981) VT 46/81. 
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RAHTI LUOTTO 

Rajattoman luotto-oikeuden kaiki11a 1iikennepaikoi11a omaavista 

asiakkaista 1aadittuun tietokone1istaan t~hd~~n seuraavat muutok

set. 

Luette1oon 1is~taan 

665620 Oy Lohja Ab 
Kunna11istekniikka 

Luette1osta poistetaan 

653618 OTK Eka-Ka1uste 

655431 

655753 

OTK 

OTK 

Eka-Ka1uste 

Eka-Ka1uste 

04300 HYRYLA 

A11amainitun asiakkaan nimi muutetaan seuraavan1aiseksi 

655720 Sotka Sisustusta1o A1eksanterink.20 15110 LAHTI 11 

(Tit 3508/24/81, 4.11.1981) VT 46/81 

46 
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LIIKENNEPAIKKOJEN V~LIMATKAT 

Alempana luetellut Oljysataman raiteet poistetaan Hovinsaaren kohdalta 

ja lisatt:ilin Kotkan kohdalle seuraavin merkinnoin: 

·1 2 3 4 5 6 

Kotka 
Oljysatama : 

Esson raiteet Kta 1. Tt Esso Oy: ta varten 

742 
Keskon raide Kta 1. Tt Keske Oy : ta varten 

744 
My llyn raide Kta 1 . Tt Vaasan Hoyrymylly 

745 
Oy : tl=i varten 

Pal kin raide Kta 1. Tt Palkki Oy; ta var-

743 
ten 

Puistolan raide Kta 1. Tt 

746 
Shellin raide Kta 1 . Tt Shell Oy:tl=i varte 

748 
Suomen Petroolin raide Kta 1 . Tt Suanen Petrooli 

749 
Oy : tl=i varten 

Valmetin raide Kta 1. Tt Valmet Oy : tl=i 

747 
varten 

(Lko 32377/67/81 , 3 . 11 . 1981), VT 46/81 
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AVOIMIA VIRKOJA JA TOIMIA 

Toimistovirkailijan toimi (V 13) toistaiseksi rautatiehallituksen 

hallinto-osastolla. Hallinto-osaston johtajalle osoitetut kirjalli

set hakemukset on toimitettava rautatiehallituksen kirjaamoon vii

meist~~n 4 p~iv~n~ joulukuuta 1981 ennen virka- ajan p~~ttymist~ . 

Yksi toimistosihteerin virka V18 (kirjanpitoteht~v~t), toistaiseksi 

rautatiehallituksen koneosastolla sek~ yksi toimistovirkailijan toi

mi (V9), toistaiseksi Hyvinkaan konepajassa. 

Koneosaston johtajalle osoitetut kirjalliset , toimistosihteerin vir

kaan tarkoitetut hakemukset on toimitettava rautatiehallituksen kir 

jaamoon, seka toimistovirkailijan toimeen tarkoitetut hakemukset on 

toimitettava Hyvinkaan konepajan paallikolle , viimeistaan 4.12 . 1981 
ennen viraston tai toimiston aukioloajan paattymista. 



LAVA ON RAHAA
ALA HUKKAA RAHAA 

VAADI AINA VAIHTOLAVA 

TARKISTA, ONKO VR·/ FIN-LAVA 
VAIHTOKELPOINEN 

Ala hyvaksy VR·/FIN-Iavaa vaihtokelpoisena, jos 

1. Tunnusmerkinnat puuttuvat joko vasemmasta 
kulmatuesta tai keskituesta Iavan pitkalla sivul· 
Ia. 
HUOM! Merkinnoista on erillinen juliste. 

2. Naulat ovat nousseet ylos Iavan pinnasta 

3. Yksi tai useampia lautoja puuttuu tai on irronnut 

4. Reunalaudoista on lohjennut pala; vahintaan 
30 em pitka ja 2 em levea 

5. Yksi tai useampia valitukia puuttuu tai se tai ne 
ovat siten halkeilleet, etta naulat (ruuvit) ovat 
nakyvilla 

6. Lava on kohtuuttomasti likaantunut tai on pa· 
hanhajuinen 

Huonokuntoinen lava on vaarana tyoturvallisuudel· 
le seka kuormattaville tuotteille. 



FIN·LAVAJARJESTELMAN VAIHTOLAVAT 
JOTIA VAIHTOLAVAT OLISIVAT VAIHTOKELPOISIA, TULEE NIISSA OLLA 

SEURAAVAT MERKINNAT: 

FIN-LA VAT; valmistusvuosi 1980- SFS-merkki 

I 
~ 

m m 000-80 

Luvanhalt1jan numerotunnus / 

VR-LAVAT; valmistusvuosi -1979 

VR 
KORJATUT LA VAT 

Mikali kuormalavan, VA tai FIN-Iavan; 
pitkan sivun vasen kulmatuki on kor
jattava, kaytetaan tata merkki~t 

\ Valmistusvuosi 

1200 mm 

rn 
000·00 

M-79 
M = Valmistajan tun nus 
79 = Valmistusvuosi 
Mikali VR I FIN-Iavan; 
pitkan sivun keskituki on korjattava, 
kaytetaan tata merkkia: 

rn 
000 K 

000 = luvanhaltijan numerotunnus 

Naiden merkkien kaytto on sallittu vain Suomen Standardisoimisliiton 
myontamalla luvalla. 
Lisatietoja Suomen Standardisoimisliitosta, puh. 90 - 645 601 tai Suomen 
Kuormalavayhdistyksesta, 90- 638 840. 
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VUOSILOMIEN MYONT~MINEN VUODENVAIHTEESSA 1981-1982 

Kuluvan vuoden viimeisell~ viikolla on uudenvuodenp~iv~ perjantai 

na . Muussa kuin jaksoty5ss~ ty5p~ivi~ kyseisell~ viikolla ovat 

maanantai , tiistai, keskiviikko ja torstai, lauantain ollessa arki 

p~iv~ . Vuodenvaihteen lomia myonnett~ess~ tulee ottaa huomioon , 

ett~ valtion virkamiesten vuosilomista annetun 13 § : n 2 momentin 

mukaan virkamiehen, joka s~~nnollisesti noudattaa viisip~ivaista 

tyoviikkoa ja joka on lomalla kaikki kyseisen viikon tyop~iv~t , 

katsotaan olevan lomalla koko kalenteriviikon eli l omapaivien luku 

m~~r~ksi tulee viisi . 

Edell~ esitetty periaate koskee myos vastaavaa tyoaikaa noudattavia, 

tyosopimussuhteessa valtioon olevia henkiloit~ . (Vrt . valtion tyon 

tekij~in vuosilomista annetun valtioneuvoston p~~toksen sovelta

misohjeet 8 § , vuosiloman jakaminen osiin . ) 

(Hloj n:o Hlo 647/114/81, 12.11 . 1981) VT 47 /81 

KOULUTUSOHJELMA 

Koulutustoimikunta on hyvaksynyt kokouksessaan 4.11.1981 seu

raavan koulutusoh j elman 

Sahkorata-asentajien y1emman sahkoammattitutkinnon koulutus

ohje1ma (KOTO 4.6.I, 4.11.1981) 

Hyvaksytty koulutusoh jelma otetaan kayttoon va1itt omasti ao. 
koulutusta jarjestettaessa. Oh jelman perus j ake1u suoritetaan 
koulutusjaoston toimesta. Sen 1isakappa1eita on saatavissa Rau
tatieopiston kans1iasta. (Ktj 142/140/81, 5.11.1981) VT 47/ 81 
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LIIKENNEPAIKKOJEN V~LIMATKAT 

1.12.1981 lukien muutetaan liikenn5imistapaa osoittava merkinta 
sarakkeissa 5 ja 6 seuraavasti: 

Sarakkeesta 6 poistetaan merkinta "Tt lpp:n erikoisluvalla" 

seuraavien asemien kohdalla: 

Arola, Eurajoki, Jakokoski, Kangaslampi, Kovajarvi, Kulennoinen, 

Kylanlahti, Leppalahti, Mommila, Puukari, Virkkala ja Ypykkavaara; 

Arolan ja Ypykkavaaran kohdalle sarakkeeseen 5 lisataan merkinta Tt; 

Hukankosken kohdalta sarakkeesta 6 poistetaan merkinta "Kymin Oy:ta 

ja VR: ta varten"; 

Niemisjarven kohdalta sarakkeesta 6 poistetaan merkinta "Tt Mertsalmi 
Oy:ta varten" . 

Sarakkeesta 5 poistetaan merkinta Tt seuraavien asemien kohdalta: 

Ervela, Lappila, Leppakoski, Parkumaki, Perala ja Riippa . 

Sarakkeeseen 6 lisataan merkinta "Tt lpp : n luvalla" Hukankosken , 

Peralan, Riipan ja Venetmaen kohdalle, 

Julkaisusta poistetaan merkintoineen Kauppi, Pakaa ja Sapra . 

Sarakkeesta 1 poistetaan lisaksi koodimerkinnat seuraavilta liikenne
paikoilta : 

Ervela, Eurajoki, Jakokoski, Kangaslampi, Kovajarvi, Kulennoinen , 

Kylanlahti, Lappila, Leppakoski, Leppalahti, Mommila, Niemisjarvi , 

Parkumaki, Puukari ja Virkkala . 

(N:o Lko 22554/051/81, 2 . 11.81), VT 47/81 . 
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AUTO-PIKAJUNAKULJETUKSET HELSINKI-KAJAANI-HELSINKI 

Hiihtokautena 12 . 02 .-19 . 4 . 1982 asetetaan kulkuun autovaunu reitill~ 
Helsinki - Kajaani - Helsinki seuraavasti : 

Aikataulu: Helsinki - Kajaani, perjantaisin P 71 

Kajaani - Helsinki, lauantaisin P 72 

Kuljetukset hoidetaan katetulla yksikerroksisella autovaunulla 

(Gfo), jossa on nelj~ autopaikkaa . 

Kuormausajat: Helsinki (perjantaisin) klo 18 . 30 - 19 . 30 

Kajaani (lauantaisin) klo 20 . 30 - 21 . 30 

Kuljetusmaksut: 

Auto + 1 henkilo (2 lk) 

Jos matkustajalla on voi

massa oleva matkalippu 

Matkailuper~vaunu tai 

tavarankuljetusvaunu 

me no 

290 ,-

190 ,-

320, -

meno- paluu 

580, -

380 ,-

640, -

Myynnin ja kuljetusehtojen osalta noudatetaan yleisia autopika
junassa- kuljetuksista annettuja ma~r~yksi~ . 

(N:o Mt 32581/63/81 , 12 . 11 . 1981), VT 47/81 . 

KANSAINV~LINEN IT~INEN TAVARALIIKENNE , TOIMINTAOHJEITA (VR 4787) 

Itaisen tavaraliikenteen toimintaohjeita (VR 4787) julkaisuun ilmestyy 

lis~lehti n : o 1, joka tulee voimaan 1 . 12 . 1981. 

Lisalehti sis~lta~ mm. itaisen rahtikirjan lahetysaseman taytt~mis

ohjeisiin 1 .1 2 . 1981 tulevat muutokset . 

(Mt 5 . 11 . 81), VT 47/81. 
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IT~INEN YHDYSLIIKENNE 

Julkaisu "Aakkosellinen luettelo Neuvostoliiton rautateiden liikenne

paikoista , jotka kuuluvat Suomen ja Neuvostoliiton rautateiden vali seen 
yhdysliikenteeseen (VR 4779) " on vuodelta 1948 ja on vanhentunut , jo ten 

se poistetaan kaytosta . Toistaiseksi julkaisua ei uusita . 

Taman johdosta pyydetaan tarvittaessa kaantymaan rautatiehallituksen 

liikennetoimiston itaisen yhdysliikenneryhman puoleen puh . 911 -2961 ja 

911 -3784 (y 90-7072961 ja 90- 7073784) tai markkinointitoimiston kansain

valisen tavaraliikennejaoston puoleen puh . 911 -2723 (y 90- 7072723 ) . 

AIKATAULUN 148 LISAYKSET 

Lisays n:o 5 aikatauluun 148 on i1mestynyt ja jaetaan kaiki11e aika
tau1ukirjan ti1annei11e. Lisayksen voimaantu1opaiva on 1.12 . 1981 . 

Lisays n: o 6 aikatau1uun 148 on i1mestynyt ja jaetaan kaiki11e aika
tau1ukirjan ti1annei11e. Lisayksen sisa1tona on jou1u- ja uudenvuoden 
1iikenne 1981- 1982. 

Graafisen aikatau1un 148 Tampere-Pieksamaki 1ehti 9A8- 16 on painettu 
uude11een ja jaetaan asianomaisi11e ti1aaji11e. Voimaantu1opaiva on 
1.12.1981. 

Rataosase1ostuksen korjaus1ehti n:o 1 aikatau1uun 148 on i1mestynyt 
ja jaetaan aikatau1ukirjan ryhman 4 ti1annei11e. Korjaus1ehden voi maan
tu1opaiva on 1.12.1981. 

VT 47/81 
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AVOIMIA VIRKOJA JA TOIMIA 

Ylimaarainen vaununtarkastajan toimi, toistaiseksi Jyvaskylan varikolla . 
Rautatiehallituksen liikenneosaston paallikolle osoitetut kirjalliset 
hakemukset on toimitettava Pieksamaen liikennepiirin paallikolle vii

meistaan 16.12.1981. 

Rakennusmestarin (V 20) virka, toistaiseksi Helsingin ratapiirissa 
(opastinalue Helsinki), Rataosaston johtajalle osoitetut hakemukset 
on toimitettava rautatiehallituksen kirjaamoon viimeistaan 16,12. 
1981 ennen viraston aukioloajan paa ttymista. 

Rataesimiehen (V 15) toimi, toistaiseksi Helsingin ratapiirissa 
(Espoo; asunto varattu). Rataosaston johtajalle osoitetut hake
mukset on toimitettava Helsingin ratapiirin paallikolle viimeistaan 
16 . 12.1981, 

NIMITYKSIA 

Rat a o s a s t o: insinoorin (V 26) virkaan (rpt 01) insinoori 
Taito Erik Nurminen ja toimistorakennusmestarin (V 23) virkaan 
(Rtt, Raj) ylim.toimistorakennusmestari Lasse Juhani Blomberg; 

rakennusmestarin (V 21) virkaan (Pm ra) rakennusmestari (V 20) 
Heikki Oskari Vanttinen, toimistosihteerin (V 20) virkaan (rpt Tpe) 
toimistosihteeri (V 19) Kirsti Aini Jantunen, rakennusmestarin 
(V 20) virkaan (Kko) rakennusmestari (V 19) Asko Ilari Mattila, 
rataesimiehen (V 15) toimiin (Vma) raidemies Jouni Tapani Pulkkinen, 
(Noa) raidemies Pekka Tapani Rihto seka (opastintyot 01) raidemies 
Lauri Henrikki Jokikokko, 
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K o n e o s a s t o : yliteknikon virkaan (V24) ytkn Osmo Johannes 
Saarinen (Tku knp), alemman palkkaluokan liikennetarkastajan vir
kaan (V21) tsiht Anita Kyllikki Lindberg (RH/Koy) , ylimaaraiseen 
toimistosihteerin toimeen (V15) ylim.tvirk Leena Hellevi Friman ja 
ylim.tvirk Anja Sinikka Karvinen (Hy knp). 

~ 
K o n ~ o s a s t o : koneinsinoori Pentti Tauno Laine~ yliteknikko 
Yrjo Johannes Pelkonen, yliteknikko Uno Oskar Virtanen. 
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RAHT I LUOTTO 

Rajattoman 1uotto-oikeuden kaiki11a 1iikennepaikoi11a omaavista 
asiakkaista 1aadittuun tietokone1istaan tehdaan 1.12.1981 1ukien 
seuraavat muutokset. 

Luette1oon 1isataan 

665620 Sotka Oy Sorvaajankatu 8 00810 HELSINKI 81 
Koneosasto 

665638 Sotka Oy 14 7 00 HANKO 
Meta11itehdas 

665646 Sotka Oy PL 213 13101 HAMEENLINNA 10 
Keskusvarasto 

665653 Sotka Oy PL 213 13101 HAMEENLINNA 10 
Saha1aitos 

665802 Anttila Tukku- Varpeenaukio 7 21200 RAISIO 
kauppojen Oy 

I 

A11amainitun asiakkaan nimi muutetaan seuraavan1aisek?i 

617902 Sotka Oy 
Rp-tehdas 

PL 213 

(T1t 3528/24/81, 18.11.1981) vt 48/81 

MUUTOKSIA TILITYSTEHTAVIIN 

13101 HAMEENLINNA 10 

Vuoden 1982 a1kupuo1e11a siirrytaan VR:11a tavara1iikenteen 1uotto-
1ahetysten osalta atk:1la tapahtuvaan rahdinlaskuun. Siirtyminen ta
pahtuu vaiheittain siten, etta ensimmaisessa vaiheessa uusitaan pai
vati1ityksen rakenne ja rekisterointiohjeet. Rahditus jaa tassa vai
heessa viela lahetysasema1la manuaa1isesti tehtavaksi rahtikirjaan. 

Edel1a mainitun johdosta paivati1itys on 1.1.1982 lukien laadittava 
uusitu11e paivati1itys1omakkeelle VR 4127 ja 1uottotositteiden saat
tee11e VR 4155. Painatusjaosto on suorittanut naiden lomakkeiden pe
rusjakelun tilityspaikoille. Paivati1ityksen laadintaohjeet annetaan 
myohemmin ti1ityssaannon muutoksina. 
(Tlt 3533/233/81, 18.11.1981) VT 48/81 
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KOTIMAISEN RAHTIKIRJAN T~YTTOOHJEET 

Uusittu julkaisu "Kotimaisen rahtikirjan taytti:Sohjeet" (lomake VR 

2657) on ilmestynyt. 

Painatusjaosto suorittaa perusjakelun . 

48 

Julkaisussa mainitusta paivamlHirasta poiketen ohjeet tuleva t voimaan 

vasta 1.1 . 1982 lukien . 

(N:o Yt 32203/61/81, 17.11.1981), VT 48/81 . 

Kansioon "Tavaraliikenne" (lorn . VR 3701) kohtaan vuokratut tavara
vaunut tehdaan seuraava lisays : 

Keskusosuusliike Hankkija , Vapaudentie 89, 60100 SEIN~JOKI 10 

Soek-vaunu (melassin kuljetukseen) 198534- 3 

(N : o Mt 32515/63/81, ~~. 11 . 81), VT 48/81 . 

Rautatiehallituksen liikennetoimiston liikenteenohjauskeskukseen 

haetaan liikenneohjaajaa . Liikenneosaston paallikHlle osoitetut 
hakemukset on toimitettava yleisen toimiston kansliaan 16.12.81 
menness!l.. 

Lahempia tietoja tehtavasta antaa lohj Tupeli, pub . 911 - 2574 . 

AVOIMIA VIRKOJA JA TOIMIA 

Ylimaar!l.inen insinoorin (V 28) toimi toistaiseksi rautatiehallituk

sen hallinto- osaston tyosuojelujaostossa (tyHturvallisuusasiat) . 
P!l.ljohtajalle osoitetut kirjalliset hakemukset on toimitettava rau

tatiehallituksen kirjaamoon viimeistlln 31 . 12.1981 ennen viraston 

aukioloajan pl!l.ttymista. 
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Apulaisasemapaallikon virka (V 25), apulaisasemapaallikon virka (V 24), 
liikennemestarin virka (V 18), nelja toimistosihteerin virkaa (V 18), 
kolme toimistosihteerin virkaa (V 15), jarjestelymestarin virka , vaunu
mestarin virka, kaksikymmentaviisi veturinkuljettajan virkaa, seitseman

toista kohduktoorin virkaa ja kaksitoista kuormausmestarin virkaa. 
Liikenneosaston paallikolle osoitetut kirjalliset hakemukset on toimi

tettava rautatiehallituksen kirjaamoon viimeistaan 23.12.1981 ennen 

viraston aukioloajan paattymista . 

Edella mainittuihin virkoihin nimitetyt sijoitetaan toistaiseksi 

seuraavasti: 

apulaisasemapaallikko (V 25): Riihimaen (1 Ri henkiloasiat) liikenne

alueelle, 
apulaisasemapaallikko (V 24): Helsingin (1 Hki henkiloas.hoitaja) 

liikennealueelle, 
liikennemestari (V 18) : Riihimaen (1 Lo junasuoritus) liikennealueelle, 

toimistosihteerit (V 18) : Helsingin (1 Hki lipt. itainen yhdysliik., 
1 Hki lipt) liikennealueelle, Riihimaen (1 hankinta- ja kalustoas.) ja 

Helsingin (1) varikoille, 

toimistosihteerit (V 15): Helsingin ( 2 Hki lipt) ja Riihimaen (1 Ri 

lipt) liikennealueille, 
jarjestelymestari: Helsingin (1 Hki) liikennealueelle, 

vaunumestari : Helsingin varikolle (1), 

veturinkuljettajat: Karjaan (4 Kr), Lahden (1 Lvs) liikennealueille 

ja Riihimaen (5) ja Helsingin (15) varikoille, 

konduktoorit: Helsingin (11 Hki), Karjaan (1 Kr), Riihimaen (3 Ri ja 

1 Hy) ja Lahden (1 Lh) liikennealueille seka 
kuormausmestarit: Helsingin (5 Hki), Keravan (1 Ke), Riihimaen (1 Lo) 

ja Lahden (4 Lh ja 1 Lva) liikennealueille . 

Ylimaarainen teknikon toimi (V 22) toistaiseksi Helsingin liikenne

piirissa (lahiliik~nteen vetov . suunn . ) . Liikenneosaston paallikolle 

osoitetut kirjalliset hakemukset on toimitettava rautatiehallituksen 

kirjaamoon viimeistaan 23.12.1981 ennen viraston aukioloajan paatty
mista . 
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Vaununtarkastajan toimi, asetinlaitemiehen toimi, viisi vaihdemiehen 
tointa, kahdeksantoista junamiehen tointa, kolme toimistovirkailijan 
rv 11) tointa ja kuusi toimistovirkailijan (V 9) tointa. Rautatiehal

lituksen liikenneosaston paallikolle osoitetut kirjalliset hakemukset 
on toimitettava Helsingin liikennepiirin paallikolle viimeistaan 23.12. 

1981. 

Edella mainittuihin toimiin nimitetyt sijoitetaan toistaiseksi seuraa

vasti: 

vaununtarkastaja: Helsingin varikolle (1), 

asetinlaitemies: Lahden (1 Lh) liikennealueelle, 

vaihdemiehet: Helsingin (2 Hki) ja Lahden (2 Lh, 1 Lvs) liikenne

alueille, 
junamiehet: Helsingin (9 Hki), Keravan (1 Ke), Riibimaen (4 Ri, 1 Hy) 

ja Lahden (2 Lh, 1 Lvs) liikennealueille, 

toimistovirkailijat (V 11) : Keravan (1 Ke), Hameenlinnan (1 Hl) 
ja Riihimaen (1 Ri) liikennealueille ja 

toimistovirkailijat (V 9): Helsingin (6 Hki) liikennealueelle . 

Nelja veturinlammittajan (V 13) tointa, kolmekymmentayksi veturin 

lammittajan (V 12) tointa, kolme autonkuljettajan tointa, kaksi 
tallimiehen tointa, vaunumiehen (V 10) toimi, kolme vaunumiehen 

(V 9) tointa, seitsemantoista asemamiehen (V 10) tointa ja kolme 

kymmenta asemamiehen (V 9) tointa. 

Edella mainittuihin toimiin nimitetyt sijoitetaan toistaiseksi 
seuraavasti: 

veturinlammittajat (V 13) : Riihimaen (3) ja Helsingin (1) varikoille, 

veturinlammittajat (V 12): Riihimaen (4 Ri, 2 Lh) ja Helsingin (25) 
varikoille, 

autonkuljettajat : Helsingin (2 Hki) ja Lahden (1 Lb) liikennealueille, 

tallimiehet: Karjaan (1 Kr) liikennealueelle ja Riihimaen varikolle 

( 1 ) ' 

vaunumies (V 10): Helsingin varikolle (1), 

vaunumiehet (V 9): Helsingin varikolle (3), 

asemamiehet (V 10) : Helsingin (8 Hki, 1 Pjm, 1 Kni), Keravan (1 Prv), 
Hameenlinnan (1 Hl), Karjaan (1 Kr), Riihimaen (3 Ri) ja Lahden (1 Lh) 

liikennealueille seka 

asemamiehet (V 9): Helsingin (16 Hki), Hameenlinnan (1 Hl), Karjaan 
(3 Kr, 2 Hnk , 1 Pku), Riihimaen (5 Ri) ja Lahden (2 Lh) liikenne

alueille. 
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Rataesimiehen (V 15) toimi, toistaiseksi Kouvolan ratapiirissa 
(Kotka). Rataosaston johtajalle osoitetut hakemukset on toimitettava 
Kouvolan ratapiirin paallikoll e viimeist aan 23.1 2 .1981. 

NIMITYKSIA 

R a t a o s a s t o: yp insinoorin (V 28) virkaan (Rtt, Raj) rata
esimies Yrjo Antero Tuovinen. 

EROJA 

L i i k e n n e o s a s t o : insinoori yp Erkki Henrik Kolu , apu
laisasemapaall ikko Paavo He i kki Koivist~ to imistosihteer it Tuovi 
Elisabet Oj anen , Helvi I nkeri Vasa l a , veturinkuljettajat Ni ilo I l ma ri 
Ni eminen , Heikki Edvard Nuutinen , Paavo Veikko Toikka , Kalervo Li ll u

ne n , Tauno David V.aananen , Niilo Mi kael Tai j ala , junami ehe t Johan 
Nestor Taini o , Kaarlo Gunnar Vesivalo , Pent ti Er nesti Tolvanen , Vil j o 
Ka kkonen, va i hdemiehe t Viljo FerdinandVanhanen , Eero Agaton He i kkila , 

a s emamie het Tapi o Saari nen , Saalas Sulevi El onen ja ylimaarainen vau
nunsi i voo j a Aili Inkeri Vaisanen . 

R a t a o s a s t o : liikennetarkastaja (V 29) Kauko Ahti Ossian 
Hiltunen. 
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TALVILOr~PIDENNYS VIIDENTOISTA VUOSILOMAAN OIKEUTTAVAN PALVELUS
VUODEN JKLKEEN 

Sen johdosta, etta talvilomapidennys 15 vuosilomaan oikeuttavan 

palvelusvuoden jafkeen maaraytyy osittain erilailla virka- ja 
tyosuhteisilla henkiloilla, kehoitetaan yhdenmukaisen menettelyn 

saamiseksi vuosilomia myonnettaessa ottamaan huomioon seuraavaa. 

Virkasuhteiset 

Virkamiesten vuosilomasta annetun asetuksen 16 §:n 2 momentin mu

kaan voi virkamies 15 vuosilomaan oikeuttavan palvelusvuoden jal

keen saada talvilomapidennysta joko yhdeksan tai viisi arkipaivaa 

sen mukaan kuinka menta taytta lomanmaaraytymiskuukautta hanella 

on . Mikali mainitut palvelusvuodet tulevat tayteen lomavuoden (ka

lenterivuoden) aikana edellytetaan, etta ne tayttyvat ennen vuosi

loman alkamista ja viimeistaan 31.3. mennessa . Nain ellen ei 

virkamies, jolla 15 palvelusvuotta tayttyvat 1 . 4. tai sen jalkeen, 

voi sina vuonna saada talvilomapidennysta 15 palvelusvuoden pe

rusteella (P . 5328, 13 . 5 . 1977; VT 21/77). 

Jos virkamies saavuttaa edella mainittuun pidempaan lomaan oikeuttavan 
palvelusajan myohemmin samana vuonna, saa han aikaisemmin pitamas

taan lomasta huolimatta saman lomavuoden aikana tasta johtuvan 

lomanpidennyksen, mutta ei talvilomapidennysta. 

Esim . Jos 15 palvelusvuotta tulee tayteen 1.4. tai sen jalkeen 

voi lorna sipa vuonna olla enintaan 36 arkipaivaa, joka palvelus 

vuosiedellytyksen taytyttya voidaan pitaa myos lomakauden aikana . 

Tyosuhteiset 

Tyosopimussuhteisten oikeus saada talvilomapidennys 15 vuosilo 
maan oikeuttavan palvelusvuoden jalkeen on maaritelty valtion 

tyontekijain vuosilomista annetun valtioneuvoston paatoksen 5 §:n 

4 momentissa . Talvilomapitlennys voi talloin olla joko yhdeksan 

tai viisi arkipaivaa samoin kuin virkasuhteisilla . Talvilornapiden

nyksen saamiseen 15 palvelusvuoden perusteella vaaditaan, etta 
15 palvelusvuotta on tayttynyt ennen loman alkamista, kuitenkin 

viirneistaan lomakauden aikana siten, etta tyontekija tai toirni
henkilo olisi voinut pitaa 36 paivan lornansa lornakauden aikana . 
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Esim. kuluvan vuoden kysymyksess~ ellen 9 talvilomapidennysp~iv~n 

saamiseksi 15 palvelusvuotta on t~ytynyt tulla t~yteen ennen 

tyontekij&n loman alkamista ja viimeist~&n 19 . 8 . 1981 . 

Mik&li 15 palvelusvuotta tulee t&yteen myohemmin samanavuonna, ei 

tyontekij&ll~ ole oikeutta talvilomapidennykseen. T~lloin h~n 

voi kuitenkin saada vuosilomaa enint~&n 36 arkip~iv&~ samoin kuin 

virkamiehetkin. 

(Hloj n : o Hlo 659/114/81, 20.11 . 1981) VT 49 /81 

VR : N SIS~ISTEN JULKAISUJEN ULKOASU JA PERUSRAKENNE SEK~ 

JULKAISUISTA TIEDOTTAMINEN 

Rautateill& tuotettavien raporttien ja selvitysten sis~lt&m~n 

tiedon hyv&ksik~yton tehostamiseksi tullaan vuoden 1982 alusta 

lukien luetteloimaan ja kokoamaan uudet raportit sarjaksi 

VALTIONRAUTATEIDEN SIS~ISI~ JULKAISUJA . 

T~t& varten on laadittu toimintaohje , joka koskee 

- kansilehden ja kuvailusivun ulkoasua 

- julkaisujen rakennetta 

- ju l kaisujen numerointia 

- tyoryhmien asettamisesta ja julkaisuista tiedottamista . 

Tyoryhm~n asettaneen osaston sihteeri toimittaa asettamista koske 

van tiedon RH:n kirjastolle . Raportin valmistumisvaiheessa tyoryh 

m&n sihteeri pyyt~~ RH : n kirjastolta julkaisunumeron, joka sijoi 

tetaan julkaisun kansilehdelle . 

49 

Jokaisen julkaisun kuvailusivulla (lomakkeella VR 2612 , jota saa RH:n 

kirjastosta) tulee olla lyhyt tiivistelm~ raportin keskeisista 

asioista (esim . tavoite, ongelma, ehdotus , perustelut) . Tiivis 

telm~t ju l ka istaan m~~r~ajoin Virallisissa Tiedotuksissa . 

Tyoryhm~t toimittavat julkaisun kahtena kappa l eena RH : n kirjas 

toon . 
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Kokonaisuudessaan obje (H1o 66J/019/81, ?5.11.1981) ju1kais
taan ASIAKIRJAOHJEET -kansiossa painotuotenumerol1a VR 2661.44. 
Ptjo suorittaa perusjake1un kansion ha1tijoi11e. 

(N:o H1o 663/019/81, 25.11.1981) VT49 /81. 

LASKUJEN LIITTEET 

Mik~li laskun sis~llOn erittely on todettavissa ainoastaan laskun 
liitteiden avulla, ne ovat v~ltt~Utan · osa tositetta. T§m~n vuoksi 
liitteit~ on s§ilytett~vl yht~ kauan kuin alkuperlistl laskuakin. 

Liitteiden lAhettAmisestA tehtyjen kyselyjen johdosta ilmoitetaan 
laskujen hyvlksyjille, ettA miklli liitteitl on runsaasti ja niitl 
jouduttaisiin kopioimaan hyv~ksyjln tarkoituksia varten, liitteit~ 
ei tarvitse lAhettA~ alkuperaisen laskun mukana tilitoimistoon. 
Liitteet on kuitenkin slilytett~va 10 vuotta hyvaksyj~n arkistossa 
siten, ettA yhteys alkuper~iseen tositteeseen voidaan vaivatta todeta. 
Muussa tapauksessa liitteet l~hetetlan laskun mukana tilitoimistoon. 
(Tlt 3543/234/81, 23.11.1981) VT 49/81 

ULKOMAAN VALUOTAN MUUNTOKURSSIT HENKIL~- JA KIITOTAVARALIIKENNETTA 

VARTEN 

Tilitoimiston slhkeelll no 139, 24.11.1981 on kansainv~lisessl hen
kilO- .ja kiitotavaraliikenteess~ klytettya ruplan kurssia muutettu 
1 . 12.1981 lukien seuraavasti: 

100 Neuvostoliiton ruplaa = 620,00 mk 

(Tlt 3551/230/81 , 26.11.1981) VT .49/81 
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TILIOHJESAANNON SOVELTAMISOHJEIDEN MUUTOS 

Tiliohjes~!nn6n 20 §:n Soveltamisohjeita B kohta 2021.12 on muutettu 
seuraavaksi. 
2021.12 Yli sadan (100) markan ml~r~lle asetettua shekki~ vastaan

otettaessa on shekin esittaj~n henki161lisyys tarkastetta
va joko poliisiviranomaisen antamasta henki16todistuksesta, 
voimassa olevasta ajokortista, voimassa olevasta ulkomaan
passista tai pankkikortista ja tarkastuksen yhteydessa 
shekin vastaanottajan on merkitt~va shekin kaant6puolelle 
henki16todistuksesta, ajokortista, passista tai pankkikor
tista h~nkil6tunnus tai syntym~aika. 
(Tlt 3539/233/81, 20.11.1981) 

Muutetuilta kohdilta tiliohjesa~nn6n soveltamisohjeet painetaan 
uudelleen. Painatusjaosto suorittaa perusjakelun. 

(No Tlt 3539/233/81, 25.11.1981) VT 49/81 
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TARIFFIMUUTOKSET 1.1.1982 

Tariffien korotukset tulevat voimaan tulevan vuoden alusta lukien. 
T~IDAn johdosta tariffitaulukoista ja tariffis~~nnBsta otetaan uudet 
painokset. TariffisaannBstBssa hinnoitteluun liittyvien muutosten 
(HenkilBliikenne: menoliput, kuukausiliput, vyBhyketariffi. Tavara
liikenne: luokkaluku, kappaletavaran yksikkBhinnat) lisaksi muute

taan alennuslippuja koskevia kelpoisuusrajoitusaikoja ja matkailulip
pua koskevat m~araykset, perhe- ja seuruelippu yhdistetaan yhdeksi 

lipuksi nimeltaan "Ryhmalippu" seka poistetaan menolipputariffiin 
perustuvien matkalippujen myyntirajoitusta koskeva IDAarays (TS 4 § 5 

lm). Tavaraliikenteen tariffinkorotukseen sisaltyy vaunukuormaluokki
en vahentaminen nykyisesta neljasta tariffiluokasta kolmeen, jolloin 

tariffiluokat 5 ja 6 yhdistetaan luokaksi 5. Edelleen tariffisaannBn 
lis~maarayksiin on tehty muita vahaisempia muutoksia ja lisayksia. 

Sen lisaksi mita aiemmin VT:ssa 43/81 on sanottu tariffin korotukses
ta ja saannBstBn muutoksista esitetaan jaljempana luettelomainen 
selostus tarkeimmista muutoksista. 

HenkilBliikenne 

HenkilBliikenteen laskettu keskimaarainen tariffinkorotus on 12,0 

prosenttia. Keskimaarainen forotus menolipputariffiin perustuvien 
lippujen osalta on 13,9 prosenttia, kuukausilipputariffiin perustuvi
en lippujen osalta 15,0 prosenttia ja p~~kaupunkiseudun vyBhyketarif
fin osalta 9,1 prosenttia. Makuupaikkalippujen hinnankorotus on 13,3 

prosenttia. HenkilBautojen kuljettamisesta pikajunassa perittavat 
maksut nousevat keskimaarin 22,3 prosentilla. Istumapaikkalippujen 

hintoja ei koroteta. HenkilBliikenteeseen liittyvia muita maksuja 

korotetaan keskimaarin 6,7 prosentilla, naihin maksuihin kuuluvat 

mm. sailytys- ja matkatavaramaksut. 

Henkil6liikenteen tariffinkorotus on menolipputariffin osalta keski
maaraista pienempi lyhyilla 50 kilometriin ulottuvilla matkoilla 
jatkuen suhteellisen tasaisena kuitenkin siten, etta yli 500 kilomet
rin matkoilla korotus on keskima~r~ist~ korkeampi. T~ma merkitsee 
etaisyysalennuksen vahaist~ pienentamist~ tall~ hetkella voimassaole-
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vaan tariffiin verrattuna. Kuukausilipputariffin osalta korotus ja
kautuu suhteellisen tasaisesti eri vHlimatkaryhmille. Rautatiehalli

tus on vahvistanut henkil6liikenteen alimmaksi tariffiv~limatkaksi 8 

kilometri~. 

HenkilBliikenteen tariffinkorotuksen yhteydessa toteutetaan matkai
lu-, perhe-ja seuruelippuja koskeva muutos. T~llBin perhe- ja seurue
lippujen myynti lopetetaan ja otetaan kayttBBn ryhmalippu seka muute

taan taysin matkailulipusta annetut maaraykset. Uusi matkailulippu 
koostuu kolmesta tai useammasta vHhintaan 76 kilometrin rautatiemat

kaan oikeuttavasta menolipusta. Jokaisesta rautatiematkaan oikeutta
van menolipun hinnasta myonnetaan 10 prosentin alennus . Mikali mat
kailulippuun sisaltyy muita matkailupalveluja (auto, laiva yms.), on 
lippuun sisallytettava vahintaan kaksi rautatiematkaan oikeuttavaa 

menolippua, joiden yhteenlaskettu rautatiematkojen pituus on vahin
taan 200 kilometria. Jokaista erillista menomatkaa tai muuta matkai

lupalvelua varten on laadittava oma matkailulippukokonaisuuteen kuu
luva erillinen lippunsa. Samaan matkailulippuun voi sisaltya seka 
lomakelippuna laadittuja erillisia lippuja etta lipunmyyntipaatteel
la tulostettuja lippuja. Matkailulippuun sisallytettavista erillisis
ta lipuista voidaan toistaiseksi lipunmyyntipaatteella tulostaa vain 
rautatiematkaan oikeuttavia menolippuja. Muita matkailupalveluja 

sisaltavat erilliset liput on laadittava lomakelippuina. Matkailuli
pun sisakanteen on merkittava lipun kokonaishinta (jokaisessa erilli
sessa lipussa on oma hintansa, ellei erikseen toisin maarata), vii
meinen voimassaolopaiva (myBs erillisissa lipuissa, joissa on lisak
si oltava myBs ensimmainen kelpoisuuspaiva ellei se ole sama kuin 
myyntipaiva) seka myyntipaivays ja matkailulippukokonaisuuteen kuulu

vien erillisten lippujen lukumaara. Erilliset liput kelpaavat vain 
matkailulippukansiin nidottuina. Matkaiiulipun kelpoisuusaika on 

kaksi kuukautta. 

Ryhmalippu myydaan menolippuna tai meno-paluulippuna. Lipun hinta 
lasketaan vahintaan 76 kilometrin matkalta menosuuntaan. Vahintaan 

kolmen henkilBn ryhmalle myBnnetaan 20 prosentin alennus, vahintaan 
10 henkilon ryhmalle 25 prosentin ja vahintaan 25 henkilBn ryhmalle 

30 prosentin alennus menolipun/meno-paluulipun hinnasta. Vahintaan 
10 henkilon koululais/opiskelijaryhmalle myonnetaan 30 prosentin 
alennus. Ryhmalippuun on aina merkittava henkilolukumaara. Ryhmali
pun haltijaa lukuunottamatta jokaisella ryhmalippuun kuuluvalla on 
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o1tava tarkistus1ippu, josta on i1mett~v~ onko se tarkoitettu 12 
vuotta tAyttanee11e vai a11e 12-vuotiaa11e henki1~11e. RyhmA1ipun 

kenttAiin "Ryhm.!lssA" on merkitt~v~ henki1~1ukum.!1ArA kauttaviivalla 
erotettuna siten, ettA kauttaviivan edessA on 12 vuotta t~yttAneiden 
henkil~iden 1ukum.!1Ar~ ja kauttaviivan j~lkeen al1e 12-vuotiaiden 
lukum.!lArA. Ellei molempiin ik~ryhmiin kuuluvia henkil~it~ osallistu 
matkaan, on t~ll~in lippuun merkitt~va vaakaviiva (-) osoittamaan 
puuttuvaa ikAryhm~~ (esim. matkaan osallistuu kolme 12 vuotta t!yttA
nyttli henkil~A ja ne1jA alle 12-vuotiasta: merkinta lipussa 3/4, jos 
matkaan osa11istuu vain ne1jA a11e 12-vuotiasta: merkintA on -/4). 

RyhmA1ippu on voimassa yhden kuukauden. 

Ku1uvan vuoden ajan noudatettuja 65- ja i-kortte~a vastaan myytAvien 
a1ennus1ippujen viikon1oppuliikenteen matkustusrajoitusaikoja muute

taan ja sama11a yhdenmukaistetaan matkustusrajoitusajat VR-a1ennus
korttia vastaan myytAvien 1ippujen kanssa. TAten 65- ja i-kortteja 

seka VR-a1ennuskorttia vastaan myyty a1ennuslippu ei i1man 1is!mak
sua oikeuta matkustamaan viikonvaihteessa perjantain k1o 12.00 ja 
1auantain k1o 12.00 v!lisenA aikana eikA sunnuntain k1o 12.00 ja 
maanantain k1o 06.00 va1isenii aikana. Lis!ksi sanotut a1ennus1iput 
eivAt oikeuta i1man 1is!maksua matkustamaan jou1uaattona, pitkAper
jantaina ja juhannusaattona eikA nAita ede1tAvinA kolmena pAivAnA. 
VR-a1ennuskortin ja 65- sekA i-kortin ostaji11e on i1moitettava jo 
nyt sanotuista muutoksista. Matkustusrajoituksen muutoksen johdosta 

on tiedotuslipukkeesta VR 2407 otettu uusi painos, jonka perusjake-
1un painatusjaosto suorittaa ku1lekin liikennea1uee11e. Jokaise11e 

65- ja i-kortin seka VR-a1ennuskortin ostaja11e on annettava sanottu 
tiedote1ipuke. Samoin on 1ipuke annettava toistaiseksi ko. a1ennus

lippujen ostaji1le tai lippuun on merkittava matkustusrajoitusajat. 

Sarja1ippujen ke1poisuusaikaa pidennetAAn nykyisestA kahdesta viikos
ta kahteen kuukauteen. 

Ede11a sanottujen muutosten lisAksi on matkan hinnoittelua tarkistet

tu varattaessa pAivAvaunun osasto pienemmA11e ryhmA11e kuin vaunun 
osastossa on paikkoja. TA11~in tyhjiksi jAAvistA paikoista peritiiAn 
meno- tai meno-pa1uulipun hinta 20 prosenti1la a1ennettuna. TerAsra
kenteisen makuuvaunun kahden vuoteen osaston kaikista paikoista peri
tHAn saman suuruinen paikkamaksu. Vajaan hytin varaamisesta maksupe
rusteet sAilyvAt enna11aan. PerittAessa maksuja vapaaksi jAAvist! 
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paikoista on 1ippuun merkittava "Paikkavaraus". Vuoden 1982 aikana 
toteutetaan autopikajunassa pa1ve1un 1aajentaminen siten, etta 
1iikenne a1oitetaan He1singista Kajaaniin ja Joensuuhun. Taman 
johdosta rautatieha11itus on vahvistanut ku1jetusta varten seuraavat 
maksut: 

He1singista 

Kajaaniin Joensuuhun 
Auto1ta tai painvastoin 

mk mk 

a) hintaan sisaltyy 
yksi 2 1k:n menomatka 290 240 

b) jos matkustaja11a on 

voimassao1eva matkalippu 190 160 

c) peravaunusta 320 300 

Ku1jetukseen sove11etaan samoja voimassao1evia maarayksia kuin nykyi
sin suoritettaviin ku1jetuksiin. On kuitenkin huomattava, etta pera
vaunui1le annettu hinta koskee kaikkia peravaunuja, mytls kuormassa 
seka tyhjana ku1jetettavia tavaraperavaunuja (vetoautoon 

kytke ttyna > • 

Sivii1ipa1ve1usmiehi11e myydaan matka1ippuja a1ennettuun hintaan 
samojen maaraysten mukaan kuin ku1uvana vuonna. 

Oheisena uusi 1ippuma11i 

Lippuun 1iittyvat taytttl-, kaytttl- ja 1eimausohjeet annetaan eri11i
sina mytlhemmin. Uutta 1ippu1omaketta kaytetaan 1aadittaessa ryhma1ip
puja ja matkai1u1ippuja 1.1.1982 a1kaen voimaan tu1evia maarayksia 

noudattaen. Sen sijaan varsinaisia menolippuja ja meno-pa1uu1ippuja 
myytaessa kaytetaan nykyista 1ippuma11ia niin kauan kun varastossa 

o1evat 1omakkeet tu1evat 1oppuun kaytetyksi e11ei toisin i1moiteta. 
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Vaunukuorma1~hetysten tariffia korotetaan 8,0-13,7 prosenti11a. 
Korotus toteutetaan siten, ett~ kaikkien muiden tavara1uokkien hin
noitus1ukuihin 1isataan 1uku 4 paitsi 1uokkien 4 ja 5 hinnoitus1ukui

hin 1is~t~~n 1uku 3 ja puutavara1uokan P1 hinnoitus1ukuun 1is~ta~n 
1uku 5. T~110in tariffinkorotus 1uokkien 4 ja 5 osa1ta on 8 prosent
tia, puutavara1uokan P1 osa1ta 13,7 prosenttia ja muiden 1uokkien 
osa1ta 10,8 prosenttia. Tam~ merkitsee myos tariffi1uokkien 5 ja 6 
yhdistamista, jo11oin uusi tariffi sisa1taa nykyisen ne1jan varsinai
sen vaunukuormatariffiluokan sijasta ko1me tariffi1uokkaa seka eri1-

1iset puutavara1uokat. Sanotun tariffin muutoksen toteuttamisen j~1-
keen on kunkin varsinaisen vaunukuormatariffi1uokan va1inen ero yhta 

suuri (kaksi hinnoitus1ukua). Muissa rahditusperusteissa toteutetaan 
pienehkoj~ sanontamuutoksia ja tarkistuksia. 

Tavaran1uokitustau1ukosta otetaan uusi painos, joka va1mistuu vuoden 
vaihteeseen mennessa ja on jake1ussa va1itt0masti tu1evan tammikuun 
a1ussa. Nykyist~ tavaran1uokitustau1ukkoa kuten muitakin ju1kaisuja 
kaytett~ess~ on kaikkien 6 vaunukuormatariffi1uokan merkintojen osa1-
ta sove1lettava 5 tariffi1uokan mukaista hinnoitte1ua yms., e11ei 
toisin ole erikseen ma~r~tty. Uudessa tavaran1uokitustau1ukon painok
sessa on mm. kuitupuun, puunjatteiden seka turpeen osa1ta annettu 
muutamia uusia tavara1ajikoodeja. Lis~ksi po1ttoturpeen ja1oste~t 
(briketit ja pe11etit) on poistettu ns. a1ennus1uokituksen piirist~. 
t~ten niiden ku1jetusmaksu perita~n 1uokan 5 mukaan. 
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Vaunukuormien vahimpia maksuja korotetaan keskimaarin 10 prosenti1-
1a, ta11~in normaa1itariffin a1in vahin maksu 2-akse1ise1ta vaunu1ta 
on 264 markkaa ja 4-akse1ise1ta vaunu1ta 462 markkaa. Konttitariffia 
korotetaan 10,8 prosenti11a. 

Kappa1etavara1ahetysten perusrahdin yksikkBmaksuja korotetaan 9,3 
prosenti11a ja vakiohintaisten kappa1etavara1ahetysten maksuja keski
maarin 25,7 prosenti11a. Taman 1isaksi nousevat 1iitantaku1jetusmak

sut keskimaarin 10,0 prosenti1la. Kappa1etavara1ahetysten keskimaa
raiseksi hintojen korotukseksi on 1askettu 12,1 prosenttia. Ennen 

1.1.1982 ostetui11a vuoden 1981 tariffin mukaisil1a vakiohintais-
ten kappa1etavara1ahetysten rahtikirjoi11a voi asiakas lahettaa 

1ahetyksia vie1a vuoden 1982 tammikuun aikana. Kayttamatta jaavat 
vakiohintaisten kappa1etavara1ahetysten rahtikirjat lunastetaan 
asiakkai1ta takaisin ti1ityspaikoi11a. Vuoden 1981 tariffin mukaiset 
vakiohintaisten lahetysten rahtikirjat on ti1ityspaikoi1ta pa1autet

tava ti1itoimiston kotimaisel1e tarkastusjaosto11e jou1ukuun ti1itys
ten yhteydessa. Asiakkai1ta takaisin lunastetut kayttamattomat vas
taavat rahtikirjat pa1autetaan takaisin1unastamiskuukauden tilitys
ten yhteydessa. 

Jos kappa1etavara1ahetyksen rahti maksetaan maaraasema11a, peritaan 
siita viiden markan suuruinen 1isamaksu. 

Ede11a sanotun 1isaksi muutetaan kotimaisessa tavara1iikenteessa 
hakkivaunun ja piensai1ioiden rahditusperusteita. Kaytettaessa Valti

onrautateiden hakkivaunuja ja piensai1ioita peritaan prosentuaa1isen 

1isarahdin sijasta tariffitau1ukossa 22 maaratty kiintea kayttBkerta
maksu. 

Muita tavara1iikenteen maksuja, kuten vaununvuokria, vaunun siirto
ja punnitusmaksuja yms. korotetaan siten, etta niiden keskimaarainen 

korotusvaikutus on noin 10,0 prosenttia. Tama sisa1taa mm. ja1kivaa
timuspa1kkion ja rahti1uoton korvauksen vahimpien maksujen korottami
sen (ja1kivaatimuspa1kkio 6 mk, rahtiluoton korvaus 5 mk). 

Itainen tavarayhdys1iikenne 

Kostamus1iikennetta koskevan "Rautatieliikenteen hoitosopimuksen" 
(RH 261/64/78, 7.3.1978) 1iitteen 3 kohdan 2 ensimmaisessa kappa1ees-
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sa i1moitettu vaunukuormien rahti v~1i11a Vartius-Kostamus on 1.1.-
1982 1ukien 10,80 markkaa tonni1ta. 

Kansiossa "Kansainv~1inen itainen tavara1iikenne, toimintaohjeita" 

on ohjeet Rautatie1iikenteesta Kostamukseen. 

Neuvosto1iiton rautateiden ku1jetussai1i5t 

Neuvosto1iitosta kuormattuna saapuneista tai sinne kuormattuina lahe
tettavista neuvosto1iittolaisista kuljetussai1i5ista perit~an ku1je-

tusmaksu saili55n kuormatun tavaran painon perustee1la, kuitenkin 
vahint~an 250 kg:lta sai1iOn ti1avuuden kuutiometri~ kohti. S~i1i5n 

omaa painoa ei 1asketa lahetyksen maksuna1aiseen painoon mukaan. 
Ku1jetusmaksun lisaksi perit~an sai1i0maksua ku1takin sai1i01ta sen 
bruttopainoon perustuen siten, etta alle 2,5 tannin ku1jetuss~ili01-
ta peritaan 10 markkaa, vahintaan 2,5 tonnin sai1i01ta 20 markkaa ja 

vahintaan 5,0 tannin sai1i01t~ 40 markkaa. Kuljetuss~iliOiden kasit
te1yn viivastymismaksujen suhteen noudatetaan Va1tionrautateiden 
tariffisaann5ssa annettuja maarayksi~. 

(N:o Mt 23311/646/81, 23.11.1981) VT 49/81 

AIKATAULUN 148 LISAYS 

Rotoosose1ostuksen korjous1ehti n:o 2 oikotou1uun 148 on i1mestynyt 
jo joetoon oikotou1ukirjan ryhmon 1 ti1onnei11e. Korjaus1ehden voimaan
tu1opoivo on 15.12.1981. 

VT 49/81 
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KANSAINV~LINEN HENKILOLIIKENNE, LANTINEN 

Uudet hinnat 1 . 1 . 1982 alkaen : 

INTER RAIL: 860 mk 

INTER-RAIL-SENIOR: 
2 lk: 770 mk 

1 lk: 1155 mk 

POHJOLA JUNALLA: 

2 lk 

21 pv 680 mk 

1 kk 860 mk 

1 lk 

1020 mk 

1290 mk 

(N : o Mt 23576/662/81) VT 49/81 . 

UUSI MATKALIPPU (VR 2202) 

49 

1 . 1 . 1982 otetaan k~yttBon uusi matkalippulomake VR 2202 , jolla korva 
taan lomakelippuina myyt~v~t perhe - ja seuruelippu (VR 2241) ja mat

kailulippu (VR 2238) 1 . 1 . 1982 lukien seka menolippu (VR 2201) ja meno 

paluulippu (VR 2203) sen jalkeen , kun jaljella oleva varasto loppuu , 

kuitenkin viimeistaan 1 . 1 . 1983 lukien . 

Painatusjaosto ei suorita lomakkeen VR 2202 perusjakelua, joten asemi 

en ja matkatoimistojen on tilattava niita (n . 1/2 vuoden tarve) nor 

maalia tilausmenettelya noudattaen heti . 

Ohjeet lipun tayttamisesta ja kaytosta annetaan myohemmin . 

(N :o Yt 23580/55/81, 26 . 11 . 1981) VT 49/81 
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VR KAUKOKIRJOITINVERKKO 

A. Pieks~m~en uuden kaukokirjoitinkeskuksen k~ytt55notto 

Pieks~m~en liikennepiiriin on asennettu uusi kaukokirjoitin
keskus, joka otetaan k~ytt55n lauantaina 12. joulukuuta 1981 
klo 10-20. Keskus on samanlainen kuin Tampereella, Kouvolassa 

ja Helsingiss~. 

Pieks~m~en uudet tilaajanumerot 

Pieks~m~en keskusalueen tilaajien (liittymien) numerointi 
muuttuu siten, ett~ alanumerot ovat uuden keskuksen k~ytt55n
oton j~lkeen nelinumeroisia. Kaukokirjoitintilaajien numeroi
den eteen tulee numerot 81. Siten esimerkiksi Pieks~m~en juna
toimiston uusi numero on 8121. Oulun keskusalueelta valittaes
sa Pieks~m~en keskusalueelle otetaan edelleen suuntanumero 98 
ensin. Pieks~m~en junatoimiston kirjoitin valitaan siten, esi
merkiksi Oulun junatoirnistosta numerosarjalla 91 8121. Uudet 
Pieks~m~en keskusalueen kaukokirjoitintilaajanurnerot ovat 
5.11.1981 p~iv~tyss~ piirustuksessa Stt II 2 352 25 "VR kauko
kirjoitinverkko Oulun keskuksen kaukokirjoitinliittyrnille" . 
Pieks~m~en, Helsingin, Kouvolan ja Tampereen keskusten kauko
kirjoitintilaajia (liittymi~) varten on erillinen luettelo, 
piirustus Stt II 2 352 40 "VR kaukokirjoitinverkko Helsingin, 
Kouvolan, Pieksamaen ja Tampereen keskusten kaukokirjoitinliit
tymille", p~ivatty 5.11.1981. Sit~ k~ytt~v~t vain Pieksamaen, 
Helsingin, Kouvolan ja Tampereen keskusten kaukokirjoitintilaa
~· Muut k~ytt~vat aikaisernmin mainittua luetteloa. Luettelot 
tulevat voimaan lauantaina 12. joulukuuta 1981 klo 20. 

Pieksamaen keskuksen tilaajat ottavat paikallisyhteyden uusil
la nelinumeroisilla liittymanumeroilla. Muualle VR:n verkossa 
valitessaan Pieksamaen keskuksen tilaajat kaytt~v~t vastaavia 
neljaa numeroa nykyisest~ poiketen. Kouvolan keskuksen vanho
ja tilaajanumeroita ennen valitaan 71, Tampereen 31, Pieksa
m~en 81 ja Oulun 61. Esimerkiksi n~iss~ keskuksissa olevat 
koekoneet valitaan Pieks~m~en keskusalueelta numeroilla 7160 
Kouvolassa, 3160 Tampereella, 1160 Helsingiss~ ja 6160 Oulus-
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sa. 

N~pp§invalinta 

Pieksamaen keskusalueella valinta toiselle tilaajalle suori
tetaan nappaimist5n avulla uuden keskuksen tultua kaytt5Bn. 
Numerolevya ei saa silloin en~a kayttaa Pieksamaen keskus
alueella. Nappainvalinta tarkoittaa sita, etta haluttu nume
ro annetaan keskukselle kaukokirjoittimen numeronappaimilla. 
Valinta paatetaan aina + merkilla. 

Valittavaa numeroa lukuunottamatta yhteyden muodostaminen ja 
purkaminen Pieksamaen keskusalueel ta tapahtuu muu to in· si ten 
kuin t~hankin asti. 

Erityisohjeet Pieksamaen keskuksen kaukokirjoitinliittymille 

Pieksamaen keskuksen kaukokirjoitinliittymille annetaan eril
liset ohjeet, joiden jakelusta huolehtii s~hkoteknillinen 
toimisto. 

PIEKS~M~EN UUDEN KAUKOKIRJOITINKESKUKSEN K~YTTOONOTON AIKANA 
ON KAUKOKIRJOITINLIIKENNE PIEKS~M~EN KESKUSALUEELLE JA PIEK
SXMXEN KESKUSALUEELTA KIELLETTY. Kaytt5onoton ajankohta on 
valittu vahaisimman liikenteen aikaan ja pituudeltaan mahdol
lisimman lyhyeksi, jotta kaukokirjoitinliikennetta hairittai
siin mahdollisimman vahan. Kayttoonoton aikana lahetettavik
si tarkoitetut sanomat voi valmistaa reikanauhalle ja lahet
taa normaalin liikenteen ollessa taas mahdollinen. 

B. Moniosoitelahetys (yhteisanto) VR:n kaukokirjoitinverkossa 

Muutoksia ohjeisiin Ko 1274, 27.10.1971, Ko 2181/434/77,3.6. 
1977 ja Ko 2473/434/80, 20.2.80, Stt 2003/434/81,2.1.1981 

Pieksamaen uudessa kaukokirjoitinkeskuksessa on toisenlainen 
yhteisanto kuin vanhassa keskuksessa. Uuden keskuksen moni
osoitelahetysta, MAS (Multi-Address Service), voivat Pieksa
maen keskuksen kaukokirjoitintilaajien lisaksi kayttaa myBs 

49 
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muiden keskusten kaukokirjo1t1nti1aajat. T~ss§ ohjeessa esite
t~~n miten Pieks~m~en uuden kaukokirjoitinkeskuksen mon1osoite-
1~hetyst~ (MAS) k~ytet~~n. 

Pieks~m~en uuden keskuksen kaukokirjoitin1i1ttym1st§ ei voi 
en~~ k~ytt~~ Ou1un keskuksen yhteisanto1aitteita (SAM). Oulun 
keskuksen kaukok1rjo1tint11aajat voivat k~ytt~~ omia yhteis

antolaitteita ede11een sek~ Pieks~m~en, Helsingin, Kouvo1an 
ja Tampereen keskusten moniosoitel~hetyst~ (MAS). Yhte1santo-

1aitteiden k~ytt~on p~tev~t ede1leen ohjeet Ko 1274, 27.10. 

1971 sill~ muutoksella, ett~ Pieks~m~en, He1sing1n, Tampereen 

ja Kouvolan keskusten tilaajat eiv~t voi k~ytt~~ Oulun keskuk
sen yhteisantolaitetta. Pieks~m~en, Helsingin, Tampereen ja 

Kouvolan keskusten moniosoitel~hetyksen k~yt~st~ annetaan seu

raa vat erilliset ohjeet. N~m~ ohjeet tulevat voimaan Pieks~-· 

m~en uuden kaukokirjoitinkeskuksen k~ytt~~noton yhteydess~. 

Pieks~m~en, Hels1ng1n, Kouvolan ja Tampereen kaukokirjoitin

keskusten moniosoitel~hetyksen (MAS) k~ytt~ohje 

a) Y 1 e 1 s o h j e i t a 

1. Pieks~m~en uudessa kaukokirjoitinkeskuksessa on samanlai
nen moniosoitel~hetys MAS (Multi-Address Service) kuin 

He1s1ngin, Kouvolan ja Tampereen nykyisiss~ kaukokirjoitin

keskuksissa. Moniosoite1§hetyksen avulla sanoma voidaan sa

mana1ka1sesti antaa 2 ••• 8 vastaanottajalle. 

2. Mon1osoitel§hetykseen halutut yhteydet on otettava sella1-

sessa j§r·jestyksess§, ett§ seuraavien valintojen ajaksi 

odottamaan j§~v~t yhteydet ovat mahdol11simman halpoja. 

Ens1n on si1s valittava omaan keskukseen liitetyt paikal-

11syhteydet ja vi1meksi muille paikkakunn1lle ulottuvat 

yhteydet. 

b) M o n 1 0 s 0 1 t e 1 ~ h e t y k s e n k a y t t 1l o h-
j e p 1 e k s a m ~ e n, H e 1 s 1 n g i n. K o u -
v 0 1 a n ja T a m p e r e e n k e s k u s t e n 
k a u k 0 k 1 r j o 1 t 1 n 1 i 1 t t y m 1 1 1 e 
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1. Painetaan kytkinlaitteen varusnappia 0 • Kaukokirjoitin 
k!ynnistyy ja p!iv!ys ja kellonaika kirjoittuvat paperil
le kuten tavallista yhteytt! muodostettaessa. 

2. Valitaan 881 (Pieks!m!en MAS), 181 (Helsingin MAS), 781 
(Kouvolan MAS) tai 381 (Tampereen MAS), eli kirjoitetaan 
numeron!pp!imill! 881 + tai 181 + tai 781 + tai 381 +. 

3. Moniosoitel!hetys (MAS) kirjoittaa tunnuksensa MAS PM, 
MAS HKI, MAS KV tai MAS TPE, kysyy kaukokirjoittimen tun
nuksen ja kirjoittaa GA, jonka j!lkeen voidaan suorittaa 

valinta. 

4, Kirjoitetaan numeron!pp!imill! kaikkien valittavien osoi
tekoneiden numerot erotettuina toisistaan pilkuilla tai 
merkeill! "paluu (~) ja "uusi rivi (:)". Siten numerot 
kirjoittuvat allekkain. Viimeisen numeron j!lkeen anne

taan "+". 

5. Keskus muodostaa yhteyden ensimm!iseen osoitekoneeseen ja 
pyyt!a sen tunnuksen. 

6. MAS kirjoittaa sarjanumeron (1. ensimm!iselle yhteydelle, 
2. seuraavalle jne.) jota seuraa osoitekoneen tunnus. 

1. MAS toistaa vaiheet 5 ja 6 kaikkien osoitekoneiden osalta. 
Saatuaan kunkin osoitekoneen nimen MAS kirjoittaa osoite
koneelle tekstin 

MAS MOM 
Jos yhteytt! ei voida muodostaa jollekin osoitekoneelle, 
MAS kirjoittaa valinnan suorittaneelle koneelle osoite
koneen nimen sijasta ilmoituslyhenteen, 
N!it! ovat 

OCC = osoitekone on varattu 
DER = ep!kunnossa 
NP = asianomainen ei ole kaukokirjoitinliittym! 
NA = liikenne tilaajalle ei sallittu 
NC = yhteydet varattu 
DF = olette yhteydess! haluamanne liittym!n kans-

sa 
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8. Kun viimeisen osoitekoneen nimi on kirjoittunut valinnan 
suorittaneelle koneelle, MAS kirjoittaa DF, yhteys muodos
tettu, sek~ kysyy viela l~hetyskoneen tunnuksen. 

9. Lahetet~~n kaukokirjoitinsanoma. 

10. Sanoman paatyttya kirjoitetaan nelj~ + merkkia yhteyden 

purkamiseksi: 

++++ 

11. MAS pyyt~~ kunkin osoitekoneen nimen ja kirjoittaa neva-

1innan suorittaneelle koneelle. Kutakin nime~ ede1t~a sa

ma sarjanumero kuin yhteytta muodostettaessa. Jos jokin 
osoitekone on kytketty pois yhteisannosta sanoman s11rron 
aikana sen sarjanumeroa ei seuraa nimi vaan teksti 

DER . CON XXX.X MIN 
Tekstissa XXX.X osoittaa miten monta minuuttia yhteys t~

h~n osoitekoneeseen o1i kunnossa. 

c) M o n 1 o s o i t e 1 a h e t y k s e n 

0 u 1 u n k e s k u k s e n k a u k o k i r j o 1 t i n-

1 i 1 t t y m i 1 1 e 

1. Va11taan numero 98 881 (Pieks~m~en MAS), 91 181 (Helsingin 

MAS), 97 781 (Kouvo1an MAS) tai 93 381 (Tampereen MAS) nor

maalisti, numerolevya kayttaen 

2. Jatketaan b-luvun, yhteisantopalvelun kaytt6ohje PiP.ksamaen, 

Helsin~in, Kouvolan ja Tampereen keskusten kaukoki:joitin-

11 it.tymille, kohdasta 3 . 
T~man jalkeen valinnat suoritetaan nume rona ppaimilla. 
Numero1evya ei saa kaytta~ m6niosoitelahetyksen aikana (oh

jeen b-luvun kohdat 3- 11) 

c. Automaattinen sanoman1ahetys VR:n kaukokirjoitinverkossa 

Automaattinen sanomanl~hetys DD (Delayed delivery) tarkoittaa 

sit~, ett~ kaukok1rjo1tt1melta voidaan antaa sanoma keskuksen 
muistiin, josta keskus lahettaa sen edelleen kaikkiin osoite-
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kirjoittimiin (1 - 36 kpl). Pieks~m~en uuden kaukokirjoitin

keskuksen tu1tua k~ytt~~n DD-pa1velu on kaikissa muissa 

paitsi Oulun kaukokirjoitinkeskuksessa. Ou1un keskuksen 11it

tym~t voivat kuitenkin k~ytt~~ my~s muiden keskusten auto

maattista sanoman1~hetyst~. 

a) A u t 0 m a a t t i s e n s a n o m a n 1 ~ h e t y k -

s e n D D k ~ y t t ~ 0 h j e p i e k s ~ m g e n, 

H e 1 s i n g 1 n, K o u v o 1 a n j a Tampe-

r e e n k e s k u s t e n k a u k 0 k i r j o i t i n-

1 i 1 t t y m i 1 1 e 

1. Painetaan kytkin1a1tteen varausnappia 0, jo11oin kauko

kirjoitin k~ynnistyy ja p~iv~ys ja ke11onaika kirjoittu

vat paperil1e kuten normaa1ist1kin. 

2. Va1itaan kaukokirjoittimen numeron§pp§imi11~ 882 + (Piek

sgm~en DD), 782 + (Kouvo1an DD), 382 + (Tampereen DD) tai 

182 + (He1sing1n DD). 

3. Automaattinen sanoman1§hetys (DD) kirjoittaa tunnuksensa 

DD EDX PM, DD EDX KV, DD EDX TPE tal DD EDX HKI ja kysyy 

v~11tt~m~st1 kaukokirjoittimen tunnuksen, kirjoittaa uu

destaan p~iv~yksen, ke11onajan, kutsun numeron ja 1yhen

teen GA. 

4. rgm~n j~1keen kirjoitetaan kaikkien va1ittavien osoite

koneiden numerot erotettuna toisistaan p11ku11a tai mer

keil1~ "pa1uu (-<. )" ja "uusi rivi (:)". Viimeis·en nume

ron j~1keen annetaan 11 + 11 merkki. 

5. Keskus kirjoittaa GA TXT. 

6. Sanoman 1~hett~m1nen keskuksen muistiin voidaan a1o1ttaa. 

Jos mu1st11n1~hetyksen aikana huomataan virheit~, voidaan 

ko. rivi poistaa kirjoittama11a per~kk~in KKKK. 

7. Yhteys p~~tet~gn ne1j~~n 11 + 11 merkkiin. 

49 



49 - 20 -

8. Ennen yhteyden katkeamista DD kysyy halutaanko sanomaa 
korjata kirjoittamalla EDIT?.T!h!n vastataan kirjoittamal
la N tai Y (N NO = EI, Y : YES = KYLLX) 

9. Jos vastataan Y, muistin annettua sanomaa voidaan viel! 
korjata (korjausohjeet jaetaan erikseen). 

10. Jos kirjoitetaan N keskus kirjoittaa sanoman l~hetykseen 
klytetyn ajan ja purkaa yhteyden. 

11. TAmAn jllkeen keskus huolehtii sanoman perille toimitta
misesta. 

Kun keskus on l~hett!nyt sanoman per1lle, se 1lmo1ttaa 

s11tl sanoman llhettlneelle 111ttymllle. Ilmo1tus saadaan 

my~s s11n~ tapauksessa, etta sanomaa ei josta1n syyst~ ole 

vo1tu to1m1ttaa haluttu1h1n oso1tte1s11n. 

b) A u t 0 m a a t t 1 s e n s a n o m a n 1 a h e -
t y k s e n D D k a y t t ~ 0 h j e 0 u 1 u n 
k e s k u k s e n k a u k 0 k 1 r j 0 1 t 1 n -
1 1 1 t t Y m 1 1 1 e 

1. Val1taan numero 98 882 (P1ekslmlen DD), 97 782 (Kouvo
lan DD), 93 382 (Tampereen DD) ta1 91 181 (Hels1n~1n DD) 

normaal1st1, numerolevyl klyttlen. 

2. Jatketaan a-luvun, automaatt1sen sanomanllhetyksen DD 

k!ytt~ohje P1ekslmlen, Hels1ng1n, Kouvolan ja Tampereen 

keskusten kaukok1rjo1t1nl11ttym1lle, kohdasta 3. Tlm~n 

jllkeen val1nnat suor1tetaan numeron!pp!1m111A (vrt. 

kuten MAS), Numerolevy! e1 saa k!yttAA, kun ollaan yh

teydessl automaatt1seen sanomanlAhetykseen DD (ohjeen 

a -luvun kohdat 3 - 1 1) 

D. Val1ntamenettely yle1seen telex-verkkoon 

Valintamenettely yle1seen telex-verkkoon e1 muutu P1eksl
m!en keskuksen tultua klyttOOn, 

(Stt 2266/434/81, 25.11.1981) VT 49/81 
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AVOIMIA VIRKOJA JA TOIMIA 

Ylima~r~inen l~~kint~voimistelijan (V 17) toimi toistaiseksi Helsin

gin terveydenhuoltoalueella sijoituspaikkana Helsingin terveydenhuol

tokeskus. Hallinto-osaston johtajalle osoitetut hakemukset on toimi

tettava rautatiehallituksen kirjaamoon viimeista~n 15.12.1981 ennen 

viraston aukioloajan pa~ttymista. 

Yli-insin~~rin virka (S 16) toistaiseksi rautatiehallituksen liiken

neosastolla . Valtioneuvostolle osditetut kirjalliset hakemukset on 

toimitettava rautatiehallituksen kirjaamoon viimeist~~n 17. p~iv~~ 

joulukuuta 1981 ennen viraston aukioloajan p~~ttymist~. 

Edell~ mainittuun virkaan nimitetty tulee toimimaan toistaiseksi lii 

kenneosaston kehitysryhm~ p~allikk~n~ . 

Yksi koneinsin55rin virka (V27) , toistaiseksi Pieksamaen konepajassa 

seka yksi yliteknikon virka (V25), toistaiseksi Hyvink~an konepajas 

sa . 

Koneinsin5~rin virkaan tarkoitetut rautatiehallitukselle osoitetut 

ja yliteknikon virkaan tarkoitetut koneosaston johtajalle osoitetut 

kirjalliset hakemukset on toimitettava rautatiehallituksen kirjaa 

moon viimeist~an 28 . 12.1981 ennen viraston aukioloajan p~attymist~. 
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Rautatiehallituksen s~hkoteknillisen toimiston palvelukseen otetaan 
tyosopimussuhteeseen 

DIPLOMI-INSINOORI tai INSINOORI 

juni"'n kulunvalvontaj~rjestelm~n kehitt~misteht~viin. 

Hakijalta edellytet~~n elektroniikan ja mikroprosessoritekniikan 
tuntemusta sek~ ruotsin- ja englanninkielen k~yt~nnon kielitaitoa. 

K~sinkirjoitetut hakemukset palkkatoivomuksineen ilman todistusj~1 -

jennoksi~ pyydet~~n l~hett~m~~n 11.12.1981 menness~ os : Koneosaston 
johtaja Rautatieha1litus, PL 488, 00101 Helsinki 10. 

L~h.tietoja antavat DI J Kasslin, puh. 90-7072486 tai DI J Ahola, 
puh. 90-7073520. 

NIMITYKSIX 

H a 1 l i n t o - o s a s t o : tyoterveys1~~k~rin virkaan (S 12) 
1~~ketieteen 1isensiaatti Antti Tapani Pohjamo. 

L i i k e n n e o s a s t o : S~hkotarkastajan (V 28) virkaan (Hki sa) 
nimitetty insinoori Jukka Uo1evi Salonen, teknikon (V 23) virkaan (01) 
y1iteknikko (V 23) Erkki Vilhelmi Maenpa~, toimisosihteerin (V. 18) vir
kaan (Ol) toimistosihteeri (V 15) Hellin Marjatta Uksila, veturinku1-
jettajan virkaan (Roi) veturin1ammittaja (V 13) Eero A1vari Tuovinen, 
yliasentajan (V 19) toimeen (01) ylim. s~hkoasentaja Paavo Esko Kor
honen, toimistovirkailijan (V 11) toimeen (01) toimistovirkailija (V 9) 
Hilkka Helin~ Pe1konen, toimistovirkailijan (V 11) toimeen (Ke) ylim. 
toimistovirkallija (V 8) Raija Anneli Vuol1o, toimistovirkai1ijan (V 9) 
toimeen (Ke) ylim.toimistovirkailija (V 8) Saimi AnnaF~s~nen, toimis
tovirkailijan (V 9) toimeen (Lh) y1im.toimistovirkailija (V 8) Pirjo 
Sinikka Ryh~nen, vaununtarkastajan toimeen (Hki) y1im.vaununtarkasta
jat Kari Aulis E1o ja Teuvo Ka1evi Parviainen, junamiehen toimeen (Hki) 
asemamiehet (V 10) Re~o Ka1ervo Alhasto ja Mauri Kalevi Laatikainen se
k~ asemamiehet (V 9) Hannu V~ino Johannes Nurmi, Kerttu Paussonen, Tau
no Petter Tolvanen, Ahti Juhani Honkala, Esa V~ino Antero Rukkila ja 
Timo Antero Louneva, junamiehen toimeen (Hl) asemamies (V 9) Lauri Au
kusti Fagerlund, vaihdemiehen toimeen (Hki) asemamiehet (V 9) Jouko 
Einari Holopainen ja Martti Olavi Ikonen. 
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Veturinl~mmitt~j~n (V 13) toimeen (Tku) tilap~iset veturinl~mitt~j~t 
Harri Juhani Viitaniemi, Pentti Aulis N~~t~nen, Vesa Kalevi Laakso ja 
Reijo Johannes Hongisto, veturinl~mmitt~j~n (V 12) toimeen (Tku) tila
p~iset veturinl~mmitt~j~t Rauno Rainer Ruusunen, Timo Pekka Ruohom~ki, 
Osmo Uolevi Suomi, Pekka Matias Junno, Hannu Tapani Miettinen ja tila 
p~inen veturinl~mitt~j~ Jukka Tapani Sainio, veturinl~mmitt~j~n (V 13) 
toimeen (Tpe) veturinl~mmit~~j~t (V 12) Jouni Martti Olavi Tuovinen, 
Kari Juhani Vaskelainen , Ari Voitto Juhani Rastas, Hannu Kalevi Salo, 
Jyrki Kalevi Lehtonen sek~ tilap~iset veturinl~mmitt~j~t Petri Jorma 
Erik Kuusi , Arto Juhani Ruutiainen, Pertti Uolevi Luutikivi, Pekka Ju
hani V~lkki ja Matti Arvo Armas Tuominen, veturinl~itt~j~n (V 13) 
toimeen (Hpk) veturinl~mmitt~j~ (V 12) Jussi Timo Olavi Pekkanen , vau 
numiehen (V 9) toimeen (Tpe) tilap~iset vaunumiehet Juha-Matti Asp ja 
Markku Olavi Nikolai Salonen, veturinl~mmitt~j~n (V 12) toimeen (Lr) 
tilap~inen veturinl~mmitt~j~ Ilkka Juhani Ristim~ki, asemamiehen (V 10) 
toimeen (Lr) tilap~inen asemamies Risto Tapani M~rk~l~, vaunumiehen 
(V 9) toimeen (Vna) tilap~inen vaunumies Seppo Aarne Tapio Kemppi, ve 
turinl~mmitt~j~n (V 12) toimeen (Hma) tilap~iset veturinl~mmitt~j~t 
Juha-Pekka Ristola, Osmo Timo Tapani Vuorinen ja Jyrki Taavi Sakari 
Hostikka, asemamiehen (V 10) toimeen (Hma) ylim~~&iset (V 9) asema
miehet Hannu Juhani Koistinen , Juha Erkki Olavi Posti ja Erkki Eino 
Olavi Liikkanen, veturinl~mmitt~j&n (V 13) toimeen (Kta) tilap&inen 
veturinl&mmitt&ja Jouni Mauri Tapani Suomalainen, veturinlammittajan 
(V 12) toimeen (Kta) tilapainen veturinlammitt~j~ Kari Ilari Rae , ve 
turinl~mmitt~j&n (V 13) toimeen (Kv) veturinl&mmitt&jl~ (V 12) Veijo 
Tapio Kannel, Hannu Ensio Kauppi ja Eero Heman Viinikka sek~ tilap~i
set veturinl&mmittaj&t Simo Tapani Siekkeli, Juha Matti Niemivirta , 
Hiekki Johannes Westerlund ja Matti Juhani Ahola, veturinl~itt&j&n 
(V 12) toimeen (Imr ) tilap~iset veturinl~mmitt~j~t Seppo Kalevi Har 
tikainen ja Johan Matti Sakari Pietinen , vaunumiehen (V 10) toimeen 
(Imr) ylim~&rainen vaunumies Lassi Myllys . 

Veturinl~mittaj~n (V 13) toimeen (Sk) tilap~iset veturinl~ittajat 
Erkki Sakari Vieri ja Timo Juhani Tuomaala , veturink~mmitt~j~ (V 13) 
toimeen (Kok) ylim~~r~inen veturinl~mmittaja Vesa Pekka Tikkakoski , 
veturinlammitt~j&n (V 12) toimeen (Yv) tilap~inen veturinl~itt~ja 
Risto Tapani Mattila , tallimiehen toimeen (Sk) ylim~araiset tallimie 
het Markku Ilmari Vuorio ja Risto Juhani Kaukola, tallimiehen toimeen 
(Vs) ylim&~rainen tallimies Paavo Johannes Tikkaoja, vaunumiehen (V10) 

toimeen (Yv) ylimaarainen vaunumies Jorma Vilhelm Kopakkala, asemamie 
hen (V 10) toimeen (Sk) ylimaaraiset asemamiehet (V 10) Jorma Juhani 
Kopra, Jyrki Johannes Kujanpa& , Juhani Vuorinen, Esko Juhani Rautiai 
nen , Kari Johannes Erkkil~ ja Risto Antero Pentinmaki, asemamiehen 
(V 10) toimeen (Kok) ylim~~rainen asemamies (V 10) Nils Bernt Ingemar 
Perko, asemamiehen (V 10) toimeen (Yv) ylima&r&inen asemamies (V 10) 
Teuvo Ilmari Rautio, asemamiehen (V 9) toimeen (Kok) ylim~ar~iset ase
mamiehet (V 10) Raimo Tapani Peltokangas, Seppo Allan Kolppanen, Klaus 
Henrik Rasmus, Kauko Johannes Jylh& ja Tapani Johannes Oinonen , asema 
miehen (V 9) toimeen (Vs) ylima~raiset asemamiehet (V 10) Arto Juhani 
Kinnari ja Antti Tapani Mustonen. 
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EROJA 

H a 1 1 i n t o - o s a s t o : ylim. laakintavoimistelija Helena 
Inkeri Saukonpa&. vahtimestari Pentti Jaakko Leppinen. 

Talousosasto toimistosihteeri (V 18) Martti Juhani Kettunen. 

Heleinll:l 11181. Veillon peinetuslla..._.. 



Toimitus: Rautatiehallitus, 
tiedotuspalvelu puh 3167 

1981 

Tapaturma-asiamiehet 

N:o 50 
10 . 12 . 1981 

Suojaosuus pa1kan u1osmittauksessa 

Vapaa1ippuasetuksen 1is~m~~r~ysten muuttaminen 

Muutoksia rahtikirjojen t~ytt~ohjeisiin 

U1komaan va1uutan muuntokurssit tavara1iikennett~ 

varten 

Vuoden 1981 tositteiden 1~hett~inen ti1itoimistoon 

sek~ matka1askujen 1aatiminen vuodenvaihteessa 

Muutoksia ti1ityss~~nn~n sove1tamisohjeisiin 
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Fidebast -tariffi 9350, tiedotus 1/81 

Liikennepaikkojen v~1imatkat 

Pohjoismainen tavaratariffi (NGTV 9760 ja NGTS 9761) 

Nordeg -tariffi 

Uusi matka1ippu (VR 2202) 

Avoimia virkoja ja toimia 
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TAPATURMA-ASIAMIEHET 

Viitaten va1tion viran- ja toimenha1tijain tapaturmakorvaus1ain toi 

meenpanosta 25 . 10.1935 annetun va1tioneuvoston p~~toksen 2 § : a~n ja 

tapaturmavakuutus1ain t~yt~ntoonpanosta va1tion toiss~ 9 . 12 . 1948 

annetun va1tioneuyoston p~~toksen 1 §:~~n rautatieha11itus on m~~

r~nnyt Va1tionrautateiden tapaturma-asiamiebist~ ja heid~n toimi 

piireist~~n seuraavaa: 

Sosiaa1i - ja terveystoimiston 

p~~11ikko tai b~nen m~&r~am&ns& 

virkamies 

Piirien ja konepajojen p~~11ikot 

sek~ rautatierakennusten rakennus 

p&~11ikot 

Liikennea1ueiden p~~11ikot 

Varikkojen p~~11ikot 

Varastojen p~&11 ikot 

Toimii tapaturma -asiamiehen~ 

koko keskusha11intoon n&hden 

sek~ 1is&ksi piirien ja kone 

pajojen p~~11ikoihin sek~ 

rautatierakennusten rakennus 

p~~11ikoihin n~hden 

Toimivat tapaturma- asiamiehi 

n~ kaikkiin a1aisiinsa n~hden 

a1empana o1evin poikkeuksin 

A1aisiinsa n&hden 

A1aisiinsa n~hden 

A1aisiinsa n&hden 

Sama11a kumotaan RH : n 24 . 6 . 1971 antamat maaraykset (N : o RH 1335/160/ 

71) VR : n tapaturma- asiamiehist& ja heid&n toimipiireistaan. 

Tapaturma- asiamiehen toimi on hoidettava virkatehtavana ja siis i1man 

eri korvausta viran ja toimen ha1tijain seka muiden ju1kisoikeude11i

sessa pa1ve1ussuh teessa o1evien osa1ta . Yksityisoi keude11i s essa tyo

sopimussuhteessa Va1tionrautateihin o1evien tapaturma- asiain hoitami

sesta tapaturma- asiamiehi11e maksettavasta pa1kkiosta vi i tataan ha1-

1into- osaston johtajan kirje1maan n: o H1o H 388 , 9 . 5 . 1967 (K1 18/6~ ~ . 

mika on toistaiseksi voimassa . 

( N: o RH 1205/15/81 , 24 . 11 .1 981) VT 50 /81 . 
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SUOJAOSUUS PALKAN ULOSMITTAUKSESSA 

s~~doskokoelmassa on julkaistu: 

N:o 767 

A s e t u s 

suojaosuudesta palkan ulosmittauksessa 

Annettu Helsingiss& 20 p~iv~na marraskuuta 1981 

Oikeusministerin esittelysta s~adet~~n ulosottolain 4 luvun 6 §:n 

3 momentin nojalla, sellaisena kuin se on 18 p&iv~n~ toukokuuta 

1973 annetussa laissa (394/73): 

1 § 

Palkan ulosmittauksessa katsotaan velallisen tarvitsevan seuraa

vaanpalkanmaksupaiv~an asti itsensa ja puolisonsa sek~ h~nen ela

tuksensa varassa olevien omien ja puolisonsa lasten ja ottolasten 

elatukseen, omalta osaltaan 38,00 markkaa ja jokaisen edella mai

nitun omaisen osalta 14,00 markkaa p&ivaa kohti (suojaosuus). 

2 § 

Sellaisen elinkustannusten muutoksen johdosta, joka on tapahtunut 

1 p~iv&n marraskuuta 1981 j~lkeen, on 1 §:ss~ mainitut suojaosuu

den m~~r~t muutettava elinkustannusindeksin(lokakuu 1951 = 100) 

muutosta vastaavasti. 

3 § 

Milloin elinkustannusindeksin lokakuun indeksiluvun on todettu 

muuttuneen v~hint~an viisi prosenttia viimeksi tapahtunutta suoja

osuuden m~~rien muuttamista vastanneesta indeksiluvusta, muute

taan m~ar~t seuraavan kalenterivuoden alusta lukien. 

Muutoksen suuruus on yht~ menta viitt~ prosenttia voimassa ole

vista suojaosuuden m~arista kuin elinkustannusindeksmindeksiluku 

on 1 momentissa tarkoitetulla tavalla muuttunut t~ysia viisia 

prosentteja. Markkama~ra on pyoristett~v~ l~himm~n tayden viiden

kymmenen pennin suuruiseksi. 

50 
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4 § 

Edell~ 2 ja 3 § : ss~ olevien s~~nnosten mukaisesti tarkistetut 

suo jaosuuden m~~r~t on ilmoitettava vuosittain marraskuun aikana 

s ~~doskokoelmassa julkaistavalla oikeusministerion p~~toksell~ . 

P~~tos on muullakin sopivalla tavalla saatettava ulosottoviran 

omaisten tietoon . 

5 § 

T~m~ a setus tulee voimaan 1 p~iv~n~ tammikuuta 1982 . 

T~ll~ asetuksella kumotaan ulosmittaamatta j~tett~v~st~ palkan 

m~~r~st~ 14 p~iv~n~ joulukuuta 1973 annettu asetus (905/73) . 

(Hloj n:o Hlo 686/010/81 , 2 . 12 .1981) . VT 50 /81 
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VAPAALIPPUASETUKSEN LISAH~~YSTEN ~ruUTTAMINEN 

Rautat1eha111tus on 1.12.1981 tekemallaan paatoksella muuttanut Valtionrautateiden 
vapaalipuista annetun asetuksen 2 §:n 1. lisamaarayksen, 7 §:n 4. lisamaarayksen, 
6. lisamaarayksen d) kohdan ja 7. lisamaarayksen ensimmaisen kappaleen, 13 §:n 
1. lisamaarayksen ensimmaisen kappaleen seka 16 §:n 1. lisamaarayksen ensimmai
sen kappaleen ja 2. ja 3. lisamaarayksen kuulumaan seuraavasti: 

2 § 

Lisamaarayksia 

1. Vuosivapaalipussa on haltijan valokuva. 

Ulkomaiden rautatiehallitusten kaytettavaksi annetuissa vuosivapaalipuissa on 
Suomen kartta, mutta lipuissa ei ole haltijan valokuvaa. 

7 § 

· Lisamaarayksia 

4. Leskella ei ole vapaalippuoikeutta, jollei hanen avi opuolisollaan ollut sita. 

6. d) henkilo, joka on joutunut palauttamaan lippunsa sen vuoksi, etta on ollut 
poissa virantoimituksesta tai tyosta saamatta palkkaa Valtionrautateilta tai 
sairausvakuutuslain mukaista aitiysrahaa, saa palvelukseen palattuaan takaisin 
nama lippunsa (vrt. jaljempana 7. kohta). Jos tallainen poissaolo on saman 
kalenterivuoden aikana kestanyt yli kuasi kuukautta, saa han sina vuonna ainoas 
taan puolet sen vuoden henkilokuntalipuist~ ja alkuvuodesta ennen ko. poissa 
oloa mahdollisesti kaytetyt liput vahennetaan saatavasta puolesta henkilokunta
lippumaarasta. 

7. Sen joka eroaa Valtionrautateiden pa1ve1uksesta muusta syysta kuin elakkeelle 
siirtymisen vuoksi, niin myos sen, joka muusta syysta kuin sairauden takia tulee 
olemaan poissa virantoimituksesta tai tyosta vahintaan yhden kuukauden siten, 
etta han ei ole oikeutettu saamaan palkkaa Valtionrautateilta tai sairausvakuu
tuslain mukaista aitiysrahaa, tulee palauttaa henkilokorttinsa (VR 1omake 2128) 
ja kaikki henkilokuntalippunsa. 

13 § 
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L isamaarayksia 
1. Henkilokuntalippu kelpaa matkalippuna vain yhdessa samaan koteloon sijoitetun 
lomakkeelle n:o 2128 kirjoitetun henkilollisyystodistuksen (henkilokortti matka
lippua varten) kanssa, johon tehdaan leimaamalla tai muutoin merkinta "henkilo
kunta 1 i ppu". A 11 e 12-vuoti as 1 aps i saa kui tenk in matkus taa vanhempansa mukana il
man henkilokorttia. 

----------------------------------------------------------------------------------
16 § 

----------------------------------------------------------------------------------
Lisamaarayksia 

1. Vapaaliput kelpaavat er1ko1spikajun1ssa vain. jos niissli on h~111ntotoim1ston 
plili111kon ta1 hlinen mliarliamansli myontama leima "EP-juna". 

-----------------------------------~----------------------------------------------~~ 
2. Huissa junissa vapaaliput kelpaavat rajoituksetta. 

Liikenneosaston plilillikko vo1 maliratli. etta "EP-juna"-1eima11a varustamattomat 
kotimaiset vapaa11put eivlit kelpaa maliratyissa junissa viikonloppuina tai ruuhka
ai koina. 

Maksuttoman 1stumapaikan varaam1seen oikeuttavat liput, joissa on "EP-juna"-1e1ma 
tai leima "Istu~Mpaikka", jonka hallintotoimiston paallikko ta1 hlinen mliarlia
mansll myontaa. seka vuos1vapaaliput. ilman erityista leimaakin. 

3. Maksutto~Mn ~Mkuuvaunuyksion ta1 makuupaikan saa varata vain sella1se11a 
vapaalipulla. jossa on palijohtajan fllYOntama leima "VR ~Mkuuvaunuyksio" tai ha1-
1intotoimiston paalliki:ln tai hanen maaraamansa myontama leima "VR makuuvaunu". 

------------------------------------·----------------------------------------------

Ede11a o1evan johdosta (13 §:n 1. 1isamaarays) i1moitetaan, etta VR:n henki1okortti 
(1om. n:o 1127) ei enaa ke1paa henkilokuntalipun henki1otodistuksena 1.1.1982 1u
kien. 

Sama11a huomautetaan, etta VR:n e1ake1aisten henkilotodistuksena henki1okunta1ipun 
yhteydessa kelpaa vain "'IR e1ake1aisen henkilokortti" (1om. n:o 2128 E). 
Lisaksi huomautetaan, etta 13 §:n 2. lisamaarayksen mukaan mui11a vapaa1i~ui11a, 
joissa ei ole ha1tijan va1okuvaa, matkustettaessa henkilo11isyys voidaan todistaa 
myos po1iisin antama11a henki1o11isyystodistukse11a, u1komaan passi11a tai muu11a 
1uotettava11a tava11a (esim. ajokortil1a). 
(N:o RH 1222/126/81, 1.12.1981) VT50 /81. 
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MUUTOKSIA RAHTIKIRJOJEN TAYTTOOHJEISIIN 

Kotimaisen rahtikirjan tayttoohjeet 1.1.82 lukien 

Kenttaan 58 ei toistaiseksi merkita lahetysasemalla syntyneita 

vastaanottajalta maaraasemalla perittavia Kustannuksia, vaan ne 
merkitaan rahtilaskelmaan Kuten nykyaankin. (Tahan kenttaan ne 

merkitaan sitten kun koneellinen 1uottolahetysten rahditus a1kaa.) 

Itaisen yhdysliikenteen rahtikirjan tayttoohjeet 

Kenttaan 1 lisataan seuraava teksti: 

50 

Kun asiakkaalla on sopimus, jonka perusteella han sa a ryhmaku1jetus-
alennusta, on kenttaan 1 tehtava jokin seuraavista merkinnoista 
rahtisopimuksesta tai -paatoksesta riippuen. 

"Ryhmakuljetus 1" vah. 300 t tai 100 3 m tai 5 vaunuarvoa 
"Ryhmaku1jetus 2" 400 t 200 tl " 10 " 
"Ryhmaku1j etus 3" 500 t 300 " " 15 
"Ryhmaku1j etus 4" 600 t " 500 " " 20 
"Ryhmaku1jetus "5" 700 t " 700 " 25 
"Ryhmaku1jetus 6" 800 t 900 " 30 " 
"Ryhmaku1jetus 7" 900 t 1000 " 35 " 
"Ryhmaku1jetus 8" " 1000 t nob " 40 " 
"Ryhmaku1jetus 9" 1100 t " 1200 " " 45 

Ohje on lisatty itaisen tavara1iikenteen toimitusohjeisiin (VR 4787). 

Kentta 33 on taytettava seuraava11a tava1la siihen asti, kunnes 
siirrytaan konee1liseen rahdin1askuun, jo11oin on voimassa rahti

kirjan tayttoohjeiden kentista 39-34 Maksujen tilitys annettu ohje. 

Rahti1aske1man viereen kenttaan 33 yhdistetaan kaare11a ne muut mak
sut, joita ei 1asketa konee1lisesti eli ku1jetussopimuksen muutos
maksu, tu11iva1ityspa1kkio, neuvosto1iittolaisen sai1ion kayttomak
sut seka mahdo11inen satamamaksu. Kaaren viereen lasketaan naiden 
yhteissumma. Kirjauskeskus rekisteroi koko rahtisumman kenttaan 
"MAKSUT" j a muiden maksuj en yhteissumma t ken ttaan "MUUT MAKSUT". 

Esim. 59.000 30,06/t 1.774,-
45,-
10,-

l. 8Z9 ,

(T1t 3578/233/81. 01.12.1981) VT 50/81 

rahti 
vkm 
tsp ~ 10,-



--------
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ULKOMAAN VALUUTAN MUUNTOKURSSIT TAVARALIIKENNETTA VARTEN 

Ti1itoimiston sahkee111 n:o 180, 30.11 .1981, on kansainva1isessa 
tavara1iikenteessa kaytettavia u1komaan va1uutan muuntokursseja 
muutettu 1.12.1981 1ukien seuraavasti: 

Eng1annin punta 8,50 mk 
100 Itava1lan shillinkia 28,00 mk 
100 Neuvosto1iiton rup1aa 625,00 mk 
100 No~jan kruunua 76 '50 mk 

100 Portugalin escudoa 6,90 mk 

100 Ranskan frangia 78,50 mk 

100 Romanian 1eita 97,00 mk 

100 Ruotsin kruunua 80,50 mk 

100 Saksan Liittotasava11an markkaa 197,00 mk 

100 Sveitsin frangia 244,00 mk 

100 Tanskan kruunua 61,60 mk 
1 USA:n dollari 4,40 mk 

100 Unkarin forintia 13,00 mk 
UIC frangi 1 ,70 mk 

(N :o T1t 3557/230/81, 30.11.1981\ VT 50/81 

VUODEN 1981 TOSITTEIDEN LAHETTAMINEN TILITOIMISTOON SEKA 

MATKALASKUJEN LAATIMINEN VUODENVAIHTEESSA 

J ou1ukuul1e 1981 kirjattavat, postisiirtoteitse maksettavat 1as

kut ja meno1uette1ot 11hetetaan ti1itoimistoon viimeistaan 22.12. 

1981 aamuksi, 1ukuunottamatta varastojen klsittelemia materiaa1in 

osto1askuja, ulkomaan va1uutan mlaraisia 1askuja sekl tililta

ottokorti1la tai manuaalisesti 1aaditu11a ti1isiirtokorti11a mak

settavia 1askuja, joiden kasittelyaikataulusta ilmoitetaan erik
seen. 

Menorasteiksi merkittyjen 1askujen ja menoluetteloiden tu1ee o11a 

ti1itoimistossa viimeistaln aamulla 14.01.1982. 

Tammikuun 13 paivln jl1keen merkitlln vuoden 1981 menoja koskevat 
1askut ja meno1uettelot vuoden 1982 menoiksi. Nlma liskut ja 
meno1uette1ot on 1ahetettlva ti1itoimistoon eri11isinl. Ti1itoi 
misto hankkii menojen maksamiseen tarvittavan maksu1uvan. 
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Jou1ukuun 1981 muistiotositteiden ja vuode11e 1981 kuu1uvien tu1o-
1askujen tu1ee o11a ti1itoimistossa viimeistaan 14.01.1982. 

Vuodenvaihteessa pyydetaan matka1askut 1aatirnaan erikseen vuonna 
1981 tehtyjen matkojen osa1ta ja 1 erikseen vuonna 1982 tehtyjen 

matkojen osa1ta. (N:o t1t 3577/234/81, 2.12.1981) VT 50/81 

MUUTOKSIA TILITYSSAANNON SOVELTAMISOHJEISIIN 

1.1.1982 1ukien tehdaan ti1ityssaannon sove1tamisohjeisiin seu

raavat muutokset: 

1. osa KOTIMAINEN HENKILOLIIKENNE 

Sove1tamisohjeessa 5.1.1 . poistetaan 1ippu1omake1uette1osta matkai-
1u1ippu VR 2238 seka perhe- ja seurue1ippu VR 2241. Ti1a11e 1isa

taan matka1ippu VR 2202. 

Soveltamisohjeessa 11.2 muutetaan ko1mannessa kappa1eessa kohta 

d kohdaksi 01 paivati1itys1omakkeen VR 4127 uusimisen johdosta. 

2. osa KOTIMAINEN TAVARALIIKENNE 

Uusitaan sove1tamisohjeet 4.1 - 4.3. 

4.1. Ti1ityspisteen paivati1itys 

Ti1ityspisteen on tehtava paivittain tilitys tilityspaikalle taman 

paal1ikon antamien ohjeiden mukaan. Rahtikirjat ja muut tositteet 

seka perityt varat on toimitettava tilityksen mukana tilityspaikal

le. Jos tilityspaikan paallikko on maarannyt varat pantavaksi suo

raan postisiirtotilil1e, 1iitetaan kuitti tilillepanosta tilityk
seen rahojen asemesta. 

4.2. Ti1ityspaikan paivatilitys 

Tilityspaikka yhdistaa ti1ityspisteiden ti1itykset paivatilityk

seensa ja palauttaa tilityspisteiden ti1ityslomakkeet kuitattuna 
ao. tilityspistei11e. 

Tilityspaikan on laadittava ti1ityksensa paivatilitys1omakkee1le 

VR 4127 ja luottotositteiden saatteelle VR 4155. Lomakkeet tay-

50 
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tetaan ko1mena kappaleena, josta kaksi paa11immaista 1ahetetaan 
kirjauskeskukse11e. Tilityspaika11e jaavat osat muodostavat paiva

ti1itys1omakkeen juoksevan numeron mukaisesti sai1ytettyna ti1itys

paikan kassakirjan. Niihin on merkittava kirjauskeskuksen i1moit 
tamat korjaukset. 

Paivati1itys1omakkee11e on merkittava ryhmite1tyna ohjetekstin mukai
sesti perityt tu1ot ja maksetut menot seka muut kassati1anteeseen 

vaikuttavat tiedot. Kohdat 01 ja 02 on tasmaytettava yhtasuuriksi 

ja mahdo1linen erotus on merkittava kenttaan kassajaannos, vajaus 

kohtaan 61 ja 1iika kohtaan 62. 

Luottotositteiden saatteeseen on kirjattava ti1ityspaikan tavara1ii

kenne1uottoasiakkai1ta perittavat maksut ryhmite1tyna 1omakkeen ohje

tekstin mukaisesti. Kunkin ryhman markkamaara merkitaan rivi1le 

"Rek. merk." . Lomakkee11e on kirjattava myos kaikki se11aiset la

hetetyt rahtikirjat, joissa rahti on maaraasema11a vastaanottaja1ta 

perittava, maksutavasta riippumatta. 

Henki1o1iikenteessa kaytetty luotto kirjataan 1omakkee11e 4127 koh

taan 38 . 

4 .3. Rahtikirjojen ja muiden tositteiden 1ahettaminen 

Ti1ityspaika1la kateise11a maksettujen rahtikirjojen 1- ja 2-osat, 

t u1ojen kuittien ja autorahtikirjojen ti1itysosat, ve1oituslaskut 

ja oikaisutositteet seka menotositteet ja kuitit postisiirtotilei11e

panoista on 1ahetettava paivittain kirjauskeskukse11e rekisteroita

viksi paivati1i tyksen mukana, nipu~ettuina paivati1ys1omakkeen mukai 

siin ryhmiin. (Huom. 67 000-sarjan asiakasnumerot kuu1uvat kateis 
asiakkaille.) 

Ti1ityspaika1ta luottoon kirjattavat rahtikirjat ja muut tositteet 

on paivittain 1ahetettava 1uottotositteiden saatteella kirjauskes

kukse11e rekisteroitavaksi, niputettuina saatteen mukaisiin ryhmiin . 

Rahtikirjanippuihin saadaan rahtikirjojen 1-osat 1ajite11a tilitys 

paikan kanna1ta tarkoituksenmukaiseen jarjestykseen. Rahtikirj ojen 

2-osat on lajiteltava kuhunkin nippuun 1ahetysasemien koodien mukai 
seen numerojarjestykseen. Jos ti1ityspaikkaan kuu1uu useita ti1itys

pisteita, saadaan koodijarjestykseen 1ajittelu tehda ti1ityspisteit
tain. 
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Rahtikirjoja jarjestettaessa on huomattava, etta varatussa tai eri 
vaunussa ku1jetettavien 1ahetysten rahtikirjat kuu1uvat vaunukuorma
rahtikirjoihin, vaikka 1ahetyksen paino orr a11e 7500 kg. Henki1o
ku1jetuksiin kaytettyjen soti1asrahtikirjojen 1-osat kuu1uvat kap
pa1etavararahtikirjoihin. Painoksi niihin merkitaan 100 kg. 

Kunkin nipun rahtikirjojen markkamaarat 1asketaan yhteen ja 1asku
konenauha kiinnitetaan nippuun. Laskukonenauhoihin on merkittava 

paivati1itys1omakkeen tai luottosaatteen mukainen tu1olajinumero 
seka leimattava tilityspaivays. Kunkin nipun paa1le on pantava 
vahvikepahvi, johon ti1ityspaivana 1eimataan tilityspaikan nimi- ja 

paiva1eima. 

Lahetysasemal1a maksettujen saapuneiden rahtikirjojen 2-osat on 
viikottain 1ahetettava ao. viikon viimeisena tyopaivana kotimaiseen 
tarkastusjaostoon, 1ajite1tuina erikseen vaunukuormina ja kappa1e
tavarana rahditettuihin rahtikirjoihin, mo1emmat niput 1ahetys
asemien koodien mukaiseen numerojarjestykseen. Ede11isen kuukauden 
rahtikirjoista on tehtava eri niput. 

Viikottain on henki1oku1jetuksiin kaytettyjen soti1asku1jetuskirjo
jen 2-osat lahetysasema1ta lahetettava kotimaiseen tarkastusjaostoon 
ja kaikkien soti1asku1jetuskirjojen 1-osat on lahetettava ao. luotto
asiakkaa11e. Luottokauden vaihtuessa keske11a viikkoa on kuljetus
kirjat 1ahetettava myos viikon osl1ta. 

Eri11islaskutusrahtikirjojen (=rahdittomien rahtikirjojen) 2-osat 
on 1ahetettava maaraasema1ta kuukausittain kotimaiseen tarkastus
jaostoon niputettuina 1ahtopaivajarjestykseen asiakkaittain. 

Vakiohintaiset rahtikirjat jaavat tilityspaika1le. 

VR:n oman tavaran ku1jetuskirjoista maarataan erikseen. 

Jos tilityspaikan tilitykset ·rekisteroidaan oman liikennealueen 
ulkopuo1isessa kirjauskeskuksessa, ti1ityspaikan on lahetettava 
paivatilitys- ja luottotositteiden saate1omakkeiden paal1immaiset 

kappaleet seka tositekohtaisesti rekisteroitava aineisto em. kir
jauskeskukse1le. Lomakkeiden toiset kappa1eet seka muu tilitysai
neisto on 1ahetettava oman liikennea1ueen kirjauskeskukse11e. 
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Sove1tamisohjeessa 5.1 "Tositekohtaisesti rekisteroityjen tietojen 
korjaus" muutetaan ensimmaisessa kappaleessa kohdan 57 ti1alle koh
dat 64 ja 66. 

Liitteessa 4 'TILITYSMALLEJA' korvataan nykyinen paivati1ityksen 
ma11i uude11a paivati1ityksen ja 1uottotositteiden saatteen ma11il

la. 

3. osa KANSAINVALINEN LIIKENNE 

ITAINEN TAVARALIIKENNE 

1.1.1982 1ukien otetaan kaytt66n uusittu paivati1itys1omake seka 

1uottotositteiden saate, jotka taytetaan kotimaisesta 1iikenteesta 

annettujen ohjeiden mukaan. 

Sove1tamisohje 12.2.1 "Tositeaineiston lahettaminen" muutetaan 

seuraavasti: 

12.2.1 Matkakirjojen 1ajitte1u ja 1ahettaminen ti1itoimistoon 

Vienti1iikenteessa itaisen tavara1iikenteen matkakirjat niputetaan 

ti1itys1ajeittain paivittain raja-asemi11a 1ahetysasemien aakkos

jarjestykseen ja 1ahetetaan viikottain kansainva1ise11e tarkastus

jaosto11e. Tuonti1iikenteessa maaTaasemat niputtavat matkakirjat 

ti1itys1ajeittain raja-asemien koodinumerojarjestyksessa ja kir

jauskeskukset 1anettavat ne kotimaisten rahtikirjojen mukana koti
maise11e tarkastusjaosto11e. 

LANTINEN TAVARALIIKENNE 

Sove1tamisohje 10 . 2.4 "Etuanti" toinen kappa1e muutetaan seuraa

vasti: 

Etuannista kirjoitetaan kuitti 1omakkee11e "Kuitti maksetusta etu
annista'' (VR 4647) ja siihen otetaan maksunsaajan kuittaus. Sanan 

kuitti jalkeen merkitaan etuantikuittiin kauttaviiva11a erotettuna 

"Ti1itys1aji 66" ja virkai1ijan nimen y1apuo1elle "Tu1oryhma 29" 
(ks . 1iite 12). Etuanti ti1itetaan paivati1ityksessa kansainva1isen 
1iikenteen oikaisuna kohdassa 66. Paa11immainen kappa1e 1iitetaan 
paivati1ityksen tositteeksi, yksi kappa1e kiinnitetaan CIM-rahti
kirjan 5-osaan ja yksi kappale jaa maksunsaaja11e. 
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LUOTTOTOSITTEIDEN SAATE 

koodi Pvm T i li tyspa ikke 

Keie411A- 0~0 

KOTIMAISEN LIIKENTEEN RAHTIKIRJAT 
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VR 4155 M 81-0e Palautetun tilityspaikalle 
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Etuantikuitin malli liitteessa 12 uusitaan alla olevan mukaiseksi . 

KUITTI /tilitysla.ji FJ'? 
molcsetuista etuonneisto 

-........ 
Kuitotaan 
saaduksl 

X asema.n ta.varatoimisto 

0000 1 

Stockholm 

I mk 301,-

Tuloryhmii. 29 

M Mainio 

No 4647 A'O :IOCI/1 0 - 11.51 •1 499/1 0 

IT~INEN YHDYSLIIKENNE 

10.01.82 

Asema X 

10 . 01.82 

1624 

19 

50 

Suomen ja SNTL : n yhdysliikennetariffiin (VR 4784) ilmestyy lis~lehti 

n : o 9 ja rautatierajasopimukseen (VR 4782) lis~lehti n:o 10 . 

Lis~lehdet tulevat voimaan 1 . 1 . 1982. 
Painatusjaosto suorittaa lis~lehtien jakelun . 

(Mt 1 . 12.81) , VT 50/81. 

FIDEBAST - TARIFFI 9350, TIEDOTUS 1/81 

FIDEBAST-tariffiin lis~t~~n aakkosj~rjestykseen sivulla 15 olevaan 
Suomen asemaluetteloon: 

34104 0 Lapua •.• • 8 
33210 6 Loimaa . •• 6 

sivulla 25 olevat DM:ssa ilmoitetut kuljetuss~ilioiden k~yttomaksut 

(koodi 01) muutetaan seuraaviksi (DM/s~ilio): 28,00 - 34,00 - 41,00 . 
Muutokset tulevat voimaan 1.1.1982 . 

(Mt 1.12 . 1981) , VT 50/81 . 
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LIIKENNEPAIKKOJEN VALIMATKAT 

1 . 12 . -81 lukien poistetaan Hukankosken kohdalta sarakkeesta 5 mer
kinta Tt . 

Sarakkeeseen 6 tulee merkinta "Tt lpp : n luvalla" kuten VT : ssa ~7/81 
on ilmoitettu . 

(N : o Lko 2 2 5 5 ~/051/81 , 2 . 11 . 81), VT 50/81 . 

1 . 12 .-81 lukien avataan Tampereen alaisena SOK:n raiteet seuraavin 

merkinni:iin : 

Tamp ere 

1 

SOK : n raiteet 

961 

~ 

Tpe 1~ . 

(N : o Lko 23579/67/81 , 26 . 11 . -81), VT 50/81 . 

5 6 

Tt SOK : ta varten 

POHJOISMAIIJEN TAVARATARIFFI (NGTV 9760 ja NGTS 9761 )_ 

Pohjoismaiseen vaunukuormatariffiin 9760 ilmestyy lisalehti n : o 19 , 

joka tulee voimaan 1 . 1 . 1982 lukien . 

Lisalehti sisaltaa mm .: 

- korotetut rahdit Suomen osuudella (n . 9,7 %) 

- korotetut rahdit Ruotsin osuudella (n . 4 %) 

- korotetut rahdit Norjan osuudella (n . 10 %) 
- korotetut rahdit Ruotsin/Norjan NET- osuudella (n . 7 , 5 %) 

- korotetut sailii:inkaytti:imaksut 

- korotetut peitemaksut 

- korotetut siirtokuormausmaksut Torniossa ja Haaparannassa 

- korotetut rahdit poikkeustariffeissa 4 ja 5 . 

Pohjoismaiseen kappaletavaratariffiin 9761 ilmestyy lisalehti n : o 34 , 

joka tulee voimaan 1 . 1 . 1982 lukien . 
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Lis~lehti sis~lt~a mm .: 

- korotetut Ruotsin osuuden rahdit (n . 7 , 5 %) 
- korotetut Norjan osuuden rahdit (n . 10 %) 
- korotetut Suomen osuuden rahdit (n . 12 , 1 %) 
- korotetut rahdit poikkeustariffissa 1 

- muutoksia Ruotsin valimatkataulukoissa 

Painatusjaosto suorittaa lis~lehtien jakelun . 

(Mt 1 . 12 . 81), VT 50/81 . 

NORDEG-TARIFFI 

NORDEG-vaunukuormatariffista (Nordeg/Wgl, 9927/28) ilmestyy uusi painos, 

joka tulee voimaan 1 . 1 . 1982 lukien . 

Uusi painos sisalta~ eri maiden osuuksilla mm . seuraavia muutoksia : 

DR:n osuudella : 

- muutoksia yleis - ja erikoistariffimaar~yksissa 

- muutoksia tavaraluokituksessa 

- muutoksia valimatkataulukoissa 

- rahtitaulukkoon n : o 22 lisataan 30-tonnin painoluokka 

- akselimaksu poistetaan 

- yksikkohintoja korotetaan 

DB : n osuudella : 

- yksikkohintoja korotetaan 6 % 

NSB : n osuudella : 

- yksikkohintoja korotetaan 10 % 

SJ : n osuudella: 

- yksikkohintoja korotetaan n . lj % 

VR : n osuudella: 

- yksikkohintoja korotetaan n . 9,7 % 

NORDcG-kappaletavaratariffiin (Nordeg/Stg, 9929) ilmestyy lisalehti 

n : o S, joka tulee voimaan 1 . 1 . 1982 lukien. 
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Lis~lehti sis~ltaa mm . seuraavia muutoksia: 

DR : n osuudella: 
- muutoksia valimatkataulukoissa 

- yksikkohintoja korotetaan n . 12 % 

SJ : n osuudella 
- yksikkohintoja korotetaan n . 7 , 5% 

NSB : n osuudella : 
- yksikkohintoja korotetaan 10 % 

VR : n osuudella: 
- yksikkohintoja korotetaan 12 ,1 % 

Piensailioiden kayttomaksuja korotetaan . 

DB : n osuudella on tullivalityspalkkioita korotettu . 

Kansainvalinen tariffijaosto jakaa uuden painoksen ja lisalehden 

niiden saavuttua Saksasta . 

(Mt 30 . 11 . 81) , VT 50/81 . 

UUSI MATKALIPPU (VR 2202) 

Lipun kaytto ja tayttaminen 

Kuten aikaisemmin on ilmoitettu , otetaan vuoden 1982 alusta lukien 

kayttoon uusi matkalippu (VR 2202), joka korvaa 1 . 1 . 1982 lukien ny 

kyiset lomakelippuina myytavat matkailuliput (VR 2238) ja perhe - ja 
seurueliput (VR 2241) . 

Menoliput (VR 2201) ja meno- paluuliput (VR 2203) korvataan sita mukaan 

kuin jaljella eleva painosmaara loppuu. Kuitenkin viimeistaan 1 . 1 . 1983 

lukien myytavat meno - ja meno- paluuliput on kirjoitettava uudelle lo

makkeelle . Jotta myos painatusjaostossa eleva lomakevarasto saadaan 

kaytetyksi loppuun, on liikennepaikkojen ilmoitettava vuoden 1982 

aikana tehdyissa lipputilauksissaan, minka lippulajin kirjoittamista 
varten lomaketta VR 220 2 on tarkoitus kayttaa . 

Kun lomaketta kaytetaan ryhmalippuna, se kirjoitetaan vahintaan kolmen 

hengen ryhmalle ja lipun ao . kohtaan merkitaan matkustajien luku (ai 
kuisia/lapsia, esim . 2/3 tai 3/-) . 
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Jokaiselle ryhman jasenelle kirjoitetaan tarkistuslippu . Tarkistuslip
pujen numerot on merkittava lomakkeen VR 2202 kenttaan "Lisamerkinnat" 

(esim . Tarkistuslippujen n:ot 1374-1383). 

Muut uudella lomakkeella myydyt liput kirjoitetaan ainayhdelle 
henkilolle eika matkustajien lukua merkita . 

Lippulaji ja myyntiperuste on merkittava uuteen VR matkalippuun 

seuraavasti: 

Ylemmasta rastitusruuturivista rastitetaan ko. lippulajiruutu ja 

alemmasta rivista ko. myyntiperusteruutu. 

Ellei myyntiperusteelle ole valmista rastiruutua, kirjoitetaan kohtaan 

"Muu" ko. myyntiperusteen koodi seka kenttaan "Lisamerkintoja" sita 

vastaava myyntiperuste selvakielisena. Tarkemmat ohjeet em . rastituk

sesta, koodituksesta ja myyntiperusteen merkitsemisesta on annettu 

tilitoimiston kirjeessa n:o T~t 3575/233/81 , 1 . 12 . 1981 . 

Mikali lippu myydaan luotolla , on edella olevien tietojen lisaksi 

kirjoitettava tai leimattava kenttaan "Lisamerkintoja" sana "luotto". 

Kaytettaessa suurasiakastilia merkitaan em . kohtaan joko sana "suur

asiakas" tai lyhennys "SAL". 

Kun lomaketta kaytetaan sopimuslippuna esimerkiksi laivayhtioici.en kans

sa (1.6 . 1982 alkaen) merkitaan sarakkeeseen "Muu" koodi 50 (aikuinen) 

tai 51 (lapsi) ja sopimusnumerokenttaan ko . sopimuksen numero seka 

edelleen kenttaan "Lisamerkintoja" sopimuksen nimi (esim . Silja Line). 

Tarkemmat ohjeet annetaan myohemmin . 

Jos lipun voimassaoloaika alkaa myyntipaivana, merkitaan siihen vain 

viimeinen kelpoisuuspaiva (ks. malli) . 

Jos kelpoisuusaika alkaa myyntipaivaa myohemmin, yliviivataan sana 

"paattyy" ja merkitaan ensimmainen ja viimeinen kelpoisuuspaiva (esim . 

01 . 02. - 01.03.1982). 

Kun matkalippua VR 2202 kaytetaan tilausliikenteen matkoja myytaessa , 

merkitaan kohtaan "J'Iluu" koodi 52, muilta osin lippu taytetaan ohj e -
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tekstien ja markkinointitoimiston mahdollisesti antamien ohjeiden mu

kaan . 

Matkalipun myyntipaikkana toimivan matkatoimiston nimi - ja koodilei 

maus on tehtava valittomasti "tiemerkinnat" - kohdan ylapuolelle. 

Lipun leimaus 

Leimataan kuten RAP- liput, leimat ao . tiemerkintojen kohdalle . 

Loppuleimaus tehdaan lipun vasempaan ylareunaan VR-siipipyoratunnuk

sen kohdalle (ks . malli) . 

Malli (kirjoitettuna 1 . 1 . 1982) 

r 
5 . 4 . 3. 
0 0 0 

+ MATKALIPPU RESEBIWETT 
0 0 
0 0 
0 0 
I I n ~ IV] MENO-PALUU n MATXAILU lF ~&EL 0 TUR-RElUR 1r.' TURIST 

g)£] DO DD d Ei L::J I Kolp:JIA%i;nyy Glh.tidon ...... 

01 . ca. . 1fH 2. 

l!A l:lA 
t l · 
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~ q 
C) 

C) 0 
oos oos 

Kelpea ¥8111'- G&IIM mel\en r-v--'U~.(."rt~ H I<. I ke Ul 

lf~FYu.- / PE 5~ 500 
C> 

~ C> 
6 

l..isatnerkinnlt nlliliggsrnirM'"IiJilf Ryhmlissi Hma 0 0 

Ptis "* ., ·l '"'- VR va 
I 108, OD I I 

0 C) 
0 0 
0 c:> 
0 0 

1. 2 . 

(N : o Yt 23580/55/81, 2 . 12 . 81), VT 50/81 . 

0000000 

I 



- 21 -

AVOIMIA VIRKOJA JA TOIMI A 

Konetekni kon tyosuhteinen toi mi toistaiseks i hallinto- osaston t yo
suojelujaostossa . Paaasiallisena tehtavaalueena fysikaal i nen tyo 
hygien i a , tyoolosuhdekarto i tukset ja - tutkimukset , osal1istumine n 
suunnitteluprojekteih i n seka tyosuoje1ukou1utus . Hal1into- osaston 
johtajal1e osoitetut kirjalliset hakemukset on toimitettava rauta 

tieha11ituksen kirjaamoon viimeistaan 21 . 12 . 1981 ennen viraston 

aukioloajan paattymista . 

Opastinesimiehen (V 18) toimi, toistaiseksi Helsingin ratapiirissa 

(opastintyot Riihimaki). Rataosaston johtajalle osoitetut hakemuk

set on toimitet tava Helsingin ratapiirin paallikolle viimeistaan 

6.1.1982. 

Korjaus Vt 48/ 81 kohtaan AVOIMIA VIRKOJA JA TOIMIA 

Ne1ja veturinlammittajan (V 13) tointa, kolmekymmentayksi veturin

lammittajan (V 12 ) tointa, kolme autonkuljettajan tointa, kaksi 
tallimiehen tointa, vaunumiehen (V 10) toimi, kolme vaunumiehen 

(V 9) tointa, seitsemantoista asemamiehen (V1 0) tointa ja kolme

kymmenta as emamiehen (V 9) tointa. Kirjalliset hakemukset on osoi

tettava ja toimitettava Helsingin liikennepiirin paallikolle vi i

meistaan 23.1 2.1981. 

EROJA 

H a 1 1 i n t o - o s a s t o 
Raunio. 

tyoterveyshoitaja Eeva Riitta 
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Kotimaisen rahtikirjan taytt~ohjeet (VR 2657) 
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Aikatau1un 148 1isays 

Avoimia virkoja ja toimia 

Nimityksil! 
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HENKIL~LLISYYSTODISTUS JA HENKIL~KUNTALIPPU 

Hallintotoirnisto on antanut rautatiehallituksen 1 . 12 . 1981 antarnista 
vapaalippuasetuksen lisarnaaraysten rnuutosten johdosta seuraavat so
veltamisohjeet : 

Palveluksessa oleva saa henkilokuntalipulla rnatkustaessaan vuoden 

1982 aikana todistaa henkilollisyytensa paitsi lornakkeelle n:o 2128 

k i rjo i tetulla henkilollisyystodistuksella rnyos Valtionrautateiden 
henkilokortilla lorn . n:o 1127. 

Henkilokortti lorn . n:o 1127 kelpaa edel1eenkin vuoden 1982 aikana 

virkavapaalippuna Helsingin- I1rnalan , He1singin - Kapy1an ja Tarnpereen
Rantaperkion va1isilla rataosille . 

Uusia henki1okortteja lorn . n :o 1127 ei enaa kirjoiteta, joten jo vue

den 1982 aikana edella rnainituilla rataosil1a saadaan virkavapaa1ip
puna kayttaa rnyos 1ornakkeelle n : o 2128 kirjoitettua henkilol1isyys 
todistusta . 

Lornakkeelle n:o 1127 kirjoitetut henkilokortit poistetaan kaytosta 
vuoden 1983 alusta 1ukien. 

Palveluksessa olevan henkilonurnero rnerkitaan rnyos hanen ornaan henki-
1ollisyystodistukseensa lorn . n:o 2128. 

Uusiin perheenjasenten henkilo1lisyystodistuksiin leirnataan tai teh 
daan rnerkinta "perheenjasen" . 

(N : o RH 1222/126/81/H1t , 10 . 12 . 1981) VT 51/81 . 

VALTION PUKUTEHDAS 

Va1tion Pukutehtaan rnyyrna1at pidetaan su1jettuina inventoinnin joh
dosta seuraavasti: 

Harneenlinnan rnyyma1a 31 . 12 . 1981 , He1singin myyrnala 23.12 . ja 28.12. 
1981 seka Rovaniernen rnyyrna1a 30 .-31.12 . 1981 . 

(Slt , 7 . 12 . 1981) VT 51/81. 
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VIRKAMATKAJXRJESTELYJX KOSKEVIA OHJEITA 

Rautatiehallitus on p~~tt~nyt antaa seuraavat virkamatka- ja kokousjar 

jestelyja koskevat ohjeet . 

Jokaisen virkamatkan osalta tulee erikseen ennalta harkita, onko matka 

valttam~ton ja onko se suunniteltu teht~v~ksi mahdollisimman vahin ko
konaiskustannuksin. Asianomaisten esimiesten velvollisuutena on valvoa, 
etta virkamatkoja koskevia saadoksia , maarayksia ja sopimuksia noudate 

taan ja va~rinkaytokset estetaan . Erityisesti on huomattava , etta vir

kamatkasta ei suoriteta korvausta enemp~a kuin mita olisi ollut makset 

tava , jos virkamatka olisi tehty valtiolle edullisimmalla tavalla. 

~Q~!~~~n-Y!r~~~~~~~~ 

Virkamatkalle lahto edellytta~ ko henkilon esimiehen allekirjoituksel

laan vahvistamaa matkam~ar~yst~ . Matkama~r~yksen~ k~ytetaan lomaketta 
VR 2976 . Matkaennakon tosite (uusi painos nimell~ Matkam~arays -matka

ennakon tosite) tai lomaketta VR 2306 Virkam~ar~ys -vapaalippu . 

Lomakkeen VR 2976 sijasta voidaan matkamaar~yksena kaytt~~ yksikon 

kayttoon soveltuvaa sis~ista lomaketta , ellei virkamatkalle oteta mat 
kaennakkoa . 

Rautatiehallituksessa matkamaarayksen allekirjoittaa toimistopa~llikko 
tai taman m~~ra~m~ . Piiri - ja aluetason vastuuyksikoissa matkam~arayk 

sen allekirjoittaa vastuuyksikon paallikko tai taman m~ara~ma. 

Matkam~arays allekirjoitetaan ennen matkaa . Matkan jalkeen matkamaara 
ys liitetaan matkalaskuun ellei sita jo ole toimitettu erillisesti mat 

kalaskun hyvaksyjalle . Matkalaskun hyvaksymisen edellytyksena on kir 

jallinen matkamaarays tai paatos . 

Majoitusliikkeiden valinnassa on majoituskustannusten alentamiseksi 

kaytettava hyvaksi mahdollisuuksia hankkia virkamatkalla tarpeellinen 

majoitus keskitetysti majoitusliikkeiden kanssa tehtavin sopimuksin . 

Nain hankittu majoitus katsotaan matkakustannusten korvauksista teh

dyissa sopimuksissa tarkoitetuksi valtion j~rjestam~ksi majoitukseksi. 

Hallintotoimisto antaa asiasta tarkempia ohjeita. 

Virkamatkan suori t taj an j a koulutus- tms tilaisuuden jar j estli.j an seka 

komennustyovoiman tarvitsijan velvollisuutena on suunnitella matka ja 
varata majoitus - ym tarvittavat tilat siten , etta tarpeettomia kustan 

nuksia ei aiheudu (esim. ryhmien majoitus kahden hengen huoneissa , jar
jestelyt matkan keston ja yopymisten rajoittamiseksi) . 
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Matkalaskujen hyvaksyjan velvollisuutena on tarkkailla ja ohjata kay 

tant6a siten, etta matkakustannukset majoituksen osalta ovat kohtuul 
liset . Majoitusliikkeen kayvan hinnan tai sen kanssa keskitetysti so
vitun hinnan ylittavaa majoituskorvausta ei tule hyvaksya . 

~~~YQ~~~!~2eiYi~D ~-~Q~Q~~~~D- ~~~ -~i!~i~~~~~i~D _i~ri~~~~~~D~D 

Valtionrautateiden sisaiset neuvottelupaivat, kokoukset ja koulutus 
tilaisuudet , riippumatta siita, ovatko ne yksik6n sisaisia vai useiden 

yksik6iden edustajien valisia, on jarjestettava laitoksen omissa ti 

loissa mikali mahdollista . Ulkopuolisia tiloja voidaan kayttaa, mikali 
omia tiloja ei ole tai se muutoin on perusteltua . Paikkakunnan valin

nassa tulee my6s kiinnittaa huomiota siihen, etta osallistujien mat 
koihin kaytetty aika ja majoitusliikkeiden kaytt6tarve ovat mahdolli

simman vahaiset . 

Huom . Neuvottelutilaisuudet laivalla hyvaksytaan ainoastaan erityispe 

rusteluin . Tall6in matkajarjestelyt on hoidettava hallintotoimiston 

kanssa . 

Tilaisuuden jarjestamisen tarve tulee jokaisessa tapauksessa erikseen 

harkita . Tilaisuuden tulee olla huolellisesti suunniteltu ja ohjelma 

siten tasmennetty, etta se pystytaan viemaan tehokkaasti lapi . Ennalta 
jaettavan ohjelman mukana on lahetettava my6s selvitys niista perehty

mis - ym valmistelutoimenpiteista, joita osanotta~ilta edellytetaan . 

Esimiehen tulee yksik6staan maarata tilaisuuksiin ainoastaan se maara 

osallistujia, mika on valttamat6nta, ei siis kaikkia, joita asia saat 

taa koskea. Osallistujien velvollisuus on yksik6ssaan informoida muita . 

Rautatiehallituksen seka piirihallinnon jarjestamat yhteiset tilaisuu

det on pyrittava sovittamaan tiistai -, keskiviikko- tai torstaipaivil 

le . Tall6in maanantai ja perjantai voidaan varata yksik6n sisaisiin 

tehtaviin . Samalla valtytaan matkustamasta viikon alussa ja lopussa, 
jolloin junat ovat ruuhkaisia . 

Yir~~~~~~~~-~!~2m~i!!~ 

Ulkomaisista virkamatkoista on annettu erillisia ohjeita 12 . 8.1981 

kirjee11a RH 905/050/81 . Kirjeen mukaisesti matkaesityksesta tu1ee il
meta , onko matkasta vaadittava kertomus . 

Riippumatta siita 1aaditaanko matkasta em kertomus, tu1ee jokaisen 

pohjoismaiseen tai muuhun kansainva1iseen kokoukseen tms tilaisuuteen 
osallistuneen 1aatia kokousseloste 1omakkeelle VR 1659. Taytetty 1oma
ke toimitetaan esimiehel1e ja RH:n kirjasto1le, joka yllapitaa kokous -
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ten " tietopankki a " ja josta jKlj ennoksiK se1osteista voi s aada nKh t K

vKks i. 

Ede11K annetut ohjeet ju1kaistaan myos kansiossa He nki1ost6ha l 1innon 

maarayksia . 

(N:o RH 1237/050/81 , 3 . 12 . 1981) VT 51/81 . 

KASSAEREHDYSRAHA 

Liikennea1ueiden paa11ikoiden tu1ee buo1ehtia si.ita, etta virka

ehtosopimuksen mukaisista kassaerehdysrahoista vuode1ta 1981 laa

ditaan jokaisesta henki1osta erikseen meno1uette1o, josta i1menee 
henki1okohtaisen kassavaihdon suuruus kuukausittain ja vastaava 

kassaerehdysrahan maara. Lisaksi on i1moitettava henki1on nimi 

tayde11isena, henki1onumero, virka tai toimi ja syntymaaika . 

Ko1mena kappa1eena 1aaditut meno1uette1ot ti1imerkinnoin varuste t

tuna toimitetaan tilitoimiston kirjanpitojaostoon viimeistaan tam 
mikuun 15. paivan aamuun mennessa. Tarkemmat ohjeet kassaerehdys

rahan maksuperusteista on annettu Valtion virkaehdoissa 1981 seka 

VT:ssa 13/79. 

(Tlt 3589/29/8.1, 8.12.1981) VT 51/81 

OSOITTEEN MUUTOS 

Tietokonetoimistoon lahetettavien VR oman tavaran ku1jetus
kirjajen ja ve1aitustasitteiden (kts. VT 22/ 78 sivut 3-4), 

Tehdaspuu Oy:n rahtikirjajen 1-asien seka lomakkeen 3875 

"Ilmoitus t ietokonetoimistolle myyntiraporttia varten " 

uusi lahetysosoite an: Tietokonetoimisto, Tavaralii kenteen 

j a rjestelyryhma, 7. kerros, huone 718, Keskuskatu 8, 00100 

HELSI NKI 10 . 

(Tky 25.11 . 198 1) VT 51/81 
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RAHTI LUOTTO 

Rajattoman luotto-oikeuden kaikilla liikennepaikoilla omaavista 
asiakkaista laadittuun tietokonelistaan tehdlln 1.1.1982 seuraavat 
muutokset. 

Luetteloon lisltlln 

638684 H-Steel Oy 
665877 Imatran Voima Osakeyhtio 

Petajlskosken konttori 

666412 Ovako Oy Ab Imatra 
sop. 373-1 lahtevl 

666420 Ovako Oy Ab Im~tra 
sop. 372-3 llhtevl 

666438 Ovako Oy Ab Imatra 
sop. 039-8 llhte~l 

666446 Ovako Oy Ab Imatra 
sop . 373-1 tuontiromu 

666453 Ovako Oy Ab Imatra 
sop. 373 - 1 muu saapuva 

666461 Ovako Oy Ab Imatra 
sop. 1302-9 kotim. romu 

666479 Ovako Oy Ab Imatra 
sop. 039-8 saapuva 

66634 7 Oy Sisu-Auto Ab PL 37 
Seinljoen toimintakeskus 

666297 G. A. Serlachius Oy 
Takon kotelotehdas 

666305 G. A. Serlachius Oy 
Takon aaltopahvitehdas 

666313 G. A. Serlachius Oy 
Takon muovitehdas 

666321 G. A. Serlachius Oy 
Muovitehdas, Tohmajlrvi 

666339 G. A. Serlachius Oy 
Tampereen tehtaat 

666024 Sotka Oy Metslosasto 
Pohjanmaan alue 

665828 Oy Tampella Ab 
IK- kotelo 

PL 213 

62300 HJI.RMA 
97160 PETAJAINEN 

55100 IMATRA 10 

55100 IMATRA 10 

55100 IMATRA 10 

55100 IMATRA 10 

55100 IMATRA 10 

55100 IMATRA 10 

55100 IMATRA 10 

60101 SEINJI.JOKI 10 

G. A. Serlachius Oy 
Tampereen tehtaat 

Kirjanpito 
PL 207 

33101 TAMPERE 10 

13101 HAMEENLINNA 10 

46900 INKEROINEN 
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665836 Oy Tampella Ab 
Inkeroisten tehtaat 

46900 INKEROINEN 

665844 Oy Tampella Ab 
Anjalan paperitehdas 

Luettelosta poistetaan 

626036 Kajaani Oy 

653857 Metsaliiton Myyntikonttorit Oy 

622886 Ovako Oy Ab Imatra 

46900 INKEROINEN 

Allamainittujen asiakkaiden nimi muutetaan seuraavanlaiseksi 

617472 G. A. Serlachius Oy Lielahden sellutehdas 

617498 G. A. Serlachius Oy Taken kartonkitehdas 

622027 Oy Sisu-Auto Ab Helsingin tehdas 

633735 Oy Sisu-Auto Ab Henkiloauto-osasto 

643619 Oy Sisu-Auto Ab 

643742 Oy Sisu-Auto Ab Mantyharjun tehdas 

641027 Oy Sisu-Auto Ab Keskusvarasto 1 

641035 Oy Sisu-Auto Ab 

641043 Oy Sisu-Auto Ab 

641050 Oy Sisu-Auto Ab 

641068 Oy Sisu-Auto Ab 

641 0 76 Oy Sisu-Auto Ab 

641084 Oy Sisu-Auto Ab 

641092 Oy Sisu-Auto Ab 

641100 Oy Sisu-Auto Ab 

619296 Oy Tampella Ab Inkeroisten kartonkitehdas 

Korjataan allamainitun asiakkaan asiakasnumero seuraavanlaiseksi 

665513 Oy Lohja Ab Kunnallistekniikka (ennen 665620) 

Korjataan allamainitun asiakkaan osoite seuraavanlaiseksi 

665638 Sotka Oy 
Metallitehdas 

(Tlt 3598/24/81, 10.12.1981) VT 51/81 

14700 HAUHO 
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KOTIMAISEN RAHTIKIRJAN T~YTTOOHJEET (VR 2657) 

Julkaisuun "Kotimaisen rahtikirjan tiiyttoohjeet" tehdiiiin seuraa

vat muutokset ja lisiiykset 1.1 . 1982 alkaen: 

Lisiitiiiin ensimmiiisen kappaleen loppuun uusi lause: 

Jos liihetys rahditetaan liihettiijiin sopimuksen tai piiiitoksen mukai

sesti ja rahti maksetaan miiiiriipaikalla, merkitiiiin tahiin kenttaan 

liihettiijiin sopimuksen tai piiiitoksen numero. 

Lisiitiiiin uusi kappale: 

Kun kysymyksessa on Tariffisaiinnon 38 §:n lisamaarayksen c kohdas

sa 18 mainittu lavapakkaus, jolle myonnetiian alennus silla ehdolla, 

ettii sen alusta mahdollistaa koneellisen kasittelyn, merkitiian tii
han kenttaan koodi 1 ja kenttaiin 52 (tilavuus/laskettu kg) merki

tiiiin kuljetusesineen todellinen paine . 

Lisataiin seuraavat rahditusmuutoskoodit selityksineen : 

koodi 21 

koodi 22 

koodi 23 

koodi 24 

koodi 25 

koodi 26 

asiakas kuormannut useampia lahetyksia samaan vaunuun 

samalle maaraasemalle, rahditus yhteispainon mukaan 

rahditetaan kuten Hk 

rahditus 3 luokan mukaan 

rahditus 4 luokan mukaan 

rahditus 5 luokan mukaan 

rahditus 15 tonnin painoluokan yksikkohinnoin 
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Liitteena oleviin rahtikirjamalleihin tehdaan seuraavat muutokset : 

Kentasta 45 poistetaan vaunujen lahtopaivaa osoittavat merkinnat 

(vrt . koodi 1 kentassa 80) . 

Kentassa 24 eleva merkinta muutetaan koodiksi 1/1 . 

Huom ! Tassa tapauksessa on oletettu , etta sopimus 449 - 9 sisaltaa 

myos 100 m3 :n vaunuryhman ja ryhmakuljetuskoodiksi on nain 

ellen merkitty 1 (Todellisuudessa sopimuksen pienin vaunu 
ryhma on 200m3) . 

(N : o Yt 32203/61/81 , 9 . 12 . 19B1) VT 51/81 

LIIKENNEPAIKKOJEN V~LIMATKAT 

Liikennepaikkojen valimatkat - julkaisun liitteeseen V "Kappal etava

raliikennepaikat " tehdaan 1 . 1 . 1982 alkaen seuraavat Voikosken ja 
Vuohijarven liikennepaikkoja koskevat muutokset : 

Voikoski 542 7 Kv 0 Vain Ab Woikoski Oy : l le osoi 
tettua kappaletavaraa 

Vuohijarven palvelutasotunnukseksi sarakkeeseen 6 muutetaan D. 

Kappaletavaraliikennepaikat - kirjanen (VR 3726) 

Vastaavat muutokset tehdaan myos Kappaletavaraliikennepaikat - kirja 

seen . 

(N : o Lko 32608/67/81 , 9 . 12 . 1981) VT 51/81 
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AIKATAULUN 148 LISAYS 

Lisays n:o 7 aikatau1uun 148 on i1mestynyt ja jaettu aikatau1u
kirjan 3.5 ryhman ti1annei11e. Lisayksen voimaantu1opaiva on 
16.12.1981. 

VT 51/81 

AVOIMIA VIRKOJA JA TOIMIA 

Rautatiehallituksen hallinto- osastolle etsitaan tyosopimussuhteeseen 
lahinna hallinnollisen korkeakoulututkinnon suorittanutta henkiloa 

organisaation kehittamis - ja suunnittelutehtaviin . Myos virkasuhde 

saattaa tu11a kysymykseen . Ha11into - osaston johtaja1le osoitetut ha

kemukset pa1kkatoivomuksineen pyydetaan toimittamaan rautatiehalli 
tuksen kirjaamoon 15.1 . 1982 mennessa . Tiedusteluihin vastaa asianva1-
voja He1ge Kallstrom puh . 911 - 3110 tai koneinsinoori Juha Katto puh . 
911 - 2865 . 

A1emman palkka1uokan liikennetarkastajan (V 23) virka toistaiseksi rau

tatiehallituksen ta1ousosastolla (taloustoimiston y1einen jaosto) seka 

alemman palkkaluokan liikennetarkastajan virka (V 21) toistaiseksi ta

lousosaston piirihallinnossa (Hyvinkaan varasto). Rautatiehallituksen 

paajohtajalle osoitetut kirjalliset hakemukset on toimitettava rautatie

hal1ituksen kirjaamoon viimeistaan 6 paivana tammikuuta 1982 ennen vi

raston aukioloajan paattymista. 

Nelja toimistosihteerin (V 20) virkaa seka kolme toimistosihteerin (V 18) 

virkaa toistaiseksi rautatieha1lituksen talousosastolla. Talousosaston 

johtajal1e osoitetut kirjalliset hakemukset on toimitettava rautatiehal

l ~tuksen kirjaamoon viimeistaan 6 paivana tammikuuta 1982 ennen viraston 

aukioloajan paattymista. 

Ede1la mainittuihin virkoihin nimitetyt tul1aan sijoittamaan toistaiseksi 

seuraavasti: 

toimistosihteerit (V 20) : 1 taloustoimiston tilastojaosto 

1 materiaalitoimiston yleinen jaosto 

2 materiaalitoimiston ostojaosto 
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toimistosihteerit (V 18): 1 ti1itoimiston kirjanpitojaosto 
2 tietokonetoimiston y1einen jaosto 

- tavaraliikenteen jarjeste1yryhrn1:i 

51 

- henkil5liikenne- ja varastokirjanpitojarjestelyrytmi 

Kaksi to i mistosihteerin (V 18 ) v irkaa toistaiseksi ta1ousosaston piiri

ha 11innossa. Ta1ousosaston johtaja 11e osoitetut kirja11iset hakemukset 

on toimitettava rautatieha11ituksen kirjaamoon viimeistaan 6 paiv~na tam

mikuuta 1982 ennen viraston aukio1oajan paattymista. 

Edel1a mainittuihin virkoihin nimitetyt tu11aan sijoittamaan toistaisek

si seuraavasti: 1 He1singin va~asto 

1 Pieksamaen varasto 

Kaksi toimistovirY.ai1ijan (V 11) tointa seka ne1ja toimistovirkai1ijan 

(V 9) tointa toistaiseksi rautatieha1lituksen ta1ousosasto1la. Taious

osaston johtaja11e osoitetut kirja11iset hakemukset on toimitettava ta-

1ousosaston kans1iaan (h.228) viimeistaan 6 paivana tammikuuta 1982 en

nen viraston aukio1oajan paattymista. 

Toimiin otetut tu11aan sijoittamaan toistaiseksi seuraavasti: 
1 t'oimistovirkailijat (V 11): 1 tilitoimiston kansainva1inen tarkastusjaosto 

1 materiaa1itoimiston ostojaosto 

toimistovirkai1ijat (V 9) 2 ti1itoimiston y1einen jaosto 

1 tilitoimiston kirjanpitojaosto 

1 tili toimiston kotinainen tarkastusjaosto 

Y1imaarainen varastomestarin (V 17) toimi toistaiseksi Pieksamaen va~as

tossa seka kaksi y1imaaraista toimistovirkai1ijan (V 13) tointa toistai

seksi Hyvinkaan varastossa. Ta1ousosaston johtajal1e osoitetut kirja1-

1iset hakemukset on toimitettava ao. varastojen paa11ik5i11e viimeistaan 

6 paivana tammikuuta 1982 ennen viraston aukio1oajan paattymista. 

Insinoorin virka (V 28) toistaiseksi Kouvo1an 1iikennepiirissa (ve 

toka1uston kunnossapito ja ohjaus) . Rautatieha11 ituksen paajohta

ja11e osoitetut kirja1 l iset hakemukset on toimitettava rautatiehal 

lituksen kirjaamoon viimeistaan 13 . 1 . 1982 ennen viraston aukiolo

ajan paattymista . 
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Yliteknikon virka (V 23), apulaisasemapaallikon virka (V 21), kaksi 
liikenneohjaajan virkaa (V 18), kaksi toimistosihteerin virkaa 

(V 18), liikennemestarin virka (V 16) , kaksi toimistosihteerin vir
kaa (V 15), jarjestelymestarin virka , yhdeksantoista veturinkuljet 

tajan virkaa , kaksi konduktoorin virkaa ja vaunumestarin virka. 
Liikenneosaston paallikolle osoitetut kirjalliset hakemukset on 

toimitettava rautatiehallituksen kirjaamoon viimeistaan 13 . 1 . 1982 

ennen viraston aukioloajan paattymista. 

Edella mainittuihin virkoihin n:i.mit.etyt sij oitetaan toistaiseksi seu 

raavasti: 

yliteknikko (V 23): Kouvolan varikolle (1 vet . huollon tyonjohto), 

apulaisasemapaallikko (V 21) : Imatran (1 Imr henkilo - ja palkkaus

asiat) liikennealueelle, 
liikenneohjaajat (V 18): Kouvolan (1 Kv) ja Lappeenrannan (1 Vna) 

liikennealueille, 
toimistosihteerit (V 18): Kouvolan (1 Mr, 1 Kuk junasuor . pateva) 

liikennealueelle, 
liikennemestari (V 16) : Kouvolan (1 Ikr) liikennealueelle, 
toimistosihteerit (V 15) : Kouvolan (1 Mi) ja Imatran (1 Imr) lii

kennealueille, 
jarjestelymestari : Kotkan (1 Kta maaraysesimies) liikennealueelle, 

veturinkuljettajat: Lappeenrannan (1 Lr) ja Kotkan (3 Kta) liiken

nealueille ja Kouvolan (14) ja Imatran (1) varikoille, 

konduktoorit : Kouvolan (1 Kv) ja Imatran (1 Imr) liikennealueille 

seka 
vaunumestari: Imatran varikolle (1) . 

Kaksi asetinlaitemiehen tointa, nelja vaihdemiehen tointa ja kuusi 

toista junamiehen tointa. Rautatiehallituksen liikenneosaston paal 

likolle osoitetut kirjalliset hakemukset on toimitettava Kouvolan 

liikennepiirin paallikolle viimeistaan 13 . 1 . 1982 . 

Edella mainittuihin toimiin nimitetyt sijoitetaan toistaiseksi seu

raavasti: 

asetinlaitemiehet: Kouvolan (2 Kv) liikennealueelle, 
vaihdemiehet : Kouvolan (1 Mi) , Imatran (1 Imr) , Haminan (1 Hma) ja 
Kotkan (1 Ky) liikennealueille ja 
junamiehet : Kouvolan (8 Kv), Lappeenrannan (2 Vna), Imatran (3 Imr) 
ja Kotkan (3 Kta) liikennealueille . 
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Autonkuljettajan toimi, seitseman veturinlammittajan tointa (V 13) , 
viisi veturinlammittajan tointa (V 12), kahdeksan asemamiehen toin 

ta (V 10), yhdeksantoista asemamiehen tointa (V 9) ja kaksi vaunu 
miehen tointa (V 10). Kirjalliset hakemukset on osoitettava ja toi 

mitettava Kouvolan liikennepiirin paallikolle viimeistaan 13 . 1 . 1982 . 

Edella mainittuihin toimiin nimitetyt sijoitetaan toistaiseksi seu 

raavasti : 

autonkuljettaja : Kouvolan (1 Kv) liikennealueelle, 

veturinlammittajat (V 13): Lappeenrannan (1 Lr) ja Kotkan (1 Kta) 

liikennealueille ja Kouvolan (4 Kv) ja Imatran (1 Imr) varikoille , 

veturinlammittajat (V 12): Lappeenrannan (1 Lr) ja Kotkan (1 Kta) 
liikennealueille ja Kouvolan varikolle (3), 

asemamiehet (V 10): Kouvolan (2 Kv, 3 Mi), Lappeenrannan (1 Vna) , 
Haminan (1 Hma) ja Kotkan (1 Kta) liikennealueille, 

asemamiehet (V 9): Kouvolan (6 Kv), Lappeenrannan (2 Si junasuor .
pat.) , Imatran (4 Imr) ja Kotkan (7 Kta) liikennealueille ja 
vaunumiehet (V 10): Kotkan (1 Kta) ja Kouvolan varikolle (1) . 

Toirnistosihteerin (V 19) virka, toistaiseksi Tarnpereen rata

piirin toirnistossa (Tarnpere). Rataosaston johtajalle osoitetut 

hakernukset on toirnitettava rautatiehallituksen kirjaarnoon 

viirneistaan 13.1 .1 982 ennen viraston aukioloajan paattyrnista . 

NHIITYKSIA 

R a t a o s a s t o: ratainsinoorin (S 14) virkoihin (rpt Hki) 

dipl.ins. Teuvo Juhani S i v u n en ja (rpt Kv) dipl.ins. 

Juhani Eero ~eikki S e p p a 1 a; rataesirniehen (V 15) toimiin 

(Kon) raidernies Taisto Kalevi K o r h o · n e n ja (Kaj) raide 

rnies Sulo Robert L a p p a 1 a i n e n; toirnistovirkailijan 

(V 11) toirneen (rpt Hki) ylirn. toimistovirkailija Jorrna Kalevi 

V a u h k o n e n ja toirnistovirkailijan (V 9) toirneen (rpt llki) 

tilap . piirtaja Raili Tellervo A v i k a i n e n . 
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TAPATURMAVAKUUTUSLAIN MUUTOS 

Heinakuun 10 paivana 1981 annettiin laki tapaturmavakuutuslain muutta
misesta (526/81). Laki tulee voimaan tammikuun 1 paivana 1982 . Lain 
muutoksen paakohdat ovat seuraavat : 

Yleista 
Tyoansion menetyksen korvausten yleisena periaatteena on , etta korva
ukset vastaavat ansionmenetysta . Korvaukset ovat veronalaista tuloa 

samalla tavalla kuin palkkatulokin. 

Tyoansion menetys korvataan tapaturmavakuutuksen paivarahalla ja ta

paturmaelakkeella seka vamman tai sairauden aiheuttama yleinen haitta 

ns . haittarahalla . 

Kuolemantapauksessa maksetaan omaiselle perhe - elaketta. 

Paivarahan , tapaturmaelakkeen ja perhe - elakkeen maaraamisen perusta

na on vuosityoansio . Vuosityoansiota maarattaessa otetaan huomioon 
tapaturman sattumishetkella voimassa olleista tyo - ja virkasuhteista 

saatu veron ennakonpidatyksenalainen palkka . Ansioksi katsotaan muu
kin kuin rahapalkka , esimerkiksi luontoisedut . 

Sairaanhoitokulut 
Tapaturmavakuutus korvaa tyotapaturmasta aiheutuneet tarpeelliset 
sairaanhoito-, laake - ja matkakulut seka apuneuvot kokonaisuudessaan, 
kuten ennen . 

Paivaraha 

Tapaturmavakuutuksen paivarahaa maksetaan ohimenevan tyokyvyttomyy 

den ajalta . Paivarahaa maksetaan , jos tyokyvyttomyys kestaa vahintaan 

kolme perakkaista paivaa , tapaturmapaivaa lukuunottamatta . Korvauksen 

saamisen ehtona on , etta tyokyky on alentunut vahintaan 10 prosenttia. 
Paivarahaa aletaan maksaa tapaturmaa seuraavasta paivasta ja sita mak

setaan myos vapaa- ja pyhapaivi l ta . 

Paivarahan suuruus on 360 . osa vahingoittuneen vuosityoansiosta . 
Yleensa tama tarkoittaa, etta paivarahan taso on tayden tyokyvyttomyy 

den vallitessa sama kuin palkan taso . 

Paivarahaa maksetaan korkeintaan yhden vuoden ajan. 

Paivaraha on veronalaista tuloa samalla tavalla kuin palkkatulokin . 

Tapaturmaelake 

Paivarahakauden jalkeen tyotapaturmassa vahingoittuneelle maksetaan 
tapaturmaelaketta , jonka suuruus on taysin tyokyvyttomalle tyonteki 
jalle 85 prosenttia hanen vuosityoansiostaan. Jollei tapaturmasta ole 
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aiheutunut tayde11ista ty~kyvyttomyytta vaan ainoastaan tyokyvyn a1e
neminen , maksetaan tapaturmae1akkeena tyokyvyn a1entumista vastaava 

·osa taydesta e1akkeesta . Kaytann~ssa tama rnerkitsee y1eensa sita , etta 

osae1akkeena rnaksetaan tapaturman johdosta aiheutunut ansiona1enema 

85 prosenttisesti. 

Tapaturmae1akkeen saamisen ede11ytyksena on, etta vahingoittuneen tyo 
kyvyn voidaan tapaturman aiheuttaman vamman tai sairauden johdosta ar

vioida a1entuneen vahintaan 10 prosenttia. 

Tapaturrnae1ake on verona1aista tu1oa. 

Haittaraha 
Haittarahaa maksetaan se11aise11e, jo11e vammasta tai sairaudesta jaa 
pysyva haitta. 

Haittaraha11a korvataan tapaturman aiheuttamat seuraukset, joita ei 

voida mitata tasma11isin ta1oude11isin mitoin . 

Haittarahaa maksetaan aikaisintaan siita 1ahtien kun paivarahakausi 
on paattynyt . 

Haittarahan suuruuteen vaikuttaa myos vahingoittuneen ika. 

Haitta1uokkiin 1 - 10 kuu1uvista vammoista maksetaan kertakorvaus , 

haitta1uokkiin 11 - 20 kuu1uvista varnmoista maksetaan vahingoittuneen 

va1innan mukaan joko kerta- tai jatkuva korvaus . 

Haittaraha on verotonta tu1oa. 

Perhe- e1ake 

Perhe - e1aketta maksetaan 1eske11e ja a1aikaisi11e 1apsi11e . Mies1eski 

saa perhe - e1aketta kuitenkin vain si11oin, kun vaimo on o11ut perheen 
paaasia11inen e1attaja miehen tyokyvyttomyyden vuoksi . 

My~s tyontekijan muut omaiset voivat saada perhe - e1aketta, mika1i he 

ovat o11eet huomattavassa maarin e1atukseensa nahden riippuvaisia tyon
tekijasta . 

Perhe - e1aketta maksetaan yhde11e ornaise11e 40 prosenttia vainajan vuo
sityoansiosta . 

Siina tapauksessa, etta ornaisia on kaksi, korvaustaso on 55 prosenttia 
vuosityoans iosta. 

Jos ornaisia on ko1me tai useampia , perhe - e1akkeen yhteinen maara on 65 
prosenttia vuosityoansiosta . 

Perhe- e1ake on ku11ekin saaja11e verona1aista tu1oa . 
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Muut korvaukset 

Hautausapuna maksetaan ty~tapaturmassa kuo11een omaisi11e kertakorva

us, jonka suuruus vahvistetaan vuosittain. 

Ty~tapaturman tai ammattitaudin peruste11usta ep~i1yst~ aiheutuvat 

tutkimuskustannukset korvataan. 

P~iv~rahakauden aikana kodinhoidosta ja 1asten p~iv~hoidosta aiheutu

via y1im~~raisi~ kustannuksia korvataan kunna11isen kodinhoitoavun 

mukaisesti. 

Haitta1is~n avu11a korvataan toisen henki1on antama apu si11oin, kun 

vahingoittunut ei tu1e toimeen i1man toisen apua. Haitta1is~~ voidaan 

maksaa myos si11oin, kun vahingoittunee11a on erityisia 1iikuntavai

keuksia, pitk~11isia kipu- ja sarkyti1oja tai ateriointivaikeuksia. 

Muita muutoksia 

Omaisk~site 1aajenee siten, ett~ perhe-e1~ketta suoritetaan 1apse11e 

18 vuoden ik~an asti ja maksamista voidaan jatkaa opintojen takia 

siihen saakka, kunnes lapsi t~ytta~ 21 vuotta. Lis~ksi lapsena pide

t~an kasvattilasta eli lasta, jonka e1atuksesta vahingoittunut tai 

sairastunut on joko omassa kodissaan tai muutoin huolehtinut. Al~tus

menettely poistetaan lukuunottamatta yhta poikkeusta. Muutoksenhaku

elimin~ toimivat tapaturmalautakunta, vakuutusoikeus ja korkein oi

keus. Laaketieteellisen tyokyvyttomyyden kasite muuttuu taloudel1isen 

tyokyvyttomyyden kasitteeksi. 

Muutosten voimaantu1o 

Uusi laki tulee voimaan tammikuun 1 paiv~na 1982. Ne muutokset, jotka 

koskevat menette1y~, tulevat heti voimaan kaikkiin voimaantulohetkel

la vireill~ oleviin tapauksiin. Ainee1lisoikeude1liset muutokset ku

ten esim. etuuksien veronalaisuus, etuuksien maara ja tyokyvyttomyy

den kasite tulevat sovellettaviksi vain, kun tapaturma on sattunut 

tai ammattitauti ilmennyt vuonna 1982 tai myohemmin. 

Uusi ilmoituslomake 

1.1.1982 l~htien sattuneet tapaturmat/ammattitaudit tulee ilmoittaa 

uudella Tapa turmaviraston tapaturma/ammattitauti-i1moitus1omakkeel1a 

n:o Ttv 660 Siv, jota on tilattavissa tayttoohjeineen VR:n painatus

jaostosta. 

(N:o Hlo 709/010/81, 17.12.1981) VT 52-53/81. 
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VIRKAPUKINEIDEN TILAAMINEN JA HINNAT VUONNA 1982 

Rautatieha11itus on tehnyt Va1tion Pukutehtaan, H~meen1inna , kanssa 
vuodeksi 1982 hankintasopimuksen Va1tionrautateiden (VR) 16.12 .1980 
vahvistettujen virkapukum~~r~ysten mukaisten virkapukineiden, joista 
suoritetaan virkapukuavustus, toimittamisesta rautatie1~isi11e. T~
m&n 1ehden liitteen~ on virkapukum~~r~ysten mukaisten pukineiden bin

nat vuonna 1982 . 

Numeropukineiden tilausten he1pottamiseksi on ohessa mittatau1ukko 
k~yttHohjeineen . 

Va1tion Pukutehtaan edustaja k~y noin joka kolmas kuukausi suureh
koil1a asemi11a ottamassa mittoja ja sovittamassa pukuja . Edustajan 
tu1osta i1moitetaan ao. asema11e noin kymmenen (10) p&iv&~ aikaisem

min. Mitanotto matkoineen sis~1tyy em. mittatyHn~ va1mistettavien pu
kimien hintoihin. Valtion Pukutehtaa11a, H~meenlinnassa, otetaan ti-
1auksia ja mittoja arkipaivisin k1o 8- 17 , ei kuitenkaan 1auantai
sin, samoin kuin He1singiss& Fabianinkatu 2 keskiviikkoisin j a tors
taisin k1o 10 - 16, missa pukuja voi tilata myos valmistettavaksi so
vitukse11a: ta11oin ve1otetaan lis~& 38 markkaa takista ja 27 markkaa 

housuista ja hameesta. Naista kustannuksista vastaa ti1aaja itse ko
konaan . 

Numero- ja mittatyona va1mistettavia virkapukineita samanaikaisesti 

ti1attaessa ei niita saa merkit~ samaan ti1aus1omakkeeseen. 

Virkapukineita va1mistetaan mitanottoti1aisuuksissa tai muuten ti1at
tu ma~ra. Kaikki ti1aukset (paitsi so1mioti1aukset a 26 markkaa), 
joista ei tu1e virkapukuavustusta, tehd~~n VR 1omakkee11a n :o 3903. 

Ti1auksen hyvaksyy asianomainen rautatieviranomainen ja ti1au s toi
mitetaan hyv~ksyttyna joko suoraan Valtion Pukutehtaalle tai eri puo-

1i11a rataverkkoa jarjestettavissa mitanottot~1aisuuksissa tehtaan 
edustaja11e. Ti1aukset tulee toimittaa niin, ett& ne ovat Va1t ion Pu

kutehtaa11a viimeist~~n 31.12.1982. 

Numeropukimien toimitus tapahtuu 2 - 4 viikon ku1uttua va1mis tajan 
varastosta . Mittojen mukaan teht~ess~ pukineiden toimitusaika on 
noin 4 - 6 viikkoa. Mitanottoti1aisuuksissa esitetyt kohtuu1liset 
toivomukset toimitusaikaan n&hden pyrit~an ottamaan huomioon. 

Jos va1misteissa havaitaan vikoja, suorittaa Va1tion Pukutehdas nii

den korjaukset korvauksetta asianomaisen ti1aajan vaatimuksesta. 

Pukimet l~hetet~~n suoraan ti1aajiile postiennakol1a. Oman osuutensa 
v irkapukineiden hinnoista sek~ posti - ja 1is~tyomaksut tilaaja suo-



Hankkija (va1mistaja) Va1tion Pukutehdas , H1imeen1inna 'i V1 

z 1-'• I\) 

<:t I 

sopimus voimassa 1 . 1 - 31.12 . 1982 0 <:t V1 

Ill VI 
{/) Ill 

Kangas1aatu Kokonais Hint a jakaantuu t--' 

hint a 
<:t "Cl 

VR:n Tilaajan 0 

mk a suus osuus .1:" Cll 

90 % 60 % 10 % 40 % I\) <:t 
.1:" 1-'· 

' CD 

Miesten numero-
V1 ;:! 
VI ;:! 
0\ Ill 

pukineet ' :>;' 
()) 0 

Virkatakki I vi11atery1een i 318, 00 286 , 20 190 , 80 31 , 80 127 , 20 t--' ;:l 

II 90 , 60 60 , 40 
t--' 

Housut I 151 , 00 135 , 90 15 , 10 t--' s:: 
.1:" ;:l 

Keslitakki II 276 , 00 248 , 40 165 , 60 27 , 60 110 , 40 Pl 
t--' Cll 

II 
I\) <:t 

P1i1111y stakki 345 , 00 310,50 207,00 34 , 50 138 , 00 Ill 
t--' :3 

- irtovuori ny1on/acry1 78 , 00 70 , 20 46 , 80 7 , 80 31 , 20 \D 1-'· 
()) Cll 

62 , 10 41,40 6 , 90 
t--' CD 

- turkiskau1us 1ammas 69 , 00 27 , 60 ;:l 

Virka1akki I 
'< 

<: ::r 

68 , 00 
8 c1" 

- lippa1akki vi11atery1eeni 61,20 40 , 80 6 , 80 27 , 20 CD 0\ 
V1 '< 

- punos 16 , 00 14 , 40 9 , 60 1 , 60 6, 40 I\) 0. 
I CD 

V1 Cll 

- turkis1akki , kangasp. II 91 , 00 81 , 90 54 , 60 9 , 10 36 , 40 VI Cll 

' PJ; 

II nahkap . 112 , 00 100 , 80 67 , 20 11 , 20 44 , 80 ()) 

t--' 

Paitapusero po1yester/puuvi11a 75 , 00 67 , 50 45 , 00 7 , 50 30 , 00 

Pusero II v i11at ery1eeni 232 , 00 208 , 80 139 , 20 23 , 20 92 , 80 

Ta1vipusero II ny1onpuuvi11a 198 , 00 178 , 20 118 , 80 19 , 80 79 , 20 

- turkiskau1us 1ammas 69 , 00 62 , 10 41 , 40 6 , 90 27 , 60 

Housut II vi 11atery1eeni 151 , 00 135 , 90 90 , 60 15 , 10 60 , 40 

Virka1akki II 

- kes1i1akki II 66 , 00 59 , 40 39 , 60 6, 60 26 , 40 

- turkis1akki ny1onpuuvi11 a 81, 00 72 , 90 48 , 60 8 , 10 32 , 40 

Virkatakki II , vanh~ ) gabard i ne 119 ' 00 107 , 10 71 ,4 0 11 , 90 47 , 60 
malli 



1) 
Virkahousut II vanha 79,00 71,10 47,40 7,90 31,60 

ma11i 

Miesten mittaEukineet 
Virkatakki I vi11atery1eeni 442,00 397,80 265,20 44,20 176,80 
Housut I II 205,00 184,50 123,00 20,50 82,00 
Kesatakki II 418,00 376,20 250,80 41,80 167,20 
P!ili11ystakki vil1atery1eeni 498,00 448,20 298,80 49,80 199,20 
- irtovuori ny1on/acry1 92,00 82,80 55,20 9,20 36,80 
- turkiskau1us 1ammas 82,00 73,80 49,20 8,20 32,80 

Naisten numero-

Eukineet 

Virka1akki I 
- kesli1akki vi11atery1eeni 61,00 54,90 36,60 6,10 24,40 

- turkis1akki, kangasp. II 91,00 81,90 54,60 9,10 36,40 
-..l 

II nahkap. 112,00 100,80 67,20 11,20 44,80 

Paitapusero po1yester/puuvi11a 75,00 67,,50 45,00 7,50 30,00 

Naisten mitta2ukineet 
Virkatakki vi11atery1eeni 392,00 352,80 235,20 39,20 156,80 
Harne II 138,00 124,20 82,80 13,80 55,20 
Pitkat housut II 188,00 169,20 112, 8o 18,80 75,20 
Kesatakki II 284,00 255,60 170,40 28,40 113,60 

Paallystakki II 456,00 410,40 273,60 45,60 182,40 

- irtovuori ny1on/acryl 92,00 82,80 55,20 9,20 36,80 
- turkiskau1us 1ammas 82,00 73,80 49,20 8,20 32,80 

Virkamerki t 

Lakkimerkit 10,00 9,00 6,00 1,00 4,00 V1 
1\J 

Junasuorittajien 1ippa- 21,60 24,00 14,40 2,40 9,60 I 
V1 

ja turkis1akin ke1taisenpunainen pali11inen VI 

1 ) myydaan niin kauan kuin varastoa riittaa. 



N:o 
Rinnan ymparya 
Vyotaron ymparys 
Lantion " 
Hihan pituus 
Housun haaran 
pituus 

B 
Hoikka keskipitka 

N:o 46 48 50 52 54 56 
Rinnan ympiirys 92 96 100 104 100 112 
Vyotaron II 76 80 84 88 92 96 

M I T T A T A U L U K K 0 
VR miesten virkapukujen 

Lyhyet, henkilon pituus noin 170-175 em 

co 
Normaali lyhyt 

46 48 50 52 54 56 58 60 
92 96 100 104 108 112 116 120 
80 84 88 92 97 102 108 11 3 
98 102 106 110 114 118 122 126 
60 61 62 63 64 65 66 66 

74 75 76 77 78 79 80 81 
Keskipitkat, henkilon pituus noin 176-181 

c 
Normaali keskipitka 

46 48 50 52 54 56 58 60 46 48 
92 96 100 104 108 11 2 116 120 n 96 
80 84 88 92 97 102 108 113 86 90 

em 
D 

Tukeva keskipitka 
50 52 54 56 58 60 

100 104 108 112 116 120 
94 98 102 107 113 118 

Lantion II 96 100 104 108 112 116 98 102 106 110 114 118 122 126 100 104 108 112 116 120 128 131 
Hihan pituus 62 63 64 65 66 67 62 63 64 65 66 67 68 68 62 63 64 65 66 67 68 68 
Housun haaran 
pituus 78 79 80 81 82 83 78 79 80 81 82 83 84 85 78 79 80 81 82 83 84 85 

Pitkat, henkilon pituuq noin 182-187 em 
BI CI 

Hoikka pitkii Normaali pitka 
!IJ,n 46 48 50 52 54 46 48 50 52 54 56 
Rinnan ympi:irys 92 96 100 104 108 92 96 100 104 108 11 2 
Vyotaron " 76 80 84 88 92 80 84 88 92 97 102 
Lantion II 96 100 104 108 112 98 102 106 110 114 11 8 
Hihan pituus 65 66 67 68 69 65 66 67 68 69 70 
Housun haaran 
pituus 82 83 84 85 86 82 83 84 85 86 87 

.. .. - HousuJa I JB II seka takkeJa I JB kesatakkeJa on numerolla t1lattav1ssa ka1kk1a m1ttataulukon kokoJa. 
Paiillystakkeja vain 846-56, C46-60 ja C046- 060. 

Puseroita II sekii talvipuseroita 946-56, C46-60, C046-060, C146-156 ja 049-60. 

1.11 
11.1 
I 

1.11 
VI 

CD 
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Virkapukujen mittataulukon k~yttoohje 

Taulukkoon merkityt ymp~rysmitat ovat kehon mittoja. Rinnan ja 
vyot~ron ymp~rys mitataan paitapuseron p~lt~. Lantion ymplirys 
mitataan housujen pAalt~. Myos pa~llystakin numero m~r~ytyy 
n~iden mittojen perusteella. Mitat otetaan kehoa j~ittMmatta 
ja mittanauhaa kiristam~tta. 

Taulukkoon merkityt pituusmitat ovat pukineiden mittoja. 
Paallyetakkien pituudet mitat~ se+~ keskikohdalta kauluksen 
kiinnityssaumasta liepeeseen. 

Pukineen suuruusnumeron mA~rittaminen 

1. Mitataan rinnan ymp~rys ja vyotaron ymparys. Joe mittojen 
erotus on: 

a) 22 em tai enemman voidaan kaytt~ vartalotyyppia B tai 
tilata mittatilauksena 

b) 16-21 em on vartalotyyppimerkinta B 

c) 12-15 em on vartalotyyppimerkinta C 

Esimerkkej~: 

Rinnan ymparys 104 em 104 em 104 em 104 em 
Vyoti:l.ron ymparys 86 " 88 " 90 " 92 • 
Erotus 18 em 16 em 14- em 12 em 
Vartalotyyppi B B c c 

e) jos erotus on vahemman kuin 12 em, voidaan tilata mitta
tilauksena 

2, Varsinaisen puvun numero on sama kuin rinnan ymparyksen cm
mitta jaettuna 2:lla ja korotettuna tarvittaessa parilliseksi 

luvuksi. 

Esimerkkejll.: 

Rinnan ymplirys 100 em 103 em 104 em 108 em jne 
Puvun no 50 52 52 54 
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3, Pukineen pituutta ei keskipitkillli (kehon pituus 177-183 em) 
merkitli millli~ ~erkillli. 
Lyhyillli (kehon pituus 172-178 em) se merkitH.H.n numeron eteen 
kirjoitettavalla O:lla ja pitkillli (kehon pituus 180-190 em) 
numeron eteen kirjoitettavalla 1:11H.. 

Esimerkke jli: 
Kehon pituus 175 em 178 em 185 em 
Pituusmerkintli 0 

4. Suuruusnumero ilmoitetaan ~ina ~irjaimella ja kolmi- tai kaksi
numeroisella luvulla. Ensiksi vartalotyyppi joko B tai c, 
toiseksi pituustunnus 0, ei mitlian tai 1 ja kolmanneksi rinnan 
ympliryksen puolikas 46, 48, 50 jne . 

Esimerkkej!:l: 

Mitta Merkki Mitta Merkki Mitta Merkki 
Vartalotyyppi Solak- B Nor- c Nor- c 

ka maali maali 
Pituus 170 0 178 185 1 
Rinnanymparys 104 52 104 52 104 52 

Yhteen kirjoi-
tettu suuruus- B052 C52 0152 
numero 

5. On huomattava, ettli kehon eri osien suhteitten erilaisuuksista 
johtuen sopivat housut ja sopiva takki saattavat olla eri nu-
meroa. 
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TILILUETTELON MUUTOKSET 

Tililuetteloon on vahvistettu seuraavat muutokset. 
1.11.1981 lukien lisatty kustannuspaikka 

11619 Pieksamaen tyoterveysyksikko 

(To 62/223/81, 11.11.1981) 

1.12.1981 lukien lisatty kayttotarkoitus 

42600 Palvelusvuosilisat 
(To 62/223/81, 20.11 .1981) 

52-53 

Muutetuilta kohdilta tililuettelo painetaan uudelleen. Painatus

jaosto suorittaa perusjakelun. 

(Nrc Tlt 55/223/81, 16.12.1981) VT 52-53/81 

TYOAJAN LASKENTA VUONNA 1982 

Oheisesta tyoaikasopimuksiin perustuvasta taulukosta ilmenee 

tyoaikojen laskenta seka lisa- ja ylityokorvausten maaraytyminen 

vuoden 1982 tyoviikoilla ja tyojaksoissa . 

(Hloj n:o Hlo 699/121/81, 10 . 12 . 1981) VT 52-53/81 



T;t:oajan laskenta Valtionrautateilla vuonna 

TAL 5 § Laskentaan vaikut- Lisatyo- Ylityo- Lisatyo- 50 % viikko-
tyoviikko tavat paivat kynnys kynnys korvaus- ylityo-

1982 

100 % viik- V i r a s t o t :t: o 
koylityo- saann . ylityti-

V1 
1\) 

I 
V1 

"" 

tunnit tunni tunnit tyoaika l<yrleys (V 25) 

28 .12 .-03 .01. uud .vuoden pv (1.1 . ) 32 32-48 48 - 29 t 32 
05 .04 .-11.04 . x:x) pitkaperj . (09.4.) 32 40 32-40 40-48 48 - 29 t 40 
12.04. -18.04.x:) II paasiaispv.(12.4 . ) 32 40 32-40 40-48 48 - 29 t 40 

6 6 x:x) 21. 0 .-27 .0 . juh .aatto (25.6 . ) 32 40 32-40 40-48 48 - 29 t 40 

06 .12. -12 .12 . itsen.pv (06 . 12.) 32 32-48 48 - 29 t 32 

20 .12. -26.12. jouluaatto (24 .12 . ) 32 40 32-40 40-48 48 - 29 t 40 

muut viikot rna - su 40 40-48 48 - 36 1/4 t 40 

x: ) Tunti- ja urakkapalkkaiselle tyontekijalle rna.ksetaan toisen paasi:iispaivan jalkeiselta lauantaipaivalta mahdollisen 
tyopalkan lis:iksi 8 tunnin palkkaa vastaava erillinen korvaus keskituntiansion mukaan. Keskituntiansio lasketaan 
edellisen tilikauden ansion perusteella. 

xx: ) Tunti- ja urakkapalkkaisille tyOaikalain 5 §:n alaista tyota tekeville tyontekijoille maksetaan muussa kuin keskeyty
mattamassa vuorotyossa paasiaislauantaina ja juhannusaattona tehdyilta tyotunneilta tyopalkan lisaksi erillisena 
korvauksena 50 % yksinkertaisesta tuntipalkasta edellyttaen, etta asianomaisen viikottainen tyOaika sanotuilla tyo
viikoilla ylittaa 32 tuntia ja ettei kyseinen tyo ole ylityota. 

1--' 
1\) 



'fYo- T A L 6 § Leskentaan vaikut- Lislityo- Ylityo- Lisa~;yo- 50 % yli- 100 % yli- Keskeytyneen tyo-
Jak- t a ·aks tavat pllivat kynnys kynnys korvaus- tyotunnit tyotunnit jakson taulukko son Y J 0 

n:o tunnit (vain virkamiehet) 
(-82) 

02 27 .12 . - 16 . 01. uud . vuoden pv (1 .1.) 112 112-138 138 - taul. 2 
03 17 .01. -06 . 02 . x) 120 120-1 )8 " taul. 1 

04 07 .02 .-27 . 02 . " " 
05 28 .02 .-20 .03. " " " 
06 21.03.-10.04 . pitk!iperjantai (9 .4.) 112 112-120 " " taul . 1 ja 3 

07 11.04 .-01.05 . x) II paasiaispaiva(12 .4.) 112 " 112-120 " " taul. 1 ja 3 
08 02 .05.-22 .05 . 120 120-138 " taul . 1 
09 23 .05 .-12 .06 . " " taul. 1 
10 13 .06 . - 03. 07 . juh .aatto (25 .6. ) 112 112-120 " 

,, taul. 1 ja 3 
11 x) II II II aul. 1 04 . 07 .-24 .07 . 1-' 

VI 

12 25 .07 .-14 . 08 . " " II 

13 15.08 . -04 . 09 . II " " II 

14 05 .09 .-25 .09 . " " II II 

15 26 .09 .-16 . 10 .x) " II " " 
16 17 .10 . -D6.11. " " " 
17 07 .11 . -27 . 11 . " " " (-83) 

28 .11 .-18 .12 . (6 . 12 . ) 112-138 " 01 itsen,pv . 112 taul . 2 
02 19 .12 .-08.01. x) jouluaatto (24 .12.) 112 120 112- 120 120-138 II taul. 1 ja 3 

x) TAL 6 §:n alaisten tyoajan lyhent~seen liittyv~ 4 tyojakson pituisen l askentakauden paattyminen 

Tyojakso 01 = 6.12.81 - 26 . 12 .81 , ensimmainen v . 1982 puolel la maksettava tyojakso 
1.11 
f\) 

I 
1.11 
VI 
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TY6RYHMARAPORTIT 

Rautatieha11ituksen kirjastoon on 1uovutettu kes~n ja syksyn 1981 ai 

kana seuraavat tyoryhm~aportit: 

Vaakatyoryhman raportti . Hki, 1980. - 4 s . 

Maan y1eisen edun k~sitetta se1ventama~n asetetun tyoryhm~n ra

portti . Hki , 1981. - 17 s. , 3 1iitett~ . 

Pieks~maen varikon tyoaikojen tarkkai1ujarjeste1m~~ 1aatineen tyo 

ryhm~n raportti. Hki, 1981. - 14 s . , 3 1iitetta. 

Postin ja postivaunujen ku1jetuksesta rautatei11~ maksettavan kor 

vauksen perusteita kehitt~m~an asetetun tyoryhrn~n 1oppuraportti . 

(Hki , 1981). - 16 s ., 5 1iitett~ . (1ainataan vain erikois1uva11a) 

Veturimiesten kou1utusmateriaa1in kehitt~mistyoryhm~n raportti . 

Hki , 1981 . - 59 s . 

Ratainvestointien ohjaus (RIO)-tyoryhm~: 5 . v~1iraportti . 

Hki, 1981. - 3 s . 

VR:n ku1jetussuoritteiden tuottojen ja kustannusten ana1ysointi 

(TUKU) : Kehitt~missuunnite1ma . Hki, 1981. - So s . , 4 1iitett~. 

Konepajatoiminnan ja ka1uston kunnossapidon 1askentatoimen kehit 

taminen : Tyoryhm~n 1oppuraportti . Hki, 1981. - 7 s ., 13 1iitett~. 

Organisaatios~~ntose1vitys VR:n piiriha11innossa: Raportti virka

tyon~ . Hki, 1981. - 33 s. , 4 1iitett~ . 

Joensuun jarjeste1yratapiha : Sijoitusvaihtoehtojen haittavaikutus 

ten ja riskitekijoiden tutkimus/Rautatieha11itus,Joensuun kaupunki, 

Maa ja vesi Oy . Hki , 1981 . - 44 s ., 8 1iitett~ + Tiiviste1m~raport 

ti (8 s . ). 

Ta1onrakennusten bankeryhm~ (TRH-ryhm~) : 2 . raportti . Hki, 1981 . 

- 9 s . , (6 1iitesivua) 

Liikkuvien tyokuntien henki1osto- ja tyoti1oja se1vitt~neen tyo 

ryhm~n 1oppuraportti . Hki , 1981 . - 9 s ., 2 1iitett~ . 

Paineastia1ains~~d~nnoss~ mainittujen omistajan tai ha1tijan tehta

vien hoitamista Va1tionrautatei11~ tutkimaan asetetun tyoryhm~n 

se1vitys . Hki, 1981. - 10 s ., 3 1iitett~. 

Lantisen tavara1iikenteen rahditus - ja ti1itystoimintojen kehitt~

minen (CIMPRO): V~1iraportti . Hki , 1981 . - 19 s., 11 1iitett~ . 
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Ohjeet ratapihainvestointiehdotusten 1aatimiseksi/RIO-tyoryhma. 

Hki , 1981 . - 8 s ., 2 1iitetta . 

Nestekaasun ku1jetukset (NEKKU)/Risto Lautkaski ... et a1 . Espoo : 
Va1tion teknil1inen tutkimuskeskus, 1981 . - 204 s., 2 1iitetta + 

Loppuraportin 1iiteosa (9 1iitetta) . 

Lapin 1aanin tavara1iikennesuunnite1man perusse1vitysraportti/ 

Lapin 1aaninha11itus , Tavara1iikennetyoryhma. Rovaniemi, 1981. 

- 67 s . , 3 1iitetta . 

Raportit ovat 1ainattavissa RH:n kirjastosta. 

(N:o H1o 342/051/81 , 16.12.1981) VT 52-53/81 

KAPPALETAVARALIIKENNEPAIKAT- KIRJANEN (VR 3726) 

Luette1oon Oy Matkahuo1to AB :n toimipaikoista yhdys1iikenteessa Va1-

tionrautateiden kanssa , a1kaen s ivu1ta 58 , tehdaan 1 .1.1982 1ukien 

seuraavat muutokset : 

Muutetaan Kirjava1an merkinnoiksi 

Kirjava1a Savonlinna 521 42 

Poistetaan luettelosta Pulp ja Sarkisalmi . 

VALTIONRAUTATEIDEN AUTOLIIKENNE (VR 2650) 

Vastaavat muutokset tehdaan Valtionrautate iden autoliikennejulkaisun 

liitteen C 1iitteeseen 3 (Luette1o Oy Matkahuolto Ab :n asiamiespaik

kakunnista) . 

(Lt 23661/67/81 , 14 .12.1981) YT 52-53181 
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LIIKENNEPAIKKOJEN V~LIMATKAT 

Tietokonerahditukseen siirrytt~essa joudutaan poistamaan k~site T a
sema- ja aluevaunujen rajoissa. Tasta johtuen alla luetelluilla lii
kennepaikoilla tehd~an seuraavat muutokset 1.1.1982 lukien~ 

Dynamiittivaihde, poistetaan sarakkeen 6 kappaletavaravaunuja koskeva 
merkinta . 

Hanko, poistetaan Hangen Vari Oy:n raide merkintoineen. 

Heinola , poistetaan Hogforsin tehtaan raiteet ja Tamboxin raide mer
kintoineen . 

Helsinki, 
Hankkijan raide, poistetaan sarakkeen 6 kappaletavaravaunuja koskeva 
merkinta. 

Herttoniemi, poistetaan Margariiniraide, Telkon sisaraide ja Telkon ul
koraide merkintoineen . 

Hovinsaari, poistetaan Sokerikemian raide ja Yhtyneet Paperitehtaat 
Oy : n raide merkintoineen. 

Hyvink~a, poistetaan Vesionnisen raide ja Oy Tallberg Ab:n raide mer 
kintoineen. 

Hameenlinna, 
Polarpakin raide, poistetaan sarakkeen 6 kappaletavaravaunuja koskeva 
merkinta . 
Putkitehtaan raide, poistetaan sarakkeen 6 kappaletavaravaunujakoskeva 
merkinta . 
Rautaruukki Oy : n raide, poistetaan sarakkeen 6 kappaletavaravaunuja 
koskeva merkinta . 
Poistetaan Hameen Peruna Oy : n raide, Mets~liiton raide, OTK : n raiteet 
ja Sotka Oy : n raiteet rnerkintoineen . 

Imatrankoski , poistetaan Kyyronkosken raide ja Terastehtaan raide rner
kintoineen . 

Joutjarvi , poistetaan sarakkeen 6 kappaletavaravaunuja koskeva mer
kinta . 

Joutseno, poistetaan Hackrnanin raiteet rnerkintoineen . 

Jyvaskyla, 
Sayn~tsalon teollisuusraide,poistetaan sarakkeen 6 kappaletavaravau
nuja koskeva rnerkinta . 

Jarns~nkoski , poistetaan sarakkeen 6 kappaletavaravaunuja koskeva mer 
kinta . 

Jarvenpaa, 
Aspo Oy :n raide, poistetaan sarakkeen 6 kappaletavaravaunuja koskeva 
merkinta. 
Vartsilan Teollisuusraide, poistetaan sarakkeen 6 kappaletavaravaunu
ja koskeva merkinta . 

Kauniainen, poistetaan SOK:n raide merkintoineen . 
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Kela, 
Sokerin raide, poistetaan sarakkeen 6 kappaletavaravaunuja koskeva 
merkint~. 

Kerava, poistetaan OTK:n raide ja Suomen Kumitehdas Oy:n raide merkin
toineen. 

Kilo, poistetaan sarakkeen 6 kappaletavaravaunuja koskeva merkinta. 

Kirkniemi , poistetaan Metsaliiton Teollisuus Oy:n raide merkintoineen. 

Kitee, poistetaan sarakkeen 6 kappaletavaravaunuja koskeva merkinta. 

Komu, poistetaan sarakkeen 6 kappaletavaravaunuja koskeva merkinta. 

Kuusankoski, poistetaan sarakkeen 6 kappaletavaravaunuja koskeva mer
kinta . 

Lahti, 
Huonekalutehtaan raide, poistetaan sarakkeen 6 kappaletavaravaunuja 
koskeva merkinta. 
Levytehtaan raide , poistetaan sarakkeen 6 kappaletavaravaunuja koske
va merkinta. 
Askon raide I , II ja III, Enso Gutzeitin raiteet, Sotkan raide , Starck
johanin raiteet ja Uuden Sahan raide poistetaan merkintoineen. 

Lappeenranta, poistetaan Kalkkitehtaan raide merkintoineen. 

Lansisatama , poistetaan Salmisaaressa: Kaapelitehtaan raide merkintoi 
neen. 

Malmi , poistetaan Kuralan raide merkintoineen. 

Mikkeli, 
Aurajoki Oy:n raide, poistetaan sarakkeen 6 kappaletavaravaunuja kos
keva merkinti:i . 
Hankkijan raide , Keskon raide ja SOK:n raide poistetaan merkintoineen . 

Muijala, poistetaan sarakkeen 6 kappaletavaravaunuja koskeva merkinti:i. 

Mukkula , Fanerin kuormausraide, Kaupungin raide, Rauma Repola Oy:n 
raide ja Rau-ten raide poistetaan merki ntoineen . 

Naantali, Keskon raide poistetaan merkintoineen. 

Peltosalmi , Peltosalmen Konepajan raide poistetaan merkintoineen . 

Pohjankuru, Poistetaan sarakkeen 6 kappaletavaravaun~a koskeva merkin
ta . 

Raisio, Oy Vehna Ab:n raide poistetaan merkintoineen. 

Rauma, 
Rauman Satama (Hakuni, Hiilisatama, Laitsaari, Martinkari, Suojanpuo
li) poistetaan merkintoineen . 

Rautamo, poistetaan sarakkeen 6 kappaletavaravaunuja koskeva merkinta . 

Rautaruukki , poistetaan sarakkeen 6 kappaletavaravaunuj a koskeva merkinta. 

Rikkihappo, poistetaan sarakkeen 6 kappaletavaravaunuj a koskeva merkinta. 



52- 53 - 18 -

Ruosniemi, 
Porin Konepajan raide, poistetaan sarakkeen 6 kappa1etavaravaunuja 
koskeva merkint~. 

Ruukki, Mineraa1ivi11an raide poistetaan merkintoineen . 

R~tamaki, He11aksen raide poistetaan merkintoineen . 

Suo1ahti, 
Va1met Oy:n raide, poistetaan sarakkeen 6 kappa1etavaravaunuja koskeva 
merkinta . 

Sankimaki, poistetaan sarakkeen 6 kappa1etavaravaunuja koskeva merkinta . 

Sornainen, sarakkeessa 6 Fidebast-1iikennetta koskeva merkinta pitaa 
o11a . : Fidebast- 1iikentee11e Tt; 
1isaksi, OTK :n Haapaniemen raide, OTK : n my11yraide, OTK :n terasraiteet, 
OTK :n varastoraide, OTK:n vi1jaraide , OTK :n va1iraide, Verkkosaaren 
raide ja Teurastamon raide poistetaan merkintoineen . 

Tampere , Lokomon raide poistetaan merkintoineen . 

Tikkuri1a, 
Oy Kontino Ab : n raide, poistetaan sarakkeen 6 kappa1etavaravaunuja kos
keva merkinta . 
Tikkuri1an Varitehtaan raide poistetaan merkintoineen . 

Turku, sarakkeen 6 merkinta tu11attavan tavaran osoittamisesta Turun 
satamaan muutetaan seuraavan sisa1toiseksi: Tu11aamaton, tu11ina1ai
nen vaunukuormatavara on osoitettava Turun satamaan . 

Turun satama , Linnanaukon raiteet poistetaan merkintoineen . 

Uusiky1a, Upon raide poistetaan merkintoineen . 

Vaasa , Str6mbergin raide poistetaan merkintoineen . 

Va1keakoski , Paperituotteen raide poistetaan merkintoineen . 

Vesijarvi, poistetaan sarakkeen 6 kappa1etavaravaunuja koskeva merkinta . ~ 

Poistetut raiteet 1isataan raidekir j aan (VR 2648) asiaan kuuluvi11e 
paikoi11e osiin 1 ja 2 , josta uusi painos i 1mestyy vuoden 1982 aikana . 

Li ikennepaikkojen va1imatkat: Liite V, kappa1etavara1iikennepaikat 

Lansisatama ja Turun satama avataan kappa1etavara1iikentee11e seuraa
vi n sar akemerkinnoin : 

1 2 3 4 5 6 7 

Lansisatama 011 1 Hki 1 vain 1ahtevaa c 3 
kappa1etavaraa 
varten 

Turun satama 135 15 Tku 1 c 3 

(N : o Yt 32747/67/81, 14 . 12 . 1981) VT 52 - 53/81 
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LIIKENNEPAIKKOJEN V~LIMATKAT 

1 . 1 . 1982 1ukien muutetaan Nivavaaran ja Sa1mivaaran 1iikennoimismer
kinn~t seuraavasti : 

1 2 3 

Nivavaara 28 
Nvv 806 Roi 

4 5 

Rovaniemi 7 
Lla 113 .Kls 154. Hil Tt 

6 

Hpj 404 . Hpk 679 . Hko 707 . 
HY 848 . Ilm 502. Jns 662 . Jy 614 . 
Kr 947 . Kon 393 . Kv 860 . Lh 895 . 
OV 727 . 01 227 . par 792 . Pko 645 . 
Ps1 904 . Pm 676. Pri 752 . Ri 836 . 
Sk 561. Sij 562. Tpe 720 . Tl 760 . 
Tku 888. Vnj 674 . Yv 349 . 

Sa1mivaaran kohda1ta sarakkeesta 5 poistetaan merkint~ Tt ja 1is~t~~ 
sarakkeeseen 6 merkint~ : Tt 1~htev~~ tavaraa 1pp : n erkikois1uva11a . 

(Lko 23645/67/81 , 11 . 12 . 1981) , VT 52-53/81 

1 . 1.1982 1ukien poistetaan ju1kaisusta Erve1~n ja Rimmin 1iikennepai
kat merkintoineen . 

(Lko 22363/67/81 , 11 . 12 . 1981) , VT 52-53/81 

1 . 1 . 1982 1ukien 1is~t~~n Joensuun kohda11e Joensuun Syv~sataman rai 
teet seuraavin merkinnoin : 

1 
Joensuu 

Joensuun Syv~sataman raiteet 
750 

4 

Jns 2 . 

(Lko 32692/38/81 , 8.12.1981), VT 52-53/81 

5 

Tt 
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AUTO-PIKAJUNAKULJETUKSET 

Valtionrautatiet ja Liikenneravintolat Oy ovat tehneet sopimuksen, jo

ka koskee kahvi-/teeaamiaisen sistillyttamistti ja j~rjestamist~ jokai

selle 01.01.1982 lukien tariffitaulukon "Eraat henkilBliikennemaksut" 

kohta 14. a) mukaisen autonkuljetuksen ja menolipun muodostaman "pa

ketin" lunastaneelle henkil5lle. 

Sarna koskee my5s VT 49/81 annettuja "pakettihintoja". Myyntitapahtu

man yhteydess~ asiakkaalle annetaan yksi asianmukaisesti taytetty aa

miaislipuke (malli) kutakin lunastettua "pakettia" kohti. 

I 

AUTOPIKAJUNAN I BILSNALI.TAGEfS 
AAMIAISUPUKE FRUKOSTKUPCNG 
Junac=::=J TAg Uhtllpaiva CJ 

Avresedag 
Autonkul~ppu c:::J 
Bllb:Bnsportbiljett 

1. T6Wi 6pukkeella Sllatte kahvVteeaamlai""" I. Med denna kupong fAr ni kaffe/tefrul<ost I 
kahvilavaunusta tal junaemannalt!. kafevagnen eller av ~innan. 

2. Aamiaisaika alkaa klo 5.00 ja tarjoilu paattyy 2. Frukosttlden bO<jar kL och serverlngen 
~ tuntia ennen pMteasemalle saapumlsta. fortsatter till en halv tlmme f6re tAgets 

3. utessanne aamiaisenne hyttiin pyydlmme ankomst tiU 6ndstationen. 
teiti soplmaan tarjoiluajan junaemann6n 3. Om ni 6nskar iita frukost I er hytt. ber vi 
kanssa. komma 6verens om serveringstMlen med 

4. Upuketta ellunasteta tokai$in. tAgviirdinnan. 
Kupongen 6terinl6ses inte. 

HYVMMATKAA -:s®e ij~l) LIIKENNERAVINTOLAT OY TREVUG RESA. 

Lipukkeista ei perita asiakkailta erillisi~ maksuja. Lipukkeet anne

taan asiakkaille numeroj~rjestyksess~. Autopaikkaa peruutettaessa on 

aamiaislipuke palautettava ja liitettav~ autonkuljetuslippuun. 

Lipukkeiden perusjakelun myyntipisteille suorittaa tilitoimisto 01. 

01.1982 menness~, muutoin ne tilataan lomakelippujen tilausmenettelya 

soveltaen. 

Uudet kuormausajat 01.01.1982 lukien: 

kuormattavien autojen tulee olla ltihtBp~ivana kuormauspaikalla 

- Helsingissa klo 17.00 - 18.00 (Junalla p 63 menevat. autot) 

klo 18.10 - 19.10 (Junalla p 65 menevat autot) 

klo 18.30 - 19.30 (Junalla p 71 menevat au tot) 

klo 19.10 - 20.10 (Junalla p 59 menevat autot) 

klo 20.00 - 21.00 (Junalla p 61 menevtit autot) 

j 



- 21 - 52-53 

- Kemiss& k1o 18.50 - 19.30 

- Ou1ussa k1o 20.00 - 21.00 

- Rovanieme11& k1o 17.20- 18.20 (Juna11a p 66 menev&t au tot) 

k1o 18.25 - 19.25 (Juna11a p 64 menev&t au tot) 

k1o 19.35 - 20.35 (Juna11a p 60 menev&t au tot) 

k1o 16.30 - 17.30 (Juna11a p 62 rnenev&t autot) 

- Tamperee11a k1o 23.30 - 24.00 

- Turussa k1o 20.15 - 20.45 

- Kaj,aanissa k1o 20.30 - 21.30 

(N:o Mt 23679/61/81, 17.12.1981), VT 52-53/81 

KAPPALETAVARAL.ltHETYKSET OY ~1ATKAHUOLTO AB:N TOIMIPAIKOILLE 

Jatkuvien virheiden takia huomautetaan, ett& Oy Matkahuo1to Ab:n toi

mipaikoi11e saa 1ahettaa vain vakio1ahetyksia, joiden paino on enin
taan 100 kg ja ti1avuus enintaan 500 dm3. 

Lahetykset on osoitettava: Oy Matkahuo1to Ab/ede11een varsinainen vas

taanottaja. 

Muita kuin vakio1ahetyksia ei saa ottaa ku1jetettavaksi. Paino tai 
ti1avuusrajan y1itys johtaa tavaran jaamiseen yhdysasema11e. 

Ohjeet Kappa1etavara1iikennepaikat-kirjasessa (VR 3726) sivui11a 

56-57. 

(N:o Lt 23674/640/81, 16.12.1981), YT 52-53181 
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TARIFFIMUUTOKSIA 

Sen lisaksi mita vuoden 1982 alusta voimaan tulevista tariffimuutok

sista on aiemmin ilmoitettu noudatetaan tariffioinnissa jaljempana an

nettuja ohjeita, jotka julkaistaan asianomaisten kansioiden muutosleh

tina tai julkaisujen uusintapainoksina . 

Tavaranluokitustaulukkoon on otettu uusia tavaralajikoodeja, joista 

tarkeimpia ovat: 

5180 Kuitupuu : k.oivu , kuorittu kuiva 

5000 Kuitupuu : haapa, tuore SNTL:sta ..... ..• ... . . 

4740 Turve: kasvuturve, paalBttu tai puristettu .. 

3300 Tu rve: t urveb ri ket it ( myos pellet it l ..... .. . 

p 3 

p 2 

5 

5 

Sotilastariffissa on joukkojen kuljetuksen tariffi1uokka muutettava 

luokaksi 5 . 

Tariffitaulukoissa VR 2644 tau1ukossa 22 "Tavaraliikenteen muut maksut" 

kohdasta 16 poistetaan t~ksti "125 raidenosturi (Ri:l1a) . 

Va1tioneuvoston eraille tavararyhmi11e puo1ivuosittain myontamien alen

nusten seuranta- ja va1vontatietojen keskitetysti suoritettavan ti1as

toinnin johdosta on sanottujen lahetysten rahtikirjoissa kaytettava 

seuraavia tavara1ajikoodeja: 

8182 Kotimaasta talteenotettu jate1asi (1asiromul .... 5 

8201 Kotimaasta talteenotElttu rauta-ja terasromu . . ... 5 

8311 Kotimaasta ta1teenotettu kerayspaperi .. ... . ..... 5 

8701 Kotimaasta t.a1teenotettu lumppu (tekstii lijate l 5 

Itaisen yhdys1iikenteen tariffiointiohjeita muutetaan se11aisten asiak

kaan kuormaamien neuvostoliitto1aisten vaunujen osa1ta, joihin on kuor

mattu useampia lahetyksia . Tal16in kuljetusmaksun perimisessa sove11e

taan tariffisaannon maukaisen asemavaunun rahdittamisesta annettuja 

maarayksia vahaisin poikkeuksin. Vaunuun kuormattujen 1ahetysten rahti 

maaraytyy yhteen1asketun tariffipainon, tariffiluokan 3 seka 1ahetys

aseman ja ao . rajaliikennepaikan va1imatkan perustee1la kayttaen tay

sien vaunukuormien maksutau1ukoita . Vahintaan peritaan normaa1i vaunu

kuorman vahin maksu. Kansainva1isen yhdys1iikenteen ede11yttamat muut 

maksut maaraytyvat rahtikirjakohtaisesti ja asemavaunun kasittelymak

suna peritaan 25 markkaa yhteispainon alkava1ta tonni1ta kuitenkin e

nintaan 500 markkaa . Rahti1askelma 1aaditaan yhteen rahtikirjaan, johon 

on myos merkittava asemavaunurahditukseen sisa1tyvien muiden rahtikir-
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jojen numerot. Vastaavasti muihin rahtikirjoihin on merkittava rahti

kirjan numero, johon asemavaunun rahti ym. maksut on merkitty(ks. 

VR 4787.5 kohta 5.3 kappa1e 9). 
(N:o Mt 23311/646/81, 17.12.1981) VT 52-53/81 

AVOIMIA VIRKOJA JA TOIMIA 

Apulaisasemapaallikon virka (V 23), apulaisasemapaallikon virka (V 22) , 

liikenneohjaajan virka (V 20) ja toimistosihteerin virka (V 20). Lii 

kenneosaston paallikolle osoitetut kirjalliset hakemukset on toimitet
tava rautatiehallituksen kirjaamoon viimeistaan 20 . 1 . 1982 ennen viras

ton aukioloajan paattymista. 

Edella mainittuihin virkoihin nimitetyt sijoitetaan toistaiseksi seu
raavasti: 

apulaisasemapaallikko (V 23) : Tampereen (1 Tpe toimistopaall .) liiken

nealueelle, 

apulaisasemapaallikko (V 22): Haapamaen (Hpk liikenneasiamies, lap:n 
sijainen) liikennealueelle, 

liikenneohjaaja (V 20): Tampereen liikennepiiriin (liikenneryhma) ja 

toimistosihteeri (V 20): Tampereen liikennepiiriin (1) . 

Ylimaaraisen teknikon toimi (V 22) toistaiseksi Turun varikolla (vetu

rikorjaamo). Liikenneosaston paallikolle osoitetut kirjal1iset hake
mukset on toimitettava rautatiehallituksen kirjaamoon viimeistaan 20. 

1.1982 ennen viraston aukioloajan paattymista. 

Yliteknikon virka (V24), toistaiseksi Vaasah konepajassa ja ylitek
nikon virka (V23), toistaiseksi Hyvinkaan konepajassa. 

Koneosaston johtajalle osoitetut kirjalliset hakemukset on toimitet
tava rautatiehallituksen kirjaamoon viimeistaan 19.1.1982 ennen viras
ton aukioloajan paattymista. 
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varastarestarin (V 17) toimeen (Hy vto) varastanies Matias Rikhard Viskuri. 

Varastanestari Toivo Oskar Ahonen, toimistosihteeri Raija Kaarina Bostrom. 

Fyysisen kunnon testaus kev~l:l.111:1. 1982 

Rautatiehenki18kunnan vapaaehtoista fyysise:1 ~u:1non testausta (RH:n 
kirje1ml n:o H 984/7104, 2.11.1966) jlrjestet~an VRU:n a1uei1la ke
vatkaude1la 1982 seuraavasti: 

Testipy6ra. 1 
Ham ina 
Kerava 
Helsinki, RH 

" , la 
" , rata 

Pasilan konepaja 

Testipy8rll 
Kemijllr-vi 
Rovaniemi 
Tornio 
Kemi 
Ylivieska 
Kokko1a 
Pietarsaari 
Sein§.joki 
Vaasa 
Haapaml:l.ki 
Pasilan konepaja 

Toijala 
Jyv~skyla 
Ou1u 
Kontioml:l.ki 
Joensuu 
Imatra 
Lappeenranta 

3 

11.01-15.01 
18.01-22.01 
25.01-12.02 
15.02-05.03 
08.03-02.04 
05.04-30.04 

11.01-15.01 
18.01-22.01 
25.01-29 . 01 
01.02-05.02 
08.02-12.02 
15.02-19.02 
22.02-26.02 
01.03-19.03 
22.03-26.03 
29.03-02.04 
05.04-30.04 

Testivaunu 

11.01-15.01 
18.01-22.01 
25.01-29.01 
01.02-05.02 
08.02-12.02 
15.02-19.02 
22.02-26.02 

Testipyor-1 2 
Hyvi~~a~, knp 11.01-05.02 
Rii~i~aki 08.o2-19.02 
Ha~ee:1!inna 22.02-26.02 
Pori 01-03-05.03 
Rauna 08.03-12.03 
Tu~ku 15.03-02.04 
sa:c 05.0~-16.04 
Karjaa 19.04-30.04 

Testipyora. 4 

Vainikka1a 11.01-15.01 
Sa,:o::. li:ma 18.01-22.01 
Lieksa 25.01-29.01 
Nu~r..es 01.02-05.02 
Kajaani 08.02-12.02 
Iisa1ni 15.02-19.02 
Pieks~maki 22.02-12.03 
Kuopio 15.03-26.03 
Lahti 29.03-08.04 
Tar::p;;~e 12.04-30.04 

(A 95) 

Kouvo1a 01.03-05.03 
Kotka 08.03-12.03 
Mikkeli 15.03-19.03 
Kuopio 22.03-26.03 
Lahti 29.03-08.04 
Tamp ere 13.04-23.04 
Helsinki, vr 26.04-30.04 

Ajantilauksesta, testauspaikasta yms. ilmoitetaan tarkemmin ty8pis
teiss§. seinl:l.julisteil1a ja ilmoituslehtisilla. 

VR:n Urhei1utoimikunta 

Helsinki 1981. Valtion painatuskeakus 

j 
I 


