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Toimitus: Rautatiehallitus, 
tiedotuspalvelu puh 2832 

197.7 HAKEMISTO 
DIAARIN ASIARYHMITYS 
p a a r y h m a t 

00 Yleinen hallinto, lainopilliset asiat, ratio
nalisointi , tiedotustoiminta, pelastuspalvelu 
ja suojelutoimenpiteet 

10 Virka- tai tyosuhteeseen kuuluvat henkilokunta
asiat , koulutus, sosiaali- ja muut henkiloasiat 

20 Tal ousasiat , kuljetus- ja muut maksut, kansain
valiset yhdysliikennesopimukset, tarkastustoi
minta, tilastot 

30 Maa-alue- ja rakennusjarjestelyt, radan ja raken
nusten rakentaminen ja kunnossapito 

40 Liikkuva kalusto, sahkoistys, sahko-, vie sti-, 
lampo- ja terveysteknikkiset asiat, konepajat, 
koe- ja tutkimustoiminta 

50 Materiaalitoiminta 

60 Liikenne, junaturvallisuus , vuokraustoimin ta, 
kotimainen yhdysliikenne, liikennepaikkamuutok
set, kuljetustoiminta 

70 

80 

90 Muut asiat 

12780047e3-6s 
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v. 1977 VR Virallisten tiedotusten viimeinen numero oli 52 
(seuraavista numeroista on julkaistu lisaksi a-painos: 1 a, 7 a, 
13 a, 14 a, 20 a, 21 a, 24 a, 37 a, 38 a, 46 a, 50 a). 

00 YLEINEN HALLINTO, LAINOPILLISET ASIAT, RATIONALISOINTI, 
TIEDOTUSTOIMINTA, PELASTUSPALVELU JA SUOJELUTOIMENPITEET 

01 HALLINTOASETUS, HALLINNOLLINEN JAKO, ORGANISAATIO, 
TY0JARJESTYS, TEHTAVIEN MAARITTELY 

010 Yleista (lait ja asetukset, joilla ei ole omaa asiarybmaa) 
Asetus palavista nesteista VT 1; virkalahetysoikeus posti
liikenteessa VT 2; ennakkoperinta VT 3; VT 4; kuntien ylei
nen kalleusluokitus VT 4; VT 50; VT 52; ennakonpidatys 
eraissa tapauksissa VT 4; leimaverolain muuttaminen VT 5; 
VT 52; paihteiden haittojen vanentaminen ja liikennejuopu
mus VT 9; tupakkalaki VT 9; rybmahenkivakuutusta vastaava 
etu VT 10; palavat nesteet, luettelo !!_12; paihdeaineiden 
nauttimisen toteamiskoe !!_!2; jarjestyksen pitaminen 
joukkoliikenteessa VT 36; ennakonpidatyksesta tehtava va
hennys verohuojennustalletuksen perusteella VT 46. 

011 Hallintoasetus, tyojarjestys, organisaatio 
Valtionrautateiden hallintoasetus !!_2; VT 19; rautatie
hallinnon tyojarjestys VT 3; !!_2; VT 8; nimilyhennykset 
VT 10; VT 46; Liikennepaikkojen valimatkat -julkaisu VT 
~; !!_21; hallintoasetuksen ja tyojarjestyksen muuttami
nen VT 36; Kappaletavaraliikennepaikat -kirjanen VT 36; 
liikennealuejako VT 43; VT 45; rakennusmestarin vastuualu
een nimikkeiden muutos VT 43; rata-alueet VT 45; rautatie
piirien rajat VT 46; Lto:n lisalehti VT 48. 

019 Erittelemattomat hallinnolliset ohjeet ja maaraykset 
Kansainvalinen kappaletavaraliikenne VT 48; Naantalin tul
liasioimiston siirtaminen VT 48; toimintaohjeita VT 49. 

03 VAURIO-, KORVAUS- JA MUUT LAINOPILLISET ASIAT 

037 Petos-, varkaus-, ilkivalta- ym• rikosasiat 
Anastetut liput VT 27; VT 41; !!_21. 
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05 JASENYYS YHTEISOISSA JA EDUSTUKSET, NEUVOTTELUKUNNAT, 
TYORYHMlT 

053 Kansainvaliset yhteisot (UIC, ORE, FIP, ICHCA, UIMC) 

Virkaehtosopimus valtion virkamiesten ulkomailla tehtyjen 
virkamatkojen kustannusten korvaamisesta VT 41. 

66 RATIONALISOINTI (standardit, tyontutkimus) 

Vahvistetut ja peruutetut VRS-standardit VT 1; VT 21; 
VT 44; rautatiestandardisointia koskevat ohjeet VT 44. 

08 PELASTUSPALVELU JA SUOJELUTOIMENPITEET 

Kiinteistojen paloturvallisuusohjeet VT 33-34. 

10 VIRKA- TAI TYOSUHTEESEEN KUULUVAT HENKILOKUNTA-ASIAT 

Tyoaikalain soveltamismaaraykset VT 39; tyoskentely 26.11. 
ja 5.12.77 VT 45. 

11 VIRKASUHDEASIAT 

111 Virkaehtosopimukset, palkkaluokkatarkistukset 
Muutokset virkamiesten matkustussaantoon Y!_12; virkaehto
sopimus valtion virkamiesten palvelussuhteen ehtojen tar
kistamisesta VT 14a; VT 38a; valtion virkamiesten tyomark
kinakoulutuksesta tehdyn virkaehtosopimuksen soveltamista 
koskevat ohjeet VT 19; VES-muistutusten soveltaminen VT 38; 
ikalisia koskevat erivapausanomukset VT 43; tyoaikamaara
ykset Y!_2Q. 

114 Virkavapaudet, viransijaisuudet, sivutoimiluvat 
Virkamiesten vuosiloma Y!_!Z; VT 21; palkan pidatys sai
rausajalta VT 48. 

virkamiesten eroraha Y!_17; lomarahojen mak-
satus 



- 4 -

12 TYCSUHDEASIAT 

120 Yleista (yotyo- ja ylityoluvat) 
Tyoehtosopimusten piiriin kuulumattomien tyontekijoiden 
palkkojen vaaristymatarkistus 1.1.77 lukien ja ryhmahen
kivakuutusta vastaavan edun jarjestely VT 2. 

121 Tyoehtosopimukset 
Eraiden yksityisoikeudellisessa tyosopimussuhteessa ole
vien tyontekijoiden palkka- ja tyoehdot 1.3.77-28.2.79 
valisena aikana VT 16; korjaus Rautatielaisten Liitto 
ry:n tyoehtosopimukseen VT 24. 

~1~2~~M~a~t~k~a~ku~s~t~ann~~u~s~t~e~n~k~o~r~v~a~u~s~~a: .. i~v~a~r~ah==a (oman auton kaytta, 
omien tyo a ujen kaytto 
Muutoksia tyontekijain matkustussaantoon VT 16; valt ion 
tyontekijoiden matkakustannusten korvaamisesta annetun 
valtioneuvoston paatoksen soveltamisohjeet VT 20a. 

126 Loma-asiat 
Valtion tyontekijain vuosiloma VT 16; VT 20a. 

13 ELAKE- JA SOSIAALITURVA-ASIAT 

130 Yleista 
Muutos valtion elakelakiin VT 29. 

133 Sairausvakuutus- ja muut sosiaaliturva-asiat 
Tyonantajan sosiaaliturvamakau VT 4; VT 28; tyonantajan 
sosiaaliturvamaksu vuonna 1977 VT 4; VT 45 . 

14 VAPAALIPPUASIAT 

Kansanedustajakortin kelpoisuus vapaalippuna VT 1; kulje
tussaatteen kaytto VT 29; vapaaliput VT 30; pohjoismaiset 
ja kansainvaliset vapaaliput VT 30; henkilokuntalippujen 
kelpoisuus EP-junassa VT 41. 

15 KOULUTUS JA SOVELTUVUUSTUTKIMUS 

151 Valtionrautateiden koulutustoiminta 
Toimistovirkamiesharjoittelijoiden ottaminen VT 6; vetu
rimiesoppilaita otetaan VT 9; koulutusohjelmat VT 20; 
rautatieopiston ohjelma syyskaudella 1977 VT 20; konduk
toorikurssit vuonna 1978 VT 22; VT 27; VT 32; rautatie-
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opilliset kurssit vuonna 1978 VT 47; rautatieopiston oh
jelma kevatkaudella 1978 VT 48. 

153 Soveltuvuustutkimukset 
Tietokoneoperaattorien soveltuvuuskokeet VT 47. 

16 TERVEYDEN- JA SAIRAANHOITO SEKA MUUT SOSIAALIASIAT 

160 Yleista 
Lepohuonemajoitusta koskevat yleisohjeet VT 7a. 

161 Terveyden- ja sairaanhoito 
Ohjeet terveydenhuoltokulujen korvaamisesta Y1_12; tervey
denhuoltokulujen korvaushekemusten taydentaminen VT 25; 
maaraaikaista tyokyvyttomyyseli:i.ketta saavan tyokyvyn to
teaminen elakkeen lakatessa VT 46. 

162 Tyoturvallisuus (kurssit, meluntorjunta) 
Tyosuojelutoimintaa vuonna 1977 VT 1a; Vuoden 1978 tyosuo
jelutoiminta VT 43; tyosuojelu - vaalit VT 44; tyosuojelu
toimintaa vuonna 1978 VT 50a. 

163 Isannoitsijatoimi, VR:n asuinhuoneistojen vuokraus 
Virkamiesasuntojen vuokrat, saunamaksut ja muut luontois
etujen korvaukset VT 11. 

164 Harrastustoiminta ja avustukset 
Urheilutoimikunta vv. 1977-78 VT 4; rautatiehallituksen 
kaytettavaksi osoitetuista maararahoista jaettavat avus
tukset VT 47; avustusten myontaminen lomanviettoa varten 
VT 47. 

17 VIRKA-ANSIO- JA KUNNIAMERKIT, ALOITEPALKINNOT JA MUUT 
TUNNUSTUKSET 

Virka-ansiomerkkien jakotilaisuuden jarjestaminen VT 8; 
aloitteiden palkitseminen Y!_2; Y1_2Z; VT 35. 
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20 TALOUSASIAT 1 KULJETUS- JA MUUT MAKSUT 1 KANSAINVALISET 

YHDYSLIIKENNESOPIMUKSET 1 TARKASTUSTOIMINTA 1 TILASTOT 

22 TALOUDELLINEN SUUNNITTELU 1 LASKENTATOIMI, UUDISTUSRAHASTO 

220 Yleistii. 

T'aloudelliaia indeksiaarjoja VT 6. 
223 Laskentatoimi 

Tililuettelon muutokset VT 52. 

23 KASSA- JA TILIASIAT 

230 Yleista 
Muuntokurssit VT 1; VT 6; VT 8; VT 10; VT 12; VT 15; VT 16; 
Y!_12; VT 19; VT 21; VT 25; VT 28; VT 29; VT 32; VT 33-34; 
TI.....2.Z; VT 39 ; VT 40; VT 42; VT 45; VT 48; YL.2.:!.; maksukui t
tikirjojen kaytosta poistaminen VT 3; tilityspaikkoja kos
kevat muutokset VT 4; VT 8; VT 20; VT 22; VT 23; VT 36; 
VT 38; VT 42; tiliohjesalinnon muutos VT 4; Y!_12; VT 35; 
tilityssaannon muutoksia VT 8; VT 37; varastolaskutuksen 
tilimerkintayhdistelmien hyvaksyminen VT 14; konepajalasku
jen lahettamismaaraajat VT 15; yleislippujen tilitys VT 16; 
vaunukuormalahetysten kotiinkuljetus VT 24; uusien tiedon
keruulaitteiden kayttoon otto ja siita aiheutuvat tilitys
maaraysten muutokset VT 33-34; RAP-tilitysohjeet VT 35; 
vuoden 1977 menoja koskevien tositteiden labettaminen ti
litoimistoon seka matkalaskujen laatiminen vuodenvaihtees
sa~. 

24 KULJETUS- JA MUUT MAKSUT 

240 ·Yleista 

Tariffien korotus VT 40; autojen kuljettaminen pikajunassa 
VT 48; tariffimuutokset VT 49. 

241 Tariffisaanto 1 sotilastariffi, tariffitaulukot 1 

t ava rankuokitustaulukot (myos tulkinnat) 
Tavaranluokitustaulukon kayttaminen VT 2; matkatoimisto
jen tunnuksen muutos kiinteahintaisissa lipuissa !!_2; 
Maarianhaminan kappaletavararahdit !!_2; sailytysmaksujen 
korotus VT 6; tariffisaannon muutos VT 12, VT 16, VT 25, 
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VT 31; VT 50; pienlahetykset Maarianhaminaan VT 15; tarif
fitulkintoja Y!_!Z; VT 28; lomakelippujen tilaaminen VT 17; 
tariffitaulukkojen muutos VT 18; VT 27; VT 29; VT 51; kou
lulais- ja opiskelijaliput VT 19; liitantarahtien korotus 
VT 20; hakkeen rahdittaminen VT 22; sotilaslomalippujen 
myyntikokeilu VT 23; VT 51; itaisessa yhdysliikenteessa la
hetettavan tavaran rahdittaminen VT 40; VT 51; Finnlinen/VR
yhdistelmalippu VT 40; tavaranluokitustaulukon muutoksia 
VT 42; VT 50; perhelipun myynti VT 42; sotilastariffi VT 
42; Liikennepaikkojen valimatkat -julkaisu VT 43; lippula
hetysten vastaanottotarkastus VT 46; VT 50; paakaupunkiseu
dun vyohyketariffiliput VT 46; uusien meno- ja menopaluu
lomakelippujen rastitusohjeet VT 47; VT 48; opiskelijali-
pun myynti kotiasemalta VT 51. 

243 Tavaraliikennetta koskevat alennukset 
Alennusluokkiin H1 ja H2 kuuluvien tavaroiden rahdittami
nen VT 9; Neuvostoliitosta saapuvien haapa- ja koivukuitu
puiden seka jatepuiden ja hakkeen rahtialennus VT 9, VT 28, 
rahtialennus rauta- ja terasromulle seka jatepaperille VT 
~; VT 28; hakkeen ja sahajauhon rahtialennus VT 46; alen
nusluokkien rahdittaminen VT 51. 

E44 Takaisinmaksut 
P~qisinmaksumenettely-lomakkeen uusiminen VT 16i matkalip
puihin tehtavat matkan keskeyttamismerkinnat Y!_!Z. 

245 Rahtiluotto 
VT 4; !!_2; VT 13; VT 21, VT 50; sotilaslomaliput VT 28; 
vuosirahtisopimukset VT 47. 

25 KANSAINVALISET YHDYSLIIKENNESOPIMUKSET 

250 Yleista 
Finnrail-Fass lippujen myynti USA:ssa VT 29. 

251 Fohjoismaat 
Pohjoismainen vaunukuormatariffi VT 1; VT 2; VT 11; VT 14; 
Pohjoismainen kappaletavaratariffi VT 12; Pohjoismainen 
tavaratariffi VT 19; VT 25; VT 33-34; VT 38; VT 42; VT 49; 
VT 51; pohjoismainen kappaletavaraliikenne VT 37. 
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L~ntinen hd sliikenne (Intercontainer, Interfrico, muut 
autat, !"innrail 

NORl'JFG-tariffi YU; Y.!_2; VT 6; Y!....!J..; VT 16; .Y.T__12, Y!....£2..; 
VT 29; VT 33-34; Y~; ~; Y~; kansainv~linen tavara
liikenne Y.T 2; YT 8; VT 12; Y.T 20; Y!....22.; Y!....!±.l; VT.J±1.; tul
liv~lityspalkkiot VT 6; lavojen merkitseminen CIM-rahtikir
iaan YT 7; F.UR-lavalinukkeet .Y.!.._l_2; Fidebast-tariffi yT 20; 

Tntercontainer-liikenne ~T 25; ulkomailla opiskeleville suo
malaisille ja Suomessa opiskeleville ulkomaelaisille myyta
vijt opiskelijaliput Y1_22. 

253 It~inen yhdysliikenne 
Kuljetukset Trani in :::_!_l5L; Suomen je S NTL:n v'Hinen y~; 
Y1_£L; kuljetukset Imatrankosken kautta Svetogorskin raken
nustyomaalle YT 25,; vaunusaatteen k'iytto SNT-Liiton s'iilio
vaunuja tyhjina palau tettaessa Y~; vaarallisten aineiden 
kuljetus Y!_l2; henkiloliikenne Y~; YT-2Q; it'iinen yhdys 
liikenne Y~; ~; rahtikirjan t3ytt3minen Y~; kul
jetukset SMGS-maihin y~ M83r3ykset vaarallisten ainei
den kuljettamisesta y~ 46; tavaran rahdittaminen VT S1; 

Enso-Gutzeit 0y:1le Neuvostoliitosta saapuvan puutavaran 
ATK-rahditus ja -tilitys Y!_Zl. 

MAA-ALUE- JA RA¥.F.N"TUSJARJES'IELYT I RADIIN J A RAKENNUST~N RAKEN

TAMTNF.N JA KUNNOSSA 0 ITO 

37 

3'54 

'l'IF.T , STLLAT, TTJNNF.LIT, LAITURIT, RA'l'APTHALAITTEET 

Laiturit ja niiden rakenteet (k'i~ntopaydat, pukkinosturit, 
vesiviskurit, vaunuvaa'a~ 
Luettelo pukkinostureista VT 40, pukkinosturit ~· 

40 LIIKKUVA KALUSTOI SAHKI'l- I VIESTI- I Li\MPn- J A TERIJEYSTEKNILLISET 

ASIAT (SAI'ftTEl':TTI) I RAUT A'l'"ffiN s ~:.nKilTS'l'YS, KONET'AJAT I KOE- JA 

TTJTKTMU STOIMINTA 

4 1 LIIKKUVA KALUSTO 

410 Yleista (yleinen konetekniikka) 

Muutos hijlytysnumeroihin y~; paineastiat y1_12 . 
_!t12 Vaunukalusto varaosineen 

Henkil.ivaunuj en vikailmoi tukse t YT 8; tavaravaunuje n puhdis
tamis- ja kunnostamisviikot ~; VT 26; VT 40; Transwaggon 
8mbH:n omistamat Habs-vaunut VT~; VTG-s~iliHvaunut Y~; 
VT 29; 1fT 33-34; ncc-vaunut VT 46~. 

l 
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43 VIESTIASIAT 

434 V~lityslaitteet, kaukokirjoitinlaitteet, puhelimet, 
nata-siirtolaitteet 
Kaukokirjoitinverkko VT 8; Kajaanin automaattikeskuksen k~yt
t0onotto Y~; asemaselektoripuhelimet Kemi-Rovaniemi VT 22; 
Tampereen kaukokirjoitinkeskuksen k'iyttoonotto VT 23; yhteis
anto kaukokirjoitinverkossa VT 24; kaukokirjoitinliikenne 
Tampereen keskusalueelle y~. 

435 Radiolaitteet. kovaaanislaitteet ja nauhurit, valvonta
televisio 
Konduktoorin ja kuljettajan valinen radiopuhelinyhteys mat
kustajajunissa VT 19; ~; linjaradiojarjestelma VT 21; 

Y.:L22.; VT 45. 
~39 Erittelemattomat asiat 

Lennatinliikenne VT 6; VT 12; Y!.J..!t; VT 16; sahkosanomaliiken
ne VT 11. 

44 HAUTATIF.N SAHKO!STYS 

440 Yleista 
Jannitteen kytkeminen ratajohtoihin alueella: R~ihim~
Kouvola YT 12. 

50 MATER IAALI'IDIMI Nl' A 

52 POI!I'TO- JA VOITELUAINEET SE!a Ol.JYSiULIOT 
Lammitysoljyn tilaaminen kiinteistoja varten Y1_12; neste
kaasusailioiden laskenta yT 21. 

53 MUUT TAVARA JA TARVEAINF.ET 

236 Tekstiilit ja kemikaliot (suojavaatetus, suojakyparat) 
Virkapukineiden tilaaminen ja hinnat v. 1977 Y!_l . 

.239 Muuta tavarat ja tarveaineet 
Dynamiittivaunujen lukkojen palautus hankoon YT 18. 

56 HANKINTOJA KOSKEVAT YLF.ISET ASTAT 
560 'lleista 

Vuosisopimuspuhdistusaineet VT 33-34. 

57 VARASTOT JA TUOT~NTOLAITOKSET 

572 Lomake- ja painatus~siat 
Virkava pausilmoitus ~· 
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60 LIIKENNE:, JUNA'IURVALLISUUS, VUOKRAUSTOIMINTA, KOTIMAINEN YHDYS

LIIKENNE, LIIKENNEPAIKKAMUUTOKSET, KULJETUSTOIMINTA, MARKKINOINTI 

61 LIIKENNES.AANTO ( tavaran kuormausmaaraykset, vaarallisten 
aineiden kuljetusmaaraykset) 

Maaraykset vaarallisten aineiden kuljettamisesta Y!_l; Maa
raykset tavaran paallystamisesta, pakkaamisesta ja osoitta
misesta -julkaisu Y!_Z; ~; pyorilla varustettujen soti
lasajoneuvojen ja -tyokoneiden kuormaaminen ja kuljettaminen 
YT 6; kotimaisen rahtikirjan tayttoohjeet Y1_2, VT 29, suk

sien kuljetus paikallisliikenteessa Y!_ll; makuu- ja istuma
paikkojen lunastusajat Y~; kirjatun matka- ja kiito~ava
ran lahettaminen VT 21a; VT 37a; Liikennepaikkojen valimat
kat -julkaisu VT 26; kiitotavarakuljetukset pikajunissa YI-iL· 

62 JUNA TURV ALLIS UUS ( liikennoimissopimukset ja -maariiykset) 

Rataosan Seinajoki-Kaskinen/Kristiinankaupunki liikennoimi
nen YU; Y.!_ll; JTO:n ja J'I'T:n korjauslehdet YT 20; VT 48; 
ratapihojen liikennoimissaannot VT 38; ~; ~· 

63 AIKATAULUT 

Aikataulun 143 lisays Y1_2; Y!_ll; aikataulukirjojen jakelu 
VT 20; aikataulun 144 lisays VT 22; VT 30; VT~; y~; Y1 
_!&. 

64 KULJETUSTOIMINTA, MARKKINOINTI 

640 Yleista (Rautatien paiva, PR-toiminta) 
Kymi Oy:lle Karkkilaan osoitetut lahetykset YT 8; kirja
tun matkatavaraliikenteen lopettaminen rataosill~ Hki-Ri 
ja Hki-Kkn Y!_l2; matkatavara ~; Humppilan ja Matkun 
kappaletavaraliikenne VT 28; rautatieliikenne Kostamuk
seen VT ~; kansainvalinen kappaletavaraliikenne Y!_2l; 
vaunutarpeen ennakoiminen itaisessa yhdysliikenteessa 

YL2..!.. 
643 Kuljetussopimukset (kuormalavasopimukset, kokojunakul

jetukset ym.) 

Rikkinaiset kuormalavat VT 52. 
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65 VUOKRAUSTOIMINTA 

£2? Muu vuokraustoiminta 
Vuokratut sailiovaunut VT 20. 

66 KOTIMAINEN YHDYSLIIKENNE 
(yksityiset rautatiet, yksityisten liikenteenharjoittajien 
kanssa tehdyt sopimukset) 

VR Matkailuliput ja Hopealinjan erikoisliput 1977 VT 13a; 
vaunuk~ormien kotiinkuljetussopimus ja -tariffi VT 21; VT 24; 
Pietarsaari-Pann~nen yhdysliikenne VT 25; Silja Linen paket
timatkat Y.!...22; Viking Line/VR-yhdistelmiHippu Y1.22_. 

67 LIIKENTEEN TARKASTUS JA KEH IT'l'AMINEN 

Yleista 
Matkustajalaskenta YT 24a; Kemin autovaunulinjan lakkauttami
nen y~; korjaus koodiluetteloon ~ rataosan Jamsankos
ki-Jyvaskyla avaaminen yleiselle liikenteelle ~~; kans ain
valinen kappaletavaraliikenne VT 52. 
Kappaletavaraliikennepaikat 
Ka ppaletavara liikennepaika t -kir jan en Y1.Jt.; VT 22; VT 23; VT 
28; VT 36; VT 48; VT 50. 

Liikennepaikkojen viHimatka t f/..A T~c \iT ~~ 

Ait taluoto Y.1:._!2; Alapitka VT 21; Arola VT 42; Enonjarvi VT 
£.!.; Hammaslahti VT 2§.; Banhikoski Y.:L2!_; Heinavesi VT 8; VT 
22; Herrala VT 8; VT 18; Rirsila Y..!....!t2.; Imatra Yti; Jaalanka 
VT 21; Jepua ~;Jokela~; Joutsijarvi _VT 36; Juankos
ki VT 26; JarveHi VT 2_!_; Kainuunmaki Y!2!.; Kangaslampi VT 
~; Keitelepohja VT 21; Kemijarvi VT 36; Kiviharju !!_21; 
Kivijarvi Y1'...Jt_; Koivu .YT_21; Koivumaki ~ Kokkola VT 1; 
Kolppi VT 36; Kristiinankaupunki ~; Kuivaniemi Y!_Zl; Ku
luntalahti VT 21; Kuopio ~; Kupittaa VT 22; Kursu VT 36; 
Kurvila .Y.!.._2l; Kuusi vaara VT 51 ; Lauritsala VT 8; Leppalwski 
.Y.!....2.l..; Lielahti Y!._2_!_; Lippo VT 21; Loue Y!.2.L; Loukolampi 
VT 25; Maanselka Y!......2.1; Mommila VT 8; Muijala Y:L!..i; Myllykan
gas !!_21; Naantalin satama YT 26; Niemisjarvi VT 18; Niva
vaara ~; Otava ~; Outokumpu Y!_!t_; Pajuharvi Y.!_2!_; 

Perala VT 29; Peura Y!_2l; Pietarsaari VT~; Pihtipudas VT 
2,2_; Pirttijarvi .YT_21; Pirttiselka Y..T.....2!.; Pohjankuru Y!..£2.; 
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Poiksilta Y!_21; Pannainen VT ~; Ratinkyla ~; Rauha Y! 
.§; Rauhamaki VT 32; Rautj'irvi ~; Salla VT 36; Sauvam~ki 

VT 21; Selanpaa VT 2~; Somerharju VT 23; Syrja VT 32; Tai
nionkoski VT 8; Tikkala VT 32; Turun satama VT 2 2 ; Uro VT 28 ; 
Uusikaarlepyy ~; Vaarala ~; Vainikkal a Y1_!2; VT 51; 
Vainikkala raja YT....2l; Varanen VT 21; Vartius VT 29; VT ~; 
Vaskiluoto VT~; Vehkapuro y~; Vehmainen ~; Voikoski 
Y.1__!2; VT 28; Vuohijarvi yT 28; Vaa kio VT~; Ypykkav ae~ ra 

VT 42; ~ht ari VT 23; Abt 'iv'i ~; poi sto ja Y~; muu t oksia 
l yhen eisiin VT ~; Y.:L!t.2_; VT 50 . 

Syrj .\irai t eet 

Fi nnish Chemi cal s Oy:n r aiteet (J outseno) VT 32; Kaavin teol
l i suus r ai de (Juankoski) YT 26 ; Ra jahuo l innan raide (Vai nik
kala ) ~· 

Helsinki 1978 . Valcion painacwkeskus 
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VR VIRALLISIA TIEDOTUKSIA 53a/76 

Erillisena on julkaistu Virallisia tiedotuksia 53a/76 sisalto
naan: Virkaehtosopimus valtion virkamiesten palvelussuhteen 
ehtojen tarkistamisesta 8.12.1976 eika siis 1.1.1976 kuten 
a-numeron etusivulla on virheellisesti mainittu. 

ASETUS PALAVISTA NESTEISTA 

Asetuskokoelmassa on julkaistu: 

Asetus 

palavista nesteista. (921/76) 

Annettu Helsingissa 19 paivana marraskuuta 1976. 

Kauppa- ja teollisuusministerion paatos 
I 

palavista nesteista annetun asetuksen soveltamisesta. (922/76) 

Annettu Helsingissa 19 paivana marraskuuta 1976. 

Asetus ja KTM:n paatos tulevat voimaan 1.9.1977. 

(Hlt n:o H1o 776/010/76, 21.12.1976) VT 1/77 

KANSANEOUSTAJAKORTIN KELPOISUUS VAPAALIPPUNA 

Asetuskokoelmassa on julk~istu: 

L A K I 

edustajanpalkkiosta annetun lain muuttamisesta. (330/76). 

Annettu Helsingissa 23 paivana huhtikuuta 1976. 
--------------------------------- -·-------------------------------

1 a L 

Edustaja saa edustajantoimensa ajaksi ensimmaisen 1uokan vuosi

vapaa1ipun va1tionrautateiden kaikille radoille seka vapaalipun 

posti- ja lennatinlaitoksen autolinjoil1e. 

lama laki tu1ee voimaan paivasta toukokuuta 1976. 

E d s 1 1 a o 1 e v a n j o h d o s t a m a a r a t a a n ' 
etta eduskunnan ha1lintojohtajan antama numeroitu kansan-

] 

j 
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e d u s t a j a k o r t t joka on varustettu kansanedusta-

jan nimella ja valokuvalla, kelpaa 1.1.1977 lukien edella maini

tussa laissa tarkoitettuna vapaalippuna kortin voimassaoloaikana 

ensimmaisessa luokassa kaikilla valtionrautateiden radoilla ja 

oikeuttaa leimoitta matkustamaan pika- ja EP-junissa ilman lisa

ja paikkamaksua seka makuuvaunussa makuupaikkamaksua suoritta

matta. 

Tama maarays on pidettava nahtavana lipunmyyntipisteissa ja 

asianomaisilla ilmoitustauluilla. (Hlt n:o Hlo 749/14/76, 

1.12.1976) VT 1/76. 

KAHSA~E~USTA)AKORTTI 
HRSONKORT FOR RIKSDAGSLEDAMOT 
Slo.lkunimi - Sliiktnamn 

El:unimet - FOtnamn 

Omakatinen nim•imjo1rus - Egenhin.:hg namntacknrng .. . .. . 

Valokuvan tsittimii henkiiO on E~us~tunnan jisen 
Person•" pi rotot ir lt'damot av Rlksd3:Jitn 

Ed"'skunn1n h~lltnto,oh~J-A 
R,hd.tqens fort:.hn,ngr.dHelltcSr 

N:o 0030 0 

Hen,ul6tunnus - Per.sonaig!"um 

Kortti on palautetta.a Edusku~nan hallintotoimistoon, jos kansanedus· 
tajan toimikausi pliattyy ennen korttiin merkittyli viimeista voimassaolo· 
paivaa 

Kortin k.ltoarnisesta tulee heti ilmoittaa hallintotoimistoon 

Korte! skall returneras till Riksdagens forvaltningsbyrA om riksdags· 
ledamots mandatperiod upphor in nan kortets giltighetstid utgi\r 

Om kortet f<lrkommer b<lr f<lrvaltningsbyrln genast underrlittas 

1 
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VAHVISTETUT JA PERUUTETUT VRS-STANDARDIT 

Y1ijohta j a on 197 6-1 2- 28 vahvis tanut seuraavat 
muutokset VRS - k okoelmaan. 

U u d e t 

VRS ryhmd. 
n:o n:o 

473 001 

164 115 

1097 115 

1264 115 

1265 115 

1266 115 

1258 118 

1259 118 

1260 118 

1036 211 

1071 211 

1072 211 

1074 211 

1131 211 

1133 211 

1224 211 

1225 211 

s t a n d a r d i t 

Kirjaimet ja numerot 
Korvaa: VRS 473 1936-03-06 

Vedetyt kuusiotangot. Kupari- ja kupariseostuotteet 
(SFS 2244) 
Korvaa: VRS 164 1956-02-18 

Ky1m~va1ssatut 1evyt ja nauhat. Kupari- ja 
kupariseostuotteet (SFS 2241) 
Korvaa: VRS 1097 1956-02-18 

Muokattavat kuparimeta11it. Seokset ja ti1at 

Vedetyt pyorotangot. Kuparituotteet (SFS 2252) 
Korvaa: osittain VRS 165 1956-02-18 

Vedetyt pyorotangot. Kupariseostuotteet (SFS 2242) 
Korvaa: osittain VRS 165 1956-02-18 

Ne1i6- ja suorakaideputket. Kylmana valmistetut 

Ne1io- ja suorakaideputket. Kuumana va1mistetut 

Ne1io- ja suorakaideputket. Ohutsein4iset 

Ruuvit . Y1eisohjeet 

Uraruuvit , uppokantaiset. Metrinen ISO - vakiokierre 
M1,6 ••. M20 (SFS 2177) 
Korvaa: VRS 1071 1971-08-23 . . 
Uraruuvit, 1ieriHkantaiset. l~trinen ISO-vakio
kierre M1,6 . •• M10 (SFS 2176) 
Korvaa : VRS 1,072 1971-08-23 

Lukkoruuvi t, koi1okantaiset. 1-tetrinen ISO - vakio
kierre MS.:. M2 0 (SFS 2458) 
Korvaa: VRS 1074 1961-06-08 

i<uus ioko1o::::-uu.vi t . l1e t rinen ISO-vak iok i erre 11 3 •.. :·15 2 
( SFS 22 1 9 ) 
Korvaa : VRS 1131 1961- 06-08 

Lu kkoruuvit, uppo kantaise t . ~etrinen ISO-vakio
kierre !15 •.. i!20 
Korvaa : VRS . 1133 1961-06 -08 

Kuusioruuvit, ttiyskierteiset. l!etrinen ISO-vakio
kierre ~14 .•. tl39 (SFS 2064) 
Korvaa: VRS 1224 1971-08-23 

Ku usioruuvi t ( ei tayskierteiset). 11etrinen ISO
vak iokierre M4 ... M39 (SFS 2063) 
Korvaa: VRS 1225 1971-08-23 

1 



VRS ryhmd. 
n:o n:o 

1267 211 

1268 211 

1271 211 

1272 211 

1273 211 
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Levyruuvit. Kupu-uppokantaiset, ristiuraiset 
(SFS 2761) 

Levyruuvi t. 11ata1akupukantaiset, ri stiuraiset 
(SFS 2759) 

Puuruuvit. Uppokantaiset, ristiuraiset (SFS 2986) 

Puuruuvit. Kupukantaiset, ristiuraiset (SFS 2987) 

Puuruuvit. Kupu-uppokantaiset, ristiuraiset 
(SFS 2988) 

1 

1274 211 Puuruuvit. Kupu-uppokantaiset, suorauraiset(SFS2288 : 
~orvaa: VRS 2 1972-08-07 

1275 211 Puuruuvit. Kupukantaiset, suorauraiset (SFS 2287) 
Korvaa: VRS 3 1972-08-07 

1276 211 

1277 211 

1278 211 

1132 212 

1261 213 

1263 214 

92 211, 
901 

1048 901 

1050 211, 
901 

1269 901 

1270 215' 
901 

Puuruuvit. Kuusiokantaiset (SFS 2248) 
Korvaa: VRS 25 1972-08-07 

Uraruuvit. Uppokantaiset, ristiuraiset (SFS 

Uraruuvit. Hata1akupukantaiset, ristiuraiset 
(SFS 2976) 

Kruunumutterit. t1etrinen kierre 
Korvaa: VRS 1132 1961-06-08 

Jousia1us1aatat, taivutetut ja suorat 

Saksisokat 
Korvaa: VRS 6 1953-10-10 

Sideruuvit. K43, K54 ja K60 
Korvaa: VRS 92 1953-10-10 

Ratakiskon a1us1evyt 
i<orvaa: VRS 1048 1959-10-22 

Raide- ja vaiilderuuvit 
Korvaa: VRS 1050 1960-01-14 

Ratakiskot K30, K43, K54 ja KtiO 

Ratakiskonau1a 

P ~ r u u c e t u t s t a n d a r a i t 

Ryhmd. 
n:o 

VRS 
n:o 

Vahvistus
vuosi 

051 1040 1963 Metriset kierteet, ISO-profii1i 

2977) 

051 1045 1966 Metrisen kierteen to1eranssit, ISO-profii1i 

111 1125 1959 Kuumava1ssattu pyoroterUs niittien 
va1mistukseen 

113 1002 1959 Hii1etyskarkaisuun ja nuorrutukseen kJytet -
tavien hii1i- ja seosterasten tunnusmaa1aukset 

115 1098 1956 Uessinki1cvy, 1aatuvaatimukset 

115 1099 1956 Messinkitanko, 1aatuvaatimukset 

''~I ---
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Ryhma VRS 
n:o n:o 

Vahvistus
vuosi 

120 

120 

211 

211 

211 

230 

230 

301 

301 

301 

301 

301 

301 

301 

301 

301 

301 

301 

301 

301 

301 

301 

301 

301 

301 

301 

301 

304 

304 

304 

304 

1042 1956 

1122 1958 

1 1972 

1075 1961 

1165 1963 

423 1934 

424 1934 

1027 1952 

1058 1966 

1059 1966 

1104 1962 

1105 1962 

1106 1962 

1146 19&2 

1147 1962 

1148 1962 

1149 1962 

1150 1962 

1151 1962 

1152 1962 

1153 1962 

1154 1962 

1155 1962 

1156 1962 

1157 1962 

1158 1962 

1200 1966 

1062 1954 

1100 1956 

1101 1956 

1102 1956 

Rakennuspuutavaran nimityksili ja kJsitteitil 

Ha1komitta 

Uppokantaiset puuruuvit, 
suorauraisut 

Kirkkaat kuusioruuvit metrisin kiertein 

Vaununrakennuksen erikoisruuvi, kupukanta
ruuvi II 12 

Putkimuhvit (B.VIII.21) 

Tuubit, saumattomat, kierteettomcit 
( H.VIII.23) 

Ratakiskosahojen terat 

Suorat hioma1aikat 

Syvennetyt hioma1aikat 

Kovameta1lit, kilyttotarkoitukset, tyosto
ominaisuudet ja ~unnusvcirit 

Kovametallitehtaiden kayttamien tunr.usten 
vertai1u ISO-tunnuksiin 

Kovametall ipalat konepajoja varten 

Kovametal1iset sorvintercit, yleiskatsaus 

Kovameta11iset sorvinterJt, suorat 
rouhinter~l t 

Kovametal1iset sorvinterJt, kJyrJt 
rouhinteri.it 

Kovameta11isct sorvinterlit , suorat 
pyoristetyt rouhinteri.it: 

Kovameta1lisct sorvinteri.it , veitsitcri.it 

Kovamctal1iset sorvint:crJt, pJJtcrJt 

Kovameta11iset sorvintcrJt:, silitysteri.it 

Kovarnctal1is~t sorvintcrJt, pistot~rJt 

Kovamet..I11isct sorvintcr;it, kicrretl.:rJt 

Kova::~et.:~11isct: sorvinterJt, sisJroL.hint~r:;t 

Kovameta1liset sorvinterlit, sisJvcitsiter~t 

Kovametal1iset sorvinterJt, lastunrnurto
urat ja nirkon pyorist:ykset 

Sorvin- ja h0y1Jnternt, terciku1micn nimet 

lliomalaikkojen merkinnat 

KJsisahat oeta11isahausta vartcn 

Jyrsityt vii1at seka niiden varret 

Hakattuja vii1oja 

Vasarat koncpajojen y1eiskciytt66n 



Ryhmd. 
n:o 

3011 

304 

304 

304 

304 

304 

304 

304 

304 

304 

304 

304 

304 

422 

422 

801 

801 

VRS 
n:o 

Valwistus
vuosi 
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1112 1957 Painei1matyoka1ut, ta1ttojen ja meistien 
pistokkeet 

1113 1957 

1114 1957 

1115 1957 

1136 1962 

1180 1964 

1181 1964 

1182 1964 

1183 1964 

1184 1964 

1185 1964 

1186 1965 

1188 1965 

586 1937 

587 1937 

1176 1963 

1189 1965 

Painei1maty5ka1ut, niittausmeistit 

Painei1maty0ka1ut, 1eikkaavat ta1tat 

Painei1matyoka1ut, ti1kitysta1tat 

Kcisity6ka1ujen puuvarret 

Hiekka1apio 

Kaivu- ja ojitus1apio 

Betoni1apio 

Hii1i- ja 1umi1apio 

Hiili1apio 

Lapioiden kuormituskoe 

Sepe1ita1ikko 

Ratakuokka 

I1majarrun osat, veturit 

. I1majarrun osat, veturien tenderit 

Rakennusa1an terasrakenteet, tekni11iset 
toimitusehdot 

t1aa1aj it 

StandaraiKansioiaen ha1tijoiden tu1ee poistaa kansi
oista peruutetut ja korvatut stanaardit. Uudet 
standardit jaetaan va1ittomasti niiden va1mistuttua. 

V R S - s t a n d a r d i e n 1uette1o 

VRS-standardien 1uette1o, joka sisa1tcia 1977-01-01 
voimassa o1evat VRS-standardit, i1mestyy vuoden 1977 
a1ussa. Se jaetaan standardikansioiden ha1tijoi11e, 
mink~ 1isciksi sita voi ti1ata kuten standardeja. 

K i r j a i n - j a 
P u o 1 i 1 i h a v a 

n u m e r o m a l 1 i t 
Haas - Helvetica 

Standardiin VRS 1249 1iittyvat kirjain- ja numero
ma11ivihkot, kirjainkoot 40,60 ja 90 mm, ovat va1mis
tuneet. Ne on jaettu rh:n teknisiin toimistoihin, 
1iikennepiireihin, opastinpiireihin, konepajoihin ja 
varastoihin, minka 1isaksi niita voi ti1ata kuten 
standardeja (jrt n:o 239/065/76 1976-12-28) VT 1/77 

LIIKENNEPAIKKOJEN VALIMATKAT - JULKAISU 

1.1.1977 1ukien on Kokkolan ruotsinkie1inen nimi Gamlakar1eby 

muutettu nimeksi Kar1eby. (N:o Lko 23599/67/76, 29.12.1976) VT l/77. 



1 - 8-

POHJOISMAINEN VAUNUKUORMATARIFFI 9760 

Pohjoismaisen vaunukuormatariffin 9760 lisalehdessa 5 (1.1 . 1977) 

on sivulta 247 jaanyt pois sailiomaksu Suomesta Saksan Liitto

tasavaltaan, joka on A, B, C ja suursailioista (O , E, FJ 25 , -, 

31 , - , 37 , - ja 49 , - FM (samat kuin Puolaan Trelleborgin kautta 

ja Tsekkoslovakiaan), vrt . myos VT 27/76 . 252 . 

(Tft n : o Tou 29/251/76 , 28 . 12 . 76) VT 1/77 

NOROEG-TARIFFI 

NOROEG-tariffin uusi painos, joka on voimaBsa 1 . 1.1977 , on 

tariffitoimiston puolesta jaettu asianomaisille VT 10/76 suo

ritetun tiedustelun pefusteella. Mikali tariffi osoittautuu jos

sakin jakelukohteessa tarpeettomaksi , pyydetaan se palauttamaan 

os . Tariffitoimisto, huone 214 , Helsinki. 

(Tft n : o Tou 24/252/76, 28 . 12.76) VT 1/77 

ULKDMAAN VALUUTAN MUUNTDKURSSIT TAVARALIIKENNETT~ VARTEN 

Tariffitoimiston sahkeella n : o RH 158, 30 . 12 . 1976 on ka nsainvali

sessa tavaraliikenteessa kaytettavia ulkomaan valuutan kursseja 

muutettu 3 . 1 . 1977 lukien seuraavasti: 

100 Italian liiraa 0 , 44 FM 
1 DO Nor jan kruunua 74,70 FM 
100 Puolan zlotya 19,07 FM 
100 Sveitsin frangia 158 , 00 FM 

1 USA:n dollari 3,87 FM 
1 DO Unkari n forinttia 18 , 50 FM 

(Tft n : o Tou 65/230/76 , 30 .1 2 . 1976) VT 1/77 

M~~RAYKSET VAARALLISTEN AINEIDEN KULJETTAMISESTA (VAK) 

1 . 2 . 1977 1ukien muutetaan VAK:n reunanumeron 38 kohta 2 ja reuna

numeron 41 kohta 1 seuraavan sisti1toiseksi : 

Rn 38 (2) Kappa1etavaraa 1~hetett&ess& rn 21 kohdissa 8a) ja b ) 
seka 9a) ... c) mainittuja aineita saadaan kuormata 

samaan vaunuun enintatin 300 kg (bruttopaino) ja kohdissa 
11 , 13 seka 14a) ja b) mainittuja aineita enintatin 100 kg 
(bruttopaino) ja kohdassa 14c) mairtittuja eninttitin 600 kg 
(bruttopaino). 

Ks myos rn 47 . 
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Rn 41 (1) Rn kohdissa 8a) jab) sek~ 9a) . . . c) mainittuja aineita 

sis~lt~via kappaletavaralahetyksia saadaan kuormata 

samaan vaunuun muiden tavaroiden kanssa kokonaispainol

taan enint~an 300 kg (bruttopaino), kohdissa 11, 13 
seka 14a) ja b) tarkoitettuja aineita kuitenkin enintaan 

100 kg (bruttopaino) ja kohdassa 14c) mainittuja enintaan 

600 kg (bruttopaino). (N:o Lko 22500/61/76, 27 . 12.1976) 

VT 1/77. 

RATAOSAN SEIN~JOKI - KASKINEN/KRISTIINANKAUPUNKI LIIKENN~IMINEN 

Jtt:n 5.71 (1) kohdan mukainen tam~ talvinen liikennoiminen 17 - 20 

tonnin akselipainoisilla vaunui1la rataosalla Seinajoki - Kaskinen/ 

Kristiinankaupunki on sal1ittu joulukuun 21. paivasta 1976 a1kaen. 

(N:o Lko 31027/62/76 , 30.12.1976) VT 1/77 . 

AVOIMIA VIRKOJA JA TOIMIA 

Liikennetarkastajan virka (V24) ja kolmannen luokan asemapaa1likon 

virka. Rautatiehallituksen p~~johtajalle osoitetut kirjalliset 
hakemukset on toimitettava rautat i ehallituksen kirjaajalle viimeis

taan helmikuun 2 . paivana 1977 ennen kello 12 (postitse ennen 

virka- ajan paattymista) . 

Edell~ mainittuihin virkoihin nimitetyt sijoitetaan toistaiseksi 

seuraavasti: 

liikennetarkastaja (V24): Pieksamaen liikennepiiriin (markkinointi 

ryhman paa1likko) ja 

3. luokan asemapaallikko: Karjaan (1 Pku) liikennealueelle. 

Apulaisa.semapa~llikon virka (V21) , apulaisas·emapa1Hlikon virka (V20); 

apulaisasemapaallikon virka (Vl9) , 

yliteknikon vir~a (V21) , viisi ensi luokan kirjurin virkaa , 

ylemman palkkaluokan toisen 1uokan kirjurin virka, kaksi alemman 

palkka1uokan asemamestarin virkaa (Vl4) , yhdeksan a1emman pa1kka-

1uokan toisen luokan kirjurin virkaa , ko1me alemman pa1kkaluokan 

asemamestarin virkaa (Vl3) , kuusi jarjeste1ymestarin virkaa , nelja

kymmenta veturinkuljettajan virkaa , kolmekymmenta konduktl:iorin 

virkaa , seitseman kuormausmestarin virkaa , vaihdemiesten esimiehen 

virka ja veturinpuhdistajain esimiehen virka . Rautatieha1lituksen 

liikenneosaston paallikolle osoitetut kirjalliset hakemukset on 

toimitettava rautatiehallituksen kirjaajalle viimeistaan helmikuun 

2 . paivana 1977 ennen kello 12 (postitse ennen virka- ajan paattymis 
ta) . 
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Edell~ mainittuihin virkoihin nimitetyt sijoitetaan toistaiseksi 
seuraavasti: 

apulaisasemap~~11ikko (V21): Tampereen (1 Tpe tav.as. p~~1likko) 
1iikennealueel1e , 
apu1aisasemap~~11ikkb (V20) : Riihim~en (1 Hy asemanhoitaja) liikenne

a1uee11e, 
apu1aisasemap~~l1ikko (V19) : Kajaanin (1 Hys) 1iikennealueel1e , 
y1iteknikko (V2l): Helsingin 1ii kennepiiriin (1 vetovoimasuunnitte -

1u) , 
1. 1uokan kirjurit: Lahden (1 Lh liikenneasiamies) , Imatran (1 Imr 
1iikenneasiamies) , Kouvo1an (1 Kv kauko- ohjaus) , Ou1un (1 01 kiito
tav . toim . p~~11.) ja Lieksan (1 Nrm tav . as.paa11 . ) 1iikennealuei11e , 

yp . 2 . 1uokan kirjuri : Joensuun(1 Oku junasuoritus), 

ap . asemamestarit (V14) : Xuopion (1 Kuo junasuoritus) ja Ou1un (1 Hd 
· junasuoritus) 1iiken~ea1ueil1e, 
ap. 2 . 1uokan kirjurit : Helsingin 1iikennepiiriin (1) seka He1singin 
(3 Hki) , Karjaan (1 Kr), Y1ivieskan (1 Yv) , Tornion (1 Tor) ja Rova
niemen (2 Roi) 1iikennealuei1le , 
ap . asemamestarit (V13): Riihim~en (1 Lo): Pieksam~en (1 Pm) ja 

Lieksan (1 Lis) 1iikennea1uei11e , 
jarjeste1ymestarit : He1singin (2 Hki) , SeinaJoen (2 Sk) , Jyv~sky 1an 

(1 Jy) ja Iisa1men (1 I1m) liikennea1uei11e , 
veturinku1jettajat: He1singin (4) , Ri ihim~en (4) , Sein~joen (2) , 

Kokko1an (2) , Y1ivieskan (1) , Ou1un (10) , Pieks~maen (4) , Jyvasky1an 
(2) , Kuopion (2) , Iisa1men (2) , Kontiomaen (1) ja Joensuun (6) vari
koi11e, 
konduktoorit: Riihim~en (4 Ri , 1 Hy) , Lahden (1 Lh) , Karjaan (1 Hnk) , 

He1singin (3 Hki) , Seinajoen (2 Sk) , Kokko1an (1 Kok) , Y1ivieskan 
(2 Yv) , Kemin (1 Kern) , Rovaniemen (2 Roi) , Ou1un (1 01), Pieks~maen 
(2 Pm) , Jyv~sky1an (3 Jy), Kuopion (1 Kuo), Iisa1men (2 I1m) , Liek
san (1 Lis) ja Joensuun (1 Jns , 1 Uim) 1iikennea1uei11e , 

kuormausmestarit : He1singin (5 Hki), Riihimaen (1 Hy) ja Tornion 
(1 Tor) 1iikennea1uei1le , 
vaihdemiesten esimies : Lahden (1 Lh) liikennea1uee11e , 
veturinpuhdistajain esimies : Riihim~en vari kol1e (1) . 

Ne1ja asetin1aitemiehen tointa , kaksi 2 . 1uokan sahkoasentajan 
t ointa , viisi vaununtarkastaj an tointa , kuus i aut onkuljettajan 
tointa , kahdeksanto i sta vaihdemiehen tointa , kolmekymmentakahdeksan 
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junamiehen tointa, kahdeksankymment~viisi veturinl~mmitt~j~n tointa, 
huoltomiehen toimi, satakaksitoista asemamiehen tointa, kolme talli
miehen tointa, kuusitoista vaununvoitelijan tointa, yksitoista apu
laiskanslistin tointa ja kymmenen konttoriapulaisen tointa. Rauta

tiehallituksen liikenneosaston p~~llikolle osoitetut kirjalliset 
hakemukset on toimitettava asianomaisen liikennepiirin p~~llikolle 

viimeist~~n 2.2.1977. 

Edell~ mainittuihin toimiin nimitetyt sijoitetaan toistaiseksi 
seuraavasti: 
asetinlaitemiehet: Helsingin (3 Hki) ja Lahden (1 Lh) liikenne

alueille, 
2.lk s~hkoasentajat: Helsingin (1) ja Riihim~en (1) varikoille, 

vaununtarkastajat: Helsingin (1), Riihimaen (2), Pieksamaen (1) 

ja Kuopion (1) varikoille, 
autonkuljettajat: Helsingin (4 Hki), Hameenlinnan (1 Hl) ja Vaasan 

(1 Vs) liikennealueille, 
vaihdemiehet: Helsingin (2 Hki), Riihim~en (1 Hy, 1 Lo), Lahden 

(1 Lh, 1 Valko), Karjaan (2 Kr), Pietarsaaren (1 Pn~), Rovaniemen 
(2 Roi)~ Oulun (2 01), Iisalmen (1 Ilm), Kajaanin (1 Kaj, 2 Kon) ja 
Joensuun (1 Jns) liikennealueille, 
junamiehet: Riihim~en (4 Ri), Lahden (2 Lh, 3 Ha), Helsingin (4 Hki), 

Sein~joen (7 Sk), Ylivieskan (1 Yv), Pietarsaaren (1 Pts), Kemin 
(1 Kern), Tornion (1 Avs), Oulun (3 01), Pieksam~en (3 Pro), Jyvasky
l~n (1 Jy), Kuopion (1 Kuo), Iisalmen (2 Ilm), Kajaanin (2 Kaj, 
1 Kon) ja Joensuun (1 Jns) liikennealueille, 

veturinl~mittajat: Helsingin (20), Riihim~en (5), Lahden (5), 
Sein~joen (7), Vaasan (1), Kokkolan (2), Ylivieskan (2), Kemin (3), 
Oulun (15), Pieks~m~en (6), Jyv~skyl~n (3), Iisalmen (5) ja Joensuun 
(3) varikoille sek~ Karjaan (5 Kr, 1 Hnk), Kemijarven (1 Kja) ja 

Savonlinnan (1 Sl) liikennealueille, 
huoltomies: Oulun varikolle (1), 
asemamiehet: Helsingin (16 Hki, 3 Tkl, 2 Pjm, 1 Epo), Keravan (1 Prv), 
Riihimaen (7 Ri, 3 Hy, 1. Rm, 1 Lo), Hameenlinnan (1 Hl), Lahden 

(1 Lh, 2 Vl), Karjaan (1 Kr, 2 Hnk), Seinajoen (3 Sk), Vaasan (1 Vs, 
1 Tk), Kokkolan (4 Kok, 2 Rpa, 1 Ela), Ylivieskan (1 Svi, 1 Kua), 
Kemin (4 Kern), Tornion (4 Tor), Kemijarven ( 1 Kja), Rovaniemen (1 
Roi), Oulun (7 01, 1 Lka, 1 Hvn, 1 Rki, 1 Vti), Pieks~maen (9 Pro, 

1 Ska), Jyvaskylan (4 Jy, 1 Suo), Kuopion (3 Kuo), Iisalmen (3 Ilm), 
Kajaanin (2 Kaj, 1 Kon, 1 Arola, 1 Vartius) ja Joensuun (8 Jns, 
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1 Vnj) 1iikennea1ueil1e, 
tal1imiehet: He1singin (1), Sein~joen (1) ja Ou1un (1) varikoi11e, 

vaununvoite1ijat: He1singin (6), Riihim~en (2), Kemin (1), Ou1un 
(4), Pieks~m~en (1), Iisalmen (1) ja Kontiom~en (1) varikoi11e, 
apu1aiskans1istit: He1singin (4 Hki), Lahden (2 Lh), Vaasan (1 Vs), 
Ou1un (2 01) ja Iisalmen (1 11m) 1iikennea1uei11e seka Seinajoen 

1iikennepiiriin (1) ja 
konttoriapu1aiset: He1singin 1iikennepiiriin (1) seka He1singin 

(3 Hki, 1 Pjm), Keravan (1 Ke, 1 Jp), Riihimaen (1 Hy), Lahden (1 

Lh) ja Joensuun (1 Nr1) 1iikennea1uei11e. 

Y1imaarainen 1iikennetarkastajan toimi (V22). Rautatieha11ituksen 

paajohtaja11e osoitetut kirja11iset hakemukset on toimitettava rauta

tieha11ituksen kirjaaja11e viimeistaan he1mikuun 2. paivana 1977 

ennen ke11o 12.00 (postitse ennen virka-ajan paattymista) . 

Ede11a mainittuun toimeen otettu sijoitetaan toistaiseksi Seinajoen 

1iikennepiiriin (ha11into- ja vaurioasiat). 

Kaksi y1imaaraista teknikon tointa (V19), kaksi y1imaaraista tekni
kon tointa (V17), y1im~~rainen teknikon toimi (V16), ko1me y1imaa

raista 1. 1uokan kirjurin tointa ja y1imaarainen jarjeste1ymestarin 
toimi . Rautatieha11ituksen 1iikenneosaston paa11iko1le osoitetut 

kirja11iset bakemukset on toimitettava asianomaisen 1iikennepiirin 
paa11iko11e viimeistaan he1mikuun 2. paivana 1977. 

Ede11a mainittuihin y1imaaraisiin toimiin otetut sijoitetaan toistai

seksi seuraavasti: 
y1im . teknikot (Vl9): He1singin variko11e (1 sahko/radiohuo1to) ja 

Iisa1men varikol1e (1 veturihuo1to), 
y1im. teknikot (V17): Pieksamaen variko11e (1 vaunuhuo1to) ja Ou1un 

variko11e (1 veturihuo11on tyonjohto), 
y1im. teknikko (V16): Ou1un variko11e (1 veturihuo1to ja tyonjohto

tehtav~t), 

y1im. 1 . 1uokan kirjurit: Tampereen 1iikennepiiriin (1 kou1utussih

teeri) sek~ Joensuun (2 Jns kauko-ohjaus) 1iikennea1uee11e ja 
y1im. j~rjeste1ymestari: Ou1un (1 01) 1iikennea1uee11e. 
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Esipuhe 
"Tyosuojelutoimintaa vuonna 1977" on laadittu palvele
maan valtionrautateiden sisaista informaatiota tyosuojelun 
osalta. Se antaa tietoa valtionrautateiden tyosuojelutoimin
nasta v. 1977 lukuunottamatta la.kisaateista toimintaa. Jul
kaisuun on keratty tiedot sosiaali- ja tyosuojelujaoston yh
dessa osastojen ja rautielaisjarjestojen kanssa suunnittele
mista tyosuojelun yhteistoimintamuodoista, kuten tyosuo
jeluaiheisista tilaisuuksista, kampanjoista ja tyosuojelu
koulutuksesta. Julkaisu poikkeaa edeltajastaan siten, etta 
siihen on yhdistetty myos valtionrautateiden tyosuojelu
kurssiohjelma, joka on aikaisemmin julkaistu erillisena. 

"Tyosuojelutoimintaa vuonna 1977" on erikoisesti tarkoi
tettu muistioksi tyosuojelupaallikoille ja tyosuojeluvaltuu
tetuille seka heidan esimiehilleen. Samalla se antaa tietoa 
myos muille valtionrautateiden tyosuojelutoiminnasta. Sen 
toivotaan osaltaan estavan eri tilaisuuksien paallekkain 
ajoittumista ja helpottavan henkilokunnan irroittamista eri 
tilaisuuksiin. 



la 

2 

Aika ja paikka: 

Osanottajat: 

Ohjelma: 

Klo 9.15- 9.45 

9.55-10.55 

11.05-11.30 

11.30-12.00 

~2.00-13.00 

13 .00-13.15 

13.15-13.45 

13 .55-14.25 

14.25-14.45 

14.45-15.15 
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Tyosuojeluaiheisia 
tilaisuuksia 

2.1 TYOSUOJELUN TIEDOTUSPAIVA 

6.1.1977, rautatiehallituksen kongressisali 

Osastojen, piirien ja tyopaikkojen tyosuojeh:ipaallikot, pii
rien tyosuojeluvaltuutetut seka rautatiehallituksen ja hen
kilokuntajarjestojen edustajia. Yhteensa n. 180 henkiloa. 

Tervehdyssanat 
Tyosuojelun kehitysnakymat valtion hallinnossa 
Sosiaalipaallikko Yrjo Ollilainen, rautatiehallitus, sosiaali
ja cyosuojelujaosto 

Katsaus VR:n tyosuojelutoimintaan v. 1976 
Vuoden l977 tyosuojeluohjelrna 
Diplomi-insinoori Jaakko Sillanpaa, rautatiehallitus, sosi
aali- ja tyosuojelujaosto 

Koulutusohjelman lahempi tarkastelu 
Tyontutkija Jan-Anders Andersson, rautatiehallitus, sost
aali- ja tyosuojelujaosto 

Katsaus v. 1976 tapaturmatilanteeseen 
Insinoori Ensi Tervapuro, rautatiehallitus, sosiaali- ja tyo
suojelujaosto 

Lounastauko 

Keskustelua aamupaivan aiheista 

Katsaus tyo- ja sosiaalitilojen kunnostuksen nykyvaihee
seen 
Diploomi-insinoori Eino Puikkonen, rautatiehallitus, rata
toimisto 

Alle vuoden palveluksessa olleiden viihtyvyystutkimus ja 
sen tyosuojelullinen hyodyntaminen 
Psykologi Hannu Palsi, rautatiehallitus, henkilostotoimisto 

Kahvitauko 

Tyosuojelupaallikon osuus tyoturvallisuuslain 44 §:n mu
kaisten tarkastusten tietokoneen avulla tapahtuvasta val
vonnasta, joka kaynnistyy v. 1977 
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Maisteri Erkki Valta, rautatiehallitus, henkilostotoimisto 
Tyoterveyshoitaja Marketta Karppinen , rautatiehallitus, 
terveydenhuoltojaosto 

15.15-15.45 Tyosuojelun vaikuttamiskeinoista 
Uakintiivoimistelija Pirjo Holmberg, rautatiehallitus, so
siaali- ja tyosuojelujaosto 

15.45-16.05 Keskustelua piiiviin aiheista 

Aika ja paikka: 

Osanottajat: 

Ohjelma: 
Klo 9.00 

10.00 

11.00 

12.00 

13 .00 

14.00 

15 .00 

Tilaisuuden paattiirninen 

2.2 Tapaturma-asiainhoitajien koulutustilaisuus 

10.1.1977, rautatiehallituksen kongressisali 

Rautatiehallituksen osastojen, liikenne- ja ratapiirien, ko
nepajojen, liikennealueiden, varikoiden ja rautatieraken
nusten tapaturma-asioiden hoitajat. 
Yhteensa n. 90 henkiloa. 

VR:n tapaturmailmoitukset ja -tilastot v. 1976 
Ins E Tervapuro 

VR:n tapaturmatilastointi vuonna 1977: 
Tapaturma- ja ammattitauti-ilmoitusten tayttamisohjeet ja 
koodit 
Ins E Tervapuro 

Esimerkkitapauksia ja keskustelua: 
- ohimeneva cyokyvyttomyys 
- pysyva tyokyvyttomyys 
- ammatcitauti tai tyoperiiinen sairaus 
Ins E T ervapuro 

Lounastauko 

Tapaturma- ja ammatcitauti-ilmoituksen (ftv 650a) taytta
misessa ja tapaturma-asiamiehen tehtavissa erityisesti huo
mattavaa: 
- tyotapaturma, tyomatkatapaturma, 
- ammattitauci ja tyoperiiinen sairaus, 
- vapaa-ajan tapaturma, korvattavuus 
Lainopin kand. Olavi Raikka, Tapaturmavirasto 

Pientapaturman ilmoittaminen, paivarahakorvaukset, laa
kari- ym laskut, korvattavat tapaturman yhteydessavaurioi
tuneet vaatteet, silmalasit ym 
Lainopin kand . Olavi Raikka, Tapaturmavirasto 

Keskustelua 

Kysymyksia ja vastauksia paivan aiheista 
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Aika ja paikka: 

Osanottajat: 

Ohjelma: 
Klo 9.00- 9.15 

9.15-10.00 

10.15-10.30 

10.30-11.00 

11.15-11.30 

11.30-12.00 

12 .00-13.00 

13.00-13.30 

13 .30-14.00 

14.00-14.20 

14.20-15.10 

15 .20-15.40 
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2.3 Tupakka- ja alkoholipaiva 
24.1.1977, rautatiehallituksen kongressisali 

Osastojen ja piirien cyosuojelupil:illikot ja piirivaltuutetut, 
rautatiehallituksen ja henkilokuntajarjestojen edustajia. 
Yhteensa n. so henkiloa. 

Tilaisuuden avaaminen 
Johtaja Eero Jaakkola 
rautatiehallitus, hallinto-osasto 

Tupakkalaki ja sen vaikutukset rautateilla 
Apulaisjohtaja Pentti Roto, rautatiehallitus, hallintotoi
misto 

Elokuva "Vaarallista savua" 

Tupakointi tyotiloissa viihcyvyys- vai terveysongelma 
Ylilaakari Matti Ylikoski, valtiovarainministerio 

Elokuva ''Keuhkosyopa'' 

Paihdeongelmaisten hoitoonohjaamiseen liittyvia kaytan
non ongelmia 
Ylilaakari Matti Ylikoski, valtiovarainministerio 

Lounastauko 

Paihdeongelmaisten hoitoonohjauksen nykytilanne rauta
teilla 
Apulaisjohtaja Pentti Roto, rautatiehallitus, hallintotoi
rnisto 

Uutta lainsaadantoa liikennejuoppoudesta 
Varatuomari Olof Ahotupa, rautatiehallitus, lainopillinen 
toirnisto 

Kahvitauko 

Keskustelua liikennejuoppouslain vaikutuksista rautateilla 
Alustajana ja puheenjohtajana 
liikennetarkastaja Pentti Kalavainen, rautatiehallitus, ylei
nen toimisto 
Elokuva "Vaarallinen raja" 

15.40-16.00 Keskustelua paivan aiheista 

Tilaisuuden paattii.minen 

Aika ja paikka: 

2.4 RATAOSASTON TYOSUO]ELUPAIVAT 
28 .2-1.3.1977, rautatiehallituksen piharakennuksen neu
votteluhuone 

1 
I 
I 
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Osanottajat: 

Ohjelma: 

1. paiva 

Klo 9.00- 9 .15 

9.15-11.00 

11.15-12.00 

12.00-13.00 

13.00-13 .45 

14.15-15.00 

15.15-16.00 

2. paiva 

Klo 8.15- 8.45 

8.55- 9 .30 

9.45-10.15 

10.15-11.00 

11.15-12.00 

12.00-13.00 

13.00-13.45 

14.00-14.45 
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Rataosastoo tyosuojelupaallikko, ratapiirien tyosuojelu
paallikot, piirivaltuutetut 

Yhteensa o. 15 henkiloa 

Paivien avaus ja jarjestaytyminen 

Tyosuojeluviranomaisten suorittamien tarkastusten aiheut
tamat toirnenpiteet ja niiden suorittamisvastuu valtioo
hallinnossa 
Tyosuojeluhallituksen edustaja/ 
tti E. Puikkonen, rautatiehallitus, ratatoirnisto 

Vakavimmat tapaturmat ja niiden analysoioti 
Tapaturmatilannekatsaus 
ins. E. Tervapuro, rautatiehallitus, sosiaali- ja tyosuojelu
jaosto 

Lounastauko 

Ratatyokoneisiin kohdistuneen tutkimuksen tulokset 
maisteri P. Raunu, rautatiehallitus, sosiaali- ja tyosuojelu
jaosto 

Tyoskentely sahkoistetyilla radoilla 
ins.). Salonen, llikennepiiri, Helsinki 

Keskustelua paivao aiheista 

Filmit: Ihminen ja pyora 
Kevyen liikeoteen heijastimet 

Tyomatkaturvallisuus 
ins. K. Raisanen, rautatiehallitus, ratatoimisto 
Filmit: Valojen vallaokurnous 

Sekunnin kymmenesosa 

Tyosuojelupaallikoo I piirivaltuutetun toiminta ratapiirissa 
rkm. A.Jaaskelaineo/vth T. Laaksooen, ratapiiri, Tampere 

UIC:n turvallisuuskampanja vuonna 1978 
ins. E. Tervapuro, rautatiehallitus, sosiaali- ja tyosuojelu
jaosto 

Lounastauko 

Ratapiirieo esittamien aiheiden kasittely 

15.00-15.30 Loppukeskustelu ja tilaisuuden paattaminen 
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2.5 LIIKENNEOSASTON 
TYOSUOJELUPAIV AT 

Aika ja paikka: 2.-3.3. 1977, Oulu 

Osanottajat : 

Ohjelma: 

1. paiva 

Klo 9.00- 9 .15 

9.15-10.15 

10.30-11 .30 

11.30-12 .30 

13 .00-16.00 

2. paiva 

Klo 8 .30- 9.00 

Liikenneosaston ja liikennepiirien tyosuojelupaallikot . Lii
kennepiirien tyosuojeluvaltuutetut 
Yhteensa n. 15 henkiloa 

Paivien avaus. Yleisen toimiston puheenvuoro 

Tyosuojeluviranomaisten suorittamien tarkastusten aiheut
tamat toimenpiteet ja vastuu niiden suorittamisesta 
Oulun tyosuojelupiirin edustaja 

Vuoden 1977 aikana suoritettavat kampanjat 
Ins . ~M . Laaksonen, rautatiehallitus, yleinen toimisto 

Lounastauko 

Tutustuminen teollisuuslaitoksen tyosuojeluun 

Filmit: Ihminen ja pyora 
Kevyen liikenteen heijastimet 

9. 00-10.00 Tyomatkaturvallisuus 
Ins. M. Laaksonen, rautatiehallitus, yleinen toimisto 

10.15-11.15 Film it: V alojen vallankumous 
Sekunnin kymmenesosa 

11 .2 5-12 .15 Vaihtotyohenkilokunnan tyoolosuhteita tutkineen tyoryh
man muistio ja mahdolliset jatkotoimenpiteet 
Dl] . Sillanpaa, rautatiehallitus, sosiaali- ja tyosuojelujaosto 

12 .15-13.15 Lounastauko 

13 .15-14.00 Vuonna 1978 jarjestettava UIC:n turvallisuuskampanja -
keskustelua, esityksia 
Dl] . Sillanpaa, rautatiehallitus, sosiaali- ja tyosuojelujaosto 

14 . 15-16.00 Keskustelua ajankohtaisista ja esille tulevista kysymyksista 

Tilaisuuden paattaminen 

1 
I 

I 
~ 

l 
l 
I ....... 
I 
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Aika ja paikka: 

Osanottajat: 

Ohjelma: 

Aika ja paikka: 

Osanottajat: 

Ohjelma: 
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2.6 LIIKENNEOSASTON RL:AA 
EDUSTAVIEN 
TYOSUOJELUV ALTUUTETIUJEN 
NEUVOTTELUP AIV A 

18 .3.1977 Riihimaki 

la 

Liikenneosaston ja liikennepiirien tyosuojelupaallikot. Lii
kennepiirien, liikennealueiden ja varikkojen tyosuojelu
valtuutetut . 
Yhteensa n . 60 henkiloa 

Liikenneosaston tyosuojelupaallikko laatii yhdessa Rauta
tielaisten Liiton kanssa ohjelman, joka sisaltaa alustuksia 
ja keskustelua tyosuojelun yleisista kysymyksista . 

2.7 RATAOSASTON RL:AA EDUSTAVIEN 
TYOSUO}ELUV ALTUUTETTU]EN 
NEUVOTTELUPAIV A 

25.3.1977 Riihimaki 

Rataosaston, ratapiirien ja konepajojen tyosuojelupaallikot. 
Ratapiirien , vastuualueiden ja konepajojen cyosuojeluval
tuutetut . 
Yhteensa n . 70 henkiloa 

Rata- ja koneosastojen cyosuojelupaallikot laativat yhdessa 
Rautatielaisten Liiton kanssa ohjelman, joka sisaltii.a alus
tuksia ja keskustelua tyosuojelun yleisista kysymyksista. 



Ia 

Aika ja paikka: 

Osanottajat: 

Ohjelma: 

Aika ja paikka: 

Osanottaj at: 

Ohjelma: 

Aika ja paikka: 

Osanottajat: 

Ohjelma: 
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2.8 LIIKENNE- )A RATAPIIRIEN 
TYOSUO)ELUPAIV AT 

- Helsinki 5.- 6.4 .1977 
- Kouvola 12.-13.4.1977 
- Tampere 14.-15.4.1977 
- Seinajoki 19.-20.4.1977 
- Oulu 21.-22.4.1977 
- Pieksamalci 26.-27.4.1977 
- Joensuu 28.-29.4.1977 
Piirien myohemmm ilmoittamissa pailmissa ja ao. liikenne
ja ratapiirien harkinnan mukaan yhteisesti tai erillisma. 

Purien tyosuojelupaallikko ja valtuutettu. Tyopaikkojen 
tyosuojelupaallikot ja valtuutetut. 

Purien ryosuojelupaallikot laativat ohjelman, joka sisaltaa 
soveltuvin osin osaston tyosuojelupaivilla kasiteltyja ailieita. 
Lisaksi kasitellaan purikohtaisia kysymyksia. 

2.9 LIIKENNEOSASTON RL:M 
EDUSTA VIEN PIIRIV ALTUUTEITU)EN 
NEUVOTTELUPAIV AT 

5-6.5., Vuokatti 

Liikennepiirien tyosuojeluvaltuutetut. Lllkenneosaston tyo
suojelupaallikko . Liikennepiirien tyosuojelupaallikot . 
Yhteensa n. 15 henkiloa. 

Liikenneosaston tyosuojelupaallikko laatii yhdessa Rauta
tielaisten Liiton kanssa ohjelman, joka sisaltaa alustuksia, 
keskustelua ja ryhmatoita ajankohtaisista tyosuojeluun liit
tyvista aiheista. 

2.10 KONEOSASTON TYOSUO)ELUPAIVAT 

10-15 .5.1977, Vaasa 

Koneosaston ja konepajojen tyosuojelupaallikot seka kone
pajojen tyosuojeluvaltuutetut. 
Yhteensa n. 13 henkiloa . 

llmoitetaan myohemmm. 



Aika ja paik.ka: 

Osanottajat: 

Klo 9.00- 9.15 

9.15-10.00 

10.15-11.00 

11.15-11.45 

11.45-12.45 

12.45-13.30 

13.30-14.00 

14.00-14 .45 

15.00-15.45 

Aika ja paik.ka: 

Osanottaj at: 

Ohjelma: 
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2.11 VASTUUKYSYMYSTEN PAIVA 
25.5.1977, rautatiehallituksen kongressisali 

VRT:n piirivaltuutetut ja -luottamusmiehet, punen tyo
suojelupaallikot, rautatiehallituk.sen ja rautatielaisjarjesto
jen edustajia 
Yhteensa n. 50 henk.iloa 

Tilaisuuden avaaminen 
Johtaja Eero Jaakkola, rautatiehallitus, hallinto-osasto 

Juridinen vastuu ryosuojelu- ja vaurioasioissa 
Varatuomari Kalevi Sadeluoto, Tyoterveyslaitos 

Edellinen jatk.uu 

Keskustelua 

Lounastauko 

Vastuusta tyosuojelu- ja vaurioasioissa eraitten rautateiden 
henk.ilokuntaa koskevien oik.eustapausten valossa. 
Varatuomari Olof Ahotupa, rautatiehallitus, lainopillinen 
toimisto 

Kahvitauko 

Edellinen esitys jatkuu 

Keskustelua 

Tilaisuuden paattaminen 

2.12 SVML:N TYOSUO]ELU-
V ALTUUTETIU)EN NEUVOTTELUPAiv AT 
24-25 .8 .1977, Vuokatti 

Liikenneosaston ryosuojelupaallikko, varikonpaallikot, 
Suomen Veturimiesten Liiton tyosuojeluvaltuutetut. 
Yhteensa n. 60 henkiloa. 

Liikenneosaston ryosuojelupaallikko laatii yhdessa Suomen 
Veturimiesten Liiton kanssa ohjelman, joka sisaltaa alus
tuksia, keskustelua ja ryhmatoita yleisista ja ajankohtaisista 
tyosuojeluasioista. 



la 

Aika ja paikka: 

Osanottajat: 

Ohjelma: 

Aika ja paikka: 

Osanottajat: 

Klo 9 .00- 9 .05 

9 .05- 9.50 

10 .00-10.50 

11.00-11.4 5 

11.45-12.45 

12.45-13.30 

13.40-14.25 
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2.13 RL:AA EDUSTAVIEN RATAOSASTON 
PIIRIV ALTUUTETTU]EN 
NEUVOTTELUPAIV AT 

15- 16 .9.1977 , Vuokatti 
Rataosaston tyosuojelupaallikko, ratapiirien piirityosuojelu
valtuutetut . 

Rataosaston tyosuojelupaallikko laatii yhdessa Rautatie
laisten Liiton kanssa· ohjelman, joka sisaltaa alustuksia, 
keskustelua ja ryhmatoita ajankohtaisista tyosuojeluun liit-
tyvista aiheista. · 

2.14 VAARALUSTEN AINEIDEN PAIVA 

3. 10.1977, rautatiehallituksen kongressisali 

Liikennealueiden ja varikoiden tyosuojelupaallikot 

Tilaisuuden avaaminen 

Pelastuspalvelun valtakunnallinen jarjestelma VR:n pelas· 
tuspalvelu- ja tyosuojeluorganisaatioiden tehtavat vaaral
listen aineiden aiheuttaman vaaran torjunnassa 

Vaarallisten aineiden ohjekonisto (V AO) 

Vaarallisten aineiden kuljetusohjeet (V AK) 

Lounastauko 

Sailiovaunukuljetuksissa esiintyvien vuotojen syyt, aiheut
tamat vaarat ja oikea menettely eri tapauksissa 

14 .35- 15 .20 Tavallisimmat pienissa erissa kuljetettavat nestemaiset vaa
ralliset aineet, niiden aiheuttamat vaarat ja oikea menettely 
kuljetusastian vaurioituessa 

15 .40- 16.15 Tavallisimmat kiinteassa muodossa kuljetettavat vaaralliset 
aineet , niiden aiheuttamat vaarat ja oikea menettely eri 
tapauksissa 

16.25-17.00 Keskustelua 

Tilaisuuden paattaminen 



3 
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TYOSUO}ELU
KOULUTUS 
3.1 YLEISTA TYOSUO)ELUKOULUTUKSESTA 

Valtionrautateiden henkilokunnan tyosuojelukoulutus voi~ 
daan koulutuksen antajan perusteella jakaa VR:n koulu
tukseen ja muuhun koulutukseen. Vuonna 1977 koulutus 
jakautuu naiden keskeo seuraavalla tavalla: 

VR:n ty6suojelukoulutus 

Tyosuojelukurssit 
Muut kurssit 
Opinto- ja neuvottelupaivat 
Perehdyttamiskoulutus 

Yhteeosa 

Muu tyosuojelukoulutus 

o . 3200 koulutettavapaivaa 
n . 2000 
n. 1800 
n . 900 

o. 7900 koulutettavapaivaa 

Ulkopuolisten laitosten ja JarJeSto}en toimeenpanemat 
kurssit ja opintopaivat n. 350 koulutettava paivaa. 

3.2 YLEISTA VR:n TYOSUO)ELUKURSSEISTA 

Keskeisen osan valtionrautateiden tyosuojelukoulutustoi
minnasta muodostavat tyosuojelukurssit. Ne jakautuvat 
neljaan ryhmaan: peruskurssit, taydennyskurssit, jatko
kurssit ja erikoiskurssit . 

Peruskursseilla (5 pv) kasitellaan tyosuojelua koskeva perus
tietous, kuten tyosuojelun alue, organisaatiot, lainsaadan
t6 , sopimukset, maaraykset, menetelmat ja tavoitteet. 

Taydennyskursseilla (3 pv) taydennetaiin peruskursseilla 
saatua tietoa yleisesti ja toimialakohtaisesti sekii opetetaan 
tekemaiin tyopaikan tyosuojelutekninen tarkastus, joka 
tehdaan myos harjoitustyona. Taydennyskursseja on kol
mea eri tyyppia: taydennyskurssi liikenneosaston henkilo
kunnalle , taydennyskurssi rataosaston henkilokunnalle ja 
taydennyskurssi koneosaston henkilokunnalle. 
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Jatkokursseilla annetaan perustiedot ergonomiasta ja tyo
hygieniastao Jatkokursseja on vuonna 1977 kahta tyyppia: 
Yleinen jatkokurssi ja jatkokurssi toimistohenkilokunnalleo 
Viimeksi mainittu on enemman toimisto-olosuhteita kasit
televa muunnos eosin mainitusta yleisestii kurssistao 

Erikoiskursseilla kasitellaan tarkemmin jotain tyosuojelun 
osa-aluetta tai toimialakohtaisia erikoiskysymyksiao Niita on 
vuonna 1977 viitta eri tyyppia: 

erikoiskurssi koneensuunnittelijoille (4 pv) 
erikoiskurssi huonetilojen suunnittelijoille (5 pv) 
melun ja tarinan mittauskurssi (3 pv) 
ilman epapuhtauksien mittauskurssi (3 pv) 
lampoolosuhteiden mittauskurssi (2 pv) 

Kaikkia edella mainitruja kursseja kasitellaan tarkemmin 
jaljempaoao 

Kurssit on suunniteltu siten, etta toisiaan seuraavien kurs
sieo asiasisalto ei mene paallekkain o Ne kurssit, joissa esiin
tyy asiasisallon osittaista paallekkaisyyua, on tarkoitettu eri 
henkiloryhroille 0 

Kurssien asiasisallosta ja tarpeesta on oeuvotelru osastojen 
ja henkilokuotajarjestojen kanssao Tyosuojeluorganisaa
tioon kuuluvien kouluttamisesta on sovittu tyosuojelun 
yhteistoimintasopimuksessao Muun heokilokunnan tyo
suojelukouluttamisesta mainittakoon , etta rautatiehallitus 
on kirjeellaan n :o 455 I 162/75, 3 0 7 0 75, kehoittanut osastoja 
huolehtimaan, etta osastojen suunnittelu- ja hankiotateh
tavissa seka naista asioista vastaavissa esimiestehtavissa 
olevat saavat tyosuojelukoulutustao 

Maarallisesti vuonna 1977 annettava kurssimuotoinen tyo
suojelukoulutus jakautuu seuraavasti: 

Peruskurssit 
Taydennyskurssit 
Jatkokurssit 
Erikoiskurssit 

Yhteensa 

no 1200 koulutettavapaivaa 
no 750 
no 900 
n o 350 

no 3200 koulutettavapaivaa 

I 

..... 

I 
1 

I 
I 
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Kaikkiaan on VR:n tyosuojelukursseilla koulutettu henkilo
kuntaa seuraavasti: 

D 
c=J --[Jill] -

70 71 

Erikoiskurssit 

Tiiyd~nnyskurssit 

Jatkokurssit 

Peruskurssi t 

Jatkokurssit (fyosuojelu r.y .) 

P~kurssit - .. -

72 73 74 75 76 77 
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Kurssin nimi Eri vuosina koulutctrujen lukum aarat 

-
70 71 72 73 74 75 76 Yht. 

Tytisuojdun peruskurssi 81 36 101 130 348 
(Tytisuojdu ry.) 
Tytisuojelun peruskurssi 100 182 263 545 
Tytisuojdun jatkokurssi 29 29 
(Tytisuoje lu ry .) 
Tytisuojelun jatkoku rssi 302 255 212 769 
Tu rvallisuusasiam iesten 
2 pv jatkokurssi 54 54 
Taydennyskurssi Lko 74 59 60 193 
Taydennyskurssi Rto 46 87 51 184 
Taydennyskurssi Ko 25 60 87 172 
To im istoergonom iakurssi 58 58 
Jatkokurssi toimistohenk ilti-
kunnalle 88 88 
Erikoiskurssi koneen-
suunnittelijoi lle 25 25 
Melun ja tarinan mittauskurssi 30 30 
llman epapuhtauksien 
mittauskurssi 

Yhteensa 

31 31 

81 36 101 213 605 643 847 2526 

Tyosuojelu ry:n vuosina 1970-1973 VR:n tilauksesta 
henkilokunnalle pitamat tyosuojelukurssit on koulutustar
vetta arvioitaessa rinnastettu VR:n nykyisiin perus- ja jatko
kursseihin vaikka oe opetussisalloltaan poikkeavat paljon 
toisistaan. Samoin on SAK:n kurssit rinnastettu VR:n kurs
seihio. 

Rataosaston tyosuojelukoulutukseo KTS:o mukaan nykyi
nen tyosuojelukoulutusvajaus saadaan perus-, taydenoys- ja 
jatkokurssien osalta poistettua vuoden 1980 loppuuo men
nessa . Sen jalkeen koulutusta annetaan em. kursseilla ao. 
henkilokunoan vaihduotaa vastaavasti. Vaihduota on 
arvioitu kahden vuoden jakson aikana 30%: ksi koulutuk
sen piiriin kuuluvien maarasta . Erikoiskurssien osalta kou
lutusta annetaan tarpeen mukaan. 
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Peruskurssit 
Henkiloii 

70 

Rto : n kokonaiskou lu tustarve 
60 - ·-----·---------·-·---, 

50 I 

40 '-·---·------Tyosuojeluasiamiehet 

-------------------------------, 
30 I 

I 
I 

Tyosuojeluvaltuutetut I 
20 - - - - - - - - - -'----------------

10 

Henkiloa 

60 

50 

40 

30 

20 

10 

L ____ _ _ 
Tyosuojelupiiallikot 

1977 1978 1979 1980 1981 1982 

Taydennyskurssit 

Rto:n kokonaiskoulutustarve 

Tyosuojeluasiamic:hct 

Tyosuojcluvaltuurcrur 

Tyosuojelupaallikor 

1977 1978 1979 

I 
i ·---·-·-·-·---

I 
I 
I 
I 
I - - - - ;----------------

'------
1980 1981 1982 
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Jatkokurssit 
Henkiloa 

40 Rto: n kokonaiskoulu rustarve 
-----------------------~ 

30 !_ _ ______ ___ _ 

20 

10 

Tyosuojeluvaltuutetut -, 
I_ 

Tyosuojelupaallikot 

1977 1978 1979 1980 198 1 1982 

Vuoden 1980 loppuun mennessa on nykyinen koulutus
vajaus saatu taytettya. Sen jalkeen koulutetaan normaalia 
vaihduntaa vastaavasti . Vaihdunta on arvioitu kahden 
vuoden kuluessa 30% :ksi koulutuksen piiriin kuuluvien 
kokonaismaarasta. Erikoiskurssien osalta koulutusta anne
taan tarpeen mukaan. 

Koneosastolla tyosuojelukoulutusvajausta esiintyy vain tyo
suojeluasiamiesten kohdalla, joille tyosuojelun yhteistoi
mintasopimuksen mukaan annetaan koulutusta petus- ja 
taydennyskursseilla. Vajaus saadaan koulutuksen KTS:n 
mukaan poistettua vuoden 1978 loppuun mennessa. Sen 
jalkeen koulutusta annetaan normaalia vaihduntaa vas
taavasti. Vaihdunta on arvioitu n. 30% :ksi koulutuksen 
piiriin kuuluvien maarasta kahden vuoden jakson aikana. 
Muuta tyosuojelukoulutusta annetaan tarpeen mukaan. 

Liikenneosasto ei toistaiseksi ole vahvistanut tyosuojelu
koulutuksen KTS:aa. 

l 
1 
1 
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Peruskurssit 

Heokiliia 

40 

30 

20 I 

10 
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kk Tammikuu Hdmikuu 

KOULUTIJSTILAISUUDET vk I 2 3 4 5 6 

pv 10 17 24 31 7 

14 21 28 4 11 

Tyosuojdun peruskurssi (P) p p p 

Tyosuojelun taydennyskurssi Jko (T) T 

.. .. rto (T) 

.. .. ko (T) 

Tyosuojdun jatkokurssi 0) 

Tyosuojelun jatkokurssi toimistohenkilokunnalle a> 
Tyosuojdun erikoiskurssi koneensuunnittelijoille (E) 

Tyosuojelun erikoiskurssi huonetilojen suunnittelijoille(E 

Melun ja tarinan mittauskurssi (E) 

Lampotilan mittauskurssi (E) 

Ilman epapuhtauksien mittauskurssi (E) 

3.3 KURSSIEN AJAT )A PAIKAT 

Peruskurssi 

Kurssi 
n :o 

1/77 
2/77 
3/77 
4/77 
5/77 
6177 
7177 
8/77 

Aika 

10-14. 1. 
24-28. 1. 
7-11. 2. 
2- 6. 5. 

26-30. 9. 
17-21.10. 

31.10- 4 .11 
12-16.12. 

Paikka 

Vuokatti 

Taydennyskurssi liikenneosaston 
henkilokunnalle 
Kurssi Aika Paikka 
n:o 

1/77 18-20. 1 Jyvaskyla 
2/77 15-17. 2 Kouvola 
3/77 15-17. 3 Oulu 
4/77 25-27.10 Pieksamaki 
5/77 8-10.11 Joensuu 

7 8 

14 21 

18 25 

T 

Maaliskuu Ht 

9 10 11 12 13 14 15 

28 7 14 21 28 4 I I 

4 11 18 25 1 8 15 

T 

T 

J 
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tikuu Toukokuu Kesakuu 

16 17 18 19 20 n 22 23 24 32 33 

18 2~ 2 9 16 23 30 6 13 8 1~ 

22 29 6 13 20 27 3 10 17 12 19 

p 

J J 

J J 
E 

.. 
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Elokuu Syyskuu Lokakuu Marraskuu 

34 3~ 36 37 38 39 40 41 42 43 44 4~ 46 47 

22 29 ~ 12 19 26 3 10 17 24 31 7 14 21 

26 2 9 16 23 30 7 14 21 28 4 11 18 2~ 

p p p 

T T 

T 

T 

J J 

E 

E 

E 

E 

Taydennyskurssi rataosaston 
henkilokunnalle 

Kurssi Aika Paikka 
n:o 

1/77 2-4. 3 Helsinki 
2/77 4-6.10 Tampere 

Taydennyskurssi koneosaston 
henkilokunnalle 

Kurssi 
n :o 

1/77 

Aika 

14-16.11 

Jatkokurssi 

Kurssi 
n :o 

1/77 
2/77 
3/77 
4/77 
'S/77 

Aika 

7-11. 3 
• 18-22. 4 

16-20. 5 
5-9. 9 

10-14.10 

Paikka 

Hyvinkaa 

Paikka 

Lappeenranta 
Espoo 
Kotka 
Rauma 
Espoo 

la 

Joulukuu 

48 49 ~0 H 52 

28 ~ 12 19 

2 9 16 23 

p 
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Jatkokurssi toimistohenkilokunnalle 

Kurssi 
n:o 

1/77 
2/77 

Aika 

6-10.6 
15-19.8 

Paikka 

Sarkisalo 

Erikoiskurssi koneensuunnittelijoille 

Kurssi 
n :o 

1/77 

Aika 

8-11.8 

Paikka 

Vuokatti 

Erikoiskurssi huonetilojen suunnittelijoille 

Kurssi 
n :o 

1177 

Aika Paikka 

21-25 .11 Vuokatti 

Melun ja tirinan mittauskurssi 

Kurssi 
n :o 

1/77 

Aika 

21-23.9 

Lamp()tilan mittauskurssi 

Kurssi 
n :o 

1/77 

Aika 

19-20.9 

Paikka 

Vuokatci 

Paikka 

Vuokatti 

llman epapuhtauksien mittauskurssi 

Kurssi 
n :o 

1/71 

Aika 

30.8-1.9 

Paikka 

Turku 
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3.4 TYOSUOJELUN PERUSKURSSI 

3.4.1 Tavoite 
Peruskurssin tavoitteena on antaa yleiskuva tyosuojelun osa
alueista, orgaoisaatioista, lainsaadannosta, sopimuksista, 
maarayksistii, menetelmista ja paamaarista. Kurssin ka.y
neilla on naiden tietojen lisaksi valmius kayttaa hyvakseen 
tyosuojelualao lahdeaineistoa seka eri virastojen ja laitosten 
palveluja. 

3.4.2 Osanottajat 

Peruskurssi on tarkoitettu tyosuojelukoulutuksen lahtokoh
daksi heokiloille, jotka tarvitsevat tietoja tyosuojelusta. 
Rautatiehallituksen ja henkilokuntajarjestojen valisen tyo
suojelun yhteistoimintasopimuksen mukaan taman kurssin 
kayvat kaikki tyosuojelupaallikot, cyosuojeluvaltuutetut ja 
cyosuojeluasiamiehet. Naiden lisaksi kurssi on hyodyllinen 
esimiehille, rationalisointihenkilokuonalle, suuonittelijoil
le, cyoterveyshoitajille ja luottamusmiehille. 

3.4.3 Opetussisalto 

Yleiskatsaus tyosuojeluun ja sen osa-alueisiio 1 h 
Yleiskatsaus tyosuojelun valtakuonalliseen 
organisaatioon ja eri laitosten osuuteen siina 
VR:n tyosuojeluorgaoisaatio 1 h 
Tyosuojelulainsaadanto ja -sopimukset 5 h 
- Laki nuonen tyontekijain suojelusta 
- Tyoturvallisuuslaki 
- Tyosuojelun hallintoa ja valvontaa koskevat lait 

ja asetukset 
- Tyosuojelun yhteistoimintasopimus 
Sahkoturvallisuusmaaraykset 2 h 
Paloturvallisuusmaaraykset 2 h 

Paineastioita koskevat maaraykset 
- Laki palo- ja pelastuspalvelusta 
- Laki rajahdysvaarallisista aineista 
Sosiaali- ja terveysministerion vahvistamat koneita ja 
laitteita koskevat tekoilliset turvallisuusohjeet 2 h 
Heokilokohtaiset suojaimet 1 h 
Tyopaikkaterveydenhuolto 3 h 
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- VR:n terveydenhuolto-organisaatio 
- Ammattitaudit 
- Maaraaikaistarkastukset 
- Ensiaputoirninta rautateilla 
Alkoholi, huumeet ja cyoelama 1 h 
Rautatiesuojelu 1 h 
Elokuvaesicyksia 1 h 
Tapaturmien tutkiminen, tilastointi, kustannukset, 
turvallisuustyon kannattavuus 1 h 
Myrkkylaki ja asetus 
Myrkyllisia aineita koskeva informointi 2 h 
Tyoterveys ja kuntoliikunta 1 h 
Nostotoita koskevat maaraykset ja ohjeet 1 h 
Tyontekijoiden perehdyttamiskoulutus ja alkukoulutus 2 h 

Luentoja 27 h 
Harjoituksia 5 h 

32 h 

3.4.4 Tuntiohjelma 

Maanantai klo 9.00- 9.15 Kurssin avaus ja esittaycyminen 
9.15-10.00 Yleiskatsaus tyosuojeluun ja 

sen osa-alueisiin (1) 
10.15-11.00 Yleiskatsaus tyosuojelun valta-

kunnalliseen organisatioon ja eri 
laitosten osuuteen siina (2} 
VR: n cyosuojeluorganisaatio 

11.15-12.00 Tyosuojelulainsaadanto ja 
-sopimukset (3) 
- Laki nuonen cyontekijan 
suojelusta 
- Tyoturvallisuuslaki 

12.00-13.00 Lounas 
13.00-13.45 Tyoturvallisuuslaki 
14.00-14.45 Tyosuojelun hallintoa ja 

valvontaa koskevat lait ja 
asetukset (4) 

15.00-15.45 Tyosuojelun yhteistoiminta-
soptmus (5) 

16.00-16.4 5 
" 17.00-18.00 Paivallinen 

19.00- Sauna 
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Tiistai klo 7.30- 8.30 Aamukahvi 
8.30- 9.15 Sahkoturvallisu usmaara ykset (6) 
9.30-10.15 " 10.30-11.15 Paloturvallisuusmaaraykset (7) 

11.30-12.15 
12.15-13 .15 Lounas 
13 .15-14.00 Sosiaali- ja terveysministerion 

vahvistarnat koneita ja laitteita 
koskevat teknilliset turvallisuus-
ohjeet (8) 

14.00-14.45 
" 15.00-17.00 Ulkoilua ja sauna 

17.00-18.00 Paivallinen 

Keskiviikko klo 7.30- 8.30 Aarnukahvi 
8.30- 9.15 Henkilokohtaiset suojaimet (9) 
9.30-10.15 Tyopaikkaterveydenhuolto (10) 

- VR:n terveydenhuolto-organisatio 
10.30-11.15 - arnmattitaudit 
11.30-12.15 - maaraaikaistarkastukset 

- ensiaputoiminta rautateilla 
12.15-13 .00 Lounas 
13.00-13.45 Alkoholi, huumeet ja cyoelama (11) 
14.00-14.45 Rautatiesuojelu (12) 
15 .00-17.00 Ulkoilua ja sauna 
17 .00-18.00 Paivallinen 
18.00-18.45 Elokuvaesicyksia (13) 

Torstai klo 7.30- 8.30 Aarnukahvi 
8.30- 9.15 Tapaturmien tutkiminen, 

tilastointi, kustannukset, 
turvallisuustyon kannattavuus (14) 

9.30-10.15 Ryhmatoiden suoritusohjeet (15) 
10.30-11.15 Ryhmatyot (16) 
11.30-12.15 .. 
12.15-13.15 Lounas 
13 .15-14.00 Myrkkylaki ja asetus (17) 
14.10-14.45 Myrkyllisia aineita koskeva 

informointi 
15 .00-15.45 Tyoterveys ja kuntoliikunta (18) 
16.00-17 .00 Ulkoilua ja sauna 
17 .00-18.00 Paivallinen 

Perjantai klo 7.30- 8.30 Aarnukahvi 
8.30- 9.15 Nostotoita koskevat maaraykset 



la - 28 -

ja objeet (19) 
9.30-10.15 Tyontekijoiden perehdynamis-

koulutus ja alkukoulutus (20) 
10.30-11.15 " 
12.00-13.00 Lounas 
13.00-14.00 Ryhmatoiden purku (21) 
14 .00-15.00 " --15.00-16.00 Loppukeskustelu ja kurssin (22) 

paattaminer. 
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3.4.5 Luennointiohjelma 

Kurssi Aihe n:o 
n:o 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 

1. 5 5 9 9 5 3 2 5 5 8 8 5 8 5 5 5 10 6 5 5 5 5 

2. 12 12 4 4 12 3 2 12 12 8 8 12 8 12 12 12 10 6 12 12 12 12 

3. 14 14 13 13 14 3 2 14 14 8 8 14 8 14 14 14 10 6 14 14 14 14 

4. 1 1 7 7 1 3 2 2 1 8 8 1 8 15 1/15 1115 10 6 1 1 1 1 

5. 11 11 9 9 11 3 2 11 11 8 8 11 8 ll ll 11 ll 6 11 11 11 11 

6. 15 15 4 4 15 3 2 15 15 8 8 15 8 15 15 15 10 6 15 15 15 15 

7 . 11 11 13 13 11 3 2 11 11 8 8 ll 8 ll 11 11 11 6 11 11 11 11 

8 . 15 15 4 4 15 3 2 15 15 8 8 15 8 15 15 15 10 6 15 15 15 15 

Taulukossa on luennoitsija ilmaistu numerolla, joka viittaa alia olevaan luetteloon. Tuntiohjelmassa 
on aiheen numero mainittu suluissa. 

3.4.6 Luennoitsijat 
1 Andersson,Jan-Anders 
2 Antikainen, Erkki 
3 Arponen, Osmo 
4 Eiovaara, Mauri 
5 Laaksonen, Teuvo 
6 Lehtonen, Aatos 
7 Onttonen, Mauri 
8 Pesonen, Elisabeth 
9 Peura, Esko 

10 Raunu, Paavo 
11 Routakorpi, Matti 
12 Saaristo, Oiavi 
13 Savoiainen, Veikko 
14 Tapanainen, Tenho 
15 Tervapuro, Ensi 

3.4. 7 Kurssinjohtajat 
Kurssi 
n:o 

1 Laaksonen, Teuvo 
2 Saaristo, Oiavi 
3 Tapanainen,Tenho 
4 Andersson,Jan-Anders 
5 Routakorpi, Matti 
6 Tervapuro, Ensi 
7 Routakorpi, Matti 
8 Tervapuro, Ensi 

tyontutkija 
apuiaisinsinoori 
saltkotarkastaja 
tyosuojelupiirivaltuutettu 
teknikko 
tarkkaaja 
piirin paaluottamusmies 
terveysoiojen tarkkaaja 
piirin tyosuojeluvaituutettu 
fil.maisteri 
tyosuojeluteknikko 
teknikko 
tyosuojelupiirivaltuutettu 
koneinsinoori 
apuiaisinsinoori 

teknikko 
teknikko 
koneinsinoori 
tyontutkija 
tyosuojeluteknikko 
apulaisinsinoori 
tyosuojeluteknikko 
apuiaisinsinoori 

rh sij 
Tpe Ipt 

OIIpt 
RL 

Hyknp 
rh sij 

Kv Ipt 
rh sij 

OIIpt 
rh sij 
rh sij 

Psi knp 
SVML 

Hyknp 
rh sij 

Hyknp 
Psi knp 
Hyknp 

rh sij 
rh sij 
rh slj 
rh slj 
rh slj 
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3.5 TA YDENNYSKURSSI LIIKENEOSASTON 
HENKILOKUNNALLE 

3.5.1 Tavoite 

Kurssi on tarkoitettu taydentamiiiin peruskurssia. Siina 
keskitytaan tarkastelemaan llikenneosaston ty6suojelu
ongelmia ja etsitaan niihin ratkaisuja. Kurssilaiset opete
taan suorittamaan tyopaikan ty6suojelutekninen tarkastus, 
joka suoritetaan myos kaytannon harjoituscyona. 

3.5.2 Osanottajat 

Rautatiehallituksen ja henkilokuntajarjestojen vilisen tyo
suojelun yhteistoimintasopimuksen mukaan taman kurssin 
kayvat kaikki liikenneosaston tyosuojelupaallikot, tyo
suojeluvaltuutetut ja tyosuojeluasiamiehet. Kurssi on hyo
dyllinen myos tyontutkijoille, tyonsuunnittelijoille ja esi
miesasemassa oleville henkiloille. 

3. 5. 3 Opetussisalto 

Katsaus VR:n ja muiden rautatielaitosten 
tapaturmiatilastoihin 1 h 
Liikenneosastolla sattuvien tapaturmien tarkempi 
analysointi ja ehkaisytoimenpiteet 5 h 
- asema- ja tavarasuojatyot 
- ratapiha- ja vaihtotyot 
- vaunujen ja muun kaluston siivoustyot seka 

tallihenkilokunnan tyot 
- veturi- ja vaunukorjaustyot 
- veturimiesten tyot 
Trukit ja muut kuljetusvalineet 2 h 
Turvallisuus kuljetuksissa 
Tyopaikan suojelutekninen tarkastus 1 h 
Harjoitustyon suoritusohjeet 1 h 
Ergonomian tehtavat liikenneosastolla 1 h 
Elokuvaesityksia 1 h 

Luentoja 12 h 
Harjoituksia 9 h 

21 h 
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3. 5.4 Tuntiohjelma 

Tiistai klo 8.45- 9.15 Kurssin avaus ja esittaytyminen 
9.15-10.00 Katsaus VR:n ja muiden rauta-

tielaitosteo tapaturmatilastoihin (1) 
10.15-11.00 Liikenneosastolla sattuvicn tapa-

turmien tarkempi analysointi 
ja ehkaisytoimenpiteet 

:__ asema- ja tavarasuojatyot (2) 
11.15-12.00 - ratapiha- ja vaihtotyot (3) 
12 .00-13 .00 Lounas 
13 .00-13.45 - ·vaunujen ja muun kaluston 

siivoustyot seka tallihenkilo-
kunnan cyot (4) 

14.00-14.15 - veturi- ja vaunukorjaustyot (5) 
15 .00-15.45 - veturimiesten tyot (6) 
16.00-16.45 Ulkoilua 
17.00-18.00 Paivallinen 

Keskiviikko klo 7.30- 8.15 Aamukahvi 
8 .15- 9.00 Trukit ja muut kuljetusvalineet 

Turvallisuus kuljetuksissa (7) 
9 .15-10.00 Jatteiden sailycys ja havittaminen (8) 

10.15-11.00 Tyopaikan suojeluteknillineo 
tarkastus (9) 

11.15-12.00 Harjoitustyon suorittamisohjeet (10) 
12 .00-13.00 Lounas 
13 .00-17.00 Harjoitustyo (11) 
17 .00-18.00 Paivallinen 

Torstai klo 7.30- 8.15 Aamukahvi 
8 .15- 9.00 Ergonomian tehtavat liikenne-

osastolla (12) 
9.15-10.00 Ryhrnatyot, tarkastuskenomuk-

sen laatiminen (13) 
10.15-11.00 
11.15-12 .00 
12.00-13.00 Lounas 
13.00-14.45 Ryhrnatoiden purku (14) 
15 .00-1 5.45 Loppukeskustelu ja kurssin 

paattaminen (15) 
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3. S. 5 Luennointiohjelma 

Kurssi Aibe n :o 
n:o I 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

I I 1 1 4 4 4 2 2 3 3 3 3 
2 1 1 1 4 4 4 2 2 3 3 3 3 
3 1 1 I 4 4 4 2 2 3 3 3 3 
4 1 1 1 4 4 4 2 2 3 3 3 3 
5 1 1 1 4 4 4 2 2 3 3 3 3 

Taulukossa on lut>nnoitsija ilmaistu numerolla , joka viittaa alia olevaan luetteloon . 
Tuntiohjelmassa on aihet>n numero mainittu suluissa . 

3.5.6 Luennoitsijat 

1 Antikainen, Erkki 
2 Kumentola,Jouko 
3 Laaksonen, Matti 
4 Seppanen, Matti 

3. 5. 7 Kurssinjohtajat 
Kurssi 
n :o 

1 Laaksonen, Matti 
2 Laaksonen, Matti 
3 Laaksonen, Matti 
4 Laaksonen, Matti 
S Laaksonen, Matti 

apulaisinsinoori 
teknikko 
insinoori 
insinoori 

insinoori 
insinoori 
insinoori 
insinoori 
insinoori 

3 
3 
3 
3 
3 

14 

3 
3 
3 
3 
3 

15 

3 
3 
3 
3 
3 

Tpe lpt 
Hyknp 

rh yt 
Pmlpt 

rh yt 
rh yt 
rh yt 
rh yt 
rh yt 
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3.6 TA YDENNYSKURSSI RATAOSASTON 
HENKUOKUNNALLE 

3.6.1 Tavoite 

Kurssi on tarkoitettu taydentamaan peruskurssia. Siina 
keskitytaan tarkastelemaan rataosaston tyosuojeluongelmia 
ja etsitaan niihin ratkaisuja. Kurssilaiset opetetaan suoritta
maan tyopaikan tyosuojelutekninen tarkastus, joka suorite
taan myos kaytannon harjoitustyona. 

3.6.2 Osanottajat 
Rautatiehallituksen ja henkilokuntajarjestojen valisen tyo
suojelun yhteistoimintasopimuksen mukaan taman kurssin 
kayvat kaikki rataosaston tyosuojelupaiillikot, tyosuojelu
valtuutetut ja tyosuojeluasiamiehet. Kurssi on hyodyllinen 
myos tyontutkijoille, tyonsuunnittelijoille ja esimiesase
massa oleville henkiloille. 

3.6.3 Opetussisalto 

Katsaus VR:n ja muiden rautatielaitosten 
tapaturmatilastoihin 
Rataosastolla sattuvien tapaturmien tarkempi 
analysointi ja ehkaistytoimenpiteet 
Tyontekijain suojaarninen liikenteelta 
Turvatoimenpiteet talon- ja sillanrakennustoissa 
Turvatoimenpiteet maanrakennustoissa 
Turvatoimenpiteet tyokoneita kaytettiiessa ja 
korjattaessa 
Vaaralliset aineet ja niiden vaatimat toimen
piteet rataosaston toissa 
Tyopaikan suojelutekninen tarkastus 
Harjoitustyon suorittamisohjeet 
Ergooomian tehtavat rataosastolla 
Keskustelua ajankohtaisista tyosuojeluongelmista 

Luentoja 
Harjoituksia 

lh 

2h 
lh 
lh 
lh 

lh 

lh 
lh 
lh 
lh 
lh 

TIT 
8h 

20 h 
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3.6.4 Tuntiohjelma 
I . paiva klo 8.4S- 9.1S Kurssin avaus ja esittaytyminen 

9.1S-10.00 Katsaus VR:n ja muiden rauta-
tielaitosten tapaturmatilastoihin (1) 

10.1 S-12.00 Rataosastolla sattuvien tapa-
turmien tarkempi analysointi 
ja ehkaisytoimenpiteet (2) 

12 .00-13.00 Lounas 
13.00-13.4S Tyontekijain suojaaminen Iii-

kenteelta (3) 
14.00-14.4S Turvatoimenpiteet talon- ja 

sillanrakennustoissa (4) 
1S.00-16.4S Ulkoilua, sauna 
17.00-18.00 Paivallinen 
18.00-18.4S Turvatoimenpiteet maarakennus-

toissa (S) 

2. paiva klo 7.30- 8.1S Aamukahvi 
8.1S- 9.00 Turvatoimenpiteet tyokoneita 

kayt-ettaessa ja korjattaessa (6) 
9.1S-10.00 Vaaralliset aineet ja niiden 

vaatimat toimenpiteet rataosaston 
toissa (7) 

10.1S-11.00 Tyopaikan suojelutekninen 
tarkastus (8) 

11.1S-12.00 Harjoituscyon ~uorittamisohjeet (9) 
12 .00-13.00 Lounas 
13.00-13.4S Harjoitustyo (10) 
14.00-14.4S " 
IS .00-1S.4S 
16.00-16.4S 
17.00-18.00 Paivallinen 

3. paiva klo 7.30- 8.1S Aamukahvi 
8 .1S- 9.00 Ergonomian tehtavat rataosastolla (11) 
9.1S-10.00 Keskustelua ajankohtaisista 

tyosuojeluongelmista (12) 
10.1S-11.00 Harjoitustyot, tarkastus-
11.1S-12.00 kenomuksen laaciminen (13) 
12.00-13.00 Lounas 
13.00-13.4S Ryhmatoiden purku (14) 
14.00-14.4S " 
1S.00-1S.4S 
16 .00-16.4S Loppukeskustelu ja kurssin 

paattaminen (IS) 
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3.6.5 Luennointiohjelma 

Kurssi Aihe o:o 

n:o 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

1 4 4 2 1 2 1 3 4 4 4 4 4 
2 4 4 2 1 2 1 3 4 4 4 4 4 

Taulukossa on luennoitsija ilmaistu numerolla, joka viittaa alia olevaan luetteloon . 
Tuntiohjelmassa on ai heen numero rnainittu suluissa . 

3.6.6 Luennoitsijat 

1 Happonen, Simo 
2 Jaaskelainen, Aarne 
3 Raunu, Paavo 
4 Raisanen, Kyosti 

3.6. 7 Kurssinjohtajat 

Kurssi 
n :o 

1 Raisanen, Kyosti 
2 Raisanen, Kyosti 

rakennusmestari 
rakennusmestari 
fil . maisteri 
apulaisinsinoori 

apulaisinsinoori 
apulaisinsinoori 

4 
4 

14 

4 
4 

la 

15 

4 
4 

Hki rpt 
Tpe rpt 

rh slj 
rhn 

rhn 
rhn 
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3. 7 TA YDENNYSKURSSI KONEOSASTON 
HENKILOKUNNALLE 

3.7.1 Tavoite 

Kurssi on tarkoitettu taydentamaan peruskurssia. Siina 
keskitytaan tarkastelemaan konepajonen tyosuojeluongel
mia ja etsitaan niihin ratkaisuja. Kurssilaiset opetetaan 
suorittamaan tyopaikan tyosuojelutekninen tarkasrus, joka 
suoritetaan myos kaytannon harjoitustyona. 

3. 7. 2 Osanottajat 

Rautatiehallituksen ja henkilokuntajarjestojen valisen tyo
suojelun yhteistoimintasopimuksen mukaan taman kurssin 
kayvat koneosaston cyosuojeluvaltuutetut ja tyosuojelu
asiamiehet. Kurssi on hyodyllinen myos tyontutkijoille, 
tyosuunnittelijoille ja esimiesasemassa oleville henkiloille. 

3. 7. 3 Opetussisalto 

Katsaus VR:n konepajojen ja -korjaamoiden 
tapaturmatilastoihin 1 h 
Kom!pajasektorilla sattuvien tapaturmien syiden 
tarkempi analysointi ja ehkaisytoimenpiteet 1 h 
Ergonomian hyvaksikaytto konepajalla 2 h 
Vaaralliset aineet konepajateollisuudessa 2 h 
Konepajan sisaiset kuljetukset ja tyoturvallisuus 1 h 
Jatteiden sailycys ja havittaminen 1 h 
Tyopaikan suojeluteknillinen tarkastus 1 h 
Harjoitustoiden suorittamisohjeet 1 h 
Konepajan ilmastointi 1 h 
Konepajan valaistus 1 h 
Meluntorjunta konepajalla 1 h 

Luentoja 12 h 
Elokuvaesityksia 1 h 
Harjoituksia 8 h 

21 h 
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3. 7._4 Tuntiohjelma 

Maanantai klo 8.45- 9 .15 Kurssin avaus ja esittely 
9.15-10.00 Katsaus VR:n konepajojen ja 

-korjaamoiden tapaturma-
tilastoihin 
Konepajasektorilla sattuvien tapa-
turmien syiden tarkempi 
analysointi ja ehkaisytoimen-
pi teet (1) 

10.15-11 .00 Ergonomian hyvaksikaytto 
konepajalla (2) 

11.15-12.00 
12.00-13.00 Lounas 
13.00-13.45 Vaaralliset aineet konepaja-

teollisuudessa (3) 
14.00-14.45 
15.00-15.45 Elokuvaesityksia (4) 

Tiistai klo 8 .15- 9.00 Konepajan sisaiset kuljetukset 
ja tyoturvallisuus (5) 

9.15-10.00 Jatteiden sailytys ja havittaminen (6) 
10.15-11.00 Tyopaikan suojeluteknillinen 

tarkastus (7) 
11.15-12.00 Harjoitustoiden suorittamisohjeet (8) 
12.00-13.00 Lounas 
13.00-16.00 Harjoitustyo (9) 

Tyopaikan suojeluteknillinen 
tarkastus 

Keskiviikko klo 8.15- 9.00 Ryhmatyot, tarkastuskenomuksen 
laatiminen {10) 

9.15-10.00 
10.15-11.00 Konepajan ilmastointi (11) 
11.15-12.00 Konepajan valaistus (12) 
12 .00-13.00 Lounas 
13.00-13.45 Meluntorjunta konepajalla (13) 
14 .00-14.45 Ryhmatoiden purku (14) 
15 .00-15.45 " 
16.00-16.45 Loppukeskustelu ja kurssin 

paattaminen 
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3. 7. 5 Luennointiohjelma 

Kurssi Aihc 

n :o I 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

I 5 6 4 5 I I 7 7 7 7 2 I 6 7 

Taulukossa on luennoitsija ilm aistu numerolla , joka viinaa alia olcvaan lucttdoon . 
Tumiohjelmassa on aihecn numcro maininu sul uissa . 

3. 7.6 Luennoitsijat 

1 Kumentola,Jouko 
2 Lahtinen, Ilmari 
3 ~onen, Teuvo 
4 Raunu, Paavo 
5 Saaristo, Olavi 
6 Sillanpaa,Jaakko 
7 Tapanainen, Tenho 

3. 7. 7 Kurssinjohtajat 
Kurssi 
n:o 

Tapanainen, Tenho 

teknikko 
diplomi-insinoori 
teknikko 
ftl . maisteri 
teknikko 
diplomi-insinoori 
koneinsinoori 

koneinsinoori 

'Hyknp 
Ins. tsto Kontest 

Hyknp 
rh slj 

Psi knp 
rh slj 

Hyknp 

Hyknp 

.. 
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3.8 JATKOKURSSI 

3.8.1 Tavoite 

Ia 

Kurssin luennoissa annetaan perustiedot ergonomiasta ja 
sen sovellutusmahdollisuuksista kaytannon tyoeliimiissa 
seka tyoymparistotekijoita koskevat suositukset ja maiirayk
set . Kurssilaisille esitellaan tavallisimmat tyohygieniset mit
tauslaitteet ja opetetaan heita suorittamaan yksinkertaisia 
melun , valaistusvoimakkauuden , ilman liikeen, ilman kos
teuden ja ilmao liimpotilao mittauksia. Ryhmatyon avulla 
harjoitellaao tietojen soveltamista kiiytiinnon ongelmiin. 
Kurssin kayneet pyscyvat itseniiisesti suorittarnaan yksin
kertaisia cyoolosuhdetutkimuksia ja niiden perusteella teke
miiiin tyoolosuhteita koskevia paraonusehdotuksia. 

3.8.2 Osanottajat 

Kurssi on hyodyllioen erikoisesti niille, jotka joutuvat 
suunnittelemaao tyopaikkoja, tyomenetelmia, koneita jne. 
tai paattiimiin niiden suunnittelusta tai haokinnasta. Tiil
laisia henkiloita ovat suunnittelijat, esimiehet, rationali
soiotihenkilot ja haokintahenkilokunta. Rautatiehallituk
sen ja heokilokuntajiirjestojen valisessa tyosuojelun yhteis
toimintasopimuksessa on sovittu, ettii tyosuojeluhenkilos
tosta taman kurssin kiiyvat kaikki tyosuojelupaiillikot ja cyo
suojeluvaltuutetut. 

3.8.3 Opetussisalto 

Ergonomiao alue ja periaatteet 
Suhde tyosuojeluun ja rationalisointiin 2 h 
Informaation esittiiminen ja vastaanotto ihminen-
kone-jiirjestelmassa 2 h 

Aistit ja niiden toiminta 
- Havaintotoiminta 
- Saato ja ohjaus ihminen-kone-jarjestelmassa 
Fyysinen tyo ja ihmisen kehittiimiit voimat 1 h 
Elimiston liimp6vaatimukset 1 h 
Tyopaikao ja tyovalineiden suunnittelu 1 h 
Toimistotyon ergonomiset ongelmat 1 h 
Selkii ja nostaminen 1 h 
Yliiraajojen tyoasennot 1 h 
Seisomis· ja istumiscyo 1 h 
Tyopaikan valaistus ja varit 2 h 
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Maanantai klo 

Tiistai klo 
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Tyoilman epapuhtaudet ja ilmastointi 
Meluo haittavaikutukset ja torjunta 
Tarinan haittavaikutukset ja torjunta 
Mittauslaitteiden esittely 
Mittauslaitteiden kayttoharjoitus 
Harjoitustoiden suorittamisohjeet 
Harjoitustyot 
Harjoitustoiden selostus 
Tyon henkiset kuormistustekijat 

Luentoja 
Harjoituksia 
Tyosuojelupaneli 
Jarjestojen alustukset kurssiin liittyvista 
aiheista, keskustelua 

3.8.4 Tuntiohjelma 

9 .30-10.00 Kurssin avaus ja esittaytyminen 
10.15-11.00 Ergonomian alue ja periaatteet 
11.15-12.00 Suhde tyosuojeluun ja 

rationalisointiin 
12.00-13.00 Lounas 
13.00-13.45 Informaation esittaminen ja 
14.00-14.45 vastaanotto ihminen-kone-

jarjestelmassa 
- Aistit ja niiden toiminta 

Havaintotoiminta 
- Saato ja ohjaus ihminen-

kone-jarjestelmassa 
15 .00-15.45 Tyon henkiset kuormitus-
16.00-16.45 tekijat 
17.00-18.00 Paivallioen 

7.00- 8.15 Aamukahvi 
8.15- 9.00 Fyysinen tyo ja ihmisen 

kehittamat voimat 
9.15-10.00 Elimiston Hi.mpovaatimukset 

10.15-11.00 Selka ja nostaminen 
11.15-12.00 Ylaraajojeo tyoasennot 
12.00-13.00 Lounas 
13.00-13.45 Seisomis- ja istumistyo 

1h 
1h 
lh 
1h 
1 h 
lh 
8h 
4h 
2h 

19h 
14h 

3h 
36h 

(1) 

(2) 

(3) 

(4) 
(5) 
(6) 
(7) 

(8) 

.... 

• 
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14.00-14.45 Tyopaikan ja tyovalineiden 
suunnittelu (9) 

15.00-17.00 Ulkoilua 
17.00-18.00 Paivallinen 
18.00-18.45 Toirnistotyon ergonomiset 

ongelrnat (10) 

Keskiviikko klo 7.00- 8.15 Aarnukahvi 
8 .15- 9.00 Tyopaikan valaistus ja 
9 .15-10.00 varit (11) 

10.15-11.00 Tyoilrnan epapuhtaudet ja 
ilmastointi (12) 

11.15-12.00 Melun haittavaikutukset ja 
torjunta (13) 

12 .00-13.00 Lounas 
13.00-13.45 Tarinan haittavaikutukset 

ja torjunta (14) 
14.00-14.45 Mittauslaitteiden esittely (15) 
15.00-15.45 Mittauslaitteiden kaytto-

harjoitus (16) 
16.00-16.45 Ulkoilua 
17.00-18.00 Paivallinen 
18.00-18.45 Harjoitustoiden suorittarnis-

ohjeet (17) 

Torstai klo 7.00- 8.15 Aarnukahvi 
8.15- 8.45 Siirtyrninen harjoitusryo-

kohteisiin (18) 
Harjoitustyo 

8.45-12 .00 Tutkirnukset ja mittaukset 
harjoitustyokohteissa 

12.00-13.00 Lounas 
13.00-15.00 Tulosten analysointi, paran-

nusehdotusten teko ja tutki-
musselostuksen kirjoittarninen 

15.00-17.00 Ulkoilua 
17.00-18.00 Paivallinen 
18.00-20.00 Harjoitustyon teko jatkuu 

Perjantai klo 7.00- 8.15 Aarnukahvi 
8 .15- 9.00 Harjoitustoiden selostus (19) 
9.15-10.00 " " 

10.15-11.00 
11 .15-12.00 
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12.00-13 .00 Lounas 
13.00-13.45 Tyosuojelupaneli (20) 
14 .00-14.45 RL:n , SVML:n , RVL:n ja VRT:n 
15 .00-16.00 edustajien alustukset kurs-

siin liittyvista aiheista, 
keskustelua 
loppukeskustelua ja kurssin 
paattaminen. 



3.8.5 Luennointiohjelma 

Kurssi Aihe 
n :o 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 

1 I I 1 I 1 1 1 I 1 1 I 2 2 2 2 2 

2 1 1 1 I I 1 1 1 1 I 1 3 3 3 3 3 

3 I 1 1 1 1 I 1 1 I 1 1 4 4 4 1 1 

4 1 I 1 I 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 

5 1 I 1 I 1 1 1 I 1 1 1 3 3 3 3 3 

Taulukossa on luennoitsija ilmaistu numerolla, joka viittaa alia olevaan luetteloon. 
Tuntiohjelmassa on aiheen numero mainittu suluissa. 

3.8.6 Luennoitsijat 

1 Holmberg, Pirjo 
2 Laaksonen, Matti 
3 Sillanpaa)aakko 
4 Tapanrunen,Tenho 

3.8.7 IC~sinjohtajat 

Kurssi 
n:o 

1 Holmberg, Pirjo 
2 Holmberg, Pirjo 
3 Holmberg, Pirjo 
4 Holmberg, Pirjo 
5 Holmberg, Pirjo 

laak.intavoirnistelija 
insinoori 
diplomi-insinoori 
koneinsinoori 

Hiak.intavoirnistelija 
laak.intavoirnistelija 
laak.intavoirnistelija 
laakintavoirnistelija 
laakintavoirnistelija 

17 18 

2 I 

3 1 

1 1 

2 1 

3 1 

la 

19 20 

1 1 

1 1 

1 r 

1 1 

1 1 

rh slj 
rh yt 
rh slj 

Hy knp 

rh slj 
rh slj 
rh slj 
rh slj 
rh slj 
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3.9 JATKOKURSSI 
TOIMISTOHENKILOKUNNALLE 

3.9.1 Tavoite 

Kurssi on toimistohenkilokunnan tarpeita vastaava muun
nos tyosuojelun jatkokurssista. Siita on poistettu ne jatko
kurssin osat, joista ei ole hyotya toimistotyossa. Sen sijasta 
siina on kasitelty toimistotyon erikoisongelmia laajemmin 
kuin yleisella jatkokurssilla. Muutoin kurssin tavoite on 
sama kuin yleisella jatkokurssilla. 

3.9.2 Osanottajat 

Kurssi on hyodyllinen niille, jotka joutuvat suunnittele
maan toimistotyopaikkoja, -tyomenetelmia, koneita jne. 
tai paattamaan niiden suunnittelusta tai hankinnasta. Tal
laisia henkiloita ovat konttoripaallikot tai muut toimisto
esimiehet, toimistotyon suunnittelijat ja toimistorationa
lisointihenkilokunta. Kurssia suositellaan yleisen jatko
kurssin sijasta toimistotyopaikkojen tyosuojelupaallikoille, 
tyosuojeluvaltuutetuille ja tyosuojeluasiamiehille. 

3.9.3 Opetussisalto 

Kurssin esittely, katsaus toimistotyon tyo
suojelluliseen ongelmakenttaan 
Ergonomian alue ja periaatteet 
Suhde rationalisointiin 
Aistit ja niiden toiminta 
Havainto- ja ohjaustoiminta 
Fyysinen tyo 
Seisomis- ja istumistyo, tyopaikkavoimistelu 
Selka, raajojen tyoasennot 
Elimiston lampovaatimukset 
Tyoilman epapuhtaudet ja ilmastointi 
Melun haittavaikutukset ja torjunta 
Tyopaikan, tyovalineiden ja tyomenetelmien 
suunnittelun yleisia periaatteita 
Tyopaikan valaistus ja varit 

1 h 
1 h 
1 h 
1 h 
1 h 
1 h 
1 h 
1 h 
1 h 
1 h 
1 h 

1 h 
2 h 



Maanantai klo 

Tiistai klo 
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Eraiden toimistokalusteiden ja -tyopaikkojen 
lahempi tarkastelu 
- tuolit 
- kirjoituspoydat , jalkatuet 
- konekirjoittajan tyopaikka 
- reikakorttilavistajan tyopaikka 
- kaukokirjoitin ja tietokonepaate 
- lipuomyyjan tyopaikka 
- junansuorittajan tyopaikka 
- piirustuskonttorit 
- konistot ja arkistot 
- postikonttorit , lahettam6t 
Tyon henkiset kuormitustekijat 
Mittauslaitteiden esittely 

Luentoja 
Mittauslaitteiden kayttoharjoitus 
Harjoitustoiden suorittamisohjeet 
Harjoitustyot 
Harjoitustoiden selostus 

Harjoituksia 

3.9.4 Tuntiohjelma 

10.15-11.00 

11.15-12 .00 
12.00-12.45 
13 .00-13.45 
14.00-14.45 
15 .00-15.4 5 
16.00-16.45 
17.00-18.00 

7.45- 8.15 
8.15- 9 .00 

9.15-10.00 
10.15-11.00 
11.15-12 .00 

12 .00-1 3. 00 

Kurssin avaus ja esittely. Katsaus 
toimistotyon tyosuojelulliseen 
ongelmakenttaan 
Ergonomian alue ja periaatteet 
Lounas 
Suhde rationalisointiin 
Aistit ja niiden toiminta 
Havainto ja ohjaustoiminta 
Fyysinen tyo 
Paivallinen 

Aamukahvi 
Seisomis- ja istumistyo, tyo
paikkavoimistelu 
Selka , raajojen tyoasennot 
Elimiston lampovaatimukset 
Tyoilman epapuhtaudet ja 
ilmastointi 
Lounas 

la 

3 h 

3 h 
1 h 

21 h 
1 h 
1 h 
4 h 
3 h 

9 h 

30 h 

(1} 
(2} 

(3) 
(4) 
(5) 
(6) 

(7) 
(8} 
(9) 

(10} 
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13.00-13.45 Melun haittavaikutukset ja 
torjunta {11) 

14 .00-14.45 Tyopaikan valaistus ja varit {12) 
15.00-15.45 

" 16.00-16.45 Tyopaikan, tyovalineiden ja tyo-
menetelmien suunnittelun yleisia 
periaatteita {13) 

17.00-18.00 Paivallinen 

Keskiviikko klo 7.45- 8.15 Aamukahvi 
8 .15- 9 .00 Eraiden toimistokalusteiden ja 

tyopaikkojen lahempi tarkastelu {14) 
9.15-10.00 

10 .15-11.00 
" 11.15-12.00 Tyon henkiset kuormitustekijat {15) 

12.00-13.00 Lounas 
13 .00-13.45 Tyon henkiset kuormitustekijat jatkuu 
14.00-14.45 

" 1 5 . 00- 15 .4 5 Tyohygienisten mittauslaitteiden 
esittely (16) 

16 .00-16.45 Mittauslaitteiden kayttoharjoitus (17) 
17.00-18 .00 Paivallinen 
18 .00-18.45 Harjoitustoiden suorittamisohjeet (18) 

Torstai klo 7.45- 8.15 Aamukahvi 
8 .30 Liihto linja-autolla harjoitustyo-

kohteisiin. Harjoitustyo {19) 
12.00-13 .00 Louoas 
13.00-17.00 Tulosten analysointi, paranous-

ehdostusten teko ja tutkimus-
selostuksen kirjoittaminen {20) 

17.00-18.00 Paivallinen 

Perjantai klo 7.45- 8.15 Aamukahvi 
8.15-10.45 Harjoitustoiden selostus {21) 

11.00-11.15 Loppukeskustelu ja kurssin 
paattaminen (22) 

11 .15-12.15 Lounas 
12 .30 Liihto linja-autolla Pernioon 



:. 

-47-

3.9.5 Luennointiohjelma 

Kurssi Aihe n :o 

n :o 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ll 12 13 14 15 !6 17 18 19 

I 3 3 3 2 2 2 3 2 2 3 2 3 2 3/1 2/1 2 2/3 3 2/3 
2 3 3 3 2 2 2 3 2 2 3 2 3 2 3/1 211 2 2/3 3 2/3 

Taulukossa on luennoitsija ilmaistu numerolla, joka viittaa alia olevaan luetteloon . 
Tumiohjelmassa on aiheen numero mainittu su luissa. 

3.9.6 Luennoitsijat 

1 Heinanen, Ensio 
2 Laaksonen, Matti 
3 Sillanpaa, Jaakko 

3.9. 7 Kurssinjohtajat 

1 Sillanpaa, Jaakko 
2 Sillanpaa, Jaakko 

paaluottamusmies 
insinoori 
diplomi-insinoori 

diplomi-insinoori 
diplomi-insinoori 

20 

2/3 
2/3 

la 

21 22 

2 2 
3 3 

RVL 
rh yt 
rh slj 

rh slj 
rh slj 
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3.10 ERIKOISKURSSI 
KONEENSUUNNITTELUOILLE 
3~10.1 Tavoite 

Kurssi on tarkoitettu erikoisesti valtionrautateiden koneen
suunnittelijoille . Silla pyritaan antarnaan valikoitu annos 
tyosuojelutietoutta erityisesti konekonstruktoorin tarpei
siin. Kurssin jalkeen osanottajilla on kasitys siita, mita 
vaatimuksia lait, asetukset ja maaraykset asettavat suun
nittelijoille ja tuotteille . Sarnoin heilla on kasitys tarkeim
mista ergonomisista nakokohdista, jotka suunnittelijan 
tulee ottaa huomioon. 

3.10.2 Osanottajat 

Kurssi on hyodyllinen kaikille koneensuunnittelijoille. 

3.10.3 Opetussisalto 

Tyosuojelun ja suunnittelukentan vaikeudet 
Esimerkkeja tehdyista suunnitteluvirheista 
Yleiskatsaus tyosuojeluun liittyvaan lain
saadantoon 
Tyoturvallisuuslaki 
Sosiaali- ja terveysministerion tekniset 
turvallisuusmaaraykset 
Ihmisen mitat ja ulottuvuudet 
Fyysinen tyo ja ihmisen kehittamat voimat 
Informaatioergonomiaa 
Melun haittavaikutukset ja torjunta 
Tarinan haittavaikutukset ja torjunta, esimerkkeja 
Paikallispoistojen suunnittelu ja kokeilu 
Valaistus, varit ja niiden kaytto turvallisuutta 
lisaavana ja tyota helpottavana tekijaoa 
Huollon ja korjauksen helppouden ja turvallisuuden 
hl;lomioon ottarninen suunnittelussa 
Ihmisen lampovaatimukset, vetoilmio 
Tulossa olevat tyosuojelumaaraykset ja tarve 
niiden ennakointiin suunnittelussa 
Luemoja 

1 h 
2 h 

1 h 
1 h 

2 h 
1 h 
2 h 
3 h 
3 h 
3 h 
1 h 

2 h 

1 h 
1 h 

1 h --
25 h 



Maanantai klo 

Tiistai klo 
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3.10.4 Tuntiohjelma 

9 .30-10.00 
10.15-11.00 

11.15- 12 .00 

12.00-13.00 
13.00-13.45 

13.45-14.15 
14 .15-15 .00 

15 .15-16.00 

16.15-17.00 
17.00-18.00 

8.15- 9.00 

9 .15-10.00 

10.15- 11.00 

11.15-12.00 

12 .00-13.00 
13 .00-13.45 
13.45-14.15 
14 .15-15.00 
15 .15-16.00 

16 .00-17.00 
17.00-18.00 

Kurssin avaus ja jarjestaytyminen 
Tyosuojelun ja suunnittelukentan 
vaikeudet 
Esimerkkeja tehdyista suunnittelu
virheista 
Lounas 
Yleiskatsaus tyosuojeluun liittyvaan 
lainsaadantoon 
Kahvitauko 
Tyoturvallisuuslaki suunnittelijalle 
tarkeilta osiltaan 
Sosiaali- ja terveysministerion tekniset 
turvallisuusmaara y kset 

" Paivallinen 

Fyysinen tyo ja ihmisen kehittamat 
voimat 

staattisen tyon haitallisuus ja 
valttaminen suunnittelussa 
seisomis- ja istumistyon vaikeudet 
ja niiden valttaminen 
raajojeo edullisten tyoaseotojen 
huomioiminen suunnittelussa 
nostotyoo vaikeudet ja niiden 
valttamineo 
ihmiseo kehittamat voimat 

Ihmiseo mitat ja ulottuvuudet 
Tyopaikao suunoittelu 
Informaatioergonomiaa 

ihminen-kone-jarjestelroa 
ioformaation vastaanotto 
nayttolaitteiden ergooomisesti oikea 
sijoitus ja suunnittelu 

Lounas 
Informaatioergonomiaa jatkuu 
Kahvitauko 
Informaatioergonomiaa jatkuu 
Esimerkkeja liikkuvassa kalustossa ja 
cyokoneissa havaituista epakohdista 
Ulkoilua 
Paivallinen 

Ia 
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Keskiviikko klo 

Torstai klo 

8 .15- 9.00 
9.15-10.00 

10.15-11.00 
11.15-12 .00 
12.00-13 .00 
13.00-13.45 
13.45-14.15 
14 .15-l,i .OO 
15 .15-16.00 

16 .00-17.00 
17.00-18.00 

8.15- 9.00 

9.15-10.00 
10.15- 11.00 

11.15-12 .00 
12.00-13.00 
13.00-13.45 

13.45-14 .15 
14 .15-15.00 

15.15-16.00 
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Melun haittavaikurukset ja torjunta 

" Tarinan haittavaikutukset ja torjunta 
Lounas 
Esimerkkeja tarinan torjunnasta 
Kahvitauko 
Edellinen jatkuu 
Paikallispoistojen suunnittelu ja 
kokeilu 
Ulkoilua 
Paivallinen 

Valaistus, varit ja niiden kaytto 
turvallisuutta lisaavana ja tyota 
helpottavana tekijana 

" Huollon ja korjauksen helppouden 
ja turvallisuuden huomioon ottaminen 
suunnittelussa 
Ihmisen lampovaatimukset, vetoilmio 
Lounas 
Tyosuojelunakokohtien huornioon 
ottaminen konehankinnoissa 
Kahvitauko 
Tulossa olevat tyosuojelumaaraykset 
ja tarve niiden ennakoinciin 
suunnittelussa 
Loppukeskustelu ja kurssin paattaminen 
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3.11 ERIKOISKURSSI HUONETILO]EN 
SUUNNITIELUOILLE 

3.11.1 Tavoite 

la 

Kurssin suorittaneilla on kasitys siitii, mita vaatimuksia lait, 
asetukset, maaraykset ja suositukset asettavat suunnitteli
jalle ja tuotteelle huonetilojen ja rakennusten suunnitte
lussa. 

3.11.2 Osanottajat 

Kurssi on tarkoitettu rakennusten ja huonetilojen suunnit
teluun osallistuville kuten arkkitehdeille, insinooreille, 
rakennusmestareille, tyontutkijoille jne. 

3.11.3 Opetussisalto 

Tyosuojelun ja suunnittelukentan vaikeudet 1 h 
Esimerkkeja tehdyista suunnitteluvirheista 1 h 
Yleiskatsaus tyosuojeluun liittyvaan lainsaadantoon 1 h 
Tyoturvallisuuslaki 1 h 
Sosiaali- ja terveysrninisterion tekniset rurvallisuus-
maaraykset 2 h 
lhmisen mitat ja ulottuvuudet. Tyopaikan 
suunnittelu 1 h 
Fyysinen tyo ja ihmisen kehittamat voimat 1 h 
Kaluste-ergonomiaa 3 h 
Melua koskevat maaraykset. Melun haittavaikutukset 
ja torjunta 3 h 
Tarinan haittavaikutukset, tarinaa koskevat maaraykset 
ja suositukset, tarinan torjunta 3 h 
lhmisen lampovaatimukset, vetoilmio 2 h 
Tyosuojelunakokohtia rakennusten ja ympariston 
suunnittelussa 1 h 
Valaistus, varit ja niiden kaytto turvallisuutta lisaa-
vana ja tyota helpottavana tekijana 3 h 
Informaatioergomiaa 1 h 
Tyopaikan ilmastoinnista 1 h 
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Huolto- ja puhtaanapitonakokohtien huomioon-
ottaminen suunnittelussa 1 h 
Harjoitustoiden suorittamisohjeet 1 h 

Luemoja 26 h 
Harjoituksia 7 h 

Yhteensa 33 h 

3.11.4 Tuntiohjelma 

Maanantai klo 9.00- 9.15 Kurssin avaus ja jarjestaytyminen 
9. 15- 10.00 Tyosuojelun ja suunnittelukeman 

vaikeudet (1) 
10.15-11.00 Esimerkkeja suunnitteluvirheista (2) 
11.15-12.00 Yleiskatsaus tyosuojeluun 

liittyvaan lainsaadantoon (3) 
12 .00-13 .00 Lounastauko 
13 .00-13.45 Tyoturvallisuuslaki suunnittelijalle 

tarkeilta osiltaan (4) 
13.45-14.15 Kahvitauko 
14 .15-15 .00 Sosiaali- ja terveysministerion 

tekniset turvallisuusmaaraykset (5) 
15.15-16.00 
16.00-17.00 Ulkoilua 
17.00-18.00 Paivallioen 

Tiistai klo 8.15- 9.00 Fyysioeo tyo ja ihmisen kehittamat 
voimat (6) 

staattiseo tyon haitallisuus ja 
valttaminen 
seisornis- ja istumistyon vaikeudet 
ja niiden val.ttamioeo 
raajojen edullisteo tyo-
asentojen huomioooottamioen 
suunnittelussa 
nostotyon vaikeudet ja oiideo 
valttamineo 
ihmisen kehittamat voimat 

9~15-10.00 Ihmisen mitat ja ulottuvuudet (7) 
Tyopaikan suunnittelu 

10.15-11.00 Kaluste-ergonomiaa (8) 
11.15-12.00 
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12.00-13.00 Lounastauko 
13 .00-13.45 Edellinen jatkuu 
13.45-14.15 Kahvitauko 
14.15-15.00 lhmisen lampovaatimukset, 

vetoilmio (9) 
15 .15-16.00 Edellinen jatkuu 
16.00- 17 .00 Ulkoilua 
17.00-18.00 Paivallinen 

Keskiviikko klo 8.15- 9 .00 Melun haittavaikutukset (10) 
Melua koskevat rnaaraykset ja 
suositukset 

9 .15-10.00 Melun torjunta (11) 
10.15-11.00 

" 11.15- 12 .00 Tarinan haittavaikutukset (12) 
Tarinaa koskevat maaraykset ja 
suositukset 

12.00-13 .00 Lounastauko 
13 .00-13.45 Tarinan torjunta (13) 
13.45-14.15 Kahvitauko 
14 .15-15 .00 Edellinen jatkuu 
15 .15-16.00 Tyosuojelunakokohcia rakennusten 

ja ympariston suunnittelussa (14) 
16 .00-17 .00 Ulkoilua 
17 .00-18.00 Paivallinen 

Torstai klo 8.15- 9 .00 Valaistus, varit ja niiden kaytto 
turvallisuutta lisaavana ja tyota 
helpottavana tekijana (15) 

9.15-10.00 Edellinen jatkuu 
10.15-11.00 

" 11.15-12 .00 Informaacioergonomiaa (16) 
12 .00-13 .00 Lounastauko 
13 .00-13 .45 Tyopaikan ilmastosta (17) 
13.45-14.15 Kahvitauko 
14 .15-15.00 Huolto- ja puhtaanapitonako-

kohcien huomioonottamisesta 
rakennusten suunnittelussa (18) 

15 .15-16.00 Harjoitustyon suorittamisohjeet (19) 
16.00-17 .00 Ulkoilua 
17 .00-18 .00 Paivallinen 



1a 

Perjantai klo 
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8.15-12 .00 Ryhmaharjoitustyo 
12.00-13.00 Lounastauko 
13 .00-14 .30 Tyoselostuksen laadinta 
14.30-16.00 Ryhmatoiden selostus 
16 .15-17.00 Loppukeskustelu 

ja kurssin paattaminen 

(20) 

(21) 
(22) 
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3 .11. 5 Luennointiohjelma 

Kurssi Aihe n:o 

n :o I 2 3 4 5 6 7 8 9 10 II 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 

I 4 4 4 4 4 1 I I 4 4 3 4 3 4 4 2 4 2 2 214 214 2/4 

Taulukossa on luennoitsija ilmaistu numerolla , joka viittaa alia olevaan luetteloon. 
Tumiohjelmassa on aiheen numero mainittu sului ssa. 

3.11.6 Luennoitsijat 

1 Holmberg, Pirjo 
2 Laaksonen, Matti 
3 Ruokolahti, Bjorn 
4 Sillanpaa,Jaakko 

3 .11. 7 Kurssinjohtaja 

Kurssi 
n:o 

1 Sillanpaa,Jaakko 

laak.intavoimistelija 
insinoori 
diplomi-insinoori 
diplomi-insinoori 

diplomi-insinoori 

rh slj 
rh yt 

Ins.tsto . DB-tekno 
rh slj 

rh slj 
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3.12 MELUN )A TARINAN MITTAUSKURSSI 

3.12.1 Tavoite 

Kurssin jalkeen osanottajat tuntevat jaljempana kohdassa 
3.12 . 3 mainitun melun ja tarinan mittauskaluston ja osaa
vat kayttaa sita melun ja tarinan rnittaamiseen. Lisaksi 
kurssin suorittaneet tuntevat melua ja tarinaa koskevat 
maaraykset ja suositukset ja osaavat arvostella tyopaikan 
melu- ja tarinaolosuhteita. 

3.12.2 Osanottajat 

Kurssia suositellaan henkiloille, jotka tehtavassaan joutuvat 
kartoittamaan tai tarkkailemaan tyopaikkojen melu- ja 
tarinaolosuhteita eivatka voi saada riittavasti asiantuntevaa 
mittausapua. 

3.12.3 Opetussisalto 

Melun mittaaminen ja tulosten arvostelu 2 h 

Tarinan mittaaminen ja tulosten arvostelu 1 h 

Laskuharjoituksia melusta 2 h 
- aanilahteiden yhteisvaikutus 
- A-aanitason laskeminen 
- samanarvoisen mel.utason laskeminen 

Melun ja tarinan mittauslaitteiden esittely 2 h 
melun ja tarinan mittauslaitteisto 
Briiel & Kjaer 3 511 
yleistarinamittari Briiel & Kjaer 1621 
kiihtyvyysanturien kalibrointilaite 
Briiel & Kjaer 4291 

- instrumentointinauhuri Briiel & Kjaer 7003 
- tasopiirturi Briiel & Kjaer 2305 

· Briiel & Kjaer 2 306 

Harjoitustoiden suorittamisohjeet 1 h 

Melunmittausharjoituksia 
- melun tilastollinen mittaus 



Keskiviikko klo 

Torstai klo 

t Perjantai klo 
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- oktaavianalyysit 
- nauhoittaminen ja analyysit nauhoitetusta melusta 
- meluannostusmittaus 

Tarinan mittaushacjoituksia 
- tarinan nauhoirus 
- tarinan mittaaminen yleistarinamittarilla 
- tarinan mittaaminen melumittarilla 

3.12.4 Tuntiohjelma 
9.00- 9.15 Kurssin avaus ja esittaytymioen 
9.15-10.00 Melun mittaaminen ja tulosten 

arvostelu 
10.15-11.00 " 11.15-12.00 Tarioan mittaaminen ja rulosten 

arvostelu 
12 .00-13 .00 I..ounas 
13.00-13.45 Laskuharjoituksia melusta 
14 .00-14.45 
14.45-15.15 Kahvi 
15.15-16.00 Melun ja tarinan mittauslaitteiden 

esittely 
16.15-17.00 " 
17.00-18.00 Paivallinen 

8.15- 9.00 Harjoitustoiden suorittacnisohjeet 
9 .00-12.00 Melun ja tarinan mittaus-

harjoituksia 
Ryhmat vuorottelevat laitteiden 
kaytossa 

12.00-13.00 I..ounas 
13 .00-17.00 Mittausharjoitukset jatkuvat 

8.15-11.00 Mittausharjoitukset jatkuvat 
11.15-12 .00 Mittaustulosten analysoinci ja 

raponin laadinta 
12.00-13.00 I..ounas 
13.00-13.45 Mittaustulosten analysointi jatkuu 
14 .00-15.45 Hacjoitustoiden selostus 
16.00-16.45 I..oppukeskustelu 

1a 

(1) 

(2) 

(3) 

(4) 

(5) 

(6) 

(7) 

(8) 

(9) 
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3.12.5 Luennointiohjelma 

Kurssi Aihe n:o 
n :o I 2 3 4 5 6 7 8 

I 3 3 3 2/3 1/2/3 3 1/2/3 1/2/3 

Taulukossa on luennoitsija ilmaistu numerolla, joka viittaa alia olevaan luetteloon. 
Tumiohjelmassa on aiheen numero mainittu suluissa. 

3.12.6 Luennoitsijat 

1 Laaksonen, Matti 
2 Raunu, Paavo 
3 Sillanpaa,Jaakko 

3.12. 7 Kurssinjohtaja 

Kurssi 
n :o 

1 Sillanpaa,Jaakko 

insinoori 
fil.maisteri 
diplomi-insinoori 

di plomi-insinoori 

9 

3 

rh yt 
rh slj 
rh slj 

rh slj 
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3.13 ILMANEPAPUHTAUKSIEN 
MITT AUSKURSSI 

3.13.1 Tavoite 

la 

Kurssin suorittaneet tuntevat VR:n ilmanepapuhtauksien 
mittaus- ja naytteenottolaitteiston ja osaavat suorittaa silla 
ilmanepapuhtausmittauksia ja ottaa ilmanaytteita. Samoin 
he osaavat arvostella tyopaikan ilmasto-olosuhteita mittaus
ja analyysitulosten seka voimassa olevien maiitaysten avulla. 

3.13.2 Osanottajat 
' 

Kurssia suositellaan henkiloille , jotka tehtavassaan joutuvat 
seuraamaan tyopaikkojen ilmasto-olosuhteita eivatka vot 
saada riittavasti patevaa ulkopuolista mittausapua. 

3 .13. 3 Opetussisalto 

Ilman epapuhtauksien mittausperiaatteet 2 h 
suoraanosoittavat mittauslaitteet 
naytteenottolaitteet 
soveltuvuus erilaisiin mittauksiin 
naytteiden analysointi 

Mittaus- ja naytteenottolaitteiden esittely 2 h 
Laitteiden kalibrointi- ja mittauskuntoon-
laittoharjoitus 2 h 
Mittaustulosten arvostelu ja kasittely 1 h 
Laskuharjoituksia 1 h 
Ilmanvaihtomaarien mittaaminen 
Laite-esittely 1 h 
Ilmanvaihtomaarien mittausharjoims 1 h 
Harjoitustoiden suorittamisohjeet 1 h 
Ilman epapuhtauksien mittausharjoitus 8 h 
Poytakirjan laadinta mittauksista 2 h 
Mittausharjoitusten ja saatujen tulosten tarkastdu. 2 h 
Todistusten jako 

23 h 
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3.13.4 Tuntiohjelma 
Maanantai klo 9.00- 9.15 Kurssin avaus ja esitrii.ytyminen 

9 .15-10.00 Ilman epapuhtauksien mittaus-
menetelmat ja niiden soveltuvuus 
erilaisiin mittauksiin (1) 

10.15-11.00 - suoraan osoittavat mittalaitteet 
- naytteenottolaitteet 
- laitteiden soveltuvuus eri 

mittauksiin 
- naytteiden analysointi 

11.15-12.00 Mittaus- ja naytteenottolaitteiden 
esittely (2) 

12.00-13.00 Lounas 
13 .00-13.45 Mittaus- ja naytteenottolaitteiden 

esittely jatkuu (3) 
14 .00-14.45 Laitteiden kalibrointi- ja mittaus-

kuntoon laittoharjoitus (4) 
15 .00-15.45 
16.00-17 .00 Ulkoilua 
17 .00-18.00 Paivallinen 
18.00-18.45 Harjoitustoiden suorittamisohjeet (5) 

Tiistai klo 8 .00- 8.30 Siirtyminen harjoitustyopaikalle (6) 
8.30-12 .00 Mittaus- ja naytteenottoharjoituksia 

12 .00-13 .00 Lounas 
13 .00-16.00 Mittaus- ja naytteenottoharjoituksia 
16.00-16.30 Paluu harjoitustyopaikalta 
17 .00-18.00 Paivillinen 

Keskiviikko klo 8.15- 9 .00 Mittaustulosten arvostelu ja 
kasittely (7) 

9.15-10.00 Laskuharjoituksia 
10.15-11.00 Ilmanvaihtomaarien mittaaminen. 

Laite-esittely (8) 
11.15-12.00 Ilmanvaih tomaarien mittaus-

harjoitus (9) 
12 .00-13.00 Lounas 
13 .00-13.45 Poytakirjojen laadinta 

mittauksista (10) J 

14.00-14.45 .. .. 
15.15-16.00 Mittausharjoitusten ja saatujen 

tulosten tarkastelu (11) 
16.15-17.00 .. .. 

Loppukeskustelu ja 
kurssin paattaminen 
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3.13. 5 Luennointiohjelma 

Kurssi 
n :o I 2 3 

I 2 112/3 1/2/3 

3.13.6 Luennoitsijat 

1 Laaksonen, Matti 
2 Raunu, Paavo 
3 Sillanpaa, Jaakko 

3.13. 7 Kurssinjohtaja 

Kurssi 
n:o 

1 Raunu, Paavo 

Aihe n:o 

4 ) 6 

1/2/3 3 11213 

insinoori 
ftl.maisteri 
diplomi-insinoori 

fil.maisteri 

7 8 9 10 

2 3 1/2/3 2/3 

la 

11 

2 

rh yt 
rh slj 
rh slj 

rh slj 
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3.14 LAMPOTILAN MITIAUSKURSSI 

3.14.1 Tavoite 

Kurssin kayneet osaavat suorittaa ilman lampotilan, sateily
lampotilan, pintalampotilan, ilman liikkeen ja ilman suh
teellisen kosteuden mittauksia VR:n mittauslaitteilla. Li
saksi he osaavat suorittaa mittauslaitteiden kunnon tar
kastuksen ja saadon ja osaavat arvioida tyopaikan lampo
olosuhteita ja cyossa esiintyvaa lamporasitusta olemassa 
olevien suositusten valossa. 

3.14.2 Osanottajat 

Kurssia suositellaan kaikille , jotka tehtavassaan joutuvat 
suorittamaan tyopaikkojen lampoolosuhdeselvityksia. Vuo
den 1977 kurssi on varattu kokonaan liikenneosaston 
henkilokunnalle . 

3.14. 3 Opetussisalto 

Lamporasituksen arvostelussa kaytettavat indeksit 
ja suositukset 1 h 
Lamporasituksen mittaamisessa kaytettavien 
mittauslaitteiden esittely 1 h 
Mittauslaitteiden kunnon tarkastaminen ja 
niiden saato 1 h 
Mittausvalineisiin tutustuminen 1 h 
Mittausvalineiden saatoharjoituksia 1 h 
Mittausten suorittaminen ja tulosten kasittely. 
Harjoitustoiden suorittamisohjeet 1 h 

Luentoja 6 h 
Lampoolosuhteiden mittausharjoituksia 8 h 

14 h 
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3.14.4 Tuntiohjelma 
Maanantai klo 9.00- 9.30 Kurssin avaus ja esittaytymineo 

9.30-10.15 Lamporasituksen arvostelussa 
kaytettavat indeksit ja suositukset (1) 

10.30-11.15 Lamporasituksen mittaamisessa 
kaytettavien mittausvalineiden 
esittely (2) 

11.30-12.15 Mittauslaitteiden kunnon tar-
kastamioen ja niiden saato (3) 

12 .15-13.15 Louoas 
13.15-14.00 Mittausvalineisiin tutustuminen (4) 
14 .00-14.30 Kahvitauko 
14.30-15.15 Mittausvalineiden saatoharjoituksia (5) 
15.30-16.15 Mittausten suorittarninen ja 

Tulosten kasittely. Harjoitus-
toiden suorittamisohjeet (6) 

16.15-17.00 Ulkoilua 
17.00-18.00 Paivallinen 

Tiistai klo 8 .30-12 .00 Lampoolosuhteiden mittaus-
harjoituksia (7) 

12 .00-13.00 Lounas 
13.00-14.30 Mittausharjoitus jatkuu 
14.30-15 .00 Kahvitauko 
15.00-16.00 Mittauskenomusten laatiminen 
16.00-17.00 Loppukeskustelu ja 

kurssio paattaminen 
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3 .14. 5 Luennointiohjelma 

Kurssi Aihe n:o 
n :o I 2 3 4 5 6 7 

I 2 1 2 1/2 1 /2 2 112 

Taulukossa on luennoitsija ilmaistu numerolla , joka viittaa alia olevaan luetteloon . 
Tuntiohjelmassa on aiheen numero mainirru suluissa . 

3.14.6 Luennoitsijat 

1 Laaksonen, Matti 
2 Sillanpaa,Jaakko 

3.14. 7 Kurssinjohtaja 

Kurssi 
n:o 

1 Sillanpaa,Jaakko 

insinoori 
diplomi-insinoori 

diplomi-insinoori 

rh yt 
rh slj 

rh slj 

TUPAKOINTI EI OLE OMA ASIASI,JOS SE VAHENTAA 
VIIHTYVYYTTA TYOPAIKALLA 
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Vuoden 1977 
tyosuojeluaiheet 

4.1 YLEISTA 

Ia 

Vuodelle 1977 on valittu kuusi tyosuojeluaihetta. Aiheet 
on valittu siten, etta ne ovat tarkeita, ajankohtaisia ja mah
dollisimman laajaa tyontekijapiiria koskettavia. SamaHa on 
kuitenkin valtetty ottamasta jo aiemmin cyosuojeluaiheina 
olleita aiheita toistamiseen tyosuojeluaiheiksi. Kaikki vali
tut aiheet tahtaavat tyopaikkojen turvallisuuden, terveelli
syyden ja viihtyisyyden parantamiseen. 

Valitut aiheet ovat tyosuojeluaiheina vuorotellen kahden 
kuukauden jaksoina vuoden alusta lukien. Tarkoituksena 
on, etta tyosuojeluhenkilosto normaalien tehtaviensa lisaksi 
tana aikana kiinnittiiii ericyista huomiota kulloinkin ajan
kohtaisena olevaan tyosuojeluaiheeseen. Myos cyonjohdon 
ja itsekunkin tyontekijan tulisi omalta osaltaan kiinnittaa 
huomiota cyosuojeluaiheena olevaan asiaan. Tassa mielessa 
on osastojen kanssa sovittu kuhunkin tyosuojeluaiheeseen 
liittyvasta toiminnasta tyopaikoilla. Tama toiminta samoin 
kuin siihen liittyva painotuote- ym. materiaali on esitetty 
jaljempana kuhunkin tyosuojeluaiheeseen liittyvan kirjoi
tuksen yhteydessa. Nama kirjoitukset monistetaan 1.000 
kpl:n painoksina ja toimitetaan tyopaikkojen ja tyopistei
den ilmoitustauluille kiinnitettiiviksi. Lisaksi tyosuojelu
aiheista ja niihin liittyvista kysymyksista tullaan tiedotta
maan Rautatieuutisiin ja rautatielaisjarjestojen lehtiin kir
joitettavien artikkeleiden muodossa. 

4.2. TAMMI-HELMIKUUN TYOSUO]ELUAIHE: 

ALKOHOLIONGELMAT TYOPAIKALLA 

Alkoholin osuutta tyotapaturmiin ei monestakaan syysta 
ole selvitetty. Sen osuudesta antavat kuitenkin viitteita lii
kenneonnettomuudet, joissa varsinkin vakavien onnetto-
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muuksien kysymyksessa ollen alkoholin osuus on melko 
tarkoin selvitetty. Silla on viime vuosina ollut osuutta n. 25 
prosenttiin kuolemaan johtaneista ja n . 15 prosenttiin 
loukkaantumiseen johtaneista liikennevahingoista. Tutkit
taessa alkoholin vaikutusta onnettomuusalttiuteen liiken
teessa on todettu, etta onnettomuusriski alkaa selvasti suu
rentua veren alkoholipitoisuuden noustessa yli 0,3 pro
millen. Veren alkoholin ollessa 1, 5 promillea on riski jo yli 
50 kertainen. Ilmeisesti alkoholin tapaturma-alttiutta lisaa
va vaikutus on samaa luokkaa monissa rautatietehtavissa. 

Paitsi turvallisuuskysymys on tyomaajuopottelu myos yleis
ta tyoviihtyvyytta alentava tekija. Viime syksyna valmis
tunut alle vuoden palveluksessa olleiden viihtyvyystutkimus 
osoitti, etta 20% VR:n uusista tyontekijoista kokee esiin
tyvan tyomaajuopottelun selvasti tyoviihtyvyytta alenta
vaksi tekijaksi . Lisaksi 20% arvelee sen huonontavan tyo
viihtyvyytta jonkin verran. 

Tyomaajuopottelun vahentamiseksi: 
- Ala katso valinpitamattomana alkoholia vaarin kayna

vaa tyotoveriasi. Asiantuntijoiden mukaan sellainen on 
vaaraa menettelya, joka pahentaa vain tilannetta. Kysy 
hanelta, mika on vialla kun han juo. Kehoita banta 
hakeutumaan hoitoon. 
Kerro asiasta tyosuojeluvaltuutetulle ja tyonjohdolle. 
Asiantuntijoiden mukaan on alkoholin vaarinkayttajan 
itsensa kannalta parempi, etta asiaan puututaan riitta
van tiukasti ajoissa kuin, etta vaaran solidaarisuuden 
takia annetaan tilanteen kehittya niin pitkalle, etta se 
ei ole enaa korjattavissa. 

Tyopaikoilla tapahtuvaa toimintaa: 
Paihdeongelmaisten hoitoonohjaus kaynnistyy tyopaikoilla 
rautatiehallituksen ja rautatielaisjarjestojen sopimalla ta
valla, jossa tyosuojeluhenkilostolla on keskeinen tehtava. 

Tyosuojelupaallikoitten ja -valtuutettujen seka yhteyshen
kiloiden kayttoon seka tyopaikkojen ilmoitustauluille kiin
nitettavaksi toimitetaan 1.000 kpl sosiaalihallituksen toi
mittamaa kirjasta ''Paihdehuollon palveluopas''. 
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4.3 MAALIS-HUHTIKUUN TYOSUO}ELUAIHE: 

TYOMATKATURV ALLISUUS 

Tyomatkatapaturmat ovat nousseet merkittavaksi tyotapa
turmien ryhmaksi . Varsinkin kuolemaan johtaneiden ja 
vakavien tyotapaturmien ryhmassa niiden maara on samaa 
luokkaa kuin tyopaikalla sattuneiden tapaturmien maara. 
Esirnerkiksi vuosina 1974 ja 1975 muodostivat tyomatka
tapaturmat 44 % ja 51 % kaikista maassamme sattuneista 
kuolemaan johtaneista tyotapaturmista. Rautateilla vas
taavat luvut olivat 50 % ja 40%. Kun ottaa huomioon, etta 
tyomatkoihin kaytetty aika on n. 5-10% tyoajasta, 
voidaan todeta, etta ryomatkoihin kaytetty aika on tyopai
van vaarallisinta aikaa. 

Ajoneuvoilla liikuttaessa sattuneet tyotapaturmat ovat 
enimmakseen liikenneonnettomuuksia. Jalkaisin liikuttaes
sa sattuneista tyomatkatapaturmista n. 85% on liukastu
misia. Keskimaarin on tyomatkalla sattunut tapaturrna vaa
tinut yli 2 kenaa enemman menetetryja tyopaivia kuin tyo
paikalla sattunut tapaturma. Tyomatkatapaturmat ovat siis 
keskimaarin vakavampia kuin tyopaikalla sattuneet tapa
turmat. 

Tyomatkatapaturmien vahentamiseksi: 
Kiinnita huomiota tyopaikkaasi ymparoivien kulkuvay
lien turvallisuuteen . Tee aloite havaitsemiesi epakoh
tien korjaarniseksi. Liikennemerkki, nopeusrajoitus, 
suojatie, parempi valaistus, liikennevilineiden aika
taulujarjestelyt tms. saattavat lisata ryomatkaturvalli
suutta. 
Kiinnita huomiota ryomatkalla kayttamiesi kulkuvali
neiden ja vatusteiden kuntoon ja laatuun. Heijastimet, 
vaaleat vaatteet ja valaisin vahentavat pimeassa kulki
jan onnettomuusriskia. Tukevat karkeapohjaiset jalki
neet vahentii.vat liukastumisvaaraa. 

- Tarkista liikenneasenteitasi . Tunne liikennesaannot. 
Jalankulkijana kayta tien vasenta laitaa. 

Tyopaikoilla tapahtuvaa toimintaa: 
Maalis-huhtikuun aikana tyopaikoilla naytetaan Liikenne
turvan valmistamaa diasarjaa "Tyomatkaturvallisuus". 
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Kuhunkin liikenne- ja ratapiiriin toimitetaan yhteinen dia
sarja, jonka esittaminen tapahtuu piirien tyosuojelupaalli
koiden laaciman ohjelman mukaisesti. Konepajoilla dia
sarjaa naytetaan koneosaston ja konepajojen tyosuojelu
paiillikoiden laatiman ohjelman mukaisesti. 

Tyopaikoille toimitetaan aloitelomakkeita, joilla tyonteki
jat voivat tehda aloitteita tyomatkaturvallisuuden lisaiimi
seksi. Tyosuojelutoimikunta kasittelee aloitteet. 
Tyopaikoille toirnitetaan Liikenneturvan valmistarnia lii
kenneasenteita muokkaavia julisteita. 

4.4. TOUKO-KESAKUUN TYOSUO]ELUAlliE 

RATA-ALUEILLA TYOSKENTELEVIEN 
TURV ALLISUUS 

Rata-alue on vaarallinen tyopaikka. Tasta kenovat VR:n 
tapaturmatilastot, joiden mukaan viimeisten 15 vuoden 
aikana tyopaikalla sattuneista kuolemaan johtaneista tyo
tapaturmista 77 % on sattunut rata-alueella. Muutenkin 
rata-alueilla sattuvat tapaturrnat ovat keskimiliaista vai
kearnpia. 

Vaaraa voidaan vahentaa mm: 
- perusteellisella tyonopetuksella 
- nakyvalla ja tarkoituksenmukaisella vaatetuksella 
- esteiden nakyvaksi tekemisella ja loitontarnisella 
- rurvallisilla kulkuteilla 
- jarjescyksella ja siisteydella 

riittavalla valaistuksella 
- kaluston rakenteellisilla parannuksilla 
- tyomenetelmia kehittamalla 

Naita ja muitakin keinoja kayttaen pyritaan radalla tyos
kentelevien turvallisuutta jatkuvasti parantamaan. Monet 
toimenpiteet vaativat kuitenkin runsaasti aikaa ja rahaa. 

Taman kenaisen kampanjan aikana tullaan tyopaikoilla 
suorittamaan seuraavia toimenpiteita: 

- Raideopastimet etupintaa lukuunottarnatta maalataan 
keltaisiksi niiden havaittavuuden parantarniseksi. 
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- VaihteenkiHintolaitteet, kytkinkotelot ym. ratapihalla 
olevat matalat esteet tehdaan nakyviksi maalaamalla 
ne keltaisiksi. (Ei koske vaihdelimppuja.) 

- Opastin ym. pylvaat, jotka sijaitsevat lahempana kuin 
2,5 m:n paassa raiteen keskilinjasta, tehdaan nakyvam
miksi maalaamalla ne keltaisiksi n. 3 m:n korkeudelle 
maanpinnasta. Maalaustyot suoritetaan rataosaston 
toimesta. 

- Ratapihoilta kerataan pois sinne kettyneet asiaankuulu
mattomat esineet kuten sepelikokoa suuremmat kivet, 
jarrupalat, vaunun pylvaat, polkyt, vaunuista tippuneet 
tavarat jne. 
Tyo suoritetaan liikenne- ja rataosaston yhteiscyona. 

- Vaunuihin kiinnitetaan konepajoilla ja vaunukorjaa
moilla 1.4.-31.10. valisena aikana 10.000 kpl tarroja, 
jotka kieltavat vaunujen siirron kadensijoista ja astimis
ta vetaen tai cyontaen. 

- Vaunujen oikeaan siittotapaan omilla lastaus- ja pur
kauspaikoilla kiinnitetaan huomiota. Tavara-asemille 
jaetaan julisteita, jotka kieltavat vaunujen siirtamisen 
astimista tai kadensijoista. Trukkeihin ynna muihin 
vaunuja vaurioittavaan siittoon mahdollisesti kaytetta
viin cyokoneisiin kiinnitetaan tanoja, jotka kieltavat 
vaunun siirron kadensijasta tai astimesta. Sivuraide
asiakkaitten valistaminen siirretaan syys-lokakuun tyo
suojeluaiheen merkeissa suoritettavan kaynnin yhtey
dessa tapahtuvaksi (ks. syys-lokakuu). 

- Rataosaston radalla cyoskenteleville tyontekijoille jae
taan 1.000 kpl keltaista mainoslakkia, jossa kummalla
kin sivulla teksti "Viisas varoo". 



la -70-

4.5 HEINA-ELOKUUN TYOSUO}ELUAllJE: 

OMAKOHTAINEN TYOSUO]ELUTOIMINTA 

Tampereen yliopistossa valmistui v. 1975 kyselytutkimus 
eri tekijoiden vaikutuksesta tyoturvallisuuteen. Arvioitsi
joina kaytettiin tyonantaja-, toimihenkilo- ja tyontekija
jarjestoja edustavia ryhmia. Tutkimus antoi seuraavat 
tulokset: 

STK STTK SAK KAIKKI, 
Turvallisuuden ottaminen huomi· 
oon koneita ja tyotemenetelmia 
suunniteltaessa 4 . 18 

2 Jokaisen tyontekijan henkilokoh· 
tainen vastuuntunto 3.95 

3 Tyonantajan m yo nteinen suhtau· 
tuminen tyoturvallisuuteen 3. 7 3 

4 Tyontekijoiden toimeliaisuus tyo-
suojelukysymy ksissa 3.52 

5 Koulucuswiminta (tyonopastus se-
ka myos ulkopuo linen kurssitoi· 
minta) 3. 56 

6 Tyonjohtajien esimerkki ja valppa· 
us cyosuojelukysymyksissa 3.83 

7 Tyonamajan suo rittama valvonta 3.41 
8 Tyontekijan vastuu perheestaan ja 

kod istaan 2. 88 
9 Tyoturvallisuustoimikunnat 3.05 

10 Erilaiset tyoturvallisuusmaaraykset 2.93 
11 Erilaiset varoituskilvet 2. 72 
12 Valtion suorittama tyosuole lun val-

vonta (ammattientarkastus) 2. 98 
13 Tapaturman pelko 2.75 
14 Vapaaehroinen tyopaikkojen tar-

kastus ja miuaustoiminta (esim. 
Tyoterveyslaitos seka Tyosuojelu 
r. y: n suorittamana) 2.85 

15 Tyoturvallisuuskampanjac (seka 
yrityskohtaisia etta alueellisesti suo-
ritettuina) 2.65 

16 Julisteet ja iskulauseet 2.34 
17 Turvallisuuskilpai lut 2. 23 

4 .32 4.03 

3.90 3.70 

3 .82 3.63 

3.75 3.47 

3.77 3.32 

3.62 3.04 
3.49 3.01 

3. 18 3.33 
3.08 2.99 
2.98 3. 16 
2 .95 2.98 

2.86 2.94 
2.94 2.85 

2.83 2.81 

1.73 2.58 
2.51 2.27 
2.38 2.05 

4 . 16 

3.82 

3.71 

3. 57 

3. 52 

3.40 
3.25 

3. 18 
3.03 
3.05 
2.91 

2.90 
2.85 

2.83 

2.64 
2.36 
2.20 

Kuten tuloksista kay ilmi ovat tyontekijoiden vastuuntunto 
ja toimeliaisuus tyosuojelukysymyksissii tiirkeimpia tyotur
vallisuuteen vaikuttavia tekijoita. Samoin tyonantajan 
myonteinen suhtauruminen tyosuojeluun sekii tyonjohdon 
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esimerkki ja valppaus tyosuojelukysymyksissa. ltseasiassa 
myos tiirkeimmaksi vaikuttajaksi arvioitu turvallisuuden 
huomioon ottaminen koneita ja tyomenetelmiii suunnitel
taessa on pohjimmaltaan riippuvainen tyonantajan ja 
cyonjohdon suhtautumisesta tyosuojeluun. 

Edellii mainitun perusteella voidaan todeta, etta hyviin 
tuloksiin paaseminen tyosuojelussa edellyttiia kaikkien 
cyopaikan organisaatioon kuuluvien omakohtaista positii
vista myotavaikuttamista. 

Heina-elokuun aikana tullaan tyopaikoille toirnittamaan 
3.000 kpl tyonjohdolle tarkoitettuja ja 15 .000 kpl cyon
tekijoille tarkoitettuja taitelehtisia, joiden avulla itsekukin 
voi testata ja tarkistaa tyosuojeluasenteitaan. 

4.6 SYYS-LOKAKUUN TYOSUO]ELUAIHE: 

JAlUESTYS )A SIISTEYS TYOPAIKALLA 

Valtion ty6terveys- ja tyoturvallisuusasiain neuvottelukun
nan syksyllii 1975 valmisruneesta tyoolosuhdeselvityksesta, 
johon vastasi mm. yli 2 000 rautatielaista, kiivi ilrni, etta 
tyoympariston likaisuus on neljanneksi eniten hairitseva 
tyoolosuhdetekija rautateilla. 20,4% vastanneista ilmoitti 
sen hairitseviin paljon tai erittain paljon. VR:n ruotanto
Jaitoksissa ty6ympii.rist6n likaisuus koettiin selvasti pahim
maksi epakohdaksi. 42,5% vastanneista ilmoitti sen hairit
sevan paljon tai erittain paljon. 

Epajarjestys ja likaisuus ei kuitenkaan ole pelkkii viihcyvyys
tekija. Se lisaa tapaturman vaaraa ja on todettu syyksi vaka
viinkin tapaturmiin. Se on myos haittatekija, jota ei 
milliiiin kenatoimenpiteella pystyta pysyvasti poistamaan. 
Se vaatii jatkuvaa huolenpitoa ja aika-ajoin suoritettavia 
perusteellisempia toirnenpiteita. 

Jarjestyksen sailyttiimiseksi: 

Nimeii paikka kaikelle. 
Pane kaikki paikalleen. 
Tyon suoritettuasi korjaa jalkesi . Ala jatii mitaan loju
maan lattialle tai kulkuteille. 
Puhdista ja jarjesta tyopaikkasi perusteellisesti vii.hin
tain kerran vuodessa. 
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Tyopaikoilla tapahtuvaa toimintaa: 

- Tyopaikoilla kiinnitetaan huomiota puhtauteen ja jar
jestykseen. 
Ratapihat puhdistetaan talvikuntoon liikenne- ja rata
osaston toimesta. 
Sivuraideasiakkaiden lastausalueille suoritetaan liiken
neosaston tyosuojelu- ja markkinointihenkiloston toi
mesta kiiynteja, joiden yhteydessa kiinnitetaan huornio
ta raidevalin ja kulkuteiden puhtauteen ja kuntoon sa
main kuin siihen, ettei tavaroita tai muita esteita ole 
sijoitettu liian lii.helle raidetta. Asiakkaita informoidaan 
paitsi suullisesti myos jakamalla taitelehtea ja julistetta, 
jotka kenovat siita minkalaisessa kunnossa paikat toi
vottaisiin rautatielaisten turvallisuuden kannalta pidet
tii.van . 

Saman kaynnin yhteydessa uudistetaan myos kahden 
vuoden takainen vaunujen oikeata siinotapaa koskeva 
asiakkaitten informointi. Suullisten ohjeitten lisii.ksi 
asiakkaille jaetaan tii.sta asiasta kenovaa taitelehteii., 
kahta seinajulistetta ja trukkeihin ym. kiinnitettavia 
tarroja. 

4. 7 MARRAS-JOULUKUUN TYOSUO]ELUAlliE: 

V AARALLISET AINEET TYOP AIKALLA 

Vaaralliset kemialliset aineet ovat muodostuneet huomatta
vaksi haittatekijaksi monilia VR:n tyopaikoilla. Taman ker
too valtion tyoterveys- ja tyoturvallisuusasiain neuvottelu
kunnan tekema kyselytutkimus, jonka .rnUkaan 15,6% ky
selyyn vastanneista rautatielaisista piti tyopaikallaan esiin
tyvia vaarallisia kaasuja ja savuja paljon tai erittain paljon 
hii.iritsevii.na haittatekijii.na. Samanlaisena koki 4,5% vas
tanneista tyopaikallaan esiintyvat hapot, emii.kset ja liuotti
met. Vaarallisten aineiden lisaantyneet rautatiekuljetukset 
ja niihin liittyva vuoto- ja sii.rkymisriski ovat myos huoles
tuttaneet rautatielaisia varsinkin. kun tieto oikeista toimen
piteista vaurion sattuessa on ollut niukkaa ja suppeisiin pii
reihin rajoittunutta. 
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Kemiallisten aineiden aiheuttamien vaarojen 
vahentamiseksi: 

la 

Kunkin tyontekijan tulee olla tietoinen niihin aineisiin 
liittyvista vaaratekijoista, joiden kanssa han tyossaan 
joutuu tekemisiin. 
Kullakin tyontekijilla rulee olla kaytettavissaan asian
mukaiset suojavalineet. 
Tyopaikalla tulee olla tarvittavat ensiaputarvikkeet. 
Kunkin ty6ntekijan tulee tun tea oikeat ensiaputoimen
piteet kii.yttamiensa kemiallisten aineiden aiheuttamissa 
tapaturmissa seka ensiapuvalineiden sijaintipaikka. 

- Tyonjohdon on tiedettava oikea menettelytapa vaurion 
sattuessa. 

- Tyontekijoilla tulee olla ohjeet siita, miten tulee mene
tella em. tapauksessa. 

Suoritettavia toimenpiteita: 

Liikennealueitten ja varikoitten tyosuojelupaallikoille ja 
valtuutetuille jarjestetaan vaarallisten aineitten kulje
tuksia kasitteleva koulutustilaisuus (ks. kohta 2 .14). 
Tyopaikoille kuten varastoihin, varikoille, konepajoille , 
vetureihin jne jaetaan vaarallisten aineiden ohjekonteja 
(V AO) tarpeen mukaan. Koneista kay ilmi rom. vaaran 
laatu, sopivat suojavalineet ja oikeat ensiapu ym. toi
menpiteet vahingon sattuessa. Kontia painetaan A5 ko
koisena reikakansioon kerattavaksi ja A4 kokoisena sei
nii.ii.n kiinnitettavaksi. 
Tyopaikoille jaetaan 3 000 kpl A7 kokoista taskukon
tia, josta ilmenevat vaunuissa ja pakkauksissa kii.ytetta
vat varoitusmerkinnat. 
Tyopaikoille jaetaan 3 000 kpl A 7 kokoista taskukorttia, 
jossa on ns. "turvallisuustimantti" kii.yttoohjeineen. 
Tyopaikoille jaetaan 3 000 kpl A 7 kokoista taskukorttia 
"Halytys aanimerkit" . 
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VIRKALAHETYSDIKEUS POSTILIIKENTEESSA 

Asetuskakoe1massa on ju1kaistu: 

Asetus 

virka1ahetysoikeudesta posti1iikenteess~ . 

Annettu Helsingissa 11 paivana kesakuuta 1976. 

Liikenneministerin esitte1ysta saadetaan: 
1 §. 

Virkalahetysoikeudella tarkoitetaan oikeutta lahettaa kotimaisessa 

postiliikenteessa virka-asioissa joko kaikkia postitse kuljetetta

vaksi atettavia osaittee1lisia postilahetyksia tai vain maaratyn

laisia pastilahetyksia suarittamatta niista pastimaksuja. Sellai

sia pastilahetyksia, joita lahetetaan virka1ahetysaikeuden najal

la , sanataan tassa asetuksessa virkalahetyksiksi . 

Virkalahetyksiin sovelletaan pastilahetyksista voimassa o1evia 

saannoksia ja maarayksia, jal1ei tassa asetuksessa tai sen najalla 

annetuissa maarayksissa taisin saadeta tai maarata . 

2 §. 

Eduskunnalla, valtian viranamaisilla ja niita vastaavilla Ahvenan

maan viranamaisil1a seka Suomen Pankilla ja Kansanelakelaitaksel1a 

on oikeus lahettaa virka-asiaissa kaikkia asoitteellisia pasti1a

hetyksia virkalahetyksina. Pastipankilla an oikeus lahettaa val

tion virastojen tai laitasten pastisiirtatileja taikka muita val

tian tilien ryhmaan luettavia postisiirtatileja kaskevissa asiois

sa virkalahetyksia. Valtian viranomaisten asstt~milla taimielimil

la on oikeus kayttaa toimielimen asettajan virkalahetysaikeutta. 

Evankelis-luterilaisen kirkon ja ortadaksisen kirkkakunnan viran

omaisilla on oikeus lahettaa virkalahetyksina vaestorekisteriasi
oissa kirjeita ja postikortteja. 

3 s. 
Pasti- ja lennatinhallituksella an lisaksi oikeus hakemuksesta 

myontaa vaestorekisteria kaskevissa asiaissa virkalahetysaikeus 
rekisteroidylle uskannolliselle yhdyskunnalle . Niin ikaan posti

ja lennatinhallituksella on oikeus myontaa virkalahetysaikeus myos 

muiden valtialle valittomasti kuuluvien tehtavien hoitamista var-
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ten , jos se vahentaa sanottujen tehtavien hoitamisesta valtiolle 

aiheutuvia kokonaiskustannuksia tai jos se tehtavien asianmukai

seksi hoitamiseksi on valttamatonta . 

4 §. 

Virkalahetysoikeuden haltija saa kayttaa tata oikeuttaan ainoas

taan tehtavistaan aiheutuvien postilahetysten lahettamiseen. 

Virkalahetysoikeuden haltija on velvollinen ilmoittamaan posti- ja 

lennatinhallitukselle sellaisista muutoksista, jotka vaikuttavat 

virkalahetysoikeuden kayttamiseen. 

5 §. 

Virkalahetyksena lahetettavan kirjeen paine saa olla enintaan yk

si kilo . Valtion viranomaisen lahettama virkalahetys voidaan pos

ti- ja lennatinhallituksen antamien ohjeiden mukaisesti lahettaa 

postiennakkolahetyksena, kirjattuna, vakuutettuna tai muita posti

toimen lisapalveluja soveltaen . Kirjaamista , vakuuttamista tai 

muita lisapalveluja on oikeus ~ayttaa vain erityisen syyn niin 

vaatiessa. 

6 § . 

Virkalahetykset on jatettava posti- ja lennatinlaitoksen toimipai~ 

kaan varustettuna saateluettelolla, jossa on merkinta lahettajasta , 

lahetysten lukumaarasta ja laadusta seka muista posti- ja lennat~

hallituksen maaraamista seikoista. Kuitenkin voidaan yksittaisia 

tavallisia virkakirjeita ja virkapostikortteja jattaa kirjelaatik

koon ilman saatelutteloa. 

Virkalahetyksiin tehtavista merkinnoista ja virkalahetysten pos

tiinjatosta antaa tarkemmat maaraykset posti- ja lennatinhallitus. 

7 L 

Jos posti- ja lennatinlaitoksen toimipaikassa todetaan taikka on 

ilmeista, etta virkalahetysoikeutta on kaytetty muissa kuin virka

asioissa tai site on kaytetty laajemmalti kuin mihin oikeus on 

myonnetty taikka virkalahetysoikeutta on kayttanyt henkilo, jolla 

ei ole siihen oikeutta, on asiassa laadittava poytakirja . Lahetys 

merkinnoin toimenpiteista, joihin on ryhdytty, on kuitenkin toimi

tettava vastaanottajalle. 

Milloin on perusteltua syyta epailla, etta virkalahetysoikeutta 

on kaytetty jollakin 1 momentissa tarkoitetulla tavalla, on asian

omaisella virkamiehella oikeus vaatia, etta suljettu virkalahetys 

toimipaikassa avataan ja tarkastetaan lahettajan tai vastaanotta-
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jan lasna ollessa. Jos vaatimukseen ei suostuta, on lahetys siita 

huolimatta todistajien lasna ollessa avattava ja tarkastettava. 

Avaamisesta on laadittava poytakirja, minka jalkeen virkalahetys 

on toimitettava vastaanottajalle. 

Virkalahetysoikeuden vaarinkaytosta rangaistaan rikoslain mukaan. 

8 L 

Virkalahetysten kuljettamisesta ja lisapalveluista suoritetaan pos

ti- ja lennatinlaitokselle vuosittain valtion tulo- ja menoarvion 

rajoissa korvaus. 

9 L 
Tata asetusta ei sovel1eta niihin valtion viranomaisten julkaisui

hin ja tiedonantoihin seka eduskunnan asiakirjoihin, jotka kuuluvat 

sanoma- ja aikakaus1ehdista postiliikenteessa annetun asetuksen 

(624/71) soveltamisalaan. 

10 L 

Soti1as-, vaest6nsuoje1u- ja poliisiviranomaisten virka1ahetysten 

kasittelysta ja jakelusta poikkeuksel1isissa oloissa posti- ja 1e~ 

natinhallitus antaa maaraykset erikseen. 

llL 

Tarkemmat maaraykset antaa tarvittaessa taman asetuksen sove1tami

sesta posti- ja lennatinha11itus. 

Posti- ja lennatinha1litus voi siirtaa alaisil1een viranomaisi11e 

tehtavia, jotka on tassa asetuksessa saadetty posti- ja 1ennatinh&-

1ituksen toimiva1taan kuu1uviksi . 

12 §. 

Tama asetus tu1ee voimaan 1 paivana tammikuuta 1977. Si11a kumotaan 

vapaakirjeoikeudesta ja postirahanvapaudesta 26 paivana huhtikuuta 

1924 annettu asetus (120/24) siihen myohemmin tehtyine muutoksineen. 

Asetuksen voimaan tu11essa 1akkaavat aikaisemmin myonnetyt vapaa

kirjeoikeudet ja postirahanvapaudet. Muua11a 1aissa tai asetukses

sa saadetyt vapaakirjeoikeudet ovat kuitenkin ede1leen voimassa. 

Samoin ovat raastuvanoikeuksi11e, maistraatei11e, kaupungin ja kaup

pa1an jarjestysoikeuksi1le seka syyttaja- ja u1osotto1aitoksi11e 

myonnetyt vapaakirjeoikeudet ja postirahanvapaudet myonnetyn 1aa

juisina voimassa siihen asti kun nama 1aitokset siirtyvat va1tion 
ha1tuun . 
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Ennen asetuksen voimaantuloa voidaan ryhtya toimenpiteisiin sen 

taytantoonpanemiseksi. 

(Asetus kokoelma n:o 501/76 ) 

2 

Edella olevassa asetuksessa liikenneministerio on pyytanyt kiinnit

tamaan huomiota seuraaviin nakokohtiin: 

Asetuksen voimaan t~llessa lakkaavat asetuksessa saadettyja muuta

mia poikkeuksia lukuunottamatta aikaisemmin myonnetyt vapaakirjeo~ 

keudet ja postirahanvapaudet. Niiden tilalle tulee virkalahe.tysoi

keus , joka sisaltaa oikeuden lahettaa kotimaisessa postiliikentees

sa virka-asioissa postilahetyksia suorittamatta postimaksuja. 

Liikenneministerio kiinnittaa erityista huomiota slihen, etta ase

tuksen mukaan valtion viranomaisen virkalahetys voidaan lahettaa 

kirjattuna tai vakuutettuna tai muita postin lisapalveluja sovel

taen vain erityisen syyn niin vaatiessa. Nykyisin on postin kasit

telykustannuksia merkittavasti lisaavien kirjattujen kirjeiden 

osuus virkakirjeista jopa lahes 10 %. 

Virkalahetysoikeus on suoraan asetuksen perusteella muun muassa 

eduskunnalla, valtion viranomaisella ja niita vastaavilla Ahvenan 

maan maakunnan viranomaisilla seka Suomen Pankilla ja Kansanelake

laitoksella. Huomattakoon , etta valtion viranomaisten asettamil

la toimielimilla, kuten komiteoilla ja toimikunnilla, on oikeus 

kayttaa toimielimen asettajan virkalahetysoikeutta. Lisaksi posti

ja lennatinhallituksella on asetuksessa tarkoin rajattu oikeus 

eraissa tapauksissa hakemuksesta myontaa virkalahetysoikeus. 

Merkittava muutos tapahtuu kunnallisten ja kirkollisten viranomais

ten vapaakirjeoikeuden suhteen. Kunnallisilla viranomaisilla ei ole 

asetuksen mukaan lainkaan virkalahetysoikeutta. Siten niilla nykyi

sin oleva vapaakirjeoikeus tai postirahanvapaus lakkaa kuluvan vue

den paattyessa. Kirkollisten viranomaisten vastaava nykyinen oike

us supistuu koskemaan vain vaestorekisteriasioita. 
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Virka1ahetykset on paasaantoisesti toimitettava posti- ja 1enna

tin1aitoksen toimipaikkaan varustettuna erityise11a saate1uette1o~ 

1a. Saate1uette1on ma11in vahvistaa posti- ja 1ennatinha11itus , 

jonka tehtavana on antaa tarkemmat maaraykset asetuksen sove1tami

sesta seka niista aikanaan tiedottaa asianomaisi11e. 

Asetuksen sove1tamisa1aa on rajoitettu 9 §:ssa . Sen mukaan virka-

1ahetyso ikeuden noja11a ei saa 1ahettaa se11aisia va1tion virano

maisten ju1kaisuja ja tiedonantoja, jotka kuu1uvat sanoma- ja ai

kakaus1ehdista postiliikenteessa annetun asetuksen (624/71) sove1-

tamisa1aan. Ta11a kohdin kiinnitetaan huomiota sanotun asetuksen 

muuttamisesta annetun asetuksen (629/72) 1 §:n saannoksiin . 

Ote 

VIRKAL~HETYSS~~NNtlT 

Posti- ja 1ennatinha11itus on antanut seuraavat virkalahetysoikeu

desta postiliikenteessa kesakuun 11 paivana 1976 annetun asetuksen 

(501/761 soveltamismaaraykset: 
, 

1. YLEISI~ S~~NNOKSI~ JA M~~R~YKSI~ 

1.02.1. Virkalahetys1uette1ot ja niiden kaytto 

Kirjatut ja vakuutetut virka1ahetykset, postiennako11a va

rustetut tava11iset seka kirjatut virka1ahetykset seka 

muut erityispa1ve1uina toimitettavat virka1ahetykset ja

tetaan postiin 1uette1oon merkittyina. Yksityiskohtaisem

mat maaraykset 1uette1oiden kaytos~ovat 6 . kohdassa . 

1.02.2. Luette1ot taytetaan ko1mena kappa1eena . A1kuperainen kap

pa1e 1ahetetaan posti- ja 1ennatinha11ituksen ta1ousosas

to11e ti1ien mukana . Yksi ja1jennoskappale sai1ytetaan 

toimipaikassa sita varten varatussa kansiossa ja toinen 

ja1jennoskappa1e annetaan lahettava11e viranomaise11e kui

tiksi . 

2. VIRKAL~HETYSOIKEUS 

2.01.1. Virkalahetysoikeus on va1tion viranomaisi1la ja nii1la 

vastaavi11a Ahvenanmaan viranomaisi11a, jotka 1uetellaan 

eri11isessa 1iitteessa no 2 . Valtion viranomaisen asetta

ma11a toimielime11a on oikeus kayttaa toimie1imen asetta-
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jan virkalahetysoikeutta . Tallaisia toimielimia ovat komiteat, toi

mikunnat, tyoryhmat, valtuuskunnat, lautakunnat seka neuvottelu

kunnat ja erilaiset juhlatoimikunnat . Valtion viranomaisen asetta 

man toimielimen lahettamiin virkalahetyksiin on lahettajaksi mer

kittava sen viranomaisen nimi, joka toimielimen on asettanut yksi 

naan tai yhdessaasianomaisen toimielimen nimen kanssa . 

4 . VIRKAL~HETYSOIKEUDEN K~YTT~MINEN JA K~YTT~MISEEN VAI KUTTAVAT 

MUUTOKSET 

4.01.1, Virkalahetysoikeuden haltija saa kayttaa tata oikeuttaa n 

ainoastaan omaan valittomaan toimivaltaansa kuuluvien vir

katehtavien hoidosta aiheutuvien postilahetysten lahetta 

miseen. Viranomaisen omaan valittomaan toimivaltaan kuu

luvat ne tehtavat, jotka sita koskevassa hallintoasetuk

sessa, johto- ja ohjesaannoissa tai muussa lainsaadan nos

sa on annettu sen hoidettavaksi. 

4.01.2 . Virkalahetysoikeuden haltija ei ole oikeutettu siirtamaan 

virkalahetysoikeuttaan sille kuuluvien tehtavien suoritta

mista varten siihen kuulumattomalle toimielimelle. Kuiten 

kin painatustyota suoritettaessa ei ole kysymys virkala 

hetysoikeuden siirrosta vaan sen viranomaisen virkalahe 

tysoikeuden kaytosta, jonka toimeksiannosta painat ustyo 

suoritetaan. 

4.01.4. Viranomaisen on itse valvottava, ettei sen virkalahetys

oikeutta kayteta vaarin. 

5. VIRKAL~HETYKSIIN SOVELLETTAVAT LIS~PALVELUT 

5 . 01.1. Erityisia syita lisapalvelujen kaytolle 

Erityisiksi syiksi virkalahetyksen lahettamiseen postitoi 

men lisapalveluja soveltaen katsotaan muun muassa: 

1. Viranomaisen toimituttaessa tiedoksiannosta hallinto 

asioista annetussa laissa (232/66) saadetyn erityisti~ 

doksiannon postin valityksella. 
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2 . Viranomaisen on todistettava, etta se on lahettanyt 

postilahetyksen tiettyyn maaraaikaan mennessa. 

3. Arvopapereita lahetettaessa viranomainen on oikeutettu 

lahettamaan ne kirjatussa tai vakuutetussa virkalahe

tyksessa . 

6 . VIRKAL~HETYKSIIN TEHT~V~T MERKINN~T JA NIIDEN PDSTIINJATT~ 

6 . 01 . 1 . Virkalahetykseen tehtavat merkinnat 

Virkalahetyksen vasempaan osaan on merkittava sana "Vir

kalahetys" ja sen alle lahettavan viranomaisen nimi ja 

postiosoite . Viranomaisen nimen jalkeen voidaan tehda sen 

tarkempaa virastoyksikkoa osoittavat merkinnat. Virkala

hetysmerkinnan lisaksi voidaan lahetyksen laatu ilmoittaa 

tekstein "virkakirje" - "virkapostikortti" - "virkapaket 

ti" . Kirjattuihin, vakuutettuihin, postiennakolla varus

tettuihin seka niihin virkalahetyksiin, joihin sovelle

taan postitoimen lisapalveluja, on tehtava asianomaista 

postitoimen lisapalvelua osoittava merkinta. 

6 . 02 . 1. Virkalahetysten postiinjatto 

6 . 03 . 

Virkalahetykset on jatettava posti- ja lennatinlaitoksen 

toimipaikkaan. Kuitenkin voidaan yksittaisia tavallisia 

virkakirjeita ja virkapostikortteja, mikali niita on enin

taan kymmenen kappaletta, jattaa kirjelaatikkoon . 

Luettelot 

Kirjaamista, vakuuttamista, postiennakkoa tai muita lisa

palveluja kayttaessa virkalahetykset on postiin tuotaessa 

varustettava asianomaisilla luetteloilla, joissa on mer

kinta lahettajasta ja lahetyksen laadusta seka muista pos

ti- ja lennatinhallituksen maaraamista seikoista . 

6 . 03 . 1 . Kirjattujen virkalahetysten luettelo 

Kirjaamista tai muita lisapalveluja kayttaessa varustetaan 

virkalahetykset yleisella virastolomakkeella no 17 . J os 

virkalahetyksiin sovelletaan muita postitoimen lisapalve

luja kuten pika ja saantitodistus, taytetaan luettelo kol -
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mena kappaleena. 

6.03.2. Kirjattujen virkalahetysten luettelon taytto 

6.04. 

6.05. 

6.06. 

6.07. 

Lahetettava viranomainen tayttaa kolmena kappaleena lust

talon, johon merkitaan korjauksitta 

- jokainen kirjattu virkalahetys tai virkalahetys, johon 

sovelletaan lisapalveluja, erikseen 

- kaikkien postimaksujen (kuljetusmaksu, mahdollinen kir

jaamismaksu, saantitodistusmaksu, pikamaksu, jne.) yh

teenlaskettu rahamaara numeroin 

- samaan luetteloon merkittyjen virkalahetysten kokonais

maara 

- paivays ja lahetettavan viranomaisen nimi seka posti

osoite 

Luetteloiden tilaus 

Yleisia virastolomakkeita ei ole saatavissa postitoimi

paikoissa, vaan ne on tilattava valtion painatuskeskukse~ 

ta. 

Lahetysten vastaanottaminen ilman luetteloa 

Muita kuin tavallisia virkalahetyksia postitoimipaikat ei

vat ole velvollisia ottamaan vastaan, jos niita ei seuraa 

jakin edella mainituista luetteloista tai luetteloita ei 

ole taytetty asianmukaisesti. 

Erityiset saantitodistukset 

Erityisen saantitodistuksen seuraamat virkalahetykset ka

sitellaan kuten maksulliset saantitodistuksen seuraamat 

lahetykset. Asunto-oikeuksilla, autprekisterikeskuksella, 

liikevaihtoverotoimistoilla, lisenssivirastolla seka ta

paturmavirastolla on oikeus kayttaa vakiosaantitodistus

lomakkeesta poikkeavia saantitodistuslomakkeita kirjekuo

rineen. 

Erityistiedoksianto 

Valtion viranomaiset voiyat toimittaa hallintoasioissa a~ 

tamiaan paatoksia ynna muita asianomaisille tiedoksi myos 

posti- ja lennatinlaitoksen valityksella. Tata tiedoksian

tamista kutsutaan e r i t y i s t i e d o k s i a n -

n o k s i . 
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6 . 07 . 1. Erityistiedoksianto postitse tapahtuu siten, etta valtion 

viranomainen lahettaa tiedoksiannettavan asiakirjan joko 

tavallisena kirjeena, kirjattuna kirjeena tai ~aantitodis
tyksen seuraamana kirjattuna kirjeena, joka on osoitettu 

sille , jolla asiakirja on annettava tiedoksi . Jos lahetys 

on kirjattu lahetys , jota ei seuraa saantitodistus tai ta

vallinen lahetys, se kasitellaan niin kuin kirjatut ja ta

valliset lahetykset yleensa. Kun tiedoksianto tapahtuu 

saantitodistusta vastaan, viranomaisen on kaytettava tar

koitusta varten valmistettua erityista kirjekuorta (ylei

nen virastolomake no 27) saantitodistuslomakkeineen (ylei

nen virastolomake no 26), joita on viranomaisen saatavana 

valtion painatuskeskuksesta. 

6 . 07 . 2. Lahtotoimipaikassa kyseessa olevia lahetyksia kasitellaan 

samalla tavalla kuin kirjattuja lahetyksia yleensa . Val

tion viranomaisten on saantitodistuksen seuraamia kirjat

tuja virkalahetyksia kuljetettavaksi jattaessaan taytetta

va niista luettelo (yleinen virastolomake no 17). Jos la

hetykset ovat ennakkolahetyksia kaytetaan niita varten va~ 

mistettua luetteloa (yleinen virastolomake no 19) . 

6 . 07 . 3 . Osoitetoimipaikasta lahetysta annettaessa noudatetaan kir

jattujen lahetysten antamisesta voimassa olevia maarayk

sia kuitenkin niin , etta kyseessa eleva lahetys saadaan 

antaa sille, jolla yhdessa toisen kanssa on oikeus kirjoi~ 

taa vastaanottajan nimi, seka kuolinpesalle osoitettu mai

nitunlainen lahetys toimitsijalle, jonka hallussa pesa on. 

Jos lahetys on ennakkolahetys, se annetaan a i n a t a ~ 

m i p a i k a s t a . 

Nama virkalahetyssaannot tulevat voimaan 1 paivana tammikuuta 1977. 

Samalla kumotaan posti- ja lennatinh~llituksen 20 paivana toukokuu

ta 1924 vapaakirjeoikeudesta ja postirahanvapaudesta annetun ase

tuksen nojalla antamat soveltamismaaraykset niihin myohemmin teht~ 

ne muutoksineen seka muut posti- ja lennatinhallituksen antamat 

maaraykset , jotka ovat ristiriidassa naiden virkalahetyssaantojen 
kanssa . 
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Ede11a o1evan johdosta 1iikenneministeri6 kiinnittaa sama11a eri

tyisesti huomiota siihen, etta tava11isia virka1ahetyksia ei tar

vitse postiin jatettaessa varustaa saate1uette1o11a, kuten ede11a 

mainitussa kesakuun 11 paivana 1976 annetussa asetuksessa ede11y 

tettiin. Toman muutos on mahdo11istettu marraskuun 26 paivana 1976 

annetu11a asetuksenmuutoksel1a (926/76). Sen sijaan kaytettaessa 

kirjaamista, vakuuttamista, postiennakkoa tai muita postitoimen 

lisapa1ve1uja on virka1ahetykset postiin tuotaessa varustettava 

oheisten virka1ahetyssaant6jen kohdasta 6 tarkemmin i1menevi11a 

y1eisi11a virasto1omakkei11a, joita on saatavana va1tion painatus

keskuksesta. 

Monistettuja virka1ahetyssaant5ja on ti1attavissa posti- ja 1enna

tinha11ituksen kans1iaosasto1ta, osoite PL 529 00101 Helsinki 10. 

(H1oj n:o H1o ~70/010/76, 3.1.1977) VT 2/77. 

ULOSMITTAAMATTA J~TETT~V~N PALKAN MAARAN KOROTTAMINEN 

U1osmi ttaamatta jatettavan pa1kan maarasUi 14 paivana jou1ukuuta 

1973 annetun asetuksen (905/73 , ju1kaistu VT:ssa 2/74.3) 5 §:n 

noja11a oikeusministerio on 16.11.1976 antama11aan paat6kse11a, 

joka on ju1kaistu asetuskokoe1massa n:o 929/76, paattanyt seuraa

vaa: 

1 §. 

E1inkustannusindeksin (1okakuu 1951 = 100) 1okakuun 1976 indeksi

luvun noustua 15,1 prosenttia lokakuun 1975 indeksilukuun verrattu

na korotetaan u1osmittaamatta jatettavasta pa1kan maarasta annetun 

asetuksen (905/73) 1 §:ssa tarkoitettu maara, jonka vela11isen ka~ 

sotaan tarvitsevan seuraavaan palkanmaksupaivaan asti itsensa ja 

puolisonsa seka hanen e1atuksensa varassa olevien omien ja puo1i

sonsa lasten ja ottolasten e1atukseen, ve1allisen oma1ta osalta 

17,10 markkaan ja jokaisen edel1a mainitun omaisen osa1ta 7,00 

markkaan paivaa kohti. 

2 §. 

Tama paatos tu1ee voimaan 1 paivana tammikuuta 1977. 

H1oj n:o H1o 788/115/76, 31.12.1976- Vert VT 1-2/76.3) VT 2 !77 



2 - 12 -

TYOBHTOSOPINUS'rBN PI IRIIN I<UULUMA'rTOMIEN TYON'l'EKIJOIDEN 

PALI<KOJEN VAARISTYN.ATARI<ISTUS 1.1.197 7 LUKIEN JA RYID4A

HENKIVAKUUTUS'rA VASTAAVAN EDUN JARJESTELY 

va1tiovarainministerio on y1eiskirjee11aan no P 5068, 30.12.1976 

i1moittanut noudatettavaksi tyosopimussuhteessa va1tioon o1e

vien, tyoehtosopimusten piiriin kuu1umattomien tyontekijoiden 

pa1kkojen vaaristymatarkistul>sesta 1 . 1.1977 1ukien seka ryhma

henkivakuutusta vastaavan edun jarjeste1ysta saman henki16sto

ryfunan osa1 ta seura·avaa: 

1 . Y1eista 

1.1 . vaaristymatarkistus 

Va1tion tyonantajavirastojen ja 1aitosten seka asianomaisten hen

ki16stojarjestojen va1i11a 31.1.1977 paattyvana sopimuskautena 

voimassa o1eviin tyoehtosopimuksiii:l 1iittyy y1eisesti aikapa1k

k auksissa sopimuskauden aikana ilmenevien vaaristymien oikaise

mista koskeva sopimussaannos . Tata tarkistusta koskevat neuvotte-

1ut on va1tiovarainministerion y1eiskirjee11aan no VM 225/10- 99/ 

76, 20 . 12.1976 antamien ohjeiden mukaisesti kaynnissa ja saata

neen paatokseen vuodenvaihteen seutuvi11a . Tarkistukset toteute

t aan y 1 eisesti 1ahinna 1 . 1.1977 a1kavan pa1kanmaksukauden a1usta 

1ukien . 

1 . 2. Ryhmahenkivakuutusta vastaava etu 

Samaa 31 . 1 . 1977 paattyvaa sopimuskautta koskevaan tu1opo1iitti

seen kokonaisratkaisuun 1iittyneesta ryhmahenkivakuutusta vastaa

van edun jarjestamisesta va1tion pa1ve1uksessa tyoehtosopimusten 

piiriin kuu1uvi11e henki1oi11e va1tiovarainministerio on niin

ikaan antanut ohjeensa e.m . y1eiskirjee11aan no V~l 225/10-99/76 , 

20 . 12 . 1976. 

1 . 3. Toteamuksia eraista virkaehtosopimusjarjeste1yista 

Va1tion virkamiespa1kkauksissa i1menneet vaaristymat tarkistetaan 

9.12.1976 tehdyn virkaehtosopimuksen mukaisesti 1 . 1.1977 1ukien . 

Samana paivana tehdy11a eri11ise11a virkaehtosopimukse11a on to

teutettu jarjeste1y' va1tion virkamiehen kuo1tua suoritettavaa 

ryhmahenkivakuutusta vastaavasta edusta . Edun myontamisesta ja 

maksamisesta on 1ahemmat saannokset va1tion pa1ve1uksessa o11een 

henki16n kuo1tua suoritettavan ta1oude11isen tuen myontamisest a 
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ja rnaksamisesta 23.12.1976 annetussa asetuksessa (1044/76). 

2. •ryi:iehtosopimusten u1kopuo1e11a o1evia henki1i:iita koskeva ede11a 

kohdassa 1 tarkoitettujen pa1kantarkistusta ja ryhmahenkivakuu

tusta vastaavien etujen jarjeste1y 

2 .1. Y1ei sta 

Koska on pidettava tarkoituksenmukaisena, etteivat.tyi:isopimus

suhteessa va1tioon o1evat tyi:iehtosopimusten piiriin kuu1umattomat 

tyi:intekijat ja toimihenki1i:it perusteettomasti jaa vaaristymatar

kistuksen ja ryhmahenkivakuutusta vastaavan edun osa1ta muihin 

va1tion henki1i:iryhmiin sove11ettavaa menette1ya epaedu11isempaan 

asemaan,va1tiovarainministerio antaa seuraavat ohjeet: 

2.2 . vaaristymatarkistus 

Tyi:iehtosopimusten u1kopuo1e11a o1evan tyi:isopimussuhteisen henki -

1i:iston 31.12.1976 voimassa o1evia p~1k~aperusteita voidaan ede1-

1a kohdassa 1.1. ja 1 . 3 . kerrotuista syista johtuen 1.1.1977 

1ukien t ark istaa va1tiovarainministerion 1ausuntoa hankkimatta 

enintaan 1.8 prosenti11a. 

Ede11a mainittu vaaristymatarkistus ei koske niita t yi:intekiji:ii ta 

ja toimihe~:i1i:iita , 

- joiden pa1kkaus on viHitti:imasti rinnastettu s<"maa tyi:ita virka

suhteessa suorittavien viran tai toimen ha1tijoiden pa1kkaukseen 

ja sita tieta tu1eviin korotuksiin, 

- joiaen pa1kkoi.hin nahden jati,uvasti on seurattu jotakin vertai-

1uke1poise11a yksityise11a tyoa1al1a tehtya tyi:iehtosopimusta ja 

sita tieta tulevia korotuksia, 

- joiden palkoista va1tiovarainministerio on jo aikaisenuuin anta

nut virastoil1e ja 1aitoksi1lr erL11isohjeen, eiki n1ita, 

- j0ic'en paH oista ao tyoehto!;•Jpirr.ukscn t ark i stusneuv.:>tte1ut ovat 

;_::Jarhui11aan J·.aynnil'<sll , vni]: ~a sopir:.usratkaisuun ei vi0la olei,aan 

paasty. 

lil ali virasto tai l?it~~ :~tso~ . e ttH tJss~ ~dcl l5 koh~assa 2 

t arLoitctt •t v:.iiiristyr.;atari~isLla t ulisi erityisesUi s~•ysta suorit

t aa e.-C::B11i!eestii. p0i~, i~eav<:ll<> tava11a , asi.aa ];:osf;.eva [)erustcltu 

l'.lusuntoJ?yynti:i tu1ec tehc"V. va1tiovarainministerion pa1k;<aosastol-

1e vi.LneistiHin 20.1.1977 menncssa. 
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2 . 3 . I,yhmahenkivakuutusta vastaavan edun jarjeste1y 1 . 1.1977 

lukien 

I'yoehtosopir,•usten ulkopuo1ella olevan henki1on kuo1tua suoritet

tavaa ta1oucel1ist.a tukea, sen hakemista, tuen myontamista ja mak

samista koskevan asian osa1ta noudatetaan, mita va1tion pa1veluk

sessa ol1een henkilon kuo1tua suoritettavan ta1oudel1isen tuen 

rr.yontfuuisesta ja maksamisesta 23 . 12 . 1976 annetussa asetuksessa 

(1044/76) ja sen 1 § : ssa tarkoitetuissa tyoehtosopimuksissa on 

sanottu. /~setuksen mukaan nama a siat kasi ttelee val tiokonttori. 

Ec1e1la o1evaan viitaten ha1linto-osaston johtaja i1moittaa , etta 

tyoehtosopimusten piiriin kuuluvien tyontekijoiden ja toimihenki

loicen osalta on sovittu y1eiskirjeen 2.2 . kohdassa tarhoitetun 

vaaristymatarkistuksen toteuttamisesta 1 , 8 ;b:n suuruisena yleis

korotuksena 1 . 1.1977 1ukien ja tarkistus toteutetaan vastaava1la 

tavolla myos tynehtosopimusten u1kopuole1la o1evien osa1ta . hyhnlii 

henkivakuutusta vastaavan edun j arjeste1ya J-~oskeva sopimusteksti 

tul1aan julkal.stmaan erikseen VT:ssa. 

(Hloj no 40/120/77, 7 . 1 . 1977)VT ? /77 

TAVARANLUDKITUSTAULUKDN KAYTTAMINEN 

Voimassa olevassa tavaranluokitustaulukossa ei ole aikaisempaan 

luokitustaulukkoon verrattuna yleismaaraysta, jonka mukaan sailio

vaunuissa kuljetettavat luokkaan 3 kuuluvat nestemaiset aineet rah

diteta'an luokan 4 mukaan. Tavaranluokitustaulukko on kansainvalis

ten ohjeiden mukaan laadittu siten, etta useimmille sailiovaunuis

sa kuljetettaville ~avaroille on annettu oma nimikenumero . Aakko

sellisesta osasta puuttuu kuitenkin eraiden tavaralajien kohdalta 

tallainen nimikenumero. Talloin on nimike numero ja rahtiluokka maa

riteltava ryhmittaisen osan perusteella. 

Esimerkiksi aakkosellisen osan mukaan nimik e nume roon 3524 ja luok

kaan 3 kuuluva voiteluoljy 1 e m on ryhmittaisen osan mukaan rah

ditettava sailiovaunussa nimikenumeron 3522 ja luokan 4 mukaan . 

(Tft n:o To 1052/241/77, 6 . 1.1977) VT 2/77 

,. 
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KANSAINV~LINEN TAVARALIIKENNE, lantinen 

Eri maidSn rautatiehallinnoilta on tullut huomautuksia , ettei Suo

mesta lahteneiden lahetysten rahtikirjoihin ole merkitty kuljetus

tieta. Viitaten CIM:n 10 artiklaan huomautetaan, etta lahetysase

man on aina merkittava kuljetustie rahtikirjan kenttaan 39 . Tama 

kuljetustiemerkinta tehdtian lahettajan rahtikirjaan kuljetustiesta , 

tariffeista, tullauspaikoista tms. tekemien merkintoje~ perusteel

la (rahtikirjan kentat 31 tai 19). Mikali lahettajan ilmoitusten 

perusteella ei voida maarat~ kuljetustieta, merkitaan kohtaan 39 

se kuljetustie, mika tulee lahettajalle halvimmaksi. 

(Tft ~:o Tou 4/252/77, 6.1 . 77) VT 2/77 

POHJOISMAINEN VAUNUKUORMATARIFFI NGTV (9760) 

Pohjoismaisen vaunukuormatariffin osassa "Lisamaksut" mainitut Tor

nion (liikenne Suomeenl siirtokuormausmaksut (koodi n : o 19) nousevat 

1 . 2 . 1977 lukien keskimaarin 15 %. Uudet hinnat painetaan tariffiin 

seuraavassa lisalehdessa. Tarvittaessa voi ·uusia hintoja tiedustel

la Tornion tavaratoimistosta tai rahtineuvonnasta, puh. Hki 911-

2716 . 

(Tft n:o Tou 29/251/76 , 7.1 . 77) VT 2/77 

AVOIMIA VIRKOJA JA TOIMIA 

Kaksi rataesimiehen tointa, joista toinen toistaiseksi 

Oulun ratapiirissa (Vihanti; asunto varattu) ja toinen tois

taiseksi Pieksamaen ratapiirissa (Jyvaskyla). Rataosaston 

johtajalle osoitetut hakemukset on toimitettava ao ratapiirin 

paallikolle viimeistJan 09.02.1977 . 

NIMITYKSIA 

R a t a o s a s t o: rakennusmestarin (V 18) virkaan (Tampers) 

rakenr•usrnestari Heikki Juhani Kuittinen, rataesimiehen toimeen 

(Toijala) raidemies Veikko Paavali Kari ja konttoriapulaisen 

toim~en (Kouvolan ratapiirin toimisto) tilap . toimistoapulainen 

Aini Senja Ruhanen, 

Antti Sakari Perala . 

rataesimiehen toimeen (Lahti) raidemies 
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EROJA 

L i i k e n n e o s a s t o : asemarnestari ap . Jaakko Olavi Matias 

Ropponen , veturinkuljettajat Aarne Eemil Tuomisto , Pentti Ensio 
Paavola , Reino Puuskari, Vieno Johannes Valila , Vilho Johannes 

Hyyrynen , asetinlaitemies Kauko Veikko Karhu, kuormausmestari 

Arvo Olavi Muurinen , konduktoorit Lauri Kaarlo Kykkanen , Kurt Kaarlo 

Saarinen , vaihdemiehet Johannes Eljas Lappalainen , Gunnar Wolter 
Sola , Hannes Komulainen , autonkuljettaja Arvi Nestor Tupala, juna

miehet Sven Erik Selenius , Onni Toikka , Mikko Johannes Kultaranta , 

Uuno Evert Turunen, Tuure Ilmari Pennanen, asemamiehet Toimi Olavi 
Lyijynen , Viljo Okka , Aarne Johannes Santavuori, Veikko Armas Matin
lassi , vaununvoitelija Onni Hattunen , 

ylim . toimistoapul . Helvi Sinikka Sulin , Marja- Liisa Konstenius , 

ylim.veturinlamm . Eino Vilho Jalkanen , ylim . huoltomies Toivo Tapio 
Paananen, ylim.tallimies Kari Juhani Savimaki , ylim . asemamiehet 
Svante Olav Stromberg , Esko Henrik Aspholm, ylim.vaununsiiv . Lempi 

Ida Tamminen . 

R a t a o s a s t o : rataesimiehet Huugo Akseli Lehikoinen 
ja Urho Henrik Larosa . 

Helsinki 1977. Valtion painatuskaskus 

j 
I 
I 



127 700294A- 80 

Toimitus: Rautatiehallitus, 
tiedotuspalvelu puh 2832 

1977 

Valtionrautateiden hallintoasetus 

Rautatiehallinnon tyojarjestys 

n=o 3 
20.1.1977 

Virkapukineiden tilaaminen ja hinnat 

Ennakkoperinta 

Nordeg-tariffi 

Maksukuittikirjojen (lom VR 2246) kaytosta 
poistaminen 

Koulutusohjelma 

Oppilaiden valitseminen syksyn 1977 
konduktoorikursseille 

Avoimia virkoja ja toimia 

Nimityksia 



3 - 2 -

VALTIONRAUTATEIDEN HALLINTDASETUS 

A5etu5kokoe1ma55a on ju1kai5tu: 

A 5 e t u 5 

va1tionrautateiden ha11inno5ta annetun a5etuk5en muuttami5esta. 

Annettu He15ingi5sa 7 paivana tammikuuta 1977. 

Liikenneministerin B5itte1ysta 

muutetaan 14 paivana maa1iskuuta 1969 va1tionrautateiden ha11in

no5ta annetun asetuksen (183/69) 3 §, 33 S 1 momentin 3 ja 4 koh

dat seka 34 S:n 1 momentin 10, 14 ja 17 kohdat, 

5e11aisina kuin niista ovat 33 §:n 1 momentin 3 kohta muutettuna 

4 paivana kesakuuta 1975 annetU55a a5etuk5essa (411/75), 4 kohta 

ja 34 §:n 1 momentin 10 kohta muutettuina 9 paivana huhtikuuta 

1976 annetu55a asetuk5e55a (298/76), 14 kohta muutettuna 6 paiva

na ke5akuuta 1974 annetussa asetukse5sa (456/74) seka 17 kohta 
muutettuna 23 paivana jou1ukuuta 1971 annetussa a5etuksessa (933/ 

71) nain kuuluviksi: 

3 L 
Tarkemmat maaraykset valtionrautateiden hallinnon jarjestelysta 

antaa paajohtaja tyojarjestyksessa, kuitenkin niin, etta virka

miesten ratkaisuvaltaa ja sen siirtamista, asian esittelya seka 

viran tai toimen haltijain nimittamista koskevien maaray5tBn 05al

ta tyojarje5tyk5en antaa paajohtajan esityk5a5ta liikennemini5te

rio. 

33 L 

Taman asetuk5en 12 S:5sa mainittujen virkojen li5ak5i valtionrau

tateilla on seuraavia virkoja ja toimia, joita voi ella sri luok

kai5ia, palkkaluokkai5ia 5eka palkkau5luokkai5ia: 

3) apulai5a5ianvalvojan, p5y~oteknilli5en laboratorian hoitajan, 

p5ykol ogin, varastonpaal1iko n, aktuaarin, liikennetarka5tajan, 

a5emapaallikon, apulai5in5inoorin, suunnittelijan, koulutu5suun

nittelijan, kamreerin , apulaiskamreerin, 05astosihteerin, varikon
paallikon, 5ahk5tarka5tajan ja apulai5o5topaallikon virat; 

4) kirjaajan, toimi5to5ihteerin, apulaisvarastonpaallikon, tark

kaajan, tyontutkijan , paakirjanpitajan , kirjanpitajan, rautatie

opettajan, apu1ai5asemapaallikon , aikataulun5uunnittelijan, yli-
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teknikon, teknikon, vannemman ja nuoremman toimistorakennusmesta

rin, rakennusmestarin, ylipuutarhurin, kirjurin, asemamestarin, 

jarjestelymestarin, veturinkuljettajan, vaunumestarin, konduktoo

rin, kuormausmestarin, vaihdemiesten esimiehen, veturinpuhdista

jain esimiehen ja konemestarin (konepajoissal virat seka konemes

tarin (muualla kuin konepajoissal, rikostutkijan, koneteknikon, 

autonkuljettajain esimiehen, vanhemman autonasentajan, autonkul
jettajan, asetinlaitemiehen, yliasentajan, opastinasentajan, sah

koasentajan, puutarhurin, vaakatarkastajan, polttoainetyonjohtajan, 

varastomestarin, vaununtarkastajan, huoltomiehen, vaihdemiehen, 

j unamiehen, veturinlammi t taj an, koneenho i taj an, ·vaunu nvo i telij an, 

rataesimiehen, asemamiehen, tallimiehen, terveysolojen tarkkaajan, 

tyoterveyshoitajan, sairaanhoitajan, laboratorionhoitajan, piirta

jan, kanslistin, apulaiskanslistin, konekirjoittajan, konttoriapu

laisen, puhelunvalittajan, ylivahtimestarin, vanhemman vahtimes

tarin, vahtimestarin, talonmies-lammittajan, talonmiehen ja var

tijan toimet. 

34 L 

Kelpoisuusehtoina valtionrautateiden virkoihin ja toimiin vaadi

taan, etta asianomainen on aikaisemmalla toiminnallaan osoittanut 

omaavansa sellaisen taidon ja kyvyn, jota viran tai toimen menes

tyksellinen hoitaminen edellyttaa. Sen lisaksi vaaditaan: 

lOl tutkijalta, suunnittelupaallikolta, suunnittelijalta, ylikam

reerilta, ylitarkkaajalta, yliaktuaarilta, kayttopaallikolta, kou

lutuspaallikolta, sosiaalipaallikalta, psykoteknillisen laborato

rian hoitajalta, psykologilta, aktuaarilta, kamreerilta, koulutus

suunnittelijalta, apulaiskamreerilta, paakirjanpitajalta, kontto

ripaallikolta rautatiehallituksessa ja osastosihteerilta alaan so

veltuva yliopistossa tai muussa korkeakoulussa suoritettu lopputut

kinto, kuitenkin niin, etta psykologilta vaaditaan sanottu tutkin

to korkeimmin arvosanoin psykologiassa tai teoreettisessa filoso

fiassa psykologian linjalla seka yliaktuaarilta ja aktuaarilta sa

nottu tutkinto korkeimmin arvosanoin kansantaloudessa, tilastotie

teessa tai matematiikassa; 

14) liikennetarkastajalta, asemapaallikolta liikennealueen paallik

kona, rautatieopettajalta, kirjaajalta, toimistosihteerilta, tark-

• 
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kaaja1ta seka konttoripaa11ik61ta, jonka virka on piiriha11innos

sa, y1ioppi1astutkinto; 

17) apu1aisasemapaa11ik61ta, asemapaa11ik61ta, ko1mannen ja ne1-

jannen 1uokan asemapaa11ik61ta, aikatau1unsuunnitte1ija1ta, kir

janpitaja1ta ja kirjuri1ta keskikou1un oppimaara tai sita vastaa

vat tiedot; 

(N:o 54/011/77, 10.1.1976) VT 3 /77. 

RAUTl.'r IEH.~ LLINNON TYOJ ARJJ::STYS 

Liikenneministerio on v a 1tionrautateiden ha11innosta 14 p aivana 

maa1iskuuta 1969 annetun asetuksen (183/69) 3 § :n noja11a 

k u m on nut ministerion kirje1ma11a 1 . 4 .1969 annetun rauta

tieha11innon tyojarjestyksen 4 § :n 1 momentin 4 k ohdan. Sama11a 

ministerio on 1 i s a n n y t tyojarjestyk sen 6 §:n 1 moment

tiin uuden 5 kohdan, jo11oin nykyiset 5-8 kohdat muuttuvat 6-9 

kohdiksi, seka m u u t t a n u t 6 §:n 2 ja 3 momentin, 34 §:n 

3 momentin, 35 § : n 2 momentin, 36 §:n 2 momentin ja 39 §:n 2 mo

mentin seuraavasti: 

6 § 

Liikenneosaston paa11ikkona toimivan y1i j ohtajontehtavat 

Sen 1isaksi , mita johtajan y1eisista tehtavista on maaratty , 1ii

kenneosaston paa11ikkona toimiva y1ijohtaja 

5) ratkaisee anomukset rautatieku1jetusasetuk sen perustee11a 

maksettavasta korvauksesta, k un korvausva atimus y1ittaa 1 500 

markkaa, 

Kohdissa 4 - 9 mainitut asiat y1ijohtaja voi siirtaa a1aisen

sa virkamiehen ratkaistavaksi. 

Rohdissa 3 - 5 mainitut asiat ratkaist aan esitte1ysta, ei kui

tenkaan kohdassa 5 mainittuja, mi11oin y1ijohtaja on siirtanyt 

ne a1aisensa virkamiehen ratkaistavaksi i1man esitte1ya. 

J 
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34 § 

Piirin paa11ikon y1eiset tehtavat 

Kohdissa 3 - 6 ja 11 mainitut asiat piirin paa11ikko voi 

siirtaa a1aisensa ratkaistavaksi, kuitenkin niin, etta tapatur

ma-asiamieheksi voidaan maarata vain virkamies ja ju1kisoikeudel-

1iseen pa1ve1ussuhteeseen voi henki1on ottaa vain virkamies. 

35 § 

Liikennepiirin paa11ikon tehtavat 

Kohdis sa 2 - 5 mainitut asiat piirin paallikko voi siirtaa 

a1aisensa, kuitenkin kohdassa 2 rnainitut vain virkamiehen, rat

kaistavaksi. 

36 § 

Ratapiirin paa11ikon tehtavat 

Kohdassa 5 mainitun asian ratapiirin paa11ikko voi siirtaa 

a1aisensa ratkaistavaksi. 

39 § 

varaston paa11ikon tehtavat 

Kohdissa 2 ja 3 mainitut asiat varaston paal1ikko voi siir

taa a1aisensa ratkaistavaksi, kun hankittavan tavaraeran arvo on 

enintaan 5 000 markkaa ja myynnin arvo enintaan 1 000 markkaa. 

Nama muutokset tu1evat voimaan 1 paivana helmikuuta 1977. 

(H1oj n:o 62/011/77, 12.1.1977)VT 3/77. 
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VIRKAPUKINEIDEN TILA.AMINEN JA HINNAT VUONNA 1972 

Rautatiehallitus on tehnyt Valtion Pukutehtaan, Hameenlinna, kanssa 
vuodeksi 1977 hankintasopimuksen valtionrautateiden (VR) 28.8.1970 
vahvistettujen virkapukumaaraysten mukaisten virkapukineiden, jois
ta suoritetaan virkapukuavustus, toimittamisesta rautatielaisille . 
Taman lehden liitteena on virkapukumaaraysten mukaisten pukineiden 
hinnat vuonna 1977. 

Numeropukineiden tilausten helpottamiseksi on alempana seuraava 
suuruustaulukko, jonka mittojen ottamiseksi viitataan virkapukinei
den tilauslomakkeen n:o 3903 kaantopuolen ohjeisiin. 

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

Rinnan ymparys 
Vyotaron II 

Lantion 
Selan pituus 
Hihan 11 

Housun sivun pituus 
Housun haaran 11 

Rinnan ymparys 
Vyotaron 
Lantion II 

Selan pituus 
Hihan 11 

Housun sivun pituus 
Housun haaran II 

Vartalotyyppi C = normaali 
Lyhyt 

Lomakkeen Suuruusnumero 
n:o 3903 

kuva 04-8 050 052 054-

3 F 96 100 104- 108 
4- G 84 88 92 97 
5 I 102 106 110 114 
1 A-B 72 73 74 75 
1 D-E 60 61 62 63 
6 M-N 96 98 100 101 

7 0-P 72 73 74 75 

K e s k i p i t k a 

Lomakkeen Suuruusnumero 
n:o 3903 

kuva 48 50 52 54 

3 F 96 100 104 108 
4 G 84 88 92 97 
5 I 102 106 110 114 
1 A-B 75 76 77 78 
1 D-E 62 63 64- 65 
6 M-N 100 102 104 105 
7 0-P 76 77 78 79 

056 058 

112 116 
102 108 
118 122 

76 77 
64- 65 

103 105 
76 77 

56 58 

112 116 
102 108 
118 122 

79 80 
66 67 

107 109 
80 81 
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Lomakkeen Suuruusnumero 
n:o 3903 

kuva 148 150 152 154 156 158 

Rinnan ymparys 3 F 96 100 104 108 112 116 
Vyotaron II 4 G 84 88 92 97 102 108 
Lantion II 5 I 102 106 110 114 118 122 
Selan pituus 1 A-B 78 79 80 81 82 83 
Hihan 1 D-E 65 66 67 68 69 70 
Housun sivun pituus 6 M-N 104 106 107 109 111 113 
Housun haaran II 7 0-P 79 80 81 82 83 84 

Vartalotyyppi B = solak.ka 

K e s k i p i t k a 

Lomakkeen Suuruusnumero 
n: o 3903 

kuva 48 50 52 54 56 58 

Rinnan ymparys 3 F 96 100 104 108 112 116 
Vyotaron II 4 G 80 84 88 92 96 100 
Lantion II 5 I 100 104 108 112 116 120 
Selan pituus 1 A-B 75 76 77 78 79 80 
Hihan 1 D-E 62 63 64 65 66 67 
Housun sivun pituus 6 M-N 100 102 104 105 107 109 
Housun haaran II 7 0-P 76 77 78 79 80 81 

Vartalotyyppi D = tanak.ka 

K e s k i p i t k a. 

Lomakkeen Suuruusnumero 
n:o 3903 

kuva 50 52 54 56 58 

Rinnan ymparys 3 F 100 104 108 112 116 
Vyotaron II 4 G 94 98 102 107 112 
Lantion II 5 I 108 112 116 120 124 
Selan pituus 1 A-B 75 76 77 78 79 
Hihan II 1 D-E 63 64 65 66 67 
Housun sivun pituus 6 M-N 102 104 106 108 110 
Housun haaran II 7 0-P 77 78 79 80 81 



Liite VT 3/77. 

Hankkija (valmistaja) Valtion Pukutehdas, Hameenlinna, 
sopimus voimassa 1.1. - 31.12.1977 

Kangaslaatu Kokonais- Hinta jakaantuu 
Villa- Trevira- hint a VR:n osuus Tilaajan osuus 
teryleeni twill mk 90% 60% 10 % 40% 

1'1iesten numero-
pukineet 

Virkatakki I 700640/4 207,00 186,30 124,20 20,70 82,80 
Housut I 700640/4 95,00 85,50 57,00 9,50 38,00 
Kesatakki 780060/18 130,00 117,00 78,00 13,00 52,00 
Paallystakki 700640/4 219,00 197' 10 131,40 21,90 87,60 

CD 

- irtovuori nylon/polyester 39,00 35,10 23,40 3,90 15,60 
- turkiskaulus lammas 31,00 27,90 18,60 3,10 12,40 
Lippalakki 700640/4 39,50 35,55 23,70 3,95 15,80 
Turkislakki, kangasp. 700640/4 42,50 38,25 25,50 4,25 17,00 

nahkap. 54,00 48,60 32,40 5,40 21,60 
Virkatakki II 1382 78,00 70,20 %,80 7,80 31,20 
Housut II 1382 55,00 49,50 33,00 5,50 22,00 

1'1iesten mitta-
pukineet 

Virkatakki I 700640/4 338,00 304,20 202,80 33,80 135,20 
Housut I 700640/4 150,00 135,00 90,00 15,00 60,00 
Kesatakki 780060/18 214,00 192,60 128,40 21,40 85,60 
Paallystakki 700640/4 359,~0 323,10 215,40 35,90 143,60 
- irtovuori nylon/polyester 49,00 44,10 29,40 4,90 19,60 
- turkiskaulus lammas 37,00 33,30 22,20 3,70 14,80 



Naisten numero-
pukineet 

Virkatakki 700640/4 303,00 2:72,70 181,80 30,30 121,20 
Hame 700640/4 90,00 81,00 54,00 9,00 36,00 
Paa.hine 700640/4 35,00 31,50 21,00 3,50 14,00 
Pitkat housut 700640/4 121,00 108,90 72,60 12,10 48,40 
Kesatakki 780060/18 195,00 175,50 117,00 19,50 78,00 
Paallystakki 700640/4 288,00 259,20 172,80 28,80 115,20 
- irtovuori nylon/polyester 39,00 35,10 23,40 3,90 15,60 
- turkiskaulus lammas 31,00 27,90 18,60 3,10 12,40 

Naisten mitta-
pukineet I 

"' Virkatakki 700640/4 344,00 309,60 206,40 34,40 137,60 
Hame 700640/4 100,00 90,00 60,00 10,00 40,00 
Pitkat housut 700640/4 141,00 126,90 84,60 14,10 56,40 
Kesatakki 780060/18 214,00 192,60 128,40 21,40 85,60 
Paallystakki 700640/4 357,00 321' 30 214,20 35,70 142,80 
- irtovuori nylon/polyester 49,00 44,10 29,40 4,90 19,60 
- turkiskaulus lammas 37,00 33,30 22,20 3,70 14,80 

Virkamerkit 

Siipipyoralaatta 5,00 4,50 3,00 0,50 2,00 
Lippa- ja turkislakin 
keltaisenpunainen 

pi:Hillinen 13,00 11,70 7,80 1,30 5,20 
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Vertaamalla omia mittoja taulukoiden vastaaviin mittoihin selviaa 
taulukosta sopivimman pukineen numero ja tyyppi, jotka on merkitta
va tilauslomakkeen 3903 asianomaiseen kohtaan (esim. 52 B tai 52 
C) . 

Valtion Pukutebtaan edustaja kay noin joka kolmas kuukausi suureb
koilla asemilla ottamassa mittoja ja sovittamassa pukuja . Edustajan 
tulosta ilmoitetaan ao. asemalle noin kymmenen (10) paivaa aikai
semmin . Mitanotto matkoineen sisaltyy em . mittatyona valmistetta
vien pukimien bintoihin. Valtion Pukutehtaassa, Hameenlinnassa, 
otetaan tilauksia ja mittoja arkipaivisin klo 8 - 17, ei kuitenkaan 
lauantaisin, samoin kuin Helsingissa Fabianinkatu 2 keskiviikkoisin 
ja torstaisin klo 10 - 16, missa pukuja voi tilata myos valmistet
tavaksi sovituksella: talloin velotetaan lisaa 28 markkaa takista 
ja 17 markkaa housuista ja bameesta. Naista kustannuksista vastaa 
tilaaja itse kokonaan. 

Numero- ja mittatyona valmistettavia virkapukineita samanaikaisesti 
tilattaessa ei niita saa merkita samaan tilauslomakkeeseen . 

Virkapukineita valmistetaan mitanottotilaisuuksissa tai muuten ti
lattu ma~a . Kaikki tilaukset tebdaan VR .lomakkeella n :o 3903 . Ti
lauksen hyvaksyy asianomainen rautatieviranomainen ja tilaus toimi
tetaan hyvaksyttyna joko· suoraan Valtion Pukutehtaalle tai eri ·puo
lilla rataverkkoa jarjestettavissa mitanottotilaisuuksissa tebtaan 
edustajalle . Tilaukset tulee toimittaa niin, etta ne ovat Valtion 
Pukutehtaalla viimeistaan 31 . 12. 1977. 

Numeropukimien toimitus tapahtuu 2 - ~ viikon kuluttua valmistajan 
varastosta . Mittojen mukaan tehtaessa pukineiden toimitusaika on 
noin ~ - 6 viikkoa. Mitanottotilaisuuksissa esitetyt kobtuulliset 
toivomukset toimitusaikaan nahden pyritaan ottamaan huomioon . 

Jos valmisteissa havaitaan vikoja, suorittaa Valtion Pukutehdas 
niiden korjaukset korvauksetta asianomaisen tilaajan vaatimuksesta . 

Pukimet lahetetaan suoraan tilaajille postiennakolla . Oman osuuten
sa virkapukineiden hinnoista seka posti- ja lisatyomaksut tilaaja 
suorittaa postiennakon lunastamisen yhteydessa . 

(Slj n:o 3~/536/77, :0 . 1. 1977) VT 3/76 . 



ENNAKKOPERINTI\ 

Asetuskokoalmassa on julkaistu: 

L a k i 

ennakkoperintalain muuttamisesta 

Annettu Helsingissa 23 paivana joulukuuta 1976. 

Eduskunnan paatoksen mukaisesti 

k u m o t a a n 28 paivana marraskuuta 1959 annetun ennakkoperin
talain (418/59) 30 § ja 

m u u t eta an 8 ja 12 §, 13 §:n 2 momentti ja 16 S:n 2 mo

mentti, sellaisina kuin niista ovat 12 § 28 paivana joulukuuta 
1962 annatussa laissa (652/62) ja 13 §:n 2 momentti 13 paivana eb

kuuta 1976 annetussa laissa (670/76), seuraavasti: 

8 L 

Palkansaajalle tyon suorittamisesta aihautuvien kustannusten kor

vauksena maksettua hyvitysta ei pideta palkkana, sikali kuin se ei 

ylita naiden kustannusten arvioitua maaraa. 

Kun palkansaajalla on tyon suorittamisesta sellaisia verotuksessa 

vahennyskelpoisia kustannuksia, joista han ei saa eri korvausta, 

saadaan nama kustannukset vahentaa palkan maarasta ennen ennakon 

pidatyksen toimittamista. 

Edella 1 ja 2 momentissa tarkoitettuja kustannuksia eivat kuiten

kaan ole tyomarkkinajarjestojen jasenmaksut, tyottomyyskassamak

sut, matkakustannukset asunnosta varsinaiseen tyopaikkaan ja takai

sin, eivatka ammattikirjallisuuden hankkimisesta johtuneet menot. 

Jos tyonantaja korvauksetta jarjestaa tyontekijoilleen yhteis- tai 

muun vastaavan kuljetuksen varsinaiseen tyopaikkaan ja takaisin, 

ta1laista etua ei pideta palkkana. 

Verohallituksen asiana on vahvistaa 1 ja 2 momentissa tarkoitettu
jen kustannusten arvioimisperusteet. 

12 L 

Niille verovelvollisille, joiden osalta ennakonpidatys saattaa tul

la kysymykseen, verojohtaja antaa kutakin verovuotta varten veroha~ 

lituksen vahvistaman kaavan mukaisen verokirjan. 
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Verokirjan antaa verove1vo11ise11e sen verop11rin verojohtaja, jo 

hon verovelvo1lisen kotikunta kuu1uu. Pyynnosta voi verokirjan an

taa myos toisen veropiirin verojohtaja. 

Verokirjaa antaessaan verojohtajan on maarattava ennakonpidatystu~ 
nu s, jonka osoittaman pidatystau1ukon mukaan ennakonpidatys on ve

rove1vol1ise1ta verovuotena toimitettava. Pidatystau1ukkojen pita

misesta verove1vo11isten ja tyonantajien saatavana saadetaan ase
tuksella. 

Milloin syyta siihen ilmaantuu, verojohtajan on maarattava uudel

leen ennakonpidatystunnus. 

Asetukse11a voidaan saataa, etta veroviranomainen saa antaa elak

keensaajan ennakonpidatystunnuksen ja muut ennakonpidatyksessa ta~ 

vittavat verokirjaan merkittavat tiedot suoraan elakkeen maksajal-

1e. Tal1oin e1akkeensaaja11e ei anneta verokirjaa, vaan hanelle i1 -

moitetaan vastaavat tiedot veroha11ituksen maaraama11a tava11a. 

13 §. 

Mi11oin pa1kansaaja ei 1 momentissa tarkoitetussa tapauksessa esi

ta verokirjaansa, ennakonpidatys on toimitettava veroha11ituksen maa

raaman taulukon mukaan. Samoin on menete1tava, jos e1akkeen maksa

ja ei saa 12 !:n 5 momentissa tarkoitetu11a tavalla tietoa elak

keensaajan ennakonpidatystunnuksesta eika elakkeensaaja esita vero

kirjaansa . 

16 §. 

Milloin palkansaajalle valtion tai kunnallisveroa koskevien saan

nosten mukaan voidaan myontaa muita kuin 8 §:n 2 momentissa tarkoi

tettuja vahennyksia, joita ei ole otettu huomioon 11 §:ssa mainit 

tuja tau1ukkoja laadittaessa, voi 1 momentissa tarkoitettu verojoh

taja pa1kansaajan pyynnosta maarata, etta 13 §:n 1 momentin mukaan 

tehtava ennakonpidatys on toimitettava pienempana, kuin se muutoin 

o1isi tehtava . Veroha1litus vahvistaa ennakonpidatysta alennetta

essa huom ioon otettavien vahennysten vahimmaismaaran. Jos 13 §:n 
3 momentissa tarkoitettu pidatys ilmeisesti olisi 1iian suuri ver

rattuna lopu11isesti suoritettavaan maaraan, verojohtaja voi maa

rata pidatyksen toimitettavaksi pienempana. 
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Tama laki tulee voimaan 1 paivana tammikuuta 1977, kuitenkin niin, 

etta 30 f:aa sovelletaan viela vuonna 1977 va1tion maksamista per

he-e1akkeista toimitettavassa ennakonpidatyksesia. 

(Asetuskokoe1ma n:o 1018/76) 
(H1oj n:o H1o 17/010/77, 11.1.1977) VT 3 /77 

NDRDEG-TARIFFI 

NDRDEG-vaunukuormatariffiin (NDRDEG/Wg1, No 9927/28) ja 

NORDEG-kappa1etavaratariffiin (NDRDEG/Stg, No 9929) ilmestyy 

kumpaankin 1isa1ehti n:o 1, jotka ovat voimassa 1.2.1977 

lukien. Kappaletavaratariffin 1isa1ehti sisaltaa autolinjan 

Naanta1i-Tukholma rahtikorotuksen. 
(Tft N:o Tau 7/252/77, 12.1.77) VT 3/77. 

MAKSUKUI'ITIKIRJOJEN (lcm VR 2246) KltYWSTJt POISTAMINEN 

Maksukuittikirja (lam VR 2246) poistetaan kayt~st~ 1.2.1977 lukien. 
Tilityspaikkoja, joilla or. kl!yt~ss~ nainittuja kuittildrjoja, kehoitetaan 
palauttamaan ne ensitilassa tilitoimiston kotirnaiseen tarkastusjaostoon h 718. 
Maksukuittikirjan asemesta keytetMn rahastuslipuketta (1om VR 2245), jota 

tilityspaikat tilaavat kotima.isesta tarkastusjaostosta 1cmakkee1la VR 3902 atk. 
( N:o t1t 18/230/76, 7.1.1977) VT 3/77 

KOULUTUSOHJELMAT 

Koulutustoimikunta on kokouksessaan 13.01.1977 hyvaksynyt seuraa

van kou1utusohjelman: 

- rautatieopi11inen kurssi 

KOTO 5. 2 I 

Hyvaksytty koulutusohjelma otetaan kayttoon va1ittomasti ao.kurs
seja jarjestettaessa. Ohjelman perusjake1u on suoritettu koulutus
jaoston toimesta. Sen 1isakappa1eita on saatavissa rautatieopiston 

kans1iasta. (Ktj n:o 11/77, 13.01.77) VT 3/77. 
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OPPILAIDEN VALITSEMINEN SYKSYN 1977 KONDUKT~~RIKURSSEILLE 

Rautatieopistossa syyskaudella 1977 jarjestettaville konduktB5ri

kursseille otetaan viela aikaisemmin va1ittujen 1isaksi oppi1aita 

He1singin (Hki 22), Seinajoen (Sk 2), Ou1un (01 2) ja Joensuun 
(Jns 3) liikennepiireista. 

Kurssei1le voivat pyrkia henki15t, jotka ovat suorittaneet a1emman 

patevyystutkinnon (1iikenneperustutkinnon) 05.03.1973 tai aikaisem
min, ja joi11e kertyy 05.03.1977 mennessa em . tutkinnon ja1keen 
palve1usta vahintain ne1ja vuotta. Tahan aikaan tu1ee sisa1tya 

ratapihatoimintaa junamiehen tai siihen verrattavissa tehtavissa 

vahintain kuusi kuukautta. Mahdo11isesti vajaa ratapihatoiminnan 
aika voidaan kuitenkin taydentaa kurssin a1kamiseen mennessa. 

Kurssei11e pyrkimista koskevat hakemukset osoitetaan y1eisen toimis
ton paa11iko11e ja ne on jatettava 1ahimma11e esimiehe11e viimeis

taan 22 . 02 . 1977 . 

Hakuedel1ytykset tayttavat hakijat kutsutaan 05.03 . 1977 He1singissa, 
Seinajoe11a , Ou1ussa ja Joensuussa jarjestettavaan konduktBorikurs
sei11e pyrkivien kelpoisuuskokeeseen , joka sisa1taa 1askennon ja 
aidinkie1en (ruotsinkie1isten osa1ta myos suomenkie1en) tehtavia . 

Lisaksi hakijoi11e jarjestetaan 07 . 03. - 11.03 . 1977 va1isena aikana 
He1singissa kondukt5orikurssei1le pyrkivien sove1tuvuuskokeet myohem
min tarkemmin i1moitettavan ryhmajaon mukaan. 

Jos kurssei11e pyrkiva on osa11istunut viime syksyna jarjestettyyn 
konduktoorikurssei11e pyrkivien ke1poisuus- ja sove1tuvuuskokeeseen , 
mutta ei ole tu11ut nimetyksi kurssei11e, on hanen ede11een kurs

sei11e pyrkiessaan jatettava uusi hakemus. Ke1poisuuskokeeseen voi . 
hakija ta11oin osa11istua halutessaan uude11een, mutta ede11isen 
sove1tuvuuskokeen tu1os on ede11een voimassa va1~ntapaatosta tehta
essa . Sove1tuvuuskokeen uusimista pidetaan suotavana aikaisintaan 

kolmen va1ivuoden ja1keen, e11ei kokeen uusimise11e i1mene jotain 
erityisesti peruste1tua syyta . 
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Y1einen toimisto antaa erikseen 1iikennepiirei11e ohjeet hakemusten 

kasitte1yaikatau1usta. Muuten kasitte1yjarjestyksessa noudatetaan 

sove1tuvin osin Lko:n kirje·essa n:o Lko 1854/15'1/76, 13.9.76 annet
tuj a ohj eita. 

Todettakoon vie1a se1vyyden vuoksi, etta muista kuin a1ussa maini

tuista 1iikennepiireista on syksyn -77 oppi1askiinti~t tlytetty 
kokonaan aikaisemman haun perustee11a. 

AVOIMIA VIRKOJA JA TOIMIA 

Koneinsin~~r.in vir\<:a (S14). Rauta.tieha11itukselle osoitetut kirja11i-'

set hakemukset on toimitettava rautatieha1lituksen kirjaajal1e vii
meistlan he1mikuun 16. paiv&na 1977 ennen ke11o 12 (postitse ennen 

virka-ajan pllttymista). 

Ede111 mainittuun virkaan nimitetty sijoitetaan toistaiseksi He1sin
gin 1iikennepiiriin (tekni11isen ryhmln pal11ikk~). 

Kaksi y1emmln pa1kka1uokan toisen 1uokan kirjurin virkaa. 

Rautatieha11ituksen 1iikenneosaston pll11ik~11e osoitetut kirja11i

set hakemukset on toimitettava rautatiehal1ituksen kirjaaja11e vii
meistaln he1mikuun 16. paivlna 1977 ennen ke11o 12 (postitse · ennen 
virka-ajan paattymista). 

Ede11a mainittuihin virkoihin nimitetyistl sij{)itetaan toinen 
toistaiseksi Kuopion (1 Sij junasuoritus) ja toinen toistaiseksi 
Kajaanin (1 Kon junasuoritus) 1iikennea1uei11e. 

Kahdeksan asemamiehen tointa toistaiseksi Lahden 1iikennea1uee11a 

(8 Lh). Rautatieha11ituksen 1iikenneosaston pll11ik~1le osoitetut 

kirja11iset hakemukset on toimitettava He1singin 1iikennepiirin 
pla11ik511e viimeistaan 16.2.1977. 
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Konttorip~allik5n (V 21) virka, toistaiseksi Joensuun ratapiirin 
toirnistossa (Joensuu) ja rakennusmestarin (V 19 ) virka, toistaisek
si Kouvolan ratapiirissa Kouvolan vastuualueella (Kouvola). 

Rataosaston johtajalle osoitetut hakemukset on toimitettava rauta
tiehallituksen kirjaajalle viimeist~an 16.02.1977 ennen kello 12 

(postitse ennen virka-ajan p~~ttymista). 

NIMITYKSIA 

L i i k e n n e o s a s t o : liikennetarkastajan virkaan (V26) 

(Pieksamaen liikennepiiri) liikennetarkastaja (V22) Viktor Johannes 
Vayrynen, 3 . luokan 1. pl asemapaallikon virkaan (V21) (Loimaa) 
yp. 2 . luokan kirjuri Keijo Ragnar Moukola , 3. luokan l. pl asema

paallik5n virkaan (V21) (Joutseno) 4. luokan 1. p l asemapaallikko 
Mauri Olavi Sikanen, vaunumestarin virkaan (Oulun varikko) vaunun
tarkastaja Eino Iljina, yliasentajan toimiin (Helsingin varikko) 
sahk5asentajat Markku Tapio Hienonen, Taisto Tapio Koskenlaakso , 

Matti Juhani Kyllastinen , Reino Olavi Laine , Yrj5 Olavi Matikainen 
ja Pekka Juhani Ranne, asemamiehen toimeen (Sankimaki) ylim. asema
mies Reino Taneli Leskinen, 1 . luokan kirjurin virkoihin (Kouvolan 
liikennepiiri) yp . 2 . luokan kirjurit Paavo Ervo Rantala ja Reijo 

Ilmari Penttila seka (Kotka) yp . 2 . luokan kirjuri Pentti Pellervo 
Jokiniemi, ap. asemamestarin virkoihin (Vl3) (Kouvola) ylim . 3. 
luokan kirjuri (VlO) Jouko Antero Viramo , (Mantyharju) ylim . 3 . 
luokan kirju~i (VlO) Kari Heikki Pasanen , (Vainikkala) ylim . 3. 

luokan kirjuri (VlO) Hilve Tuulikki Oksanen , ap. 2 . luokan kirjurin 

virkoihin (Kouvola) ylim . 3. luokan kirjuri (VlO) Maija Kaarina 
Mal i n , (Mikkeli) apulaiskanslisti Sirkka Emilia Savolainen , (Kotka) 
ylim . toimistoapulainen Laura Annikki Mukala , jarjestelymestarin 

virkoihin (Kouvola) kuormausmestari Viljo Edvin Luukkonen , (Kotka) 
ylim . jarjestelymestari Leo Eelis Vasarainen, veturinkuljettajan 
virkoihin (Kouvolan varikko) veturinlammittajat Pentti Kalevi 
Tujula, Oiva Olavi Lavi, Erkki Juhani Tammilehto , Jaakko H5lsa , 

Seppo Veikko Antero Lahti, Heikki Juhani Hartikainen , Olavi ~enrik 
Oikia ja Jouko Kalervo Syrjanen , (Imatran varikko) veturinlammittaja 
Antti Hermanni Huttunen, (Haminan varikko) veturinlammittaja Jaakko 
Juhani Pynnonen . 

Rat a o sa s to: vanhemman toimistorakennusmestarin (V 21 ) 

virkaan (Kouvolan ratapiirin toimisto ) rakennusmestari Risto Kale 
vi Varis . 

Helsinki 1977. Valtion painatuskeskus 
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KUNTIEN YLEINEN K~LLEUSLUOKITUS 

valtioneuvoston paatos 

kuntien yleisen kalleusluokituksen vahvistamisesta 

Annettu Helsingissa 29 paivana joulukuuta 1976. 

valtioneuvosto on kuntien yleisesta kalleusluokituksesta 29 paiva

na joulukuuta 1973 annetun lain (955/73) 2 §:n seka kuntien ylei

sesta kalleusluokituksesta annetun lain 6 S:n muuttamisesta 23 pai

vana joulukuuta 1976 annetun lain (1013/76) nojalla valtiovarain

ministerion esittelysta paattanyt, etta kunnat jaetaan kalenteri

vuodeksi 1977 kolmeen kalleusluokkaan, joista I luokka on kallein 

ja III luokka halvin, seuraavasti: 

Kaupungit ja kauppalat 

Kunnan nimi K~us- Kunnan nimi Kalleus- Kunnan nimi KaJlem-
luokka luokka luokka 

Alavus III Kauniainen I Oulainen II 
1\njalankoski II Kemi I Oulu I 
Espoo I Kemijarvi I Outokumpu II 
Forssa II Kerava II Parainen III 
Haapajarvi III Kokemaki III Parkano III 
Ham ina II Kokkola II Pieksamaki II 
Hanko II Kotka II Pietarsaari II 
Harjavalta III Kouvola II Pori II 
He inola II Kristiinankaup.III Porvoo II 
Helsinki I Kuopio II Raahe II 
Huittinen III Kurikka III Raisio II 
Hyvinklia II Kuusankoski II Rauma II 
Hameenlinna II Lahti II Riihimaki II 
Iisalmi II Lappeenranta II Rovaniemi I 
Ikaalinen III Lapua II Salo II 
Imatra II Lieksa II Savonlinna II 
Joensuu I Lohja II Seinajoki II 
Jyv !isky ll;l I Loimaa II Suolahti II 
Jams a II Loviisa II Suonenjoki II 
Jlirvenpali II Maarianhamina II Tammisaari II 
Kajaani II Mikkeli II Tampere I 
Kankaanpali II Mlinttli II Toijala II 
Karjaa II Naantali II Tornio I 
Karkkila III Nokia II Turku II 
Kaskinen III Nurmes II uusikaarlepyy III 
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Kunnan nirni Kalle..ls- Kunnan nirni Kalleus- Kunnan nimi Kallel.IEI-
luokka luokka luokka 

Uusikaupunki II varnrnala II Virrat III 
vaasa II vantaa I Ylivieska II 
valkeakoski II varkaus II Aanekoski II 

Maalaiskunnat 

Kunnan nimi Kalleus- Kunnan nirni Kalle.ls- Kunnan nirni Kalleus-
luokka luokk.a luokka 

Anttola II Kongingangas II Pornainen II 
Artjlirvi II Kontiolahti II Posio I 
Eno II Kuhmo II Pudasjlirvi II 
Enonkoski II Kuivanierni II Pukkila II 
Enontekio I Kuusamo I Punkaharju II 
Hailuoto II Kyyjarvi II Puolanka II 
Haukipudas II Kalvili II Pyhajarvi II 
Heinolan mlk II Kark.olli II Pyhanta II 
Hirvensalrni II Laitila II Pyhaselkli II 
Hollola II Lapinlahti II Pylkonmliki II 
Hyrynsalrni II Laukaa II Palkane II 
Ii II Lernpaall:i II Ranua I 
Ilomantsi II Leppavirta II Rautalampi II 
Inari I Lesti j lirvi II Rautavaara II 
Joutsa II Lim ink a II Rautjarvi II 
Joutseno II Liperi II Ristiina II 
Juankoski II Lohjan mlk II Ristijarvi II 
Juuka II Lumijoki II Rovaniernen mlk I 
Juva II Luopioinen II Ruokolahti II 
Jyvaskylan mlk II Maaninka II Ralikk.yla II 
Jamsankoski II Mikkelin mlk II Saari II 
Kaavi II Muhos II Saarijarvi II 
Kaarina II Muonio I Sahalahti II 
Kalanti II Mustasaari II Salla I 
Kangasala II Muurame II Savukoski I 
Kannonkoski II Mantsala II Siilinj arvi II 
Karstula II Nastola II Sirno I 
Karttula II Nilsia II Sipoo II 
Keitele II Nuijamaa II Siuntio II 
Kernin mlk I Nummi II Sodankylli I 
Kernpele II Nurmijarvi II Sonkajlirvi II 
Kerimliki II Narpio II Sotkarno II 
Kestila II Orirnattila II Sumiainen II 
Keslilahti II Oulunsalo II Suomennierni II 
Keuruu II Padasjoki II Suomussalrni II 
Kiihtelysvaara II Paltamo II Saynatsalo II 
Kiirninki II Parikkala II Taivalkoski II 
Kinnula II Pelkosennierni I Temmes II 
Kirkkonummi II Pello I Tervo II 
Kitee II Pielavesi II Tervola I 
Kittila I Piippola II Tohmajlirvi II 
Kiuruvesi II . Pihtipudas II Toivakka II 
Kivijlirvi II Pirkkala II Tuupovaara II 
Kolari I Polvijarvi II Tuusniemi II 
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Kunnan nimi Kalleus- Kunnan nimi Kalleus- Kunnan nimi KalleU9-
luokka luokka luokka 

Tuusula II varpaisjarvi II Vuolijoki II 
Tyrnliva II Vehmersalmi II vartsila II 
utajarvi II Vesanto II Yli-Ii II 
Utsjoki I Vierema II Ylikiiminki II 
Uukuniemi II Vihti II Ylitornio I 
Uurainen II Viiala II Ylojarvi II 
vaal a II Viitasaari II 
va1timo II Viljakka1a II 

Kaikki muut maalaiskunnat kuu1uvat III ka11eusluokkaan. 

Tlima paatos tulee voimaan 1 paivana tammikuuta 1977. 

(Asetuskokoe1ma n:o 1137/76) (Hloj n:o H1o 43/010/77, 19.1.1977) 

VT 4/77. 

TYONANTAJAN SOSIAALITURVAMAKSU 

Asetuskokoe1massa on ju1kaistu: 

A s e t u s 

tyonantajan sosiaa1iturvamaksusta annetun asetuksen muuttamisesta 
(Ote) 

Annettu He1singissa 19 paivana marraskuuta 1976. 

Va1tiovarainministerin esitte1ysta 

m u u t e t a a n tyonantajan sosiaa1iturvamaksusta 1 pa1vana rna~ 

raskuuta 1963 annetun asetuksen (483/63) 2 § :n 3 momentti, 5, 6, 

7 ja 9 § seka 

1 i sa t a a n asetukseen uusi 6 a § seuraavasti: 

2 §. 

Tyonantajan tu1ee vahvistaa verokirjaan tai pidatystodistukseen t~ 

kemansa merkinnat nimikirjoitukse11aan tai nimi1eima11aan. Tyonan

tajan, joka toimittaa ennakonpidatyksen veromerkkeja kayttaen, on 

1isaksi merkittava verokirjaan tai pidatystodistukseen postiosoit

teensa. 

5 §. 

Tyonantajan, joka toimittaa ennakonpidatyksen veromerkkeja kaytta-

matta, seka merimiestu1on osa1ta 1aivanisannan tai hanen edustaja~ 

sa tu1ee suorittaa tyonantajan sosiaa1iturvamaksut va1tion posti-

' 
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siirtotilille si11a tavoin kuin pa1kasta pidatettyjen maarien suo

rittamisesta on saadetty . 

Verotoimisto11e ennakkoperintaasetuksen 26 a §:n mukaan annettava~ 

i1moitukseen ja 27 §:ssa tarkoitettuun ti1itykseen on merkittava 

myos tyonantajan sosiaa1iturvamaksujen maara. Merimiesveroasetukren 

10 §:n mukaan anne~tavaan ti1itykseen on merkittava merimiestu1ona 

pidettavien palkkojen perusteel1a suoritetut tai suoritettavat tyo~ 

antajan sosiaaliturvamaksut siten kuin sanotussa pyka1assa on pida

tetyn merimiesveron i1moittamisesta saadetty . 

6 §. 

Niihin 1uetteloihin, joita kirjanpitove1vo1lisen tyonantajan ennak

koperi~taasetuksen 18 ja 19 § : n mukaan tulee pitaa ja niihin muis

tiinpanoihin, joita muun tyonantajan ennakkoperintaasetuksen 19 a 
§ : n mukaan tu1ee te~da , on merkittava myos tyonantajan sosiaa1i

turvamaksu . Sosiaaliturvamaksu merkitaan ennakkoperintaasetuksen 

19 c § : ssa tarkoitettuun yhdiste1maan. 

6 a § . 

Kirjanpitove1vo11isen tyonantajan tu1ee kirjanpitoonsa kirjata 

tyonantajan sosiaa1iturvamaksut erityista ti1ia kayttaen . 

Mita ennakkoperintaasetuksen 19 d ja 19 e §:ssa on saadetty koskee 

soveltuvin osin myos tyonantajan sosiaaliturvamaksua . 

7 §. 

Ohjeet tyonantajan sosiaa1iturvamaksun suorittamisesta antaa vero

hallitus. 

9 L 

Liikaa suoritettua tyonantajan sosiaaliturvamaksua on haettava ta

kaisin sen laanin laaninhal1itukselta, johon tyonantajan kotikunta 

kuuluu , seka milloin sosiaaliturvamaksu on subritettu merimi es tu-

lana pidettavan palkan perusteella, Uudenmaan laaninha1litukse1ta. 

Laaninha1lituksen on ennen asian ratkaisemista tarvittaessa hankit

tava asianomaisen 1aaninveroviraston tai merimiesvero1autakunnan 

lausunto. 

Tama aset~ tu1ee voimaan 1 paivana tammikuuta 1977. 

(Asetuskokoelma n:o 917/76) 

(Hloj n:o 45/133/77, 19 . 1.1977 - Vert. K1 8/64 . 1) VT 4/77. 
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TYONANTAJAN SOSI~ALITURVAMhKSU VUONNA 1977 

Jou1ukuun 29 paivana on annettu asetus (1114/76) tyonantajan so

siaa1iturvamaksusta annetun asetuksen 1 §:n muuttamisesta. Asetuk

sen mukaan tyonantajan sosiaa1iturvamaksu on vuonna 1977 ede11een

kin 8,875 prosenttia ennakkoperinta1ain a1aisen pa1kan maarasta. 

(H1oj n:o Hlo 45/133/77, 19.1.1977)VT 4/77 

ENNAKONPIDATYS ERAISSA TAPAUKSISSA ' 

Veroha11itus on 28 paivana marraskuuta 1959 annetun ennak~operin

ta1ain (418/59) 13 §:n 2 momentin noja1la maarannyt, etta mi11oin 

pa1kansaaja ei esita verokirjaansa, ennakonpidatys hanen paatoi

mestaan paaasia11isesti saanno11isin va1iajoin maksettavasta pa1-

kasta on vuonna 1977 toimitettava pidatystau1ukon 24,25 A mukaan . 

(Asetuskokoe1ma n:o 1143/76- B1o n:o 44/010/77, 19.1.1977) 

·VT 4/77. 

VERON ENNAKKOPERINTA 

~setuskokoelmassa on ju1kaistu: 

Asetus 

ennakkoperintaaset~ksen muu·ttamisesta 

Annettu He1singissa 29 paivana jou1u

kuuta 1976. 

va1tiovarainministerin esitte1ysta 

kumotaan 23 paivana jou1ukuuta 1959 annetun ennakkoperintaasetuk

sen 6 §, se11aisena kuin se on 3 paivana toukokuuta 1961 annetussa 

asetuksessa (225/61), ja 

muutetaan 8 §, 10 §:n 1 momentti, 11 §:n 1 momentti ja 12 §, 

naista 8 §, se11aisena kuin se on 28 paivana jou1ukuuta 1962 anne

tussa asetuksessa (654/62) nain kuu1uviksi: 

8 § 

Verokirjaan on merkittava ennen sen antamista verove1vo11ise11e: 

1) verove1vo11isen taydellinen nimi, ammatti tai toimi seka synty-
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maaika ja osoite: 

2) ennakkoperintalain 12 §:ssa tarkoitettu ennakonpidatystunnus 

seka 

4 

3) sen veropiirin verotoimisto, jonka verojohtajan toimesta vero

kirja annetaan verove1vo11isel1e. 

Ennakkoperintalain 12 §:n 5 momentin mukaiseen i1moitukseen on 

ede1la 1 momentissa mainittujen tietojen 1isaksi merkittava sano

tussa 5' momentissa tarkoitetun e1likkeen maksajan nimi. 

Verokirja on varustettava verotoimiston 1eima11a. 

10 § 

Jos ennakonpidatys verove1vo11isen perhesuhteissa tapahtuneen muu

toksen johdosta o1isi toimitettava muun kuin verokirjaan merkityn 

ennakonpidatystunnuksen mukaan tai jos muutoin havaitaan, etta ver2 

kirjassa o1eva ennakonpidatystunnus on virhee11inen, verojohtajan 

on verove1vo11isen pyynnosta maarattava uusi ennakonpidatystunnus . 

11 § 

Mi11pin verojohtaja ennakkoperinta1ain 16 §:n 1 ja 2 momentissa 

taikka ede1la 10 §:ssa tarkoitetuissa tapauksissa maaraa, ettei 

ennakonpidatysta ole toimitettava tai etta se on toimitettava 

verokirjaan me ~kitysta ennakonpidatystunnuksesta poikkeavasti, on 

hanen tehtava siita merkinta verove1vo1lisen verokirjaan tai ennak

koperinta1ain 12 §:n 5 momentissa tarkoitettuun i1moitukseen ja 

varmennettava se al1ekirjoitukse1laan ja verotoimiston 1eima1la. 

12 §. 

Mikali verovelvol1inen saa sellaista palkkaa, josta ennakonpidatys 

on toimitettava pidatystaulukon mukaan, on hanen hyvissa ajoin en

nen palkan maksua annettava verokirjansa tyonantaja11e. Tyonantaja· 

on velvo1linen, mikali han ja palkansaaja eivat toisin sovi, sai-

1yttamaan verokirjan. 

Verohal1itus voi oikeuttaa tyo- tai virkasuhteeseen tai yrittaja

toimintaan perustuvia lakisaateisia ellikkeita maksavan ellike1ai

toksen verohallituksen maaraamalla tava1la saamaan tiedot ennakon

pidatystunnuksesta ja muista ennakonpidatyksessa tarvittavista ve

rokirjaan merkittavista tiedoista suoraan veroviranomaisilta. 

Milloin verovelvollinen saa palkkaa kahde1ta tai useamma1ta tyon

antajalta tahi jos han palkan 1isliksi saa elaketta tai elinkorkoa 
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eri maksaji1ta, on verokirja annettava 1 momentissa maini tussa 

tarkoituksessa si11e tyonantaja11e tai vastaavasti tieto ennakon

pidatyakunnuksesta si11e e1akkeen maksaja11e, jonka ennakkoperin

ta1ain 13 § : n 1 momentin no j a11a tu1ee toimi ttaa ennakonpidatys 

pidatystau1ukon mukaan. 

Tama asetus tu1ee voimaan 1 paivana tammikuuta 1977, kuitenkin 

niin, etta 6 §:aa sove11etaan vie1a vuonna 1977 va1tion maksamista 

perhe-e1akkeista toimitettavassa ennakonpidatyksessa. 

(Asetuskokoe1ma n : o 1098/76) (H1oj, n:o H1o 17/010/77, 19.1.1977) 

V'T 4/77 

Ti1iohjesaannon 21 §:n sove1tamisohjeiden kohta 2113 muutetaan seuraavaksi : 

2113 Matkustajaliikenteen rahastustehtavissa toimiva11e virkailija11e 

1uovutetaan hanen kotiasema1taan kuittausta ja tilitysve1vo1lisuutta 

vastaan rahastuslipukkeiden perusreyyntivarasto, jonka en:inrnaismMran 
vahvistaa liikennea1ueen paa11ikko sovittuaan siita ti1itoimiston 

kotimaisen tarkastusjaoston kanssa . 

Tavara1iikenteen autohenki1okunna11e voidaan antaa henki1okohtaiseksi 

vaihtokassaksi kateista rahaa kuittausta vastaan ti1ityspisteen 

amsta vaihtokassasta liikennepiirin paallikon harkinnan mukaan . 

(N:o t 1t 33/230/77 , 19 .1. 1977) VT 4/77 

RAHTILUOITO 

VR Vira1lisissa tiedotuksissa n :o 33a/75 esitettyyn 1uette1oon asiakkaista , 

joi11a on oikeus kayttaa rajatonta 1uottoa kaiki11a ~iikennepaikoi11a , 

1isataan 1 .1. 1977 1ukien 

Qy Suomen Autoteo11isuus Ab 

(T1t n:o 38/245/77 , 20 .1. 1977) VT 4/77. 
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TILITYSPAIKKOJA KC:SKEVAT MUUIDKSEr 

Ti1ityspaikkoja koskevasta 1uette1osta (ks . V~liaikaiset tilitysma§r§ykset, 

1iite n:o 1) poistetaan Sei.nEi.joen kirjauskeskukseen kuuluva Kristiinankaupungin 

tilityspaikka 1.2.1977 1ukien. (N :o t1t 31/230/77, 19.1.1977) VT 4/77. 

LIIKENNEPAIKKOJEN VALIMATKAT -JULKAISU 

1.2.1977 1ukien muutetaan merkinn~t Kristiinankaupungin kohda11a 

sarakkeessa 4 seuraavasti: 

4 

Kristiinankaupunki Kaskinen 50 . 

Pr 25. 

Sk 112. 

Liikennepaikkojen v~1imatkat -ju1kaisun 1iitteeseen 5 "Kappa1etavara-

1iikennepaikat" tehd~an seur. korjaukset sarakkeeseen 4. 

Kivijarvi Jy 6 (135 km) 

Outokumpu Jns 4 (52 km) 

(N:o Lko 23368/67/76 , 18 .1. 77) VT 4/77 . 

VI'L'riONli.".UTl,TEIDEN URHEILUTOINIKUN'rA vv. 1977-1978 

Rautatieha11itus on nimennyt edustajikseen va1tionrautateiden 

urhei1utoimikuntaan puheenjohtajaksi apu1aisjohtaja Erkki Niemisen 

ja jlseneksi sosiaa1ipll11ikk6 Yrj6 011i1aisen sekl tehtyjen esi

tysten perustee11a Rautateiden tn:hei1un 1'uki-sllti6n ja eri jlrjes

t6jen edustajina toimikunnan jlseniksi vv. 1977-1978 seuraavat 

henki16t: 

Rautateiden Urhei1un 'l'uki-saatio toiminnanjohtaja Juha Rlislnen 

Rautatie1aisten Liitto r.y. 

Rautatievirkamies1iitto r:y. 

ty6njohtaja Ensio He1minen 

kamreeri Veikko Laurikainen 

Suomen Veturimiesten Liitto r.y. veturinku1jettaja Edmund Nyman 
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JR Urheilun eri piirien edustajina on toimikuntaan nimetty: 

Helsinki 

Ete1a-Suomi 

varsinais-Suomi 

Hame-Satakunta 

Pohjanmaa 

Pohjois-Suomi 

Savo-Kainuu 

Keski - Suomi 

I~aakkoi s - Suomi 

tyonjohtaja Erkki Hakokankare, Pasilan konep~a 

yliteknikko Jalo Vainio, Hyvinkaan konepaja 

teknikko Raino Suominen, rurun konepaja 

jarjestelymestari Pentti Vellinki, Tampere 

asemamestari Kalevi Rajala, Pannainen 

yliteknikko Clavi Toivonen, Oulu 

varastomestari Gunnar Niiranen, Kuopio 

kuormausmestari Martti Aijo, Pieksamaki 

autonku1jettajien esimies Vi1jo Paukkunen, 
I<ouvo1a 

Pohjois-Karjala jarjestelymestari Esko Huikuri, Joensuu 

(RH N:o 88/164/77, l3.1.1977)V~ 4/77. 

AVOIMIA VIRKOJA JA TOIMIA 

Liikennetarkastajan virka (V22) ja asemapaal1ikon virka (Vl8). 

Rautatieha11ituksen paajohtajal1e osoitetut kirja11iset hakemukset 

on toimitettava rautatiehallituksen kirjaajalle viimeistaan helmi

kuun 23. paivana 1977 ennen kello 12 (postitse ennen virka-ajan 

pMttymista). 

Ede11a mainittuihin virkoihin nimitetyt sijoitetaan toistaiseksi 

seuraavasti: 

liikennetarkastaja (V22): Pieksamaen 1iikennepiiriin (tutkinta- ja 

junaturvallisuusasiat) seka 

asemapaal1ikko (V18): Lappeenrannan (1 La) liikennea1uee1le. 

Kaksi apulaisasemapaal1ikon virkaa (V20), apu1aisasemapaa11ikon 

virka (V19) ja kaksi ensi 1uokan kirjurin virkaa. Rautatiehal1i

tuksen 1iikenneosaston paa11iko11e osoitetut kirjal1iset hakemukset 

on toimitettava rautatiehallituksen kirjaajal1e viimeistaan he1mi

kuun 23 . paivana 1977 ennen kello 12 (postitse ennen virka-ajan 

paattymista) . 

Ede11a mainittuihin virkoihin nimitetyt sijoitetaan toistaiseksi 

seuraavasti: 

apu1aisasernapaa11ikot (V20): He1singin (1 Tk1) ja Kouvo1an (1 Kuk) 

1iikennea1uei1le, 
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apu1aisasemap~~11ikkB (V19): Kemin (1 Kern tavara-aseman p~~11ikkB) 
1iikennea1uee11e sek~ 

1. 1uokan kirjurit: Tampereen (1 Tpe ratapihatoiminnot) 1iikenne
aluee11e sek~ Ou1un 1iikennepiiriin (1 ha11into- ja henki1Basiat). 

H a n k 1 n t a o s a s t o : Varastomestarin to1m1 to1sta1seks1 
Hels1ng1n varastossa. Hankintaosaston johtajalle osoitetut kirjal
liset hakemukset on to1m1tettava Helsingin varastonpaallik~lle 
18.2.1977 mennessa. 

RAUTAT~EOPISTO 

Konduktooritutkinnon ovat suorittaneet 22.12.1976 alla mainitut 

henkilot: 
Eero Juhani Aaltonen (Riihimaki), Teuvo Kalervo Alen (Helsinki ), 
Tauno Eenok Avula (Turku), Aleksanteri Bildjushkin (Helsinki) , 
Pertti Kalevi Gustafsson (Karjaa), Kauko Kalevi Halonen (Helsinki), 
Eino Antero Harjula (Riihimaki), Anto Aleksi Hietamaki (Turku), 
Erkki Kalevi Jalo (Helsinki), Keijo Kalevi Jehkonen (Helsinki), 
Risto Olayi Kainu (Helsinki), Teemu Tapio Koikkalainen (Helsinki), 

Pertti Olavi Laamanen (Helsinki), Lauri Eemil Linkka (Turku), 
Eero Veikko Luukkanen (Helsinki), Simo Sakari Niemi (Rauma), Timo 
Olavi Nieminen (Riihimaki), Yrjo Alfred Nivalainen (Helsinki), 
Eino Matias Ora (Helsinki), Pertti Uolevi Fauna (Helsinki), Heik
ki Rikala (Pitajanmaki), Matti Veli Rasanen (Helsinki), Auvo Ensio 

I 

Raty (Riihimaki), Sulo Edvard Selkee (Helsinki), Niilo Ilmari Tik-
kanen (Helsinki), Lauri Valdemar Tuominen (Helsinki), limo Kuller
vo Vallinaho (nelsinki), Tauno Kalevi Vieri (Vaasa), Armas Valde

mar Vuollet (Turku), Kaarlo Herman Arola (Seinajoki), Einar Vii
helm Heinstrom (Seinajoki), Pauli Nikolai Heinstrom (Seinajoki), 

Raimo Erik Antero Kekalainen (Juankoski), Unto Ilmari Kemppainen 
(Kontiomaki), ~auri Sakari Koikkalainen (Pieksamaki), Asto Aarre 
Kukko (Jyvaskyla), Eero Johannes Kurki (Joensuu), Reijo Sulo An

tero Kylliainen (Kouvola), Esko Eemeli Laitinen (Tervola), Ilkka 
Juhani Lamminen (Pori), Pentti Tapio Lankinen (Savonlinna), Viljo 
Pentti Lappalainen (Iisalmi), Jaakko Olavi Lautala (Kouvola), 
Jaakko Leskinen (Pieksamaki), Pertti Raimo Liukkonen (Imatra), 
Eino Aulis Martikainen (Joensuu), Olavi Ensio Ojala (Tampere), 
Yrjo Fekka Johannes Pietarinen (Uimaharju), Allan Ensio Pihlas 
(Kauhava), Jaakko Ilmari Piitulainen (Uimaharju), Matti Kalervo 
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Rantala (Tampere), Markus Oskari Sutinen, Tauno Veikko Tamper 
(Joutseno), Matti Aleksi Tervonen (Kajaani), Hannu Einari Tiiho
nen (Kotka), Pauli Juhani Toikka (Kouvola), Reijo Olavi Ulmanen 
(Jyvaskyla), Martti Ensio Vanbalakka (Kouvola), Rauni Jalmari 
Virtanen (Toijala) . 
Opettajakunnan paatoksen mukaisesti annettiin Rautatielaisten 
Opintorahastosaation stipendi Reijo Olavi Ulmaselle, Mauri Sakari 
Koikkalaiselle, Matti Aleksi Tervoselle ja Eino Antero Harjulalle . 

NIMITYKSI1t 

L i i k e n n e o s a s t o : koneinsin6orin virkaan (Sl~) 

(rautatiehallituksen liikenneosasto) yp. 1. luokan koneinsino6ri 
(Bl) Timo Juhani Nuutinen , 

kondukto6rin virkoihin (Kouvola) vaihdemiehet 

Risto Olavi Leinonen ja Ossi Lennard Salminen sek~ junamiehet Esko 

K~ki , Seppo Ilmari Paakala ja Heikki Otto Aapeli Laamanen, (Kotka) 
junamies Mauri Ilmari Suomalainen , (Mikkeli) junamies Eeli Johannes 
Tirranen, (Lappeenranta) junamies Jaakko Mikael Haapasaari, (Imatra) 

vaihdemies Taisto Rautalahti, (Vainikkala) junamies Veikko Kalevi 
Vainikka, kuormausmestarin virkoinin (Kouvola) asemamies Pentti 
Kalevi Kurvinen, (Vainikkala) asemamiehet Timo Tapani Suhonen ja 
Pekka Olavi Tilli , veturinpuhdistajain esimiehen virkaan (Kouvolan 

varikko) ylim . huoltomies Esko Asikainen sek~ vaunumestarin virkaan 
(Vainikkala) vaununtarkastaja Eero Kalevi J~~skel~inen, veturinl~m

mitt~j~n toimiin (Kouvolan varikko) tilap. veturinlammitt~jat Markku 
Haapala, Hannu Olavi Mykk~nen, Vesa Tapio Silvonen , Ossi Tapani 

Paajanen , Pertti Tapani Hyppanen, Juha Pekka Inkil~, Timo Juhani 

Mauno , Reijo Olavi Mynttinen, Kauko Risto Mattila ja Seppo Ensio 
Kiuru , (Imatran varikko) tilap. veturinl~mmitt~jat Teppo Tapani 
Nurminen ja Jukka Tapio Ronkkonen, (Haminan varikko) tilap. veturin

l~mmitt~ja Kari Virtanen, vaununtarkastajan toimiin (Kouvolan varik
ko) ylim . vaununtarkastaja Toivo Herman Valtonen, (Vainikkala) ylim. 
vaununtarkastaja Pertti Johannes Myyr~, asetinlaitemiehen toimiin 
(Kouvola) junamiehet Jouko Samuli Hermunen ja Paavo Raimo Kalevi 

Ruuskanen , junamiehen toimiin (Kouvola) asemamiehet Terho Tapio 
Villikka , Raimo Olavi Pulkkinen , Seppo Olavi Korjala ja Aarne Veikko 
Hatara, (Mikkeli) asemamiehet Veikko Ilmari Ylonen ja Arvo Ensio 
Vauhkonen, (Kotka) asemamies Kyosti Ilmari Heino, (Imatra) asemamies 
Erkki Esa Kontula. 

Helsinki 1977. Valtion painatuskeskus 
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R~UTATIEHALLINNON TYOJARJESTYS 

Rautatieha11ituksen paajohtaja on va1tionrautateiden ha11innosta 

14.3.1969 annetun asetuksen 3 §:n noja11a muuttanut 28.5.1969 an

netun rautatieha11innon tyojarjestyksen 13 §:n 2 momentin 4 koh

dan, se11aisena kuin se on 30.6.1975 tehdyssa paatoksessa seka 1i

sannyt 20 §:n 2 momenttiin uuden 3 kohdan, jo11oin nykyiset 3-14 

kohdat muuttuvat 4-15 kohdiksi, seuraavasti: 

13 § 

4) va1miste11a rautatien kaytosta aiheutuneen vahingon korvaa

mista koskevat asiat, 

20 § 

3) ~a1miste11a rautatieku1jetusasetuksen perustee11a maksetta

vaa korvausta koskevat asiat, kun korvausvaatimus on y1i 1500 

markkaa, 

Muutokset tu1evat voimaan 1.2.1977 1ukien. 

(RH n:o 62/011/77, 24.1.1977)VT 5 /77. 

LEIMAVEROLAIN MUUTTAMINEN 

Asetuskokoe1massa on ju1kaistu: 

Laki 1eimavero1ain va1iaikaisesta muuttamisesta (1028/76) . 

Annettu 23 paivana jou1ukuuta 1976. (H1t n:o H1o 67/010/77, 

28.1.77) VT 5/77. 

MATKA'IOIMISTOJEN TUNNUKSEN MlJUTOS 

KIIm'EAHINI'AISISSA LIPUISSA: 

Matkatoimistoissa reyyt!iviin kiinte!ihintaisiin lippuihin ei enllii paineta rratka

toimiston kirjaintunnusta lipun vasernpaan yl!ikulmaan. Sensijaan lipun numeron 

yl!ipuole11e painetaan matkatoimiston reyyntipisteen 5-numeroinen kocdi, joka 

alkaa kaikilla matkatoimistoi1la numero1la 39. (N:o t1t 51/ 241/77, 26.1.1977) 
vr 5177. 
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MAARIANHAMINAN KAPPALETAVARARAHDIT 

Maarianhaminan 1iitantaku1jetuksia hoitava yhti5 Transmar on e1in

keinoha11itukse1ta saanut 1uvan korottaa o m i a r a h t i -

o s u u k s i a a n 28 %:11a. Taman johdosta 1isataan ju1kaisun 

Kappa1etavara1iikennepaikat (VR 2646.1) Maarianhaminan kohda11e 

15.2.1977 lukien seuraava huomautus: 

''Kappa1etavaran rahdit on laskettava katkorahtina . Linja1iitanta

rahtia on korotettava 28 %:11a". (N:o Lko 31098/241/77 , 27.1 . 1977) 

VT 5/77-

MA~RAYKSET TAVARAN PAALLYSTAMISEST~ , PAKKAAMISESTA JA OSOITTAMISESTA 

- JULKAISU 

Lisays 1iitteeseen I: 

Pyrkija Oy:n valmistamat 30 1itran vetoiset muoviset ku1jetusastiat 

on hyvaksytty kaytettavaksi rautatieku1jetusasetuksen mukaisina moni-

• kayttoku1jetuspakkauksina AIV-1iuoksen rautatieku1jetuksissa. 

Ku1jetuspakkausmerkin numero on Lko 01-1977. 

(N : o Lko 32251/61/76, 27 .1.1977) VT 5/77. 

TARPEETON POLTTOdLJYSAILid 

vaasan konepajan kaytosta on vapautunut imukuumentimella varus 

tettu 25 m3:n polttoo1jysailio. Tarkemmat tiedot saa vaasan 
konepajalta puh. 378 ins A Rantamaki. 

AVOIMIA VIRKOJA JA TOIMIA 

Ko1me rataesimiehen tointa, joista toistaiseksi yksi Tampereen ra

tapiirissa CPeip9hja) ja kaksi Joensuun ratapiirissa (Joensuu ja 

Niira1a) . Rataosaston johtaja11e osoitetut hakemukset on toimi
tettava ao ratapiirin paa11iko1le viimeistaan 02.03.1977 . 
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VETURINKULJETTAJAKURSSIT LUKUVUONNA 1977 - 1978 

va1intakoe syksy11a 1977 ja sita myohemmin jarjestettavi11e vetu

rinku1jettajakurssei1le pyrkivi11e pidetaan 1iikennepiireittain 

1auantaina 02.04.1977. Siihen kuu1uvat kokeet 1) suomen kie1essa, 

2) 1askennossa, 3) veturitekniikassa ja 4) veturimiestutkintoon 

sisa1tyv i ssa ohjesaannoissa. 

Kurssei11e pyrkijan on viimeistaan 25.02.77 jatettava 1ahimma11e 

esimiehe11een (varikonpaa11iko11e) kou1utustoimikunna11e osoitettu 

hakemus, johon on 1iitetty nimikortin (1123.1) ja1jennos ja esi

miehen vahvistama 1aske1ma vaaditusta kahden vuoden veturimiesko

kemuksesta 01.07.1977 mennessa. Hakemuksessa on i1moitettava mah

dol1isesti virei1la o1eva kurinpito- tai rikossyyte. 

Esimiehen on toimitettava hakemukset lausuntoineen hakijain kayt

taytymisesta ja toiminnasta 1iikennepiirin paa1liko11e, joka 1a

hettaa ne omine 1ausuntoineen ede11een rautatieopistoon 14.03.77 

mennessa. 

Yksityiskohtaiset ohjeet 1iikennepiireissa pidettavista va1inta

kokeista 1ahetetaan liikennepiirien paa11ikoil1e 28.03.77 mennes

sa. 

Kurssien a1kamisajankohdat ilmoitetaan myohemmin erikseen. (Ropj 

no 26/410, 27 . 01.77) 

EROJA 

R a t a o s a s t o: rakennusmestari (V 20) Mauno Olavi Virtanen , 

kirjanpitaja Hildur I l se Mariann e Spjut j a tal onmi es Unto Johannes 

Rautiainen , rataesimies Tauno Armas Makinen. 

H a n k 1 n t a o s a s t o: ylim. autonkuljettaja Eino Johannes 

J u k k a 
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SAILYTYSMAKSUJEN KDRDTUS 

Rautatiehallitus on muuttanut tariffitaulukon 1 . kohdissa 11 . ja 12 . 

mainitut saiiytys- ja li:iyti:itavaramaksut 1 . 3 . 1977 lukien seuraaviksi: 

11 . SiHlytysmaksut (TS:n 58 S II. 1 . c . lml: 

ti l apainen sailytys esineelta ja alkavalta 

vuorokaudelta: 

mootto ri pyi:irat 4,00 mk 

muut . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2, DO mk 

tilapainen sijilytys automaattilukkolaitteella va

rustetussa sailytyslokerossa , 

lokerolta ja sailytyskerralta 

Saapuneen matkatavaran sailytys yli maksuttoman 

ajan, kuljetuse~ineelta ja alkavalta vuorokau-

2,00 mk 

delta ....................... .... ............... 1,00mk 

12 . Li:iyti:itavara (TS : n 58 § II. 1 . c . lm): 

esineelt~ ja alkavalta vuorokaudelta . ......... . 1,00 mk 

enimmaismaksu 10 , 00 mk 

Automaattilukkolaitteella varustettujen s a ilytyslokeroiden maksut 

korotetaan kuitenkin vasta sita mukaa kuin niiden lukkolaitteet 

saadaan muutetuksi kahdella markan rahalla toimiviksi . 

Tariffitaulukon vastaavasta lehdesta otetaan uusi painos, jonka 

perusjakelun painatusjaosto suorittaa . 

(Rh n:o 165/241/77 , 1 . 2 . 1977) VT 6/77 . 

NORDEG-TARIFFI 

NDRDEG-vaunukuormatariffiin (NORDEG/Wgl, No 99 27/28) ja NDRDEG

kappaletavaratariffiin (NORDEG/Stg , No 9929) ilmestyy lisalehti 

n : o 2 . Lisalehdet ovat voimassa 1 . 3 . 1977 lukien ja sisaltavat mm . 

Ruotsin osuuden rautatierahtien korotuksen . Tariffitoimisto jakaa 
lisalehdet niiden sa~vuttua Saksasta . 

(Tft n:o Tou 7/252/i7 , 2 . 2 . 1977) VT 6/77 
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TULLIVALITYSPALKKIDT 

On ilmennyt, etta joillakin liikennepaikoilla ei ole tullipalkkioi 

den perimisessa noudatettu rautatiehallituksen vahvistaman 1.10 . 

1976 voimaan tulleen uuden tullivalityspalkkiotaulukon maksuja . 

Tassa taulukossa mainitut maksut ovat rahtikirjakohtaisia. 

Vientilahetysten osalta tullivalitysma~ut on mainittu myHs tarif 
fitaulukoiden taulukossa 22. 

1.10.1976 jalkeen mahdollisesti annettuja tai annettavia (sahkeel

la, markkinointitoimiston sopimuksella tms . ) poikkeusmaarayksia 

sovelletaan annettujen maaraysten mukaisesti. 

(Tft n:o Tou 33/252/77 , 4 . 2 . 1977) VT 6/77 

POH J OISMAI NEN TAVARA TARif'FI NGTV (9760) JA NGTS (97.61 l 

Pohjoismaisee n vaunu~uormatariffiin (NGTV 9760) on ilmestynyt li sa 

lehti n:o 6 , joka on voimassa 1 . 2 . 1977 lukien . Lisalehti sisaltaa 

VT:ssa 2/77 mainitut Tornion uudet siirtokuormausmaksut . 

1.3 . 1977 ilmestyy Pohjoismaiseen vaunukuormatariffiin lisalehti 

n:o 7 . Lisalehti sis~ltaa mm . Ruotsin rautatierahtien korotuksen 

(9 % 20 tannin painoluokassa ja jonkin verran enemman 15- ja 10-

tonnin painoluokissa) , uudet SJ:n tulliv5lityspalkkiot seka hank in

taedun uudet vahimmat maksut . Pikatavara on poistettu . Lahetys voi 

daan kuljettaa Ruotsin osuudella "junastajattHkiellon" alaisena 

( ~ 31 l . Osassa III, kohdassa "Eraita asemia koskevia erikoismaa

rayksia" on ne Ruotsin asemat, joiden kohdalla on perittava lisa 

rahtia, merkitty taulukkomuotoon . 

1 . 3 . 1977 ilmestyy Pohjoismaiseen kappaletavaratariffiin (NGTS 9761) 

lisalehti n : o 3 . Lisalehti sisiHtaa mm . ·Ruotsin osuuden korotetut 

kappaletavararahdit ja tullivalityspalkkio~ seka uudet hankinta

edun vahimmat maksut . 

Painatusjaosto suorittaa lisalehtien jakelun kaksikielisten sivu

jen saavuttua Ruotsista . (Tft n:o Tou 32/251/77 , 2 . 2 . 77) VT 6/77 . 

6 
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TALOUOELLIS IA I NOE KSI SARJOJA 
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1975 XII 418 578 627 266 . 3 261 . 9 

1976 I 426 591 638 270 . 1 265 . 6 
II 432 599 641 27 1 . 1 266 . 7 

III 436 605 641 271 . 7 267 . 1 
I V 440 610 644 274 . 5 269 . 9 
v 441 610 645 281 . 5 276 . 8 

VI 442 611 646 281 . 7 276 . 9 
VII 4 so 628 655 285 . 2 280 . 4 

VII I 4 56 641 658 288 . 4 283 . 4 
I X 46 0 648 667 2~ 1. 7 286 . 6 

X 4 65 650 671 292 . 6 287 . 5 
XI 468 659 675 292 . 4 287 . 3 

XII 469 659 684 292 . 7 287 . 6 

(N: o To 1085/220/77 ' 3 . 2 . 1977) VT 6/77 

ULKOMA AN VAL UUTAN MUUNTOKURSSIT TAVARALIIKENNETT~ VARTEN --------------------------------------------------------

VT : ssa n:o 40/ 76 ja tariff itoimiston s a hkeilla ilmoitetut 

VR :n tavaraliikenteen ulkomaan valuutan muuntokurssit ovat 

1 . 2 .1 977 lukien s e uraavan taulukon mukaiset. Huomattava on 

etta Neuvostoliiton rup lan osalta paivama~ra on 3. 2 .77. 

Tari f fitoimistosta s a hkeell l il~oite t tavat kurs simuutokset 

kehoitetaan merkitsemaan t aul ukossa oleviin sarakkei s iin. 
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Ulkomean valuutan muuntokurssit tavaral iikennetta varten, lukien 1.?.1977 

RH:n sahke n:o 

Vo ·"·>SSa 1 Jkien 

;~i~~ Rahayksikk6 ked Lyhennys 

•oo 
1CO 

100 

iOO 

1 GJ 

100 

100 

100 

100 

100 

100 

100 

100 

1()0 

10!) 

1GO 
100 

100 

100 

100 
1 

100 

1 

Alankomaidon floriinia (gulden) • • . . . 84 

Belgian frangia • • • . . . • • . . • • . • • • . . • • . 88 

Bulgarian leva . , , .••.•..• . ••. , • . . . • . 52 

Englannin punta •.• , ••• . •• , •• • •. , . .. , 70 

Espanjan pesetaa . , , .••...•. , . • . • • • . . 71 

Italian liiraa .. ... . .... .. ... .. ..... 83 

ltdvcallan ehillinkid ................ 81 

Jugoslavian dinaria ...•..••. . .••. • • , 72 
Krei kan drakmaa . • . • . . . . . . . . . • • • . . . . • 73 

Luxemburg in frangia . . ••....•.. , . , . . . 62 

Neuvostoliiton ruplaa, clearing · ··o· 20 

Nor jan kruunua o • • o • •••••• , ••• ,.. . ... 76 

Por·tugal in escudoa .•...•.• . .• o. .. .. . 94 

Puolan zlotya . . . • • . . • . . . . . . • . . . • • • • . 51 

Ranskan frangia •.. , ... . . •.•.••.• . . • , 87 

Romanian leita . ........ . ... , . . .... , • 53 

Rt.~ots i.n kruunua .••.. . . , . . • . • . . . . • • • • 74 

SaKsan Liittotasavalta~ markkaa •..•• 80 

S3 ... san Oem. tasavalte, markkae , . , • , • 50 

Svt!i tsin frangi.a .••• , •• . •••. , •..•• 0. 65 

Tanskan kruunua • ••••• •. • • •• o. . . ..... 86 

Tshakkoslovekian kruunua . •.• .. .••. , , 54 

USA:n dollari •o • •••••••••••••••••••• 

UnKarin forintti~ .. ••• .. o. . . ..... .. . 55 

UIC-frengi .... . ... .. , . .. .. . .. .. .. • . . 01 

Suomen mar~an kansainvalinan lyhan-

Fl 

FrB 

Lava 

Pta 

Lit 

Oes 

Din 

Or 

Erlu)( 

Rbl 
Nkr 

Esc 

Zl 

FF 

Lei 

SKr 

OM 
M 

Frs 

DKr 

Kcs 

Ft 

FrUIC 

nys on .. .. . .. .. .. .. • .. . .. .. .. • . .. .. • 10 FM 

(Tft n:o Tau 28 /230/77. } ,2 , 197 7) VT 6/77. 

154,00 
10 , 60 

4 ,10 
6 ,60 
5 , 70 
0,45 

22 ,80 
22 ,10 
ll ,60 
10 ,60 

51 9 ,00 
73 ,80 
12 , 20 
19 ,07 
78 , 50 
75 ,00 
92 ,00 

162 ,70 
-153 '70 
156 , 20 

66,00 
68,00 

3 ,90 
18 ,50 
1,57 

T8ss3 VT:ssa (VT 6;77) ilmoitettuja muuntokursseja 
on muutettu RH:n sdhkeell~ seuraavasti 

FM FM FM FM ?Y. 

1----
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PY~RILLX VARUSTETTUJEN SOTILASAJONEUVOJEN JA -TY~KONEIDEN KUORMAA
MINEN JA KULJETTAMINEN 

VT : n 17a/76 kohtaan I C l (ohjeet, jotka koskevat seka yhteen etta 

kahteen vaunuun kuormaamista) lisataan sivulle 3 uusi j - kohta , joka 
kuu1uu seuraavasti : 

j) Kohdan i) maarayksesta poiketen saa ta1viaikana ajoneuvon ohjaa

mossa olla junan ku1kiessakin ku1jettaja , rnika1i kuljetuksen 

johtaja harkitsee ajoneuvon 1ammityskayton va1ttamattomaksi . 

Ajoneuvon vaihteen o11essa 1amrnityskayton vuoksi kohdan e) 

maarayksesta poiketen vapaa11a , on kuljettajan varmistettava 

jarruj en kiinnipysyminen. Junan liikkuessa on ajoneuvon kuljet 

tajan pysyttava ohjaamossa ja pidettava ohjaarnon ovet su1jettui 

na . (N : o Lko 31120/61/77) , VT 6/77. 

LENNATINLI IKENNE 

Oulun 1ipputoimistossa ja Tuomiojan 1iikennepaika11a 1akkautetaan 

y1einen sahkosanomainvaihto 1.3 . 1977 1ukien . (N : o Lko 23604/439/76), 
3.2 . 77 , VT 6/77 . 

TOIMISTOVIRKAMIESHARJOITTELIJOIDEN OTTAMINEN 

(vuoden 1977 II era) 

Va1tionrautateiden 1iikenneosastolle otetaan ku1uvan vuoden 

henkilosto - ja koulutussuunnite1mien mukainen toinen era toimisto

virkamiesharjoittelijoita 1 . 6 . 1977 1ukien . 

Harjoitte1ijat sijoitetaan eri liikennepiireihin seuraavasti: 

Helsinki 2 , Kouvo1a 5, Tampere 4 , Seinajoki 2, Ou1u 7 , Pieksamaki 5 

ja Joensuu 3 (yhteensa 28) . 

Toimistovirkamiesharjoitte1ijoiksi pyrkivien tu1ee jattaa tata 

koskeva hakemuksensa lomakkee1la VR 1156 viimeistaan 10 . 3 . 1977 

ennen virka- ajan paattymista sen 1iikennepiirin paalliko11e , jonne 
hakija 1ahinna pyrkii . Postitse 1ahetettavien hakemusten tulee olla 

perilla myos ede11a mainittuna aikana . 

Hakulomakkeita , amrnattiesitteita ja muita asiaa koskevia 1ahempia 
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tietoja saa 1iikennepiirien toimistoista (henki1oasiainhoitaja1ta) 
ja 1iikennea1ueiden paa11ikoi1ta . 

Hakemusten kasitte1yssa 1iikennepiirit noudattavat sove1tuvin osin 

kirjeen· n:o Lko 1215/151/76, 29.10.76 , ohjeita . 
Ta11a kertaa harjoitte1ijat on tarkoitus va1ita paaasiassa VR:n 

u1kopuo1isten henki 1oiden piirista. 

(N:o Lko 199/151/77 , 26.11.1977) VT 6 /77-

AVOIMIA VIRKOJA JA TOIMIA 

Ne1jannen 1uokan 1 pl . asemapaa11ikon virka . Rautatieha11ituksen 

paajohtaja11e osoitetut kirja1liset hakemukset on toimitettava 

rautatiehal1ituksen kirjaaja11e viimeistaan maa1iskuun 9 . paivana 

1977 ennen ke11o 12 (postitse ennen virka-ajan paattymista) . 

Ede11a mainittuun virkaan nimitetty sijoitetaan toistaiseksi Aane

kosken (l Srj) 1iikennea1uee11e. 

6 

Apu1aisasemapaa11ikon virka (V20) , ensi 1uokan kirjurin virka , kaks i 

y1emman pa1kka1uokan toisen 1uokan kirjurin virkaa , yksitoista vetu
rinku1jettajan virkaa, viisi konduktoorin virkaa ja kuormausmestarin 

virka . Rautatieha1lituksen 1iikenneosaston paa1liko11e osoitetut 

kirja11iset hakemukset on toimitettava rautatieha11ituksen kirjaa

ja11e viimeistaan maa1iskuun 9 - paivana 1977 ennen ke11o 12 (postitse 

ennen virka- ajan paattymista). 

Ede11a mainittuihin virkoihin nimitetyt sijoitetaan toistaiseksi 

seuraavasti: 

apu1aisasemapaa11ikko (V20): Kuopion (1 Kuo tavara- aseman paa11 . ) 

1iikennea1uee11e, 
1 . 1uokan kirjuri: Seinajoen (1 Sk 1iikenneasiamies) 1iikennea1uee11e , 

yp. 2 . 1uokan kirjurit: Kotkan (1 Ky junasuoritus) ja Haminan (1 Hma 

junasuoritus) 1iikennea1uei11e , 

veturinku1jettajat: Kouvo1an (10) ja Imatran (1) varikoi11e, 

konduktoorit: Kouvo1an (1 Kv) Haminan (1 Hma), Kotkan (2 Kta) 

ja Lappeenrannan (1 Lr) 1iikennea1uei11e seka 

kuormausmestari: Kouvo1an (1 Kv)1iikennea1uee11e . 
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Kaksi asetin1aitemiehen tointa , autonku1jettajan toimi , viisi vaunun

tarkastajan tointa , yhdeksantoista junamiehen tointa , viisi vaihde
miehen tointa , huo1tomiehen toimi , ko1mekymmentakuusi veturin1ammitta- · 

jan tointa , ko1me vaununvoite1ijan tointa , kahdeksantoista asemamiehen 
tointa, apu1aiskans1istin toimi ja seitseman konttoriapu1aisen tointa. 

Rautatieha11ituksen 1iikenneosaston paa11iko11e osoitetut kirja11i 

set hakemukset on toimitettava asianomaisen 1iikennepiirin paa11iko11e 

viimeistaan 9 - 3 -1977 -

Ede11a mainittuihin toimiin nimitetyt sijoitetaan toistaiseksi 

seuraavasti : 
asetin1aitemiehet: Kouvo1an (2 Kv} liikennealuee11e , 

autonku1jettaja: Kouvo1an (1 Kv) 1iikennea1uee11e , 

vaununtarkastajat: Kouvo1an (2) , Imatran (1) ja Kotkan (1) varikoi11e 

seka Vainikka1an (1 Vna) 1iikennea1uee11e , 

junamiehet: Kouvo1an (6 Kv , 1 Kuk) , Vainikka1an (1 Vna) , Lappeen

rannan (2 Lr) , Imatran (1 Imr) , Mikke1in (2 Mi), Kotkan (5 Kta) 

ja Haminan (1 Hma) 1iikennea1uei11e , 

vaihdemiehet: Imatran (2 Imr) , Kotkan (2 Kta) ja Haminan (1 Hma) 

1iikennea1uei11e, 

huo1tomies: Kouvo1an variko11e (1) , 
veturin1ammittajat: Kouvolan (30) ja Imatran (3) varikoi11e seka 

Lappeenrannan (3 Lr) 1iikennealuee11e, 

vaununvoite1ijat: Kotkan variko1le 1 ja Vainikka1an (2 Vna) liikenne
a1uee1le, 

asemamiehet : Kouvo1an (8 Kv) , Vainikkalan (4 Vna) , Imatran (3 Imr) 

ja Mikkelin (3 Mi) 1iik_ennea1ueille , 
apu1aiskanslisti : Mikkelin (1 Mi) 1iikennealuee1le ja 

konttoriapu1aiset: Kouvo1an 1iikennepiiriin 2 , Kouvo1an variko11e 

1 seka Vainikka1an (3 Vna) ja Kouvo1an (1 Kv) 1iikennea1ueil1e . 

Rataesimiehen toimi, toistaiseksi Kouvolan ratapiirissa 

( Simpe1e; asunto varattu) . Rataosaston johtajalle osoitetut 

hakemukset on toimitettava Kouvolan ratapiirin paa11ikolle 
viimeistaan 09 . 03 .1 977 . 

Teknikon (V21) virka toistaiseksi Kuopion konepajassa . 

Koneosaston johtajalle osoitetut kirjalliset hakemukset on toimi

tettava rautatiehallitwcsen kirjaajalle viimeistatin 4.3.1977 ennen 

klo 12 (postitse ennen virka-ajan paattymista). 
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KANSAINVALINEN TAVARALIIKENNE, LANTINEN; 1avojen merkitseminen 
CIM-rahtikirjaan 

Lavojen merkitsemisessa rahtikirjaan on noudatettava CIM
ju1kaisun 6. artik1an YLM 16 maarayksia. Koska kansainva1isessa 
1iikenteessa saattaa esiintya ko1men1aisia 1avoja, EUR-vaihto
lavoja, yksityisten omistamia, rautatien hyvaksymia 1avoja 
seka muita 1avoja (esim. kertakaytto1avoja), kehoitetaan asemia 
huameuttamaan 1ahettaji1le seuraavaa: 

EUR-vaihto1avoista tehdaan merkinnat rahtikirjan 
- kenttaan 18, yksinomaan EUR-1avojen lukumaara 
- kenttiin 23 ja 24 seka tarvittaessa myos kenttaan 25 (vaunu-

kuormalahetyksessa tavaran nimityksen a1le), EUR-1avojen luku
maara Ja merkinta "EUR-vaihto1avoja" 

- kenttaan 26 (tavaran painon a1le) EUR-lavojen taarapaino 

Yksityisten omistamista, rautatien hyvaksymista lavoista tehdaan 
merkinnat rahtikirjan 
- kenttaan 23, 1avojen lukumaara 
- kenttaan 24 (ja tarvittaessa myos kenttaan 25), maininta lavois-

ta seka merkinta "P" ja sen rautatien nimi, joka on ne 
hyvaksynyt 

- kenttaan 26 lavojen taarapaino 

Muista lavoista (esim. yksityiset lavat, joita rautatie ei ol* hy
vaksynyt tai kertakayttolavat) tehdaan merkinnat rahtikirjaan la
hetystavan (vaunukuorma- tai kappaletavaralahetys) ede11yttamal1a 
tava11a. Suotavaa o1isi, etta naidenkin 1avojen lukumaara ja nimi
tys mainitaan rahtikirjan ao kohdissa. 

Jos lahettaja kayttaa EUR-lavoja, kiinnitetaan rautatien puolesta 
rahtikirjan kenttaan 10 punainen 1ipuke ( VR 2863), johon merki

taan EUR-lavojen 1ukumaara. 

Mika1i 1ahetys kasittaa erityyppisil1e lavoil1e kuormattua tava
raa, on eri 1avatyypit merkittava rahtikirjaan kukin 1avatyyppi 
erikseen. Kenttaan 18 merki ta.'an siis vain EUR-1avojen lukumaara. 
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Viitaten VT 49/76 huomautetaan, etta VR:n lavoja ei saa kayttaa 
kansainvalisessa liikenteessa. 
(Tft n:o Tou 41/252/77, 11.2.77) VT 7/77 

RAHTILUOTTO 

VR Vira1lisissa tiedotuksissa n:o 33a/75 esitettyyn luette1oon 
asiakkaista, joi11a on oikeus k~ytt~~ rajatonta 1uottoa kaiki11a 

1iikennepaikoi11a, 1is~t~&n 1.2.1977 1ukien 
M.A.T. Transport Oy (T1t n:o 102/245/77, 9.2.1977) VT 7/77. 

AVOIMIA VIRKOJA JA TOIMIA 

Liikennepiirin paa11ikon virka (S14). Va1tioneuvosto11e osoitetut 

kirja1liset hakemukset on toimitettava rautatieha11ituksen kirjaa

ja11e viimeista~n maa1iskuun 11. paivana 1977 ennen ke11o 12 (pos
titse ennen virka-ajan paattymista). 

Edel1a mainittuun virkaan nimitetty toimii toistaiseksi Tampereen 
1iikennepiirin p&al1ikkona. 

Asemap~a1likon virka (V23). Rautatiehal1ituksen paajohtaja11e osoi
tetut kirja11iset hakemukset on toimitettava rautatieha11ituksen 
kirjaaja11e viimeistaan maa1iskuun 16. paiv~na 1977 ennen kel1o 12 
(postitse ennen virka-ajan paattymista). Edell~ mainittuun virkaan 
nimitetty sijoitetaan toistaiseksi Rauman 1iikennea1uee11e (Ra). 

NIMITYKSIA 

K o n e o s a s t o: koneinsinoorin (S14) sopimuspalkkaiseen vir
kaan koneinsinoori Pekka Olavi Koski (RH/Stt); 2.1uokan kirjurin 
virkoihin (Vaasan konepaja) apulaiskanslisti Frans Arvid Arve, 
konttoriapulainen Reijo Vaino Anton Kankaanpaa. 
H a n k i n t a o s a s t o : 

Ylim. kirjurin 2 1. ap. toimeen Seija Marjatta K a n t o, 

ylim. kirjurin (V 11) toimeen Irma Irene K e t one n. 



- 4 -

EROJA 

L i i k e n n e o s a s t o : apulaisasemapaallikk5 Eero Arvo 
Johannes Salo , 1. luokan kirjuri Lauri Leonard Salo, yp. 2 . luokan 
kirjurit Aili Inkeri Hassinen , Mia Tellervo Louhelainen , Ester Sylvia 

Sinivalo , ap . 2 . luokan kirjuri Aili Sirkka K5tter , ap . asemamestari 
Leo Lauri Kalevi Makinen, yliteknikko Svante Valter Pietikainen , 
yliasentaj a Lauri Mikko Johannes Matikainen , j arj est·elymestari 
Aarne Einar Lumio , asetinlaitemies Auvo Erland Honkanen , veturin

kuljettajat Vilho Antero Airaksinen , Aimo Kullervo Valve , Kaarlo 
Olavi Lipsanen , Onni Arvi Liflander , Into Armas Joenaho , Yrj5 Emil 
Saamanen , Kalle Henrikki Pe l tomaa , Pauli Henrik Tiihonen , Kalervo 
Eemil Vierimaa , Erkki Niilonen , Hilmer Johannes Horjander , Lauri 

Armas Hankalin , Eino Olavi Ensio Rantanen , kuormausmestari Unto 
Ensio Huurre , kondukt55rit Erkki Eskelinen , Oiva Armas Sirenius , 
Ernst Oskar Holger Smeds , Soini Viljami Jaakkola , Aaro Ilmari 
Lehtonen , Onni Matias Salonen , veturinlammittajat Iikka Samuli 

Rautakorpi , Aarne Johan Olavi Vaaralahti , Aulis Akseli Sipinen , 
Aaro Matti Turunen , vaihdemiehet Pentti Uljas Ilonen, Aaro Ilmari 
Miettinen , Toivo Inkila , Vain5 Auvinen , Eino Jaakko Ikola , auton
kuljettaja Esko Olavi Keto , junamiehet Toivo Jussilainen , Leo 

Aulis Ahola , Jaakko Olavi Tuomisto , Erkki Ol avi Turkkila , asemamie
het Rauha Helmi Sipilainen , Oiva Vihtori Tuominen , Aino Regina 
Sallinen , Bj arne Ragnvald Nygren, vaununtarkastaj at Fr a ns Vi htor i 
Pynn5 , Reijo Alfred Antinoja , huoltomies Unto Armas Kylliainen , 

tallimies Sulo Hjalmar Aalto , Alpo Aatos Eirala , ylim . 1 . l uokan 
kirj uri Taisto Ol avi Kovanen, ylim . vet urin l ammittaj a Hildi ng 
Johan Henriksson , ylim . tallimies Ot to Akkanen , ylim . siivooj at 
Meeri Malvi i na Lehtinen , Laina Kat ariina Neuvonen , Martta Takkinen . 

EROJA 

R a t a o s a s t o : rataesimiehet Risto Rajanheimo 
ja Teuvo Johannes Si nkkonen. 

K o n e o s a <• t ~ .. · · · ·· "' " KoneJ.nsJ.noor i Nils Fredrik Heinonen, t eknik-
ko Tauno Olavi Luom,a , teknikko Veikko Armas Kalervo Molsa. 
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LEPOHUO;-T't:HAJ OI TUSTA 

KOSKEVAT YLEISOHJE~T 

Rautatiehallitus on hyvaksynyt oheiset lepohuonemajoitusta kos

kevat yleisohjeet. 

Lepohuonetiloja kayttavien ja niista vastaavien osastojen lisak

si ohjeisiin ovat tutustQ~eet ja niista lausuntonsa antaneet hen

kilokuntajarjestot seka tyosuojeluhallitus. 

Ohjeet ovat voimassa toistaiseksi ja piita · tulee noudattaa suun

niteltaessa, rakennettaessa ja kunnostettaessa valtionrautatei

den lepohuonerakennuksia ja lepohuoneita. 
(Rh n:o 3ti0/160/77,19.1.?7) VT 7a/77· 
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1. YLEI.S~l'A 

Tyonantajan velvollisuutena on lakisaateisesti, milloin erityiset 
olosuhteet niin vaativat, jarjestaa tyontekijoille oleskelutilaa 
vapaa- ja odotusaikojen viettamista varten. 

Valtionrautateilla, kuten erailla muillakin valtion viras toilla ja 
laitoksilla esiintyy tarvetta jarj estaa tyonte1cijoille oleskelutilaa 
(jaljcmpana lepohuone) vapaa- ja odotusaikojen viettamis tn varten. 
Valtionrautateilla lepohuoneciajoitustarve kohdistuu lahinna henki
lostoon, joka tyo skentelee ensisijaisesti liikkuvassa kalustos::; ~ . 

'l'allaisia henkilostoryhmia ovat mm. : 

- kondu1~toorit; 

- rahastajat; 
- junaclichet; 
- veturimiehet; seka 
- komennuksella olevat. 

EdelUi mainituista henkilostoryhmista suuri osa joutuu tyossaan sen 
laadun takia yopJ~aan tai oleskelemaan tyovuorojen valisen ajan 
muualla kuin kotipaikkakunnallaan. 

Kuitenkaan laeissa, ohjeissa tahi maarayksissa ei ole tas~nllisia 
ohjeita siita, mita naiden tilojen mitoitus- ja varustelutason 
suhteen vaaditaan. 

Jaljempana olevissa ohjeissa on pyritty ottamaan huomioon taaanasti
set laitoskohtaiset kokeciukset lepohuonemajoittamisesta seka ne 
vaatimuk~''3t, joita voirnas::;a oleva ja toisaalta tiedossa oleva viel:i 
vahvistamaton tyosuojelulainsEadanto puhcena olcvan kaltaiselta 
majoittamiselta edellyttia. 
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2. LAINSi~.l'i D.ANTO 

Vo~assa olcvaa tai jo tiedossa olevaa tulevaa lainsaadllntoa j~ 
maarayksia, jotka velvoittavat tyonantajaa lepohuonemajoitllicsen 
jarjestamiseen seka toisaalta antavat ohjeita mitoitus- ja varus
telutason subteen, ovat: 

2.1 Tyoturvallisuuslaki (299/58): 
10 § 1 mom. kohta 7 seka 4 mom. 

2.2 Tyosuojelulaki (ko>niteamietinto 1974-: 123): 

49 - 50 §§:t ja 59 § 

2.3 Lcl~i tyomaa-as~~isesta (tilapaismajoitustoimik~an mietinto 
197l~: 10): 

1 §:n 2 ja 3 mom. 

2.4- Tyosuojelulw.llitukscn tnrnJ.lisuusmaarl:iykset (30: 0): 
kohta 11 (taukotilat) ja ko:::tta 12 (lepotilat) 

2.5 Suomen rakentamis:;ni:iarayskokoelna (867/75): 
C 1 Xaneneristys (3 muu rakennus) 

7a 
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3. LEPOHUONERA.KENNUKSEN JA LEPOHUONEIDEN SIJAINTI 

Lepohuone!:lajoittamisen ta:!:'koituksena on, etta lc_pohuonemajoitusta 
tarvi tsevilla on mahdollisuus lepoon ja virkistaytymlseen tyov-uoroj 0:1 

valisena aikana. Vastatakseen tarkoitusta tulee lepohuonerakennuksen 
ja l~pohuoneiden sijaita tyon aloittamis- ja lopettamispaiyJcaan 
nanden kohtuullisen matknn paassa. Lisaksi sijainnin tulee olla sel
lainen, ettei rautatie- tai muu liikenne samoin kuin lepohuoneraken
nuksessa tai sen laheisyydessa suoritettava muu toiminto aiheuta 
huiriota lepohuonemajoituksessa oleville. 

4. LEPOHUO.NEITA KOSKEV.AT l"'ITOITUS- J.A V.AHUSTELU~CASOVAATirfut:Sl::T 

4.1 Huonealan henkiloa lcohden tulee olla 6m2, kun huoneessa on 
majoitettuna enemman kuin yksi henkilo. Miktili huone on tarkoitettu 
yhden henkilon majoittamiseen, tulee huoneal an oll:'t 7 m2. 

4.2 Huonekorkeuden tulee olla vahintaan 240 em. 

4 .-3 Saroaan lepohuoneeseen saa samanaikaisesti majoittaa enint(:'in 
kalwi henkiloa. Poikkeuksellisesti voidaan samaan lepohuoueeseP.n 
majoittaa kolme henkiloa, mikali huone taytttia huonealavaati~u~~en. 
Lepohuonemajoittamista jarjestettaessa tulee paikallisin jai·jestelyin 
ensisijaisesti pyrkia menettelyyn, etteivat sarnaan lepohuonee30en 
majoitettavat saavu ja lahde huonees·ca eri aikoihin. 

Lt.4 Lepohuoneessa olevien sankyjen tulee olla kovapohjaisia ja 
yksikerroksisia. Stinkyjen tulee olla kooltaan vahintaan 0.8 x 2 . 0 ~ 
seki:i varustettu vuodcvaatteilla {patja, tyyny, kal<si lalcanaa, kn~: _,_L 

huopaa, tyynypussi ja varatyyny). 

4.5 Valaist;u.kse::la tulee olla yleisvalaistus , 150 luksia, vuo d.c' :'J:1.

taisct; valaisirr.c!;, poyti:i.valai si.-1 ja mikali pesupaikka on lcpc:>l!,t : ~ ::E: £

sa, n::;·o:; pcilivalaistus, 300 luksia. 

4.6 Lepohuo~eessa tulee olla kirjoituspoyta, tuoli kutakin majoit
tuvaa kohden sak3. vuodekohtaiset yopoydiit tahi hyllykot. Lisaksi 
huoneessa tulee olla peili, lampomittari, juomavesimahdollisuu:;, 
ikk:unaverhot ja huoneen tosiasiallinen pimennysmahdollisuus, p~ran
ajomahdollisuutta varten pistorasia seka tarvittaessa lattiamatto . 
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4.7 Lepohucneest>a tulee olla, ellei rakennuk3e:asa ole tarkoitusta 

vartcn erillista tilaa, sailytystilaa pito- ja tyovaatteille seka 

henkilckohtaiselle o~aisuudelle. Kyseiset tilat tulee ella lukitta· 

via. 

4.8 Huoneessa tulee lisa.ksi olla l:eratyskello, ro~kakori ja tuhka

kuppi. 

7a 

4.9 Hu.onekohtaisen lampotilan tulee ol1a saadettavissa joko huone

kohtaisel1a terr:~osteatilla tai muulla vastaaval1a tarkoituksen:nukai

sella tavalla. 

4.10 Huoneen tulee olla lukittava. 

5. LEPOHUONEIDEN KAYTTAJILLE VARATTAVAT HENKILOSTOTU.AT 

Ler:ohuonerakennuksessa lepohuoneen yhteydessa tai sen valittomassa 

laheisyydessa tulee olla 1epohuone~ajoitQ~sessa o1evilla seuraavat 

henkilcstctilat: 

5..1 peseytymiarnahdollisuus; 

5.2 juo~avesi~ahdollisuus; 
5.3 vaatteiden sailytys- ja pukeut=isoahdollisuus; 

5.4 ruokai1uti1aa seka ruoan val~istus- ja sailytys~ahdo]lisuus; 

5.5 WC- tila; seka 

5.6 vaatteid~n kuivatus~a~.olljs~us. 

He!'lt:i:.cstctiloj ksi tu~ee varata !:!ielui ten eril1ista huor!etilaa lukuun

otta.:natta ruokailuhuor!etta, jota voidaan tarvittaessa kayttaa mycs 

oles~elutilana. 

Heni:ilc5stotilat on !:!i toi tett:1va St.:'J.rints. i;iloja sa.~anaikaisesti kaytt8-

vK~ l:enkilt~~lraa varten. 

Henkilostotilojen korkeuden tulee olla vahintaan 240 c~. Erityisista 

syist~ tast~ ~oidaan poiketa, ~utta ei kuitenkaan niin, etta korkeus 

olisi alle 220 c~ • 

.Eenkilostoti1ojen yleisvo.laistusvoi::;akkuuuen tulee olla vahinti:i.an 150 

lt.tksi a. Peili valaistu..~sen voil!lakkuuden tulee ol1a vahinte.an 300 luk-

Si2. 0 
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He~kilostotilojen lampotilan tulee olla 18- 22 C0 
•. Ilmanv~ihdon tu

lee olla tenokas ja riittava. 

Henkilostotiloi$sa tulee olla kaytettavissa juoksevaa kyl~aa ja kuu

maa vetta. 

5.1 Peseyt~~lsm~~dollisuus 

:E.llei lepohuoncissa ole peseytymismahdollisuutta, on sellaincn jar-

j ~stcttava najoi tukses:_;:J. oleville, lepohuoncmajoi tulcse:1 v~ili tto:naan 

l~i.l:~!isyyteen, erilliseen pesuhuonceseen. Kutakin alkavav lca.h.d~}~saa 

::Ci:iytti~jiia kohden tulei:! olla yksi pesupaiJ::.ka. Pesu_pail~alla tarkoitetaaa 

ensisijais<:.:;i;i pesuallzsta, jolloin yhden henkilon pesu_pail:un levey

den tulee olla vahintaa~ 60 em. 

PesU.J;:likkoj;:m lukurw:iara!i. laskcttaessa ei oteta huomioon ~-/C:n yhtey

dess~ olevia pesupaikkoja eikii mahdollisia suihk-uja. 

Pe!>eytymispail:a.:;sa tulee olla: 

- pe:mainc'.; t;a tai p~G'.lai:ueen annostelulaite kutakin k::ilita p\'lsupc.ik

kaa_ l~ohd<:!,l; 

- ker::akiiyt t;o~yyhkei t9. tai rullapy:rheautoma.:lt ti kutaJdn l:ahta pe3u

pail:k:~.a leo hd~r.; 

- pe:Lli kutilkin :pesu.pailr.li:<!.:J. l:ohden; 

·• r~skakori tai -astia. kutnkin kahta pesu:paikkaa kohden . 

.2es~p<.:..iknssa tulce voida pesoytyii juokseva).la vedella (kylm~i jH 

ku.u:.::t ve3i). 

l'll:2-ili tycn lik:Ji::mu:le:-1 tai muun ·syyn takia on tarpealli:;t;a, tulc.le 

rrn.joituksessa olevien :kt!ytcttavis::;a olla suihku kut;akin alkava.:1. ~ 

k'.i,ytttijaii ko~dm1. Suihkt~ tulee olla er-otettu ouusta tilast::1 ja 

asia~i!tUkaiGin varustein vo.rustettu. 

5.2 Juomavesi2ahdolli3~us 

L-"po'luonem?.,~oitu.ksessa olevilla tulee olla mahdollisuus juomav£>1en 

sa8ntiin m5.,<lui.ten vasijohtoverkosto.. 

Ell<Ji erityista juoma:vcsilaitctta ole, on majoituksessa clcville 

varattnva juo::nve:;iastioita scka kertakiiyttomukeja. 

Jll-J!n:;.veden saanti.a ei voida korvata virvoitusjuomien ostomchcl.vlli

Ruu:iclla. 



- 9 - 7a 

5. 3 V~!attciden sailytys- ja pul':eut l!n:i:o~t'.hdolli suus 

Mik~li henkilHatHtilat aijaitsevat eri kerroksessa tai toisessa raken

nukse :.;sa kuin lepohuoneet, tulee vaatteiden sailytysta ja pukeutumis"ta 

varten olla erillinen pukeutQiishuone, johon on sijoitettu pukukaappi 

kutakin kayttajaa kohden. Ellei erillista pukeutumistil~a tarvita, voi 

vaatteiden sailytys ja pukeut~inen tapahtua varsinaisessa lepohuoneess 

Tyo-/virka- ja pitovaatteille tarkoitetun pukukaapin tulee olla kaksi 

osainen ja mitoiltaan vahinta~~ 45 x 50 x 145 em. Pukukaapissa tulee 

olla vahint~an 20 em korkea ylahylly seka vaat;e.t;ao.ko ja -koul,:ku. 

Pukukaapin tulee olla varustettu koneellisella ilmanvaihdolla tai tar 

koituksenmukaisilla aukbilla il~an vapaata kiert;oa varten. Pukukaa

pin tulee olla lukittava. 

Mikali kaytettavissa· ei ole lukittavia pukukaappeja, on henkilokoht~i 

sen omaisuudea sailytysta varte~ varattava lQ~ittavia lokeroita, joi

d.en mittojan on oltava viib.intaan 25 x 50 x 40 em. 

Milloin erillisen pukeutumistila.,.'l tarve o~ todettu tarpeelliseksi, 

O<l SC pyrittava Sijoittomaan e::illisten pesutilojen valittomaar. 12~.

heisys-teen. 

Erillise:>s~ pukfmturnistilassz vapaa:1 lattiapinta-alan tulee olla noi:1 

0.3 ra2 jok<•ista tiloja samar.aikaisesti kayttavaa henkiloa kohden.. 

Pukuknapl)ien vaatimaa pinta-alza ei lasketa vapaaksi lattiapint;a

alalcsi. 

5-~ Huokailutila seka ruo~< valaistus- ja sailytysmahdollisuus 

Lepohuone,:::;.joituksessu. oleville on var-1t:tava ma.hdollisuus ruokailla 

joko tyopilikkaruokalassa tai, jos sellaista ei ole paikka.lcun...,.wlla 

jnrjestetty, heille on varatta,rH. lepohuonerakennuksessa ma.0.G.olli5uus 

nuk:m-=t tuodue1 ruoan Uilli.Clitt1imiseen ja sailyttaiaiseen sekii ruokailutc.. 

RuokQilua varten tarkoitetussa erillisessa tilassa tulee olla: 

- tarvittavn maiirii poytia ja tuoleja; 

- uunilla varustettu liesi, jossa keittolevy kutakin kuutta majoittu-

vaa kohden; 

- jaakaappi, jossa sailytystilaa 15 litraa k"Utakin majoittuvaa }:ohC.en 
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- · ta.":'Vi t;t;avn o.stias t;o; 
- vedcmsaant:imahdolli.suus; 
- pesupoyta; 
- ~stia- ja kuivauskaappi; · 
- pyyhkeita; 
- jateastia. 

Ruokailutilan lattiapinta-alan tulee olla 1 m2 kutakin knyttajaa 
kohden. Ruokailupaikan leveys kutru{in ruokailijaa kohden on olt~va 
v8hintaan 60 em. 

Mikali ruokailutiloihin joudutaan kulkemaan ulkokautta, on tilojen 
yhteyteen varattava mahdollisuus paallysvaatteiden sailyttamista 

varten. 

Ruokailutilan sijoittamiscssa, kayttoajoissa ja varustelutaso~sa on 
otettava huornioon vuorokauden eri aLl<oina sita kaytti:ivien ruokailu
mahdollisuus. 

Hikali erillista ruokailutilaa esim. tilanpuutteen t~l<ia ei voida 
jarjeHtaa eika tyoyai~l<aruokailu~ahdollisuutta ole, tulee ruokailu
mahrJ.ollizuutta ja:rj ast:cttaesCJ!i ot t;aa huomioon edella esi tetty va!'tlr:te
taso soveltuvin o ::: 5.n lll!!l. tila..llahdolli.suudet huomioon ottaen. 

5.5 HC- tila 

Lepohuonerakennuksessa tai sen valittomassa laheisyydessa tulee olla 
lepohuonem.ajoitv.sta kayttavia varten \.iC seuraavasti: 

(a1kavaa) 
kayttajia 
10 

naiset 
WC-huo~e pesupaikka 

1 1 

miehet 
HC-huone urinaali per:;upaik}::J. 

1 1 1 

WC-tiloja jlirjestettaessli tulee ottaa huomioon samanaikaisesti mnjoi
tuksessa olevien maara. Miltali kayttajia on cnintaan viisi, riittaa 
naisille ja miehille yksi yhteinen WC-tila. \-!C:-tilAn tulee oila lu
kittavissa ja varustettu merkinnalla esim. varattu tahi kaytossa. 

5.6 Vaatteiden kuivatusma.hdollisuus 
Tarvittae:>s::t on lepohuonem.ajoittL'-<:sessa oleville varattc.va pukcutu~ns
tai pe:::;e ;:;tynl~;huonaen val it tom'iun Uiheisyyteen erillinec. ~li vausr.:t:>ce 
tal kuivcusk~apit. 
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Kuivouslluoneen tai kuivaur;kaap in l iimpotilo.n tul ce olla 30 - '+O co. 
Kuivn.ustiln on varustettavu vaatctnngo:i.n, jalkine- ja k1in.inei.; e1 im•in 
yms . tarl(oitukserunulcai::;in lco.lu:-: tein oiten, etta kuivumanu asetetl\t 

vaatteet ja varusteet todella ~i\~vat. 

Ilmanvaihto on jarjestettavii siten, etta haitallista kosteutta ja 
" hajua ei esiinny. 

6. MUUT TILAT 

Lepohuoncrakennuksessa tai sen vaiittomiissii liihcisyydessa tulee olla: 

6.1 lukittnva liinavaatekomero hyllyin varustettuna; 
6.2 erillinen siivouskomero asianmukaisesti ·varustettuna 

Liinavaatteet ja pyyhkeet tulee tyonantajan toimesta vaihta~ paivit
tain tahi huoneen kaytosta riippuen tarvittaessa. 

LepohuonP.rakennuksen ja lepohuoneiden siivouksessa on otettava imo

m:ioon ralcennuk3en ja huoneiden kayttotlheys. Erilliset huoneet; on 
tyonantajan toimesta siivottava aina kunkin kayttokerran jalkecn. 

Lep~haonerakennuksen ja -huoneiden siivou_~sesta vastaavan seka lii
navantteiden vaihdosta vastaavan henkilou kayttoon on tarvitta~::;sa 
varattava 2-osainen pukukaappi/henkilo. 

7. VAPAA-AJAN VIET'rO 

Lepohuonem!ljoitukses sa olevillc on, paikallinen kayttotiheys ja sa
m.::mail:~ .ise sti paikalla olevien lulrumliiir1i huol!:ioon ottaen, tilat;tnv·J.. 
alan ar;nnttilehtiti. Edella mFJ.initut ja muut mahdollicesti asi.a·M v3.i
kutt; n-;at f;(!i k:J.t huoml oon ottaen or. lcpohuonemajoituk!:esca ole'riL!.e 
pyrit t avi:i :nyo s j iirjestfuniian radian kuuntelW1ahdollisuus. 
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B. OHJ.!::IDBN VOU!Mil:~TULO 

Lepohuonemajoi tuata koskevc-.t yleisohjeet ovat voirnassa 01.01.1977 

lukien. 

Ohjetta sovelletaan valitti:ir.:!asti sunnniteltaessa . ja rakennettaessa 

uusia 1epohuonerakennuksia ja - huoneita. 

Bnnen ohjeiden voimaantu1oa kaytossa olleet 1epohuonerakennukset 

ja lepohuoneet aaneerataan ja kunnostetaan ohjeiden ede1lyttama1-

le tasolle 01.01.1980 mennessa tarkoitukseen kaytettavissa o1evien 

maararahojen puitteissa. 

Helsinki 1977 . VaJtion pajnatuskeskus 
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RAUTATIEHALLINNDN TY~J~RJESTYS 

Rautatiehallituksen paajohtaja on valtionrautateiden hallinnosta 

14 . 3.1969 annetun asetuksen 3 §:n nojalla kumonnut 28.5 . 1969 anne

tun rautatiehallinnon tyojarjestyksen 20 S:n 2 momentin 14 ja 15 

kohdat , sellaisina kuin ne ovat 24.1 . 1977 tehdyssa paatoksessa se

ka muuttanut 20 S:n 1 mom8ntin, sellais8na kuin se on 12 . 2.1971 

t8hdyssa paatoks8ssa , 20 §:n 2 mom8ntin 1, 2 ja 12 kohdat, viim8 

mainitun kohdan sellais8na kuin 58 on 24.1.1977 tehdyssa paatok

sessa , 21 §:n 1 momentin s8ka 22 §:n .1 monentin , sellaisena kuin 

s8 on 10 . 4 . 1973 tehdyssa paatoksessa, s8uraavasti: 

20 § 

Ylein8n toimisto 

Yl8is8ssa toimistossa on yl8in8n jaosto, talous- ja henkilo

jaosto, turvallisuusjaosto ja t8knine~ jaosto. 

Yleisen toimiston t8htavana on 

1) huolehtia osaston ja sen alaisen piirihallinnon henkilos

toasioista, tyovoiman kayton valvonnasta, kirjanpidosta, kalustos

ta ja taloudesta yleensa, 

2) valmistella asiat , jotka koskevat rautatiekulj8tusasetusta 

ja sen nojalla annettuja yleis8htoja seka muita liikenneosaston 

toimialaan kuuluvia yleisia toimintaohj8ita , maarayksia ja ohj8-

saantoja . 

12) huolehtia polttoaineid8n jakelusta ja jak8luvarastoja 

koskevista asioista seka valvoa poltto- ja voiteluaineiden kayton 

taloud8llisuutta, s8ka 

21 § 

Liikennetoimisto 

Liikennetoimistossa on yleisjaosto, kayttojaosto ja liikenne
suunnittelujaosto . 
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22 § 

Markkinointitoimisto 

Markkinointitoimistossa on tavaraliikenteen myyntijaosto, 

henkiloliikenteen myyntijaosto, markkinointisuunnittelujaosto ja 

mainosjaosto. 

Nama muutokset tulevat voimaan 1.3.1977 lukien . 

(RH n:o 62/011/77, 14 . 2 . 1977) VT 8/77 

VIRKA-ANSIOMERKKIEN JAKOTILAISUUOEN JARJESTAMINEN 

Rautatiehallitus on antanut 30-vuotisesta palveluksesta myonnet

tavien virka-ansiomerkkien jakotilaisuuksien jarjestamisesta seu

raavat maaraykset ja ohjeet . 

Virka-ansiomerkit jaetaan rautatiehallituksessa osastoissa , pii

rien, konepajojen, varastojen, liikennealueiden ja ratapiirien 

vastuualueiden sijaintipaikoilla. Virka-ansiomerkin jakamisen 

toimittaa osaston, piirin, konepajan tai varaston paallikk6 tai 

hanen maaraamansa seka rautatierakennuksilla rakennuspaallikko 

tai hanen maaraamansa. 

Jakotilaisuudet on pyrittava jarjestamaan valtionrautateiden pal 

veluksesta eronneille annettavien kiitoskirjeiden jakotilaisuuk

sien yhteydessa rautateiden omissa kokous- tms huoneistoissa. 

Paikkakunnilla, joilla valtionrautateil1a on henkilokunta- tai 

tyomaaruokala on tilaisuudet jarjestettava niissa tai kahvitar

joi1u tilattava ta1laisesta ruokalasta. Kahvitarjoilu- ym va1t

tamatt6mat menot maksetaan hallinto-osaston kayttoon varatuista 

varoista . Laskut on lahetettava rautatiehallituksen sosiaali- ja 

tyosuojelujaostoon. Ti1aisuudet saadaan jarjestaa virka-aikana. 

(Vrt. VT 36/73 . 1 Kiitoskirjeetl 

(RH/hlo n : o Hlo 104/17/77, 15 . 2 . 1977) VT 8/77 

8 
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ULKOMAAN VALUUTAN MUUNTOKURSSIT TAVARALIIKENNETT~ VARTEN 

Tariffitoimiston sHhkeellH n:o RH 66, 15:2.1977 on kansainvHlisess~ 

tavaraliikenteessH k~ytettHvHH ruplan kurssia muutettu 16.2.1977 

lukien seuraav~sti: 
100 Neuvostoliiton ruplaa = 518,00 FM 

(Tft n:o Tou 28/.230/77, 17.2.1977) VT 8/77 

KANSAINV~LINEN TAVARALIIKENNE L~NTINEN 

Julkaisun "KANSAINV~LINEN TAVARALIIKENNE, LHntinen" osaan II"PIM" 

(Yleissopimuksen CIM soveltamismHarHykset, VR 4669) ilmesty~ lisa

lehti 4. Li.s~lehti sisHltaa mm . PIM:n loppuosaan liitettHvHn aakko

sellisen asiahakemiston. 

J~lkaisun osaan IV "KansainvHliseen tavaraliikenteeseen liittyvHt 
erikoissopimukset" (VR 4617) ilmestyy lisHle.hti n:o 17. Lisalehti 

sisaltaa mm. muutoksia "EUR-lava" sopimukseen. 

Painatusjaosto suorittaa lisalehtien jakelun . 

(Tft n:o Tau 4/252/77 , 17.2 . 1977) VT 8/77 

TILITYSPAIKKOJA KOSKEVAT MUUTOKSET 

Ti l ityspaikkoja koskevaan 1uette1oon (ks V~liaikaiset ti1itys 
m~~r~ykset , 1iite n:o l) muutetaan Imatran kirjauskeskuksen ti-
1ityspaikkoja koskevat tiedot 1.3 . 77 1ukien seuraaviksi : 

502 IMATRAN KIRJAUSKESKUS 

502 Imatra T 

504 Imatrankoski 

499 Joutseno 

507 Simpele 
(N:o tlt 116/230177 > 15 . 2 . 1977) VT 8/77 
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TILITYSS~~NN~N MUUTOKSIA 

Tilityss~~nt55n teht~vist& muutoksista on painettu korjausleh t i . 
Perusjakelu suoritetaan painatusjaoston toimesta . 

Korjauslehte~ t&ydennet~&n seuraavasti: 
0502.1 kohdan loppuun lis~t&&n: Lomakelippujen osalta ks. 0501.1- ~ 
0901 . 34 kohdan loppuun lis&t&&n:Kuukausilippujen osal t a ks . 0601 .5~ 

1007 . ~ kohdan loppuun lis~t&~n:Kuukausilippujen osalta ks . 0601.56 . 

Rivin ' 1003.3 kumotaan' j~lkeen lis&t~~n : 1006 . 3 kohta muutetaan 

seuraavaksi. 
(Tlt no 137/230/77, 16.2 . 1977) VT 8/77. 

HENKIL~VAUNUJEN VIKAILMOITUKSET 

Henkilovaunujen laitteissa esiintyvist& h&irioist~ matkan aikana 

8 

on konduktoorin aina teht&v& merkint& vaunussa olevaan vikakirjaan . 
(KL 7/68 . 7 , VT 3/71 . 1 ja VT 1/74 . 7) . T~smennyksena aikaisempiin 
ohjeisiin huomautetaan, etta merkinta tulee tehda myos niista vio i s 
ta , jotka naytt~vat yha uudelleen esiintyvan samanlaisina korjaus 
merkinnoist& huolimatta . Merkinnan huolellinen, toistuvakin, teke
minen on olennaisen t~rkeaa vaunujen kunnossapidon tukena , silla 
monista eri syista vian todellista aiheuttajaa ei ole viela loydetty , 
tai ei ole voitu korjata . Uudelleen merkitseminen auttaa korjaajaa 
loytamaan vian varsinaisen syyn huoltopaikalla. 

Epaselvyyksien valttamiseksi matkalla ja muilla huoltopaikoilla 

velvoitetaan vaunun vikakirjaan merkityn vian korjaajaa merkitsemaan 
vikakirjaan korjauspaikan, paivamaaran ja nimikirjaimensa lisaksi 

lyhyesti myos korjaustoimenpiteensa (esim . vaihtosuuntaaja vaihdettu). 
Mikali vikaa ei varmuudella ole voitu paikantaa tai sita ei voida 
jostain syysta korjata, tehdaan myos siita selostus (esim. hairiota 

seurataan, - ei ole korjattu varaosapuutteen vuoksi jne . ) 
(N:o Lko 23543/412/76, 14 . 02 . 1977) VT 8/77. 
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LIIKENNEPAIKKOJEN V~LIMATKAT -JULKAISU 

1.3.1977 avataan 1iikentee11e Imatran uusi henki151iikenneasema ja 

otetaan ju1kaisuun seuraavin merkinn5in: 

1 2 

Imatra 10 

Imr (603-32414) 

3 4 

Lr 36. Par 64. 

Lli 64. Kv 122. 

5 

H 

6 

Hpj 498.Hpk 387.Hko 198. 

Hy 255. 11m 399.Jns 194. 
Jy 309.Kr 354.Kon 463.Lh 
184. 

L1a 743. 01 629.Pko 
4 34. Ps1 311. 
Pm 229.Pri 494.Ri 243.Sk 
505. 
Sij 339 . Tpe 359.T1 
319.Tku 447. 

Vnj 227.Yv 553. 

Samasta pliivlistli 1ukien tehdlilin ju1kaisuun seuraavat Imatran 1iiken
nea1uetta ko~evat muutokset: 

Nykyisen Imatran nimi muutetaan nimeksi Imatra T. nimi1yhennys Imt. 

Nimen muutos on tehtlivli myos 1iitteisiin V JA VI. 

Liikennoimistapamerkinnoiksi sarakkeessa 5 merkitlilin Imatra T:n 
kohda11a Hi1 T ja Rauhan kohda11a Tt . 

Tainionkoski merkintoineen poistetaan. 

Myos ju1kaisuun "Liikennepaikkojen koodit" tehdlilin asianmukaiset 
muutokset. 

(N:o Lko 22198/67/77, 16.2.77), VT 8/77. 

Liikennoimistavat sarakkeessa 5 muuttuvat a11a luete1tujen 1iikenne
paikkojen kohda11a seuraaviksi: 

1.3.1977 1ukien Lauritsa1a Tt ja Vuohijlirvi Hi1 Tt, 

1.4.1977 1ukien Heinlivesi Hr1 Tt ja Mommi1a Hi1 Tt sekli 

1.6.1977 1ukien Herra1a Hi1 Tt. 

(N:o Lko 31082/67/77, 14.2.1977), VT 8/77. 



Rovoniemt 
Torn1o 

Kemi 

Oul u /enn JO mot 
Oulu lp 
Oulu ;,t 
Oulu vr 

Oulu koekone 

Roo he 
Y/iviesko 

Kokkolo 
Pietorsoori 
Vooso 
Seiniijoki lenn 
Seiniijoki jnl 
Seinojoki /p. vjk 

Horjovollo 
Pori 
Monlyluoio 
Roumo 

Volkeokoskt 
Toijolo 

Uusikoupunki 
Noon/alios 
Turku asema 

Turku jnl 
Karjoo jnl 
Korjao as 
Honko 
Hanko roilship 
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Telex --BOulu asemo 

Hiimeenfinno 

Fliihimoki vjk 
Rii!Vmiiki I enn 

Helsinki vr 
Kolojonokko 
Lonsisotamo 
Posilo jnl 
SOrnOinen 

Kojooni 
/isolmi 

Rh sahkOsonomokeskus 
Rh sOhkOscnomokeskus 

8 

Ft1s1on ><rasio ja '"""'fJ'JJ"L~--1 
Tielokoneloimislo 
Helsinki /p 
Helsinki lp 

Yhleisonnon numero on 55 
CJ Koukokirjoilinliillymo 
c::J Liikenneyhleys yleiseen felex-verkkoon 

Helsinki ullrom. lippu/oimislo 

VR KAIJKOKIR JOITINVERKKO 
SilO 2 352 25 Korj :977- 02-11 
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Kymi Oy:l1e Karkkilaan osoitetut 1ahetykeet 

Kymi Oy:n ja Jo-Fo Oy:n kesken on tehty kuljetussopimus, jon
ka mukaan Jo-Fo Oy ve1oittaa Kymi Oy:lta Riihimaki - Karkkila 

valisista kuljetuksista. 

Edel1a olevan johdosta huomautetaan, etta Kymi Oy:l1e Karkki
laan osoitetut kiito- ja kappa1etavaralahetykset rahditetaan 
ainoastaan Riihimaelle saakka. CN : o Rki 1p 518/640/77 , 15.2.77) 

VT 8/77 · 

AVOIMIA VIRKOJA JA TOIMIA 

Vanhemman toimistorakennusmestarin (V 20) virka,toistaiseksi 

Seinajoen ratapiirin toimistossa (Seinajoki); rakennusmestarin 

(V 20) virka, toistaiseksi Tampereen ratapiirissa (Pori; viran 

haltija toimii Porin vastuualueen vastaavan rakennusmestarin 

tehtavissa); rakennusmestarin (V 18) virka, toistaiseksi Seina

joen ratapiirissa Seinajoen vastuualueella (Seinajoki) ja kirjan

pitajan virka, toistaiseksi Seinajoen ratapiirin toimistossa 

(Seinajoki). Rataosaston johtajalle osoitetut hakemukset on toi 

mitettava rautatiehallituksen kirjaajalle viimeistaan 23.03.1976 

ennen kello 12 (postitse ennen virka- ajan paattymista). 

Kolme rataesimiehen tointa, joista toistaiseksi yksi Helsingin ra

tapiirissa (Karjaa, asunto varattu) ja kaksi Pieksamaen ratapii

rissa (1 Vaaki5 ja 1 Ammansaari) . Rataosaston johtajalle osoite

tut hakemukset on toimitettava ao ratapiirin paallik5lle viimeis

taan 23.03.1976. 

NIMITYKSIA 

H a 1 1 i n t o - o s a s t o vanhemman v ahtimestarin ( V 10) 
toimeen asemarnies Johan Maunu Saarinen. 

~ 
H a 1 1 i n t 0 - o s a s t 0 : y 1im. tyoterveyshoitaja(V 13) 

Anna-Liisa Jaarnala ja asianva1voja Au1is Fritiof Salenius. ' 



Toimitus: Rautatiehallitus, 
tiedotuspalvelu puh 2832 

1977 n:o 9 
3.3.197 7 

Paihteiden ~tojen vahentaminen ja liikennejuoppous 

Tupakkalaki 

Aloitteiden palkitseminen 

Alennusluokkiin H1 ja H2 kuuluvien tavaroiden 
rahdittaminen 

Neuvostoliitosta saapuvien haapa- ja koivutuitupuiden 
seka jatepuiden ja hakkeen rahtialennus 

Rahtialennus rauta- ja terasromulle seka jatepaperille 

Kotimaisen rahtikirjan tayttoohjeet 

Tavaravaunujen puhdistamis- ja kunnostamisviikot 

Aikataulun 143 lisays 

Kadonnut haarukkavaunu 

Veturimiesoppilaita otetaan 

Avoimia virkoja ja toimia 

Rautatieopisto 

Nimityksia 

Eroja 

1277017498 
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PAIHTEIDEN HAITTOJEN VAHENTAMINEN JA LIIKENNEJUOPUMUS 

Rikoslakia on taydennetty liikennejuopumusta koskevilla saannok

silla 10 paivana joulukuuta 1976 annetulla lailla (960/76), joka 

tulee voimaan 1 paivana huhtikuuta · 1977. Lailla lisattiin rikos

lakiin 23 luku. Lain 1-4 ja 7 5 ovat nain kuuluvat: 

23 luku 

Liikennejuopumuksesta 

1 § 

Joka kuljettaa moottorikayttoista ajoneuvoa nautittuaan alkoho

lia niin, etta hanen verensa alkoholipitoisuus on ajon aikana tai 

sen jalkeen vahi~taan 0,5 promillea, on tuomittava rattijuopu

muksesta sakkoon tai vankeuteen enintaan kolmeksi kuukaudeksi. 

2 § 

Jos 1 §:ssa tarkoitetun henkilon veren alkoholipitoisuus on va

hin~an 1,5 promillea ~ai hanen kykynsa virheettomiin suorituksiin 

on tuntuvasti huonontunut, ja olosuhteet ovat sellaiset, etta te

ko on omiaan vaarantamaan toisten turvallisuutta, hanet on tuomit

tava torkeasta rattijuopumuksesta vankeuteen enintaan kahdeksi 

vuodeksi tai vahintaan kuuteenkymmeneen paivasakkoon. 

3 § 

Joka kuljettaa moottorikayttoista ajoneuvoa muun huumaavan aineen 

kuin alkoholin vaikutuksen alaisena tai alkoholin ja muun huumaa

van aineen yhteisvaikutuksen alaisena niin, 'etta hanen kykynsa 

virheettomiin suorituksiin on huonontunut, on tuomittava, jollei 

teko ole 2 §:n mukaan rangaistava, huumaantuneena ajamisesta sak

koon tai vankeuteen enintaan kahdeksi vuodeksi. 

Huumaavalla aineella tarkoitetaan myos suorituskykyyn vaikuttavaa 

laaketta. 
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4 5 

Joka kuljettaa junaa, raitiovaunua tai muuta konevoimalla kulkevaa 

raidekulkuneuvoa taikka toimii junaturvallisuuteen olennaisesti 

vaikuttavassa tehtavassa naut~ttuaan alkoholia tai muuta huumaavaa 

ainetta niin, etta hanen kykynsa tehtavan vaatimiin suorituksiin 

on huonontunut tai hanen verensa alkoholipitoisuus on tehtavan ai

kana tai sen jalkeen vahintaan 0,5 promillea, on tuomittava raide

liikennejuopumuksesta sakkoon tai vankeuteen enintaan kahdeksi 

vuodeksi. 

7 § 

Jos joku luovuttaa tassa luvussa tarkoitetun kulkuneuvon kuljetet

tavaksi tai ohjattavaksi henkilolle, joka ilmeisesti on sellaises

sa tilassa, etta han syyllistyy 1-6 §:ssa mainittuun rikokseen, 

luovuttaja on tuomittava kulkuneuvon luovuttamisesta juopuneelle 

sakkoon tai vankeuteen enintaan yhdeksi vuodeksi . 

Edella olevan johdosta rautatiehallitus toteaa, etta Virallisissa 

tiedotuksissa n : o 50 25.11.1976 paihteiden haittojen vahentami

sesta annettujen ohjeiden 4 kohdassa mainituilla liikennejuopumus

rikoksella ja liikennejuopumusrikkomuksella tarkoitetaan kaikkia 

edella mainituissa lainkohdissa tarkoitettuja rikoksia tai rikko

muksia. 

Rautatiehallitus huomauttaa myos, etta edella olevassa lain 4 §:ssa 

tarkoitettuja, junaturvallisuuteen olennaisesti vaikuttavia tehta

via, joissa henkil5 voi p~lvelussuhteen laadu~ta riippumatta syyl

listya raideliikennejuopumusrikokseen, ovat junan kuljettamisen li

saksi kaikki radalla liikkuvan vetokaluston tai tyokoneen kuljetta 

jan tehtavat, junasuoritus, koneapulaisen ja veturinlammittajan 

tehtavat, vaihtotyot, asetinlaite- ja vaihdemiehen tehtavat, kauko 

ohjaajan tehtavat, jarrujen tarkastus-, jarrujen koettelu-, tahys

tys-, turvallisuus- ja vartiointitehtavat radalla ja ratapihalla 

seka tehtavat, joihin kuuluu opasteiden antaminen tai tulkitseminen. 

Henkil5n tehtava saattaa eraissa muissakin tapauksissa olla juna

turvallisuuteen olennaisesti vaikuttava esim. opastin- ja turva

laiteasentajan, sahkoasentajan ja radantarkastustehtavissa. 

9 
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Lain 7 J:n johdosta on todettava, etta esim. tallipaivystaja, jo

ka luovuttaa veturin kuljettajalle, on sellainen henkilo, joka 

voi syyllistya lainkohdassa tarkoitettuun rikokseen. 

Jos esimies sallii vakijuomien tai muiden huumaavien aineiden vai

kutuksen alaisen ryhtya tyohon tai jos vuorossa eleva virkamies 

vuoron vaihtuessa luovuttaa tehtavat tallaisten aineiden vaikutuk

sen alaiselle henkilolle, han syyllistyy virkavirheeseen. 

Lisaksi on huomattava, - etta jokainen valtionrautateiden palveluk

sessa eleva virkamies tehtavansa laadusta riippumatta silloinkin, 

kun hanen verensa alkoholipitoisuus on alle 0,5 promillea, syyl

listyy virantoimitusohjesaannon ja rikoslain 40 luvun mukaiseen 

virkavirheeseen, jos han virantoimituksen aikana nauttii alkoholia 

tai muuta huumaavaa ainetta taikka ennen virantoimitusta nauttii 

tallaista ainetta siten, etta han viela virantoimituksessa on sen 

vaikutuksen alainen. 

Joulukuun 10 paivana 1976 annettiin myos laki takavarikosta ja et

sinnasta rikosasioissa annetun lain muuttamisesta (965/76), jolla 

sanotun lain 22 §:n 1 momentti muutettiin ja lakiin lisattiin 

22 a §. Mainitut pykalat ovat seuraavan sisaltoiset: 

22 § 

Se, jota todennakoisin perustein epaillaan 12 §:ssa tarkoitetusta 

rikoksesta tai rattijuopumuksesta, on velvollinen 21 §:ssa mai

nittua tarkoitusta varten alistumaan henkiloon kayvaan katsastuk

seen. 

Tallaisessa katselmuksessa voidaan tarpeen vaatiessa ottaa veri

nayte ja suorittaa muu tutkimus, joka voi tapahtua ilman sanotta
vaa haittaa. 

22 a § 

Poliisimies voi maarata moottorikayttoisen ajoneuvon kuljettajan 

tai muussa rikoslain 23 luvussa tarkoitetussa tehtavassa toimivan 
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henkilon kokeeseen, joka tehdaan taman mahdoll i sesti nauttiman 

alkoholin tai muun huumaavan aineen toteamiseksi. Kokeesta kiel
taytynyt on velvollinen alistumaan 22 5:ssa tarkoitettuun henki

loon ~ayvaan katsastukseen. 

Ilmailu-, merenkulku· tai rautatiehallituksen liikennetta valvo

maan maaraamalla virkamiehella on tehtavassaan sama toimivalta 

kuin poliisimiehella 1 momentin mukaan. 

Edella tarkoitettu koe on tehtava siten ja sellaisella menetelmal

la, ettei siita aiheudu tarpeetonta tai kohtuutonta haittaa tutkit 

tavalle. Sisaasiainministerio antaa tarkemmat ohjeet kokeen teke

misesta. 

Edella olevan johdosta rautatiehallitus on maarannyt, etca seuraa

villa virkamiehilla on tehtavassaan sama toimivalta kuin poliisi 

miehella maarata henkilo kokeeseen, joka tehdaan taman mahdolli
sesti nauttiman alkoholin tai muun huumaavan aineen toteamiseksi: 

piirin paallikko 

konepajan paallikko 

kayttapaallikko 

osastoinsi.noori 
liikennealueen paallikko 

varikonpaallikko 

matkaneuvoja 

silhkotarkastaja 

junaohjaaja 

junasuorittaja 

tall ipai vystaj a 

rakennusmestari 
jarjestelymestari 

kuormausmestari 

komennusesimies 

autonkuljettajien esimies 
autoliikenteen liikennetarkastaja (RH) 

(RH n:o 156/010/77, 28.1.1977) VT 9 I 77 

9 



9 - 6 -

TUPAKKALAKI 

Elokuun 13 paivana 1976 annettiin laki toimenpiteista tupakoinnin 

vahentamiseksi (693/76). Tama ns tupakkalaki tulee voimaan maa

liskuun 1 paivana 1977. Lain mukaan mm tupakan, tupakkatuotteen 

ja -jaljitelman seka tupakointivalineen mainonta on paasaantoi

sesti kielletty. Myoskaan tupakkatuotetta ja tupakointivalinetta 

ei saa elin keinotoiminnassa myyda eika luovuttaa henkilolle, jo

ka ilmeisesti on kuuttatoista vuotta nuorempi. 

Lain 12 §:n mukaan tupakointi yleisen kulkuneuvon sisatiloissa 

on kielletty. Kulkuneuvon haltija voi kuitenkin sallia tupakoinnin 

varaamalla tahan tarkoitukseen osan kulkuneuvosta. 

Lain 13 §:n mukaan tupakointi on kielletty virastojen tai viran

omaisten hallinnassa olevien tahi niihin verrattavien muiden jul

kisten laitosten vastaanotto-, odotus- tai kokoustiloissa, joihin 

yleisolla on esteeton paasy. Tupakointi voidaan kieltaa tai sita 

rajoittaa muiss~kin sisatiloissa tahi niiden osissa, joihin ylei

solla on esteeton paasy. Siita paattaa tilojen tai niiden osien 
haltija. 

Laissa edellytetaan, etta tupakoinnin kieltaminen osoitetaan tilan 

haltijan toimesta nakyville pantavalla tupakointikiellon osoitta

valla opasteella, jarjestys- tai muulla vastaavalla saannolla ta

hi sen otteella. 

Tupakoinnin salliminenkin julkisissa sisatiloissa tai niiden osissa 

on osoitettava nakyville asetetuin asianmukaisin opastein. 

Laissa ei mainita virkahuoneita eika lepohuoneita tai muita sosiaa

litiloja eika myoskaan ajoneuvojen ohjaamoa. Naiden osalta RH maa
raa toistaiseksi meneteltavaksi seuraavaasti: 

Huoneissa tai tiloissa, joissa samanaikaisesti tyoskentelee tai 

oleskelee kaksi tai useampia henkiloita, tupakoitsijoiden tulee 

ottaa huomioon, etta tupakansavu on vaarallista myos ns passiivi-
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sells tupakoitsijalle eli henkilolle, joka joutuu hengittamaan 

tupakansavua. Taman vuoksi tupakoitsijoita pyydetaan valttamaan 

tupakanpolttoa, jos jokukin tupakoimaton ilmoittaa siita karsi

vansa. Vetureiden ja tyokoneiden ohjaamoissa on tupakointi kiel

letty. Ajava henkilo voi sallia poikkeuksia kiellosta. 

Liikenneosasto selvittaa erikseen, missa laajuudessa tupakoinnin 

sallivia tiloja tarvitaan m~tkustavan yleison kayttoon, mihin 

tupakoinnin kieltavat ja sallivat opasteet sijoitetaan ja miten 

paljon kumpaakin opastetyyppia tarvitaan. 

Terveydsnhuoltokeskuksissa potilaiden odotustiloissa tupakointi 

on kielletty. 

Kokoushuonsissa ei tulisi kokousten aikana ylsensa tupakoida, vaan 

mieluummin virkistystaukojsn aikana joissakin sopivissa sri ti

loissa. 

(Hloj n:o Hlo 75/010/77, 23.2.1977) VT 9/ 77 

ALOITTEIDEN PALKITSEMINEN 

Apulaisinsinoori Tsnho Tanskanen, Joensuun ratapiiri 

Koneteknikko Jouko Nousiainen, 

Polkynsiirtokone. Kunniakirjat ja yhtssnsa yhdeksantuhannen 

(9000,-l markan rahapalkinto. 

Ruiskumaalari Vaino Juvonen, Pasilan konspaja 

Leo Autioniemi 

Kalevi Pennansn "· 
Gblk-vaunun katon sristssna kaytsttavan korkkirouheen laadun pa

rantaminen. Kunniakirjat ja yhtsensa yhdsksansadan (900,-l markan 
rahapalkinto. 

Konsasentaja Aulis Vidman, Kouvolan ratapiiri 

Hakotrac 1200 pisnoistraktorin kytkinvaijerin vahvistaminsn. Kun

niakirja ja viidsnsadan . (500,-l markan rahapalkinto. 

Ylitsknikko Matti Jukarainen, Hslsingin ratapiiri 

Ratakuorma-auton nosturin mskaaninen nostokorkeuden rajoitin. 

Kunniakirja Ja kolmensadan (300,-l markan rahapalkinto. 

9 
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Tyoesimies Pentti Kauttoon, Pieksamaen varikko 

Or13 - veturin moottorin oljyn mittatikun siirto. Kunniakirja ja 
kolmensadan (300,-) markan rahapalkinto. 

Kirjuri Aune Korhonen, Kuopion liikennealue 

Tilisiirtokortin no 54a VR muutos kortin tayttamistyon helpotta

miseks i . Kunniakirja ja kolmensadan (300,-l markan rahapalkinta. 

Tyokaluviilaaja Unto Sinisalo, Pasilan konepaja 

KE-toimintaventtiilin eraan tyostettavan kohdan viimeistely mitta

tarkkuutta parantavalla tavalla. Kunniakirja ja kahdensadan (200,-) 

markan rahapalkinto. 

Putkiasentaja Jussi Kantola, Pasi lan , konepaja 

Huomion kiinnittaminen paineilma- ym. putkien johdinverkostojen 

upottamiseen lattiapinnan alle. Kunniakirja. 

Sekatyontekija Kauko Kokkonen, Lapinlahti 

Polkynsiirtoraudat. Kunniakirja. 

Teknikko Time Jompero, Helsingin varikko 

Alijannitteen tarkkailuun tarkoitetun releen korvaaminen transis

torilla Sm1-junissa. Kunniakirja. 

Rakennusmestari Matti 0 Halttunen, Iisalmen vastuualue 

Ns. rinkelimenetelman kayttaminen tasoristeyksien K43 kg/m kisko

jen kiinnityksessa. Kunniakirja. 

Mittausteknikko Heikki Parviainen, Kostamuksen raut. rakennus 

Maastomittauksen korvaaminen massojen kuvauksella ja tahan tarvit

tavan kaluston hankkiminen VR:n kayttoon. Kunniakirja. 

(No Jrt 35/17/77, 21.2.77) VT 9 ;77 

ALENNUSLUOKKIIN H1 JA H2 KUULUVIEN TAVAROIOEN RAHDITTAMINEN 

Valtioneuvos.to on myontanyt 1.1.1977 lukien (Lr. kirj. n:o 

1499/24/76, 24.2.1977) polttoturpeen rautatierahdeista 14,2 %:n 

suuruisen alennuksen ja kehitysalueelta lahetettavien sahaus- ym. 

puunjatteiden rautatierahdeista 7,4 %:n suuruisen alennuksen, molem· 

mat alennukset vaunukuormaluokan 6 rahdista laskettuna. 
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A1ennukset my5nnetaan maa1iskuun 1 paivilsta 1977 a1kaen siten, attci 

rahteja 1askettaessa 1 is It fan tariffitau1ukkojen 1.1.1977 

paivatyn hinnoitus1ukutau1ukon 15 1uokan H1 hinnoituslukuun luku 4 

ja luokan H2 hinnoitus1ukuun luku 1. Mahdollisesti kysymykseen 

tuleva vaunukuorman vahin maksu m~ilrataan luokan H1 osalta 1.1.1977 

paivatyn tariffitaulukon 17 B mukaan kahta v5limatkavy6hyketta 

piteiMlalta matka1ta ja luokan H2 osalta taulukon 17 C mukaan yhta 

valimatkavy5hyketti pitemmalti matkalta. Nain menetellain siinan 

saakka kunnes taulukoista 15, 17 B ja 17 C va1mistuvat korjauslen

det, joihin on tehty alennuksen muuttumisesta. jontuvat oikaisut. 

Painatusjaosto suorittaa uu~ien tau1ukoiden perusjake1un. 

Tammi - helmikuu1ta a1ennus maksetaan takaisinmaksuteitse anomusten 

perustee11a, kuten asiasta jo etukateen ilmoitettiin VT:n numarossa 

53/76. Asemien on i1moitettava t5sta niille asiakkai11e, jotka mak~ 

savat alennusluokkiin kuuluvien tavaroiden rahteja. 

(Tft n:o To 1250/243/77~ 24.2.1977) VT 9/77 

NEUVOSTOLIITOSTA SAAPUVIEN HAAPA- JA KOIVUKUITUPUIDEN SEKX 

JXTEPUIDEN JA HAKKEEN RAHTIALENNUS 

Valtioneuvosto on my6ntanyt 1.1. - 30.6.1977 ajaksi kotimaisi11~ 

tuotantolaitoksi1le Neuvostoliitosta saapuvien P 2 luokan mukaan 

rahditettavien haapakuitupuiden ja P 3 luokan mukaan rahditettavian 

koivukuitupuiden sek:.l vaunukuormaluokan 6 mukaan rahditett.avien 

nimikkeeseen 5194 kuu1uvien jatepuiden ja hakkeen rautatierahtien 

Suomen osuuksista kuljetusmatkasta riippumattoman 5 prosentin suu

ruisen rahtialennuksen. (LM kirjelma n:o 1499/24/76, 24.2.1977). 

Ede1la olevan perustee11a rautatiehallitus on m:.l~rannyt, etta 

alennus myonnetaan 1.3.1977 lu kien raj a -as em i 1 1 a 

nEiden lahetysten rahtia laskettaessa v5hentwmalla muuten kiytetta

vilst:.l hinnoitusluvusta luku 2. Mahdo11isesti kysymykseen tuleva 

vaunukuorman vahin maksu m~ilritaan yhta valimatkavy6hyketta lyhyem

mdlta matkalta. Tuontitavaran rajaliikenteeseen kuuluvat lisimaksut 
peritaun yleistan miaraysten mukaan. 

2 1277017498 

9 
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Lankun- ja laudanpatkien tariffipaino on 600 kg kiintokuutiomst:il

ta ja hakkeen osalta 80U kg kiintokuutiometriltb tai 400 k& irto

kuutiometrilt a . 

Rautateille tulevan korvauksen laskemista varten pidetaan raja

asemilla naista kuljetuksista kuukausittain kahta luettoloa lomak

keella 4139 siten, etta toiseen luetteloon merkitaan haapa- ja 

koivupuut ja toiseen puunjatteet. Luetteloihin merkitaan rahtikir

jan paivays ja numero, maara as ema ja Suomen alennettu rahtiosuus 

ilman lis amaksuja. Luetteloiden as ia kkaan osat l a hetetaan tilitoi

miston kot i maiseen tarka ~tusjao st oon korvausla s ke ntaa varten. 

Ta mmi - helm i kuulta 1977 ale nnus ma kset a an asiakkailre t a kai s in

maksute itse a nomuste n pe r us t eella , kute n asiaste jo et ukGte e n ti e

dotottiin V~ Virallisten tiedotusten numerossa 5J/7~ . An o~uksiin 

on li it ettJv~ a l kupar5iset kul t iksi annetut rahti k irjac , jotk~ pa

lau t etaa n takaisi nmaksu n yhteydess5 . Asam i en ~ n ilmoitottava tBs t J 

ao. asi akkaill e . 

(Tft n:o To 1250/243 / 77, 24 . 2 . 1S77 ) VT 9 /77 

RAHTIALENNUS RAUTA- ·JA TER~SROMULLE SEK~ J~TEPAPERILLE 

Valtioneuvos~o on myontanyt 1.1. - 30.6.1977 ajaksi (LM kirj. n:o 

1499/24/76, 24.2.1977) kotimaasta talteenotetun vaunukuormaluokkaan 

6 kuuluvan rauta- ja terasromun rautatierahdeista 8 %:n suuruisen 

alennuksen mainittuja romuja kotimaan sulato~lle ja valimoille kul

jetettaessa seka kotimaasta talteenotetun kerayspaperin (nimikkei

siin 5312 ja 5313 kuuluvan jatep~perinl rautatierandeista 20 %:n 

suuruisen alennuksen kerayspaperia kotimaan jalostuslaitoksille 

kuljetettaessa. 

Alennukset myonneta~n 1.3.1977 alkaen kuukausittain kullekin alen

nukseen oikeutetulle asiakkaalle rahtiluottotilin valityksella. 

Alennuksen alaisista kuljetuksista pidetaan luetteloa lomakkeella 

VR 4139, jonka perusteella alennuksen maara lasketaan. Lomakkeessa 

mainitun jakelun lisaksi lahetetaan luetteloiden yhdet kappaleet 

tilitoimiston kotimaiseen tarkastusjaostoon VR:lle kuuluvan kor
vauksen laskentaa varten. 
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Tammi-helmikuun kuljetuks~sta alennukset maksetaan asiakkaille ta
kaisinmaksuteitse anomusten perusteella. Anomuksiin on liitettgva 
rahdinmaksajille kuitiksi annetut alkuperaiset rahtikirjat, jotka 
palautetaan takaisinmaksun yhteydessa. 

Jos jollakin edella mainittuun alennukseen aikeutetulla asiakkaalla 

ei ole rahtiluottotilia, on sellainen avattava normaalia menettelya 
noudattaen. 

Asemien on ilmoitettava edella mainituista rahtijarjestelyista ao. 

asiakkaille. 
(Tft n:o To 1250/243/77, 24.2.19771 VT 9/77 

KOTIMAISEN RAHTIKIRJAN TAYTT~OHJEET 

Julkaisuun "Kotimaisen rahtikirjan tayttoohjeet" tehdaan seuraavat 

korjaukset: 

- "Rahdi ttomat rahtikir jat" si vuil ta 23 ja 25 poistetaan Kone Oy: ta 
koskevat merkinnat 

- II painoksen rahtikirjojen tayttomalleihin tehtavat lisaykset 

Malli 2: - kenttaan 53 lisataan numero 6 
Malli 3: - kenttaan 53 lisataan numero 2 

Malli 4: - kenttaan 53 lisa taan numero 2 
Malli 6: - kenttaan 53 lisataan numero 2 

(N:o Lko 31526/61/76, 22.2.1977) VT 9/77. 

TAVARAVAUNUJEN PUHDISTAMIS- JA KUNNOSTAMISVIIKOT 13.-26.3.1977 

Ku1uvan vuoden ensimm~inen tavaravaunujen puhdistamis- ja kunnosta

misjakso j ~rjestet~~n 13.-26.3.1977 v~lisen~ aikana. Viikkojen 
aikana tapahtuneesta toiminnasta 1aaditut yhteenvedot tu1ee piirien 
1~hett~~ y1eiseen toimistoon. (N:o Lko 31227/412/77, 22.2.1977) 
VT 9/77. 

9 
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AIKATAULUN 143 LISXYS 

Lis~ys n:o 7 aikatauluun 143 on ilmestynyt jajaettu kaikille aika

taulukirjan tilanneille. (N:o Lko 22472/63/77, 22.2.1977) VT 9/77. 

KADONNUT HAARUKKAVAUNU 

Rovaniemen tavara-asemalta on kadonnut siniseksi maalattu haarukka

vaunu, jossa hitsatuin kohokirjaimin merkint~ Roi 10. Pyydet~~n 

etsim~~n ja loydett~ess~ palauttamaan osoitteella: Tavara-asema, 

Rovaniemi. 

VETURIMIESOPPILAITA OTETAAN 

Valtionrautateiden Hyvink~~n ja Turun konepajoille sek~ Helsingin, 

Kouvolan, Tampereen, Sein~joen, Oulun ja Pieks~m~en varikoille 

otetaan veturimiesoppilaita kursseille, jotka alkavat muilla paikka

kunnilla elo-syyskuussa 1977, paitsi Turun konepajalla marraskuussa 

1977 ja Kouvolan variko1la syyskuussa 1977 ja helmikuussa 1978. 

Oppiaika on 2 vuotta 4 kuukautta ja oppi1aille maksetaan tyoehto

sopimuksen mukaista palkkaa. Vapaata asuntoa ei ole. 

P~~syvaatimukset: Suomen kansalaisuus, v~hint~~ 17 vuoden ik~ 

ja suoritettu ammattikoulun (metallityo-, auto- tai s~hkoosaston) 

tai keskikoulun oppim~~r~ tai vastaavat tiedot. Ammatti- tai keski

kou1ua viel~ k~yv~t. mutta ennen kurssin alkua valmistuvat , voivat 

hakea kurssei1le, jos he p~~stotodistuksen sijasta liitt~v~t hake

mukseen j~ljennoksen viimeksi saamastaan lukukausitodistuksesta. 

Hakeminen on teht~v~ k~ytt~m~11~ hakulomaketta , joka saadaan i1mai

seksi konepajoilta tai 1iikennepiireilt~. Postitse hakulomaketta 

pyydett~ess~ ei tarvitse liitt~~ mukaan pa1autuspostimerkkej~. 

Osoitteet ovat: 

VR:n konepaja 05820 Hyvink~~ 2, VR : n konepaja Koydenpunojankatu 14 

20_100 Turku 10, He1singin liikennepiiri Asema-aukio 00100 Helsinki 

10 , Kouvolan liikennepiiri Rautatieasema 45100 Kouvola 10, Tampereen 

liikennepiiri Rautatieasema 33100 Tampere 10, Sein~joen liikennepiiri 

Rautatieasema 60100 Sein~joki 10, Oulun liikennepiiri PL 170 

90101 Oulu 10, Pieks~m~en liikennepiiri Veturita1li 76100 Pieks~m~ki 

10. 
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Hakemus1omakkeet on 1~hetett~v~ maa1iskuun 25. p~iv~~n mennessfi 
ao. konepajoihin ja 1iikennepiireihin. Sopiviksi katsotut kutsutaan 
my6hemmin sove1tuvuuskokeisiin. (N:o Lko 1144/151/77, 24.2.1977), 
VT 9/77. 

AVOIMIA VIRKOJA JA TOIMIA 

Apu1aiskanslistin toimi, toistaiseksi Helsingin ratapiirin toimis
tossa (Helsinki). Rataosaston johtaja11e osoitetut hakemukset 
on toimitettava He1singin ratapiirin paalliko11e viimeistaan 

30.03.1977. 

RAUTATIEOPISTO 

Toimistotutkinnon ovat 11.02.1977 suorittaneet seuraavat henki

Hit: 

Haakana, Arja Kyllikki (Kv rp/Imrl; Humalamaki, Seija Marketta 

(Tpe/Tpe vr); Hamalainen, Mirja Kaarina (rh/rt); Jormakka, Eeva 

Hilkka Kaarina (Pm knp); Juntikka, Helena Marjatta (Hy knp); 

Jaaskelainen, Helena Anneli (Psl knp); Kortesalmi, Marjatta An

neli (01/01 vrl; Koskinen , Maija Orvokki (rh/tkt); Kousa, Pirjo 

Marketta (Psl knpl; Lehtomaki, Pirkko Helena (rh/tlt) ; Montanan, 

Lea Tuulikki (rh/hltl; Nevalainen, Ritva Marjaana (Hki rpl; Nur

miviita, Anna Marja (rh/vtt); Nasa, Aila Kaarina (Hy ptjo); Or

renmaa, Mirja Anneli (Sk lppt); Rytkonen, Paivi Ulla Marianne 

(Jns rp); Suikki, Eila Ritva Elviira (rh/koy); Virtaluoma, Pirjo 

Liisa (rh/thj); Visuri, Seija Annikki (Sk/Yv vrl. 

Rautatieviramiesliiton lahjoittaman kellon sai Seija Annikki Vi

suri (Sk/Yv vr l . 

Liikennetutkinnon ovat suorittaneet alla rnainitut herurilot: 

9 

Han."lu Olavi Aaltonen (Hk:i/Hl), Veikko Kalevi Aholaakk:o (Kv/Lr), Vuokko 

lliarjat ·~a Elijoki (Tpe/Tl), Roger Rafael Grundstrom (Hki/Kr), !.1atti 
Tapani Harjuntausta (Tpe/Tpe), Pentti Juhani Hissa (Sk/Sk), Markku 
Paavo Juhani Huumonen (Hk:i/Kr), Markku Tapani Kankainen (Pm/Jy), 
Hannu Tapani KelEihaara (Tpe/Tku), Erkki Jukka Korpela (Sk/Sk), Pertti 
Kullervo Kortesmaa (Hk:i/Hk:i), Marja-Terttu Tellervo Lahtinen (Tpe/Pri), 
Hannu Markku lllatias Lumppio (Kv/Kv), Jouko Kustaa Hermanni Luukko 
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(Sk/Sk), Herbert Carl Herman l.'lannerstrom (rh/lt), Eero Olavi Marttila 
( 01/Roi), Ilkka Pentti Kalervo Mattila ( 01/Kem), Kari 'Matti Olavi 
Nenonen (Pm/Ilm), Tuomo Antero Niemi (Kv/Kta), Kaarle Seppo Juhani 
Nykanen (Jns/Sl), Kyosti Aaro Pakarinen (Jns/Jns), Reima Yrjo Pekka 
Pakarinen (Pm/Kuo), Heikki Kostia Peltonen (Sk/Sk), Raimo Johannes 
Pyyhtiii (Tpe/Tpe), Raimo Olavi Raatikainen (01/01), Erkki Einari 

Reiman ( 1\ki/Hki) , Erkki Kale vi Rimmi ( Tpe/Hpk) , Raili Johanna Rouvi
nen (Pm/Kaj), Paavo Osmo Olavi Turunen (Jns/Lis), Anneli Urpanen 

(Tpe/Pri), Jorma Paivio Vehvili:i.inen (Hki/Ri), Eskoll'likael Vieri (Sk/Sk), 
Pekka Lennart Yleni us ( Hk:i/Lh) • 

NIMITYKSI.lt 

L i i k e n n e o s a s t o : asemap&&llikon virkaan (Bl) (Helsinki) 

liikennetarkastaja (V26) Matti Antero Simojoki, asemap&&llikon vir
kaan (V24) (Imatra) apulaisasemap&&llikko (V20) Kauko Kullervo 

Pokki, apulaisasemap&&llikon virkaan (V20) (Uusikaupunki) 1. luokan 
kirjuri Veikko Johannes Lehto, 1 . luokan kirjurin virkoihin (Tampe
reen liikennepiiri) yp. 2. luokan kirjurit Seppo Johannes Matom&ki 
ja Martti Aulis Murotie, (Turku) yp . 2. luokan kirjuri Antti Artturi 
Pohjola, veturinkuljettajan virkoihin (Tampereen varikko) veturin
l&mmitt&j&t Jaakko Matti Heimonen , Raimo Veli Lehtinen, Pekka Tapia 
Jokinen, Vesa Pekka Laitinen, Toivo Olavi Salonniemi, Voitto Johannes 
Villman, Ossi Aulis Antero Huhdanp&~, Veikko Armas Hakala , Kauko 
Olavi Vartiainen ja Erkki Olavi Taskinen, (Toijala) veturinl&mmitt~j& 
Matti Samuli J&rvinen , (Haapam~ki) veturinlammittaja Eino Olavi Ahola, 
(Rauma) veturinlammittaj~ Erkki Kalervo Launonen, (Perin varikko) 
veturinlammittajat Mikko Oskari Poretie ja Aimo Ensio Salminen, 

(Turun varikko) veturinlammittajat Jaakko Loponen, Jorma Antero 
Nummila, Seppo Tapani Roes, Jukka Uljas Salmivuori, Time Kalervo 

Rekikoski, Jukka Olavi Heinonen, Mauna Kalevi Tammi ja Kalervo Ensio 

Maki, ap . asemamestarin virkoihin (Vl4) (Orivesi) ap. asemamestari 

(Vl3) Rauno Juhani Mikkola, (Vammala) ap. asemamestari (Vl3) Pekka 
Ilmari Savala, (Rauma) ap. 2. luokan kirjuri Rauno Antero Kangas
niemi, (Turku) ap . asemamestari (Vl3) Jouko ·olavi Aaltonen, ap. ase

mamestarin virkoihin (Vl3) (Tampere) ylim . 3. luokan kirjurit (VlO) 
Pentti Kalevi Virtanen ja Raimo Olavi Ronni (Pori) ylim. 3. luokan 
kirjuri (VlO) Marja-Terttu Tellervo Lahtinen, ap . 2. luokan kirjurin 
virkoihin (Tampereen liikennepiiri) ylim. 3. luokan kirjuri (VlO) 
Vesa Martti Johan Nieminen, (Tampere) apulaiskanslisti Irma Annikki 
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Jalava, (Tampereen varikko) konttoriapulainen Arja-Leena Uusitalo, 
(Toijala) ylim. toimistoapulainen Terttu Anna Kaarina Kallio, (Turun 
varikko) ylim. 3. luokan kirjuri (VlO) Ismo Ilmari Niherv~, (Turku) 
ylim. 3. luokan kirjuri (VlO) Alpo Juhani J~rvinen, (Turun varikko) 
vaunumestarin virkaan vaununtarkastaja Kaarlo Johannes Pihlajaoja, 
veturinl~mmitt~j~n toimiin (Tampereen varikko) tilap. veturinl~mmit
t~j~t Taisto Valtteri Satama, Tapio Antero J~rvi, Reijo Olavi Inki
nen, Harri Adolf Forsberg, Markku Johannes Erenius, Raimo Olavi 

Luostari, Matti Sakari Lappi, Matti Ilmari Halme, Alpo Voitto Olavi 
Virtanen, Leo Antero Heinonen, Matti Merjokari, Hannu Antero Korkei
la, Erkki Paavali Oksala, Jukka-Pekka Lilja, Timo Juhani Lahtinen, 

9 

Kauko Kalervo Karra, Tarmo Juhani Inkinen, Kari Johannes Lehtonen, 
Jukka Kalevi M~kel~ ja Antti Kalevi Nyberg, (Turun varikko) tilap. 

veturinl~mmittaj~t Seppo Tapani Ketola ja Esko Taisto Lehtinen, 

(Porin varikko) tilap. veturinl~mmitt~j~ Simo Antero Porri, (Rauma) 
tilap. veturinl~itt~j~ Jussi Jorge Kalervo Niemi, vaununtarkasta
jan toimiin (Tampereen varikko) vaununvoitelijat Jaakko Olavi Lintu

nen ja Simo Kalevi N~s~r~, apulaiskanslistin toimiin (Tampere) 
konttoriapulainen Eeva Liisa Sinikka Ruponen, (Turku) konttoriapulai

nen Aila Anneli Virtanen, koneenhoitajan toimeen (Turun varikko) 
tallimies Toivo Johannes Takala, huoltomiehen toimeen (Tampereen 
varikko) huoltomies Urpo Juhani Kaipiainen, vaununvoitelijan toimeen 
(Turun varikko) ylim. 1 pl. vaununvoitelija Hannu Uolevi J~lko ~eka 
konttoriapulaisen toimeen (Pori) tilap. toimistoapulainen Anitta 

Irmeli Ja~skelainen, vaihdemiehen toimiin (Mikkeli) junamies Erkki 
Ilmari Laamanen, (Hamina) junamies Timo Vehkjarvi, (Kotka) junamie
het Martti Olavi Saaresvuo ja Esko Samuli Sokura , asemamiehen toimiin 
(Kouvola) ylim. trukinkuljettaja Raimo Johannes Vanhanen , ylim. asema

miehet Jaakko Kalervo Nuppola , Raine Sakari Rama, Matti Juhani Raja

maki ja Juha Pekka Ilves sek~ tilap. asemamiehet Seppo Antero Lauro
nen, Mikko Olavi Seppa ja Hannu Pentti Antero Villikka , (Kotka) 
ylim. asemamiehet Ari Pekka Juhani Tuominen , Esa Tapani Tuomainen 

ja Heikki Ensio Erkkila, (Mikkeli) ylim. asemamiehet Aimo Juhani 

Hokkanen ja Eero Juhani Avikainen seka tilap. asemamiehet Timo 
Veikko Tapani Suojarinne ja Jorma Artturi Suhonen, (Kymi) ylim. 
asemamies Taisto Lennart Partanen, (Lappeenranta) tilap . asemamie-

het Leo Pertti Mattsson, Hemmi Erkki Ilmari Ponni~ ja Kari Tapani 
Karhu, (Imatra) ylim. asemamiehet Oskar Ensio Luostarinen ja Pentti 
Paavo Juhani Sokero seka tilap. asemamiehet Pertti Antero Pitkanen , 
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Jukka Kalevi Rahikainen, Jari Jukka Pellinen ja Olli Juhani Siitonen , 

(Vainikkala) ylim. asemamiehet Esa Tapio Rissanen, Pertti Olavi 
Vainikka ja Pauli Kalevi Salakka, apulaiskanslistin toimiin (Kouvo
lan liikennepiiri) konttoriapulaiset Kirsti Anneli Hatara ja Pirjo 
Kaarina Suuronen, (Kouvola) konttoriapulainen Leena Annikki Vainonen, 

(Kouvolan varikko) konttoriapulainen Bertta Johanna Paukkunen, 
(Vainikkala) konttoriapulaiset Asta Ilona Sipil~inen, Mirja- Leena 
Rissanen ja Sirkka Liisa Kuusisto, konttoriapulaisen toimiin (Lap
peenranta) ylim. toimistoapulainen Marja-Leena Ruuskanen ja (Kotka) 

tilap. toimistoapulainen Anu Mervi Marita H~k~nen. 

R a t a o s a s t o : rakennusmestarin (V18) virkaan 
(Kouvola) rakennusmestari Lauri Pirinen. 

EROJA 

L i i k e n n e o s a s t o : koneinsin~~ri Otto Thure, liikenne

tarkastaja Helvi Valborg Mattsson, apulaisasemap~~llikot Aatto Ilmari 
Aarnio , Kauko Viljo Juutilainen, ensi luokan kirjuri Kaarlo Kal ervo 

Rasila , yp . 2. luokan kirjurit Lahja Mirjam Kuusj~rvi, Onerva Laura 
Tellervo Tuira, ap . 2. luokan kirjurit Helmi Lyydi Terho, Hilkka 
Mirjam Salminen , apulaiskanslisti Vilho Robert Puranen , konttori
apulainen Pirkko Marjatta Al-Ani, j~rjestelymestari Hemming Villiam 
Lehtinen, veturinkuljettajat Veikko Ilmari V~is~nen, Erkki Valf rid 

Frimodig , Eskel Osvald Rosman , Pentti Johannes Vikberg , Heikki Olavi 
Paasonen , Toivo Herman V~yrynen, Sulo Eljas Huttunen , Eino Vel i Kalho, 

Aarne Ilmari Nyk~nen , Matti Risto Ensio Turunen , kondukt~~rit Yrj~ 

Korpelainen , Pentti Robert Seilonen, Lauri Valentin Jaskari, vaihde
miehet Eino Matias Moilanen, Sulo Olavi Soininen, vanhempi auton

asentaja Veikko Johannes Roivainen, autonkuljettaja Kalle Einari 
Virtanen , junamiehet V~ino Erkki Sinnil~, Ilmari Lehtinen, Siro Frans 

Saarinen , Matti Olavi Rantala , veturinl~mmitt~j~t Martti Markus 
Gronblom , Kauko Clavi Paader, vaununtarkastajat Veikko Joonas Salmela , 
Erkki Kalevi Savolainen, huoltomies Aleksander Majuri, vaununvoiteli 
ja Tapio Petter M~kel~, asemamiehet Anna Helena Pohjolainen, Eino 
Sinkkonen, Tenho Armas Tapani Arppe, Matti Jokinen, Sulo Fredrik 
Laukkanen, Aarno Kalevi Johannes Hautala, ylim . vaununsiivoojat 
Inga Mirjami Viljanen, Eeva Katri H~nnik~inen, ylim. siivoojat 
Aune Kuronen, Lempi Ester Ignatius . 

Hdsjnki 1977 . Vahion pa.inatusknkus 
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RYHMAHENKIVAKUUTUSTA VASTAAVA ETU 

Asetuskokoelmassa on julkaistu: 

A s e t u s 

valtion palveluksessa olleen henkilon kuoltua suoritettavan talou

dellisen tuen myontamisesta ja maksamisesta . 

Annettu Helsingissa 23 paivana joulukuuta 1976. 

Valtiovarainministerion toimialaan kuuluvia asioita kasittelemaan 

maaratyn ministerin esittelysta saadetaan valti~konttorista 8 pai

vana toukokuuta 1940 annetun lain (190/40) 1 §:n 2 momentin no

jalla, sellaisena kuin sa on 19 paivana toukokuuta 1972 annetussa 

laissa (387/72): 

1L 

Valtion virkamiehen kuoltua suoritettavasta ryhmahenkivakuutusta 

vastaavasta edusta solmitussa virkaehtosopimuksessa ja siihen ver

rattavissa tyoehtosopimuksissa tarkoitetun taloudellisen tuen 

myontaa ja maksaa hakemuksesta valtiokonttori. 

2 L 

Talcrudellista tukea koskeva hakemus on tehtava kirjallisesti val

tiokonttorin vahvistamalla lomakkeella. 

Jos tuen saaja on alaikainen taikka jos han sairauden tai muun 

syyn takia ei pysty itse hakemaan edella 1 § : ssa mainittua tukea 

ja jos hanella ei ole holhoojaa tai tata tarkoitusta varten maa

rattya uskottua miesta, valtiokonttorin hyvaksyma lahiomainen tai 

muu henkilo, joka paaasiallisesti on huolehtinut hanesta, voi 

edunvalvojana kayttaa hanen puhevaltaansa 1 §:n mukaista tukea 

koskevassa asiassa . 
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Edella 2 momentissa saadetyin edellytyksin valtiokonttori voi 

myos suorittaa tuen sen saajan lahiomaiselle tai muulle henki

lolle. 

3 §. 

Edella 1 5:ssa mainittu tuki voidaan myontaa, vaikka selvitysta 

virkamiehen tai tyontekijan kuolemasta ei voida esittaa, jos on 

todennakoista, etta edunjattaja on kuollut. 

4 5. 

10 

Valtiokonttorin tulee kasitella 2 5:ssa mainitut hakemukset ja 

antaa nii's.ta paatoksensa viipymatta ja kui ten kin viimeistaan 30 

paivan kuluessa siita , kun se on saanut asian ratkaisemiseksi tar

vittavat selvitykset . 

5 5. 

Tarksmmat maaraykset taman asetuksen taytantoonpanosta antaa val

tiovarainministerio. 

6 §. 

Tama asetus tulee voimaan paivana tammikuuta j977 . 

(Asetuskokoelma n:o 1U44l76) 

Edella olevaan asetukseen liittyen ilmoitetaan lisaksi, etta ~yh

mahenkivakuutusta koskevan virkaehtosopimuksen valtioneuvosta on 

hyvaksynyt 23.12 . 1976 ja etta tyosuhteessa olevien osalta vastaava 

jarjestely on tateutettu tyoehtosapimusteitse. Sopimusten sisal

losta ja tuen hakemisesta ilmoitetaan seuraavaa: 
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Soveltamispiiri 

Tukea suoritetaan erain poikkeuksin niiden valtioon virka- tai 

tyosuhteessa tai naihin verrattavassa palvelussuhteessa olleiden 

henkiloiden jalkeen, joilla olisi ollut oikeus elakkeeseen val 

tion elakelain (280/66) nojal}a. ja jotka ovat kuolleet palvelus

suhteessa ollessaan tai ennen kuin vuosi on kulunut palvelussuh

teen paattymisesta. Talloin asianomaisen oikeus elakkeeseen kat

sotaan maaraytyvan siten kuin han kuollessaan olisi tullut tyo

k.yvyttomaksi. 

Edunsaajat 

Tukea maksetaan kuolleen henkilon puolisolle ja alle 18-yuotiail

le lapsille. 

Ellei naita ole. tuki maksetaan sellaisille 18 vuotta tayttaneil

le lapsille ja vanhemmille 1 jotka ovat olleet taloudellisesti 

edunjattajasta huomattavasti riippuvaisia. 

Tuen maara 

Tuki muodostuu perussummasta seka mahdollisista lapsi- ja tapa

turmakorotuksista. 

Perussumma on riippuvainen edunjattajan iasta kuolinhetkella seu

raavan taulukon mukaisesti: 

Edunjattajan ika Perussumma ensimmaisen 
kuolinhetkella edunsaajan osalta 

40 vuotta tai sita nuorempi 18 000 markkaa 

41 vuotta 17 190 

42 16 380 

43 15 570 

44 14 760 

45 13 950 

46 13 140 



I 

l 
I 

- 5 -

47 vuotta 12 330 markkaa 

48 11 520 

49 10 710 

50 9 SOD 

5j 9 090 

52 8 280 

53 7 470 

54 6 660 

55 5 850 

56 5 040 

57 4 230 

58 3 420 

59 2 610 

60 vuotta tai sita vanhempi 800 

Perussummaan lisataan 2 250 markan lapsikorotus jokaisesta alle 

18-vuotiaasta lapsesta. Jos ainoastaan lapset ovat edunsaajina, 

ei lapsikorotusta kuitenkaan makseta ensimmaisen lapsen osalta. 

10 

Edunjattajan kuoltua tapaturmaisesti perussummaa korotetaan lapsi

korotuksineen 50 %. 

Tuen hakeminen 

Joulukuun 23. paivana 1976 annetun asetuksen mukaan tuen myontaa 

ja maksaa hakemuksesta valtiokonttori. Hakemus on tehtava valtio

konttorin vahvistamalla lomakkeella. 

Lomake ja ohjeet tuen hakemisesta painetaan ja niita on saatavis

sa valtion painatuskeskukses t a puh. 90-539011/tilaukset. Lomak~ 

keella tyonantajalta pyydetyt tiedot tulee tayttaa huolellisesti, 

jotta kaikki tuen myontamiseksi valttamattomat tiedot tulevat ha

kemuksen mukana valtiokonttorille. Ha kemus liitteineen toimitetaan 

valtiokonttorille samassa jarjestyksessa kuin elakehakemukset. 

(Hloj n:o Hlo 146/010/77, 28.2.19771 VT 10/77. 
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NIMILYHENNYKSET 

Rautatiehallitus on vahvistanut seuraavat uudet nimilyhennykset: 

Liikennetoimisto 

yleisjaosto 

kayttojaosto 

liikennesuunnittelujaosto 

Markkinointitoimisto 

Lty 

Ltk 

Lts 

tavaraliikenteen myy ntijaosto Mtt 

henki loliikenteen myyntijaosto ~1th 

markkinointisuunnittelujaosto Mts 

mainosjaosto Mtm 

Yleisen toimiston jaostojen nimilyhennykset ovat edelleen seuraa
vat: 

yleinen jaosto 

talous- ja henkilojaosto 

turvallisuusjaosto 

tekninen jaosto 

(RH 62/011/77, 1.3.19771 VT 

Yty 

Yta 

Ytu 

Yte 

10 /77. 

ULKDMAAN VALUUTAN MUUNTOKURSSIT TAVARALilKENNETTA VARTEN 

Tariffitoimiston sahkeella n:o RH 145, 28 . 2.1977 on kansainvali

sessa tavaraliikenteessa k~ytetttivia ulkomaan valuutan kursseja 

muutettu 1.3.1977 lukien seuraavasti : 

100 Espanjan pes etaa 5,68 FM 

100 Neuvostoliiton ruplaa 515,50 FM 

100 Sveitsin frangia 153,00 FM 

( Tft n: o Tou 28/230/77, 1 . 3. 77) VT 10/77 
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TRANSWAGGON GmbH:n OMISTAMAT Habs-VAUNUT 

Railship-junalauttaliikenteeseen on hyv~ksytty Transwaggon GmbH:n 
omistamat 4-akseliset katetut tavaravaunut sarja Habs n:ot 
22 80 027 1 850 ... 22 80 027 1 949. 

PMmitat 

- pituus puskimineen 

- te1ien keskioiden va1i 
- te1in akse1iv&1i 
- kuorrnausa1an: pituus 

- oviaukon: 
1eveys 

korkeus 
1eveys 

- kuormausa1an: kokonaisti1avuus 
ti1avuus oviaukon 
y1areunaan 

- 1attian korkeus kiskon harjasta 
- suurin sa11ittu kuorma 
- taara: (vaunuun merkitty) 

taara 1asketaan siten, etta vaunuun 
merkittyyn 1is&taan 580 kg 

- sa11ittu kokonaispaino 
- akse1ipaino 

- suurin sa11ittu nopeus 
- vaunun 1attian sa11irna pyorapaino 
- pienin kaarresade 

Kuorrnatau1ukko 

22,00 m 
16,71 II 

1,80 II 

20,50 II 

2,60 II 

2,35 II 

6 > 00 II 

142 rn2 

125 m2 

1,22 rn 

55,0 t 
24,5 II 

80,0 t 

20,0 " 

100 km/h 

2200 kg 

35 m 

10 

Vaunuihin maa1attu kuormatau1ukko on 1aadittu VR:n rn~~r&yksista 
poiketen eika sita siten saa noudattaa VR:n rataverko11a, vaan ko . 
vaunujen suurin sa11ittu kuorma eri radoi11a ja eri nopeuksi11a 
rna&rat&an oheisen kuormatau1ukon rnukaisesti: 

A B I c 
34,5 54,5 
26,5 46,5 
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Jarrulaitteet 

Kuormajarrun asettelussa noudatetaan samaa menettely~ kuin on 
sovittu noudatettavaksi Oy Railship Ab:n omien vaunujen osalta. 

Kuormajarrun vaihtopaino on Habs-vaunuissa 50 tonnia. Vaihto
paino on maalattu kuormajarruasettimen alapuolelle. 

Jarrulaitteet,lukuun ottamatta ruuvijarrua, ovat samanlaiset kuin 
Laas- ja Habis-vaunuissa. Jarrulaitteet on selostettu Viral1i
sissa tiedotuksissa n:o 37a/74. 

Habs-vaunut on varustettu ruuvijarrulla, jota voidaan k~ytt~~ 
seisontajarruna sek~ vaihtoty~n yhteydess&. Ruuvijarrua k~ytet~~n 
vaunun p&~dyssH oleva1ta si1lalta. 

Yleist~ 

Lastausta ja purkausta varten vaunut ovat varustetut mo1emmin 
puo1in vain keske11~ o1evil1a siirto-ovi1la. 

Vaunua ei saa siirt~& ovien o1lessa auki. 
(N:o Lko 22243/412/77, 3.3.77) VT 10/77 
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AVOH1IA VIRKOJA JA TOir,IIA 

]'cknilcon (V21) virka--1. t oistaiscksi Vao. so.n konepa .j nssa, sekii t ckni

lcon ( V20) virka ja t; ekPikon (V1 9 ) virk~~ , toi sta iscksi 'r urun konc pa

jassa. Kone osaston j ohtajalle osoitetut kirj a llis ct; hake muk s et on 

toimit e ttava rautatiehallituksen ldrjaajalle vi imeistaan 4.'1- .1 977 

ennen klo 12 (postitse ennen virka-ajan p aat tymista). 

RAUTATIEOPISTD 

Toimistotutkinnon ovat s uorittaneet alla mainitut henkilot: 

Markku Kaarlo Kustaa Aho (Helsinki), Ai:ri Ma ria Antila (Helsinki), 

I.laari t Elisa bet Ask olin (Riihimilld), Pirja Liisa Eli a ( Turku), Rii tta 

ArL."likki Hakala (Tampere), Marja-Terttu Halonen (Kajaani)·, Pirjo 

Sinikka Heino (Lahti), Tarja Tuulik..1d Heino (Pori), Marjatta Hirvonen 

(Jarvenpaa), Erj a Sisko Tuulikki Hulkkonen (Imatra), Aila Kaarina 

Huovila ( Tikkurila) 1 Anne Maari t Jaaskelaincn (Jaryenpaa), Laura Kaa

rina K~akinen (Imatra), M~rkku Yrjo Sakari Koskinen (Helsinki), 

Ritva Annukka Kukanaho (Kouvola), Raili Helena Laitinen (Helsinki), 

Tuija Susanna Lyytikainen (Pieksami:i.ki), Paivi Anneli Peitsoma (Hel

sin.l{:i), Anne ~.!arjatta Pirttimtiki (Helsinki) 1 Rii tta Hannele Remonen 

(Tampere), Helena Annikki Riekkinen (Helsinki), Mirja Annikki Saaris

to (Jarvenpaa}, Pirkko Irene ~assi (Helsinki), Saara Johanna Saures

to (Helsinki), Sirkka Anita Tirinen (Helsinki), Marja-Liis~ VBli

maki (Tampere), Leena Tuulikki Yliluoma (Helsiruci). 

Rautatievirka'lliesliiton lahjoittaman kellon sai Markku Yrjo Sakari 

Koskinen. 

Vaunumiestutki nnon 28.02 .1977 ovat suorittaneet seuraavat hen ki
lot: 

Todistuksen saaneet: Huttunen, Kimmo Johannes (Kvl; Hy ny nen, Tais

to Olav i (Hkil; Jarv inen, Mauri Tapio (Hki); Kopakkala, J orma Vii

helm (Hki l; Kopakkala, Pekka .Olavi (Skl; Kahkonen, Raimo Antero 

(01); Rajavaara, Aaro Antero (01); Rintala, Harri Samuli (Tpe) ja 

Uotinen, Veli (Hkil, joka sai Rautatielaisten Opintorahasaation 
stipendin. 
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Teoreettisen osan suorittaneet: Ala-Ilomaki, Jukka Tapia (Hki); 

Ovonius, Pekka Juhani (Jns); Huhtapelto, Timo Tapia (Tpe) ; Huiku

ri, Raimo Eerik (Jns); Hyttinen, Teuvo Antero (Pm); Jouhilampi, 

Sima Arto Johannes (Tpe); Kamila, Erik Niilo Johannes (Tpe) ; Knuu

ti, Asko Kalervo (Hkil ; Koponen, Pentti Olavi (Jnsl; Majaranta, 

Erkki Antero (Hki); Merilainen, Jukka (Kv); Mykkanen, Markku (Kv); 

Neuvonen, 1lkka Pekka (Pml ; Niemi. Jyrki Tapani (Hki]; Puoma-Kor

vala, Kari Jorma (Skl; Rantakangas, Hannu (Ol]; Rautiainen, Esko 

Olavi (Pml; Turpeinen, Paavo Juhani (Jns). 

NIMITY.KSIA 

T a l o u s o s a s t o: ylitarkkaajan virkaan (8 1) liikennetar

kastaja Reir1o Sarlio, ylim. liikennetarkastajan toimeen (V 26) 

vt ylim . liikennetarkastaja Terho Tapani Poutanen, tarkkaajan vir

kaan (V 20) yp 2 l. kirjuri Laila E.lisabeth Manninen, kirjanpita 

jan virkoihin (V ~8) yp 2 l. kirjurit Kirsti Marjatta Granberg ja 

Kaija Maria Vanhala, yp 2 1 . kirjurin virkaan (V 1p) ap 2 1 . kir

juri Anna Leena Kerola , ap 2 1 . kirjurin virkaan (V 13) apulais

kanslisti Tamara Talypin, ylim . ap 2 1 . ~irjurin toimeen (V 13) 

apulaiskanslisti Aira Inkeri Kakkonen , ka11slistin toimeen (V 10) 

apulaiskanslisti Eila Helena Liikala , apulaisk~nslistin toimiin 

(V 9) konttoriapulainen Raili Anneli Laaksonen ja vanhempi lavis

taja Sirpa-Liisa Marianne Jokinen, konekirjoittajan toimeen (V 8) 

vt ylim . 3 1. kirjuri Maija Orvokki Koskinen ja konttoriapulaisen 

toimeen (V 7) vanhempi lavistaja Katri Annikki Mantyniemi . 

10 

L i i k e n n e o s a s t o : apulaisasemapaallikon virkaan (V2l) 

(Oulu) yp. 2 . luokan kirjuri Eini Matilda Hallanoro, apulaiskansl i s

tin toimiin (rautatiehallituksen liikenneosasto) konttoriapulaiset 

Seija Tellervo Luoma ja Karin Margit Helena Riistama, konekirjoitta

jan toimeen (rautatiehallituksen liikenneosasto) vt. konekirjoittaja 

Soila Marjatta Hurskainen , konttoriapulaisen toimiin (Kouvola) ylim . 

toimistoapulaiset Tuija Arja Helena Ritamaa, Arja Anita Helena 

Tuuhela ja Terttu Hannele Muhli, jarjestelymestarin virkaan (Tampere) 

konduktoori Eino Johannes Kontio, konduktoorin virkoihin (Tampere) 

kuormausmestari Matti Veikko Nikolai Rajala, vaihdemies Erkki Johan

nes Lahti ja junamies Pentti Johannes Hiltunen, (Toijala) kuormaus

mestari Pentti Olavi Simpanen , junamies Antti Johannes Makinen ja 

asemamies Erkki Ilmari Ensio Salo , (Turku) jarjestelymestari Veikko 
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Olavi Nuotio, (Pori) junamies Pentti Nestori Jokinen, (Rauma) juna
mies Kimma Teuvo Arimo Pohjanoksa, kuormausmestarin virkoihin (Pori) 
asemamies Kauko Armas Korpela, (Turku) junamies Tarmo Julius Pelander 
ja asemamies Aaro Ilmari Haapala, vaihdemiehen toimiin (Turku) asema
mies Tuure Armas Filppu, (Jamsa) asemamies Ensio Kettunen, junamiehen 
toimiin (Tampere) asemamiehet Kalervo Eemeli Mannisto, Erkki Juhani 
Jannetyinen, Pekka Antero Raivio, Kalevi Henrik Naapila ja r<latti 
Ilmari Siltanen seka Kauko Ensio Vaha-Jussila, (Turku) Urpo Aulis 

Teiksala, Unto Antero Kasteraita ja Reijo Sulevi Lautanala, (Pori) 
asemamies Eino Johannes Poso, (Parkano) asemamies Reina Johannes 
Lehto, (Rauma) vaihdemies Pasi Johannes Talvio, (Valkeakoski) asema
mies Hannu Juhani Vehmas, autonkuljettajan toimiin (Turku) asemamies 

Jorma Kaarlo Kaario, (Salo) ylim. autonkuljettaja Leo Johannes Lehti
nen, (Pori) asemamies Kalle Henrikki Lindgren, asemamiehen toimiin 
(Tampere) ylim. autonkuljettaja Onni I1mari Luokkinen seka tilap. 
asemamiehet Asko Keijo Tapani Peltola, Markku Kalevi ~mmala, Harri 
Tapia Isomaki, Markku Sakari Kultakuusi, Armas Ensio Lehtinen, Veli 
Juhani Pylkkonen, Kari Seppo Juhani Silvennoinen, Esko Antero Rajala 
ja Reijo Ilmari Lehtinen, (Nokia) tilap. asemamies Antti Juhani Salo, 
(Vammala) tilap. asemamies Kari Erkki Uolevi Pajunen, (Turku) tilap. 

asemamiehet Voitto Antero Valkonen, Markku Uolevi Saikkonen, Untamo 
Johan Arvid Nikkila, Mauna Mikael Lassila, Veikko Uljas Kivimaki ja 
Jorma Clavi Pajunen, (Salo) tilap. asemamies Keijo Kalevi Iso-Jarven
paa, (Pori) tilap. asemamiehet Timo Juhani Hjelman, Hannes Erkki 
Inkinen, Pentti Yrjo Ilmari Jalonen, Raine Heikki Juhani Kiiski, 
Matti Antero Leino, Matti l'•larkus Pajamaki ja Timo Antero Rosnell, 

(Rauma) tilap. asemamiehet Jukka Sakari Salminen, Timo Juhani Jokela 
ja Kaarlo Tapia Saarinen, (Orivesi) tilap. asemamies Erkki Olavi 

Tuominen, (Keuruu), tilap. asemamies Toivo Tapia Jarvikangas seka 

(Vilppula) tilap. asemamies Martti Juhani Helminen. 

K o n e o s a s t o : apulaiskanslistin toimeen ylim. toimistoapu

lainen Marja Anneli Ehrnrooth (Vaasan konepaja). 

EROJA 

T a 1 o u s o s a s t o: yp 2 luokan kirjurit Kirsti Kuosmanen ja 
Aune Elina Leand~r. 

R a t a o s a s t o : ylim . toimistoapulainen Aira Onerva Valkonen 
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Toimitus: Rautatiehallitus, 
tiedotuspalvelu puh 2832 

1977 
n:o 11 
17.3.1977 

Virkamiesasuntojen vuokrat, saunamaksut ja muut 
luontoisetujen korvaukset 1.3.1977 lukien 

Pohjoismainen vaunukuormatariffi NGTV (9760) 

NORDEG-tariffi 

VR:n tullivalityspalkkiot ja poh~oismainen tariffi 

Sahkosanomaliikenne 

Suksien kuljetus paikallisliikenteessa 

Aikataulun 143 lisays 

Avoimia virkoja ja toimia 

NimityksU 

Eroja 

127702216A 
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VIRKAMIESASUNTOJEN VUDKRAT , SAUNAMAKSUT JA MUUT LUDNTOISETUJEN 

KDRVAUKSET 1 .3.1977 LUKIEN 

Asetuskokoelmassa on julkaistu: 

Valtioneuvoston paatos (133/1977) 

valtion virkamiesasuntojen vuokrista. ja luonto~setujen korvauk

sista annetun valtioneuvoston paatoksen muuttamisesta . 

Annettu Helsingissa 27 paivana tammikuuta 1977. 

Va l t ioneuvostq on valtiovarainministerion esittelysta muuttanut 

va ltion virkamiesasuntojen vuokrista ja luontoisetujen korvauk

sista 6 paivana lokakuuta 1966 antamansa paatoksen (504/66) 1, 

4 , 5 ja 6 §, sellaisina kuin niista ovat 1 , 5 ja 6 § tammikuun 

22 paivana 1976 annetussa valtioneuvoston paatoksessa (58/76), 

nain kuuluviksi: 

1 § • 

Vuokrapisteen hinta , mi nka mukaa n asunnon perusvuokra kuukaude lta 

maaraytyy, on 2 , 94 pennia . Perittava vuokra maarataan tasaisin 
kymme npennein. 

Vuokrapisteen hinta tarkistetaan vuosittain huomioon ottaen so 

vel t uvin osin yksityisasuntojen v~okratasossa tapahtuneet muutok

set. Muut t assa paatoksessa jaljempana maini t.ut , korvauk.set voidaan 

vuositt.ain tarkistaa sen mukaan kuin hinta- ja kustannustason 

muutokset osoittavat . Tarkistukset suoritt.aa valtiovarainminis

terion esittelyst.a valt.ioneuvosto . 



- 3 -

4 L 

Korvauksena asunnossa kaytettaviksi luovutetuista huonekaluista 

peritaan, kaluston maarasta ja laadusta seka kunnosta riippuen , 

3 - 7 markkaa valtioneuvoston paatoksen (508/64] 9 §:ssa tarkoi 

tettua huoneyksikkoa kohden kuukaudelta . 

A7unnossa kaytettaviksi luovutetuista liina- ja vuodevaatteista 

seka niiden pesusta , korjauksesta ja muusta tavanmukaisesta huol 

losta peritaan korvausta , vaatteiden maarasta ja laadusta riip

puen, 6 - 10 markkaa henkiloa kohden kuukaudelta . 

5 §. 

Saunasta peritaan paikkakunnan kayvan keskimaaraisen hinnan mu 

kainen korvaus kertamaksuna tai kuukausikorvauksena , kuitenki n 

vahintaan seuraavat maarat : 

Asuntoon kuulumattoman perhesaunan lammityksesta, polttoaineis

ta, siivouksesta ja muista kustannuksista perittava korvaus on 

7,00 markkaa kayttovuorolta tai 30,00 markkaa kuukaudelta . 

Yleissaunan kaytosta perittava korvaus on hengelta kertamaksu na 

1 , 75 markkaa tai 7 , 40 markkaa kuukaudelta . 

Milloin asuntoon kuuluva sauna on yhden tai useamman perheen yk 

sinomaisessa kaytossa , jolloin saunan kaytosta suoritettava kor

vaus sisaltyy asunnon vuokraan, mutta vuokranantaja kustantaa 

saunan lammittamiseen tarvittavat polttoaineet , on korvaus 5 , 60 

markkaa kayttovuorolta tai 23 , 00 markkaa kuukaudelta. 

Edella 2 ja 4 momenteissa tarkoitettu kuukausikorvaus edellyttaa 

saunan kayttoa enintaan kerran viikossa . Useammilta kayttovuo 

roilta peritaan kertamaksua vastaava korvaus . 

11 
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6 §. 

Ruoasta suoritettava korvaus on aterian laadun ja maaran mukaan 

seuraava: 

Ateriakorvaukset 

Paaa teriat : 

- Jos saatavana on kaksi paaateriaa 

(aamiainen tai lounas ja paivallinenl 

- Jos kahden paaaterian sijasta on saatavana 

vain yksi tavallista paaateriaa monipuoli

sempi ateria (lounaspaivallinenl 

Valiateriat: 

- Maito ja puuro tai vastaava 

- Annas kahvia tai testa, leipaa ja voita 
tai kahvileipaa 

Ruokatarjotin (maito ja puuro, voita ja 

leipaa, juustoa tai leikkeleital 

- Annas kahvia tai testa 

Paivakorvaus 

mk/ateria 

4,65 - 6,15 

5,50- 7 ,75 

0,95 - 1,25 

1,55 - 3,10 

1,55- 3,10 

0 , 95 - 1,25 

mk/paiva 

11,70- 13,85 

Paivakorvausten periminen edella mainitun suuruisina edellyttaa 

osallistumista kaikkeen · paivittaiseen ruokailuun. Ellei virkamies 

osallistu kaikkeen ruokailuun, voidaan korvausmaaria suhteelli

sesti pienentaa. Milloin ruokailu tapahtuu kenttaolosuhteissa, 

kuten leireilla ja sotaharjoituksissa, voidaan vastikkeiden va
himmaismaaria alentaa enintaan 15 prosentilla. 
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Kunkin ministerion tai keskusviraston on maarattava tassa paa 

t oksessa mainituissa rajoissa korva usten suuruudet , tarvittaess a 

eri hallinnonaloille ja laitosryhmille, ruokatalouden keskimaa

raisten kustannusten perusteella . Jos saatavissa on myos ruoka

annoksia tai ruoan jakelu erityisista syista jarjestetaan yksin

omaan annoksina, korvaukset on kuitenkin maarattava annoksen 

keskimaaraisten kustannusten perusteella . Kustannuksina otetaan 

huomioon ruoka-aineiden hankinnasta ja kuljetuksesta seka keittio 

henkilokunnan palkoista ja sosiaaliturvamaksuista aiheutuvat me

not. Laskelmien tulee perustua viimeisii n kaytettavissa olevii n 

ruokatalouden kustannustietoihin. Laskelmat tarkistetaan kerran 

vuodessa . 

Tama paatos tulee voimaan 1 paivana maalis~~uta 1977 . 

(N :o 303/63/77 , 1.3.1977) VT 11/77 

POHJOISMAI~EN VAUNUKUORMATARIFFI NGTV (9760) 

1 . 4 .1977 ilmestyy Pohjoismaiseen vaunukuormatariffiin lisalehti 

n:o B. Lisalehden huomattavin muutos on Tanskan valimatkataulukon 

muuttaminen ns . rahtilukutaulukoksi , jollainen Tanskalla on jo e n

nestaan Pohjoismaisessa kappaletavaratariffissa (9761) . Rahtiluku 

menetelmaan siirtyminen ei sisalla varsinaista tariffin korotusta , 

vaikka joissakin tapauksissa rahti voi jonkin verran muuttua . 

Koska on ilmennyt epatietoisuutta, mita Ruotsin rahtitaulukkoa 

(taulukko 31, 32 tai 33) milloinkin on kaytettava, huomautetaan , 

etta sivulla 167 olevasta taulukosta selviaa (vaakasuoran ja pys 

tysuoran sarakkeen yhtymakohdasta), mita rahtitaulukoita kulloin

kin ~yseessa olevien rautateiden valisessa liikenteessa on kaytet 

tava . 

Painatusjaosto suorittaa lisalehden jakelun. 

(Tft n :o Tou 32/251/77 , 8 .3.77) VT 11/77·. 
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NORDEG-TARIFFI 

NOROEG-vaunukuormatariffiin (NORDEG/Wgl , N:o 9927/28) ja NDRDEG

kappaletavaratariffiin (NDRDEG/Stg, N: o 9929) ilmestyy lisalehti 

n : o 3 . Lisalehdet ovat voimassa 1 . 4 . 1977 lukien ja sisaltavat vau

nukuormien osalta mm . Tanskan valimatkataulukon muuttamisen rahti
lukutaulukoksi. 

Tariffitoimisto jakaa lisalehdet niiden saavuttua Saksasta . 

(Tft n:o Tau 7/252/77 , 8.3 . 77) VT 11/77 

VR : N TULLIVXLITYSPALKKIDT JA POHJDISMAINEN TARIFFI 

Pohjoismaisen tavaratariffin Luvussa 6 "Lisamaksut" on Suomen tul

livalityspalkkiot (koodi 28) viennin osalta maaratty 5,00 Suomen 

markaksi rahtikirjalta silloin, kun lahettaj5 laatii vientiselvi

tyksen . Koska vientiselvityksen laatiminen ei viela merkitse koko 

vientiselvityksen hoitamista , huomautetaan liikennepaikoille, etta 

v i entilahetysten tullivalityspalkkiona peritaan 5,00 markkaa ai

noastaan si l loin , kun vientitullauksen kokonaisuudessaan hoitaa 

joku muu kuin VR (vrt . RH : n vahvistama 1.10 . 1976 voimaan tullut 

VR : n tulliasioimistojen maksutaulukkol . Rautatien hoitaessa vienti 

tul l auksen tullivalityspalkkio on 20,00 markkaa rahtikirjalta . 

Pohjoismaiseen vaunukuormatariffiin (NGTV 9760) sivulle 262 ja 

kappaletariffiin (NGTS 9761) sivulle 112 korjataan otsikon "Vienti" 

alla oleva teksti seuraavaksi: 

VR:n tulliasioimisto hoitaa tullauksen - rahtikirja 20 FM 

Tullauksen hoitaa muu kuin VR - rahtikirja 5 FM 

Lahetysasemia kehotetaan huomauttamaan asiakkai~le , etta rahtikir 

jan kentassa 19 voidaan ilmoittaa, missa ja kenen toimesta tullaus 

hoidetaan . (Tft n:o Tau 33/252/77, 11 . 3 . 77) VT 11/77 . 

SXHKUSANOMALIIKENNE 

Soinlahden 1iikennepaika11a 1akkautetaan y1einen sahkosanomainvaihto 

1 . 4 . 1977 1ukien . (N:o Lko 31072/439/77 , 9 . 3 . 77) , VT 11/77 . 
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SUKSI EN KULJETUS PAIKALLISLIIKENTEESS~ 

Rautatieku1jetusasetuksen noja11a annettujen y1eisehtojen kohdan 

2 . 7 . 2. mukaan matkustajavaunuun ei saa vieda i 1man 1upaa esineita , 

joiden pituus y1ittaa 1 , 8 metria . 

Mi ka1 i ma t kustaja kuite nkin tuo itse pa ika11isjunaan y1i 1 , 8 metri n 

pituiset sidotut tai s uksipu ss i ss a o1evat sukset, n e katsotaa n 

kasimatkatavar aksi ja saadaan ku1jettaa maksut t a vaunun ete i sessa . 

(N : o Lko 31328/61/77 , 9 . 3 . 1977), VT 11/77 . 

AIKATAULUN 143 LISAYS 

Lisays n : o 8 aikatau1uun 143 (paasiais 1iiken ne) on i1mestynyt j a 

j aettu kaiki11e aikatau1ukir j an ti1annei11e. (N : o Lko 22472/63/76) 

VT 11/7? . 

AVOIMIA VIRKOJA JA TOH1I'A 

Y1ikamreerin virka (91). Rautatiehallitukselle osoitetut kirjal

liset hakemu kset on toimitettava ra u tatiehallituksen kirjaajalle 

viimeistaan hu hti kuun 13 paivan a ennen kello 12.0C ( postitse en

nan virka-ajan paattymistal. 

Edella mainittuun virkaan nimitetty sijoitetaan toistaiseksi rau

tatiehallituksen tariffitoimistoon. 

Ratainsin5orin ( S1 2 ) virka , toistaiseksi rautat~eha11ituksen r a ta

osas to11a . Rautatieha11itukse11e osoitetut hakemukset on toimite t 

t ava rautatieha11ituksen kirjaaja11e viimeistaan 13 . 04 . 19'17 enne n 

ke11o 12 ( postitse ennen virka- ajan paattymisUi). 

Apu1aisinsinoorin ( V 25 ) virka, toistaiseksi rautatieha11ituksen 

rataosasto11a . Rautatieha11ituksen paajohtaja11e osoitetut hake

mukset on toimitetta va rautatieha1 1 i t uksen kirjaa ja11 e viimeis 

taan 13 . 04. 19 77 ennen ke11o 12 (postitse ennen virka- ajan paatty

mis ta ). 
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Vanhemman toimistorakennusmestarin tV 22) virka, toistaiseksi 

rautatiehallituksen rataosastolla. Rataosaston johtajalle osoi

tetut hakemukset on toimitettava rautatiehallituksen kirjaajalle 

viimeistaan 13.04.1977 ennen kello 12 (postitse ennen virka-ajan 

paattymista). 

NIMITYKSilt 

L i i k e n n e o s a s t o : liikennetarkastajan virkaan (V24) 

(Pieks~m~en liikennepiiri) 1. lk kirjuri Inkki Pertti Uuno Korhonen , 

junamiehen toimiin (Haapamaki) asemamies Mikko Juhani Jarkko, 

(Virrat) asemamies Toivo Huuhka, (Myllymaki) asemamies Pentti 

Uolevi Sulonen, asemamiehen toimiin (Haapam~ki) tilap. asemamiehet 

Veli Toivo Antero Lehto , Reine Antero Kutinlahti, Veikko Olavi 

Kallio, Aimo Johannes Saarela, Juha Ilmari Kulmala, Ilmo Kalevi 

Yl~-Soininmaki ja Asko Olavi Teppo, veturinlammittaj~n toimeen 

(Haapam~en varikko) tilap . veturinl~mmittaj~ Hannu Jalmari Ihainen , 

asemamiehen toimeen (Arola) ylim . asemamies Voitto Aulis Ilmari 

Hyttinen sek~ ylimaar~iseen liikennetarkastajan toimeen (V22) (Sein~

joen liikennepiiri) konttorip~~llikko Toivo Aatos Ahonen . 

Rat a o sa s to : konttoripaallikon (V21) virkaan (Joensuun 

ratapiirin toimisto) ylim. konttoripaallikko Herman Pesonen; ra

kennusmestarin (V 19) virkaan (Kouvola) rakennusmestari Matti 

Olavi Elo; rataesimiehen toimiin (Vihanti) raidemies Jorma Kalevi 

Turusenaho ja (Jyvaskyla) raidemies Pentti Juhani Tiihonen ja 

konttoriapulaisen toimeen (Pieksamaen ratapiirin toimisto) tilap . 

toimistoapulainen Eevaliisa Viinikainen. 

EROJA 

R a t a o s a s t o : konttoriapulainen Raili Marjatta Laakkonen 

ja ylim. toimistoapulainen Sivia Jokinen. 

Helsinki 1977. Valtion painatuskeskus · 
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MUUTOS HALYTYSNUMEROIHIN (VR 33451 

Myrkytyskeskuksen puhelinnumero on vaihtunut. Uusi numero on 

(90) 4711; 

Pyydetaan suorittamaan tarvittavat korjaukset kyseiseen lomak

keeseen valittomasti. 

(OEA 3 . 2.2.1 

(Thj n:o 280/41/77, 16.3.19.77] VT 12/77 

TARIFFISAANNON MUUTDS 

Rautatiehallitus on muuttanut tariffisaannon 21 §:n 1 lm:n ensim

maisen kappaleen ja 22 .§:n 3 lm seuraavan sisaltoisiksi: 

21 § . 

1. Koululaislippuja myydaan lukukauden aikana sellaisten valtion 

valvonnassa olevien koulujen ja oppilaitosten oppilaille, joiden 

opiskelu muodostaa heidan varsinaisen taysin palkattoman tyonsa. 

Lisaksi edellytetaan, etta koulun tai oppilaitoksen oppijakso kes

taa yhtajaksoisesti vahintaan kolme kuukautta, jonka aikana teoreet

tisen opetuksen maara on vahintaan 20 viikkotuntia. Oppi~aat, jotka 

opiskeluajaltaan oppilaitoksesta nauttivat palkkaa, vaikka vahais

takin, tai paivarahaa, eivat kuitenkaan ole oikeutettuja lunasta

maan koululaislippuja . 

22 L 

3 . Sellaisten oppilaitosten oppilaille, jotka ovat oikeutettuja 

saamaan ylioppilas-, insinoorioppilas- tai teknikko-oppilaskortin, 

myydaan opiskelijalippu myos tallaisen oppilaskortin ja ostotodis

tuksen perusteella. Opiskelijan on etukateen taytettava ja allekir

joitettava ostotodistus seka esitettava se ja voimassa olevalla 

lukukausileimalla varustettu oppilaskortti lipunmyyjalle, joka var-

I 

I 
) 
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mentaa aseman nimi- ja paivaleimalla ostotodistuksen oppilaitoksen 

leimalle varattuun kenttaan . 

Varsinaisten lukukausien ulkopuolella tapahtuvien kurssien , kuten 

kesayliopistojen ja korkgakoulujen kesakurssien opiskelijoiden 

oppilaskortit eivat kelpaa opiskelijalipun ostoon , vaan opiskeli

joiden on aina hankittava ostotodistuksen varmennus ko . oppilaitok

sesta . 

Edella mainituista tariffisaannon muutoksista johtuen tullaan kou

lulaislipun ostotodistuksen VR 2424 ja opiskelijalipun ostotodis 

tuksen VR 2422 uusista painoksis t a poistamaan luontoisetuja koskeva 

vaatimus . Nykyiset ostotodistukset kelpaavat edelleenkin ja poistu

vat vahitellen kaytosta uusien lomakkeiden valmistuttua . Koulul ais

ja opiske l ijalippujen lunastamisehtoje n muutoksesta on ilmoitetta va 

niille · oppilaitoksille , joita muutos ko s kee . 

(Tft n : o To 1288/241/77, 16 . 3 . 1977) VT 12/77 

KANSAINVALINEN TAVARALIIKENNE, LANTINEN 

Julkai sun "KANSAINV.KLINEN TAV ARALIIKENNE , Lan tinen" osaan "IV 
Kansainvaliseen tavaraliikenteeseen liittyvat erikoissopimukset 
(VR 4677)" lisataan kuljetussailioiden kayttoa koskevaan sopimuk
seen kohtaan 6 ( sivu 19) tekstin peraan "ja NORDEG-tariffissa 
(9927 ja 9929)." Kohtaan 9 (sivu 20) korj ataan sana "Lansi-Saksan" 
sanaksi "Iso-Britannian". (Tft n:o Tou 4/252/77, 18.3.77) VT 12/77 

POHJOISMAINEN KAPPALETAVARATARIFFI NGTS (9761) 

VT 11/77 i lmoitetun Pohjoismaisen vaunukuormatariffin NGTV (9760) 
lisalehden n:o 8 lisaksi ilmestyy 1.4.1977 myoskin lisalehti 
n:o 4 Pohjoismaiseen kappaletavaratariffiin NGTS (9761) . Lisaleh
dessa on sivulle 37 taulukkomuotoon merkitty lisarahdit, joita 
peritaan eraitten Ruotsin asemien kohdalla. 
Painatusjaosto suorittaa lisa lehden jakelun. (Tft n:o Tou 32/ 251/ 
77, 17.3.77) VT 12/ 77 
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J~NNI'l'TEEN Kx"rKEMINEN 
RATAJOHTOIHIN ALUEELLA: 
RIIHH1i\KI - KOUVOLA 

- 4 -

Ratajohtoihin alueella Riihimaki - Kouvola kytketaan 25000 V:n jan
nite 12.04.1977 klo 8.00. 

Jannitteisen alueen ·rajat ovat: 
km + m pylviis n:o 

- Kouvola - Kuusankoski 190 + 1126 190/47 
- Kouvola - Harju 190 + 1126 190/48 
- Kouvola - Utti 196 + 495 196/17 ja 196/18 
- Kouvola - Myllykoski 197 + 125 197/3 ja 197/4 

Vaarati·lanteista ja mahdollisesti havaittavista ratajohdon vioista 
on alueen Riihimiiki - Hikiii km 78 + 365 osalta ilmoitettava viilitto·· 
masti Helsingin aluevalvomocin ja alueen Hikiii km 78 + 365 - Kouvola 
osalta on ilmoitus tehtiivii Kouvo1an aluevalvomoon. 

Helsingin aluevalvomon halytyspuhelimet ovat: 

- Yleisesta puhelinverkosta 
tai 

- halytyksen varanumero 
- VR:n puhelinverkosta 
- VR:n selektoriverkosta 

alueclla Riihimaki - Hikia 

90 - 7073131 ja 90-7072489 
90 - 717711/3131 ja 2489 
90 - 770353 
911 - 3131 ja 911 - 2489 

6 - 911 - 3131 ja 6 - 911 - 2489 

Kouvolan alueval vernon halytyspuhe limet ovat' : 

- yleisesta puhelinverkosta 
tai 

- VR:n puhelinverkosta 
- VR:n selektoriverkosta: 

alueella Hikiii - Lahti 
alueella Lahti - Kouvola 

951 - 17332 
951 - 17231/531 ja 532 
971 - 531 ja 971 - 532 

7 - 971 - 531 ja 7 - 971 - 532 
6 - 531 ja 6 - 532 

Mikali hiilytyspuhelimet ovat varatut, otetaan yhteys liihimpaan VR:n 
puhelunviHittajiian (VR :n puhelinverkossa puh. 81), jol<a toimittaa 
halytyksen ede~leen. 

(Ko 128/440/77, 16.03.1977) VT 12/77 
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ULKOMAAN VALUUTAN MUUNTOKURSSIT TAVARALIIKENNETTA VARTEN 

Tariffitoimiston sahkeel1a n:o RH 100, 15.).1977 on 

kansainvalisessa tavaraliikenteessa kaytettavia u1komaan 

valuutan kursseja muutettu 16.3.1977 lukien seuraavasti: 

100 Italian liiraa 0,44 F 

100 Neuvostoliiton ruplaa 516,50 " 

100 Portugalin escudoa 10,00 " 

100 Ranskan frangia 78,00 " 

100 Sveitsin frangia 152,50 " 

(Tft n:o Tou 28/230/77,16.).77) VT 12/77 

LENN~TINLIIKENNE 

12 

Ukkolan liikennepaika11a 1akkautetaan y1einen s~hkosanomainvaihto 

1.5.1977 1ukien. (N:o Lko 22321/439/77, 18 . 3 . -77), VT,12/77. 

AVDIMIA VIRKDJA JA TDIMIA 

Asianvalvojan virka ja kirjanpitajan virka (aloiteasiatl toistai

seksi rautatiehallituksen ha1linto-osastolla. Rautatiehallituk

selle osoitetut hakemukset asianvalvojan virkaan ja hallinto

osaston johtajalle osoitetut hakemukset kirjanpitajan virkaan on 

toimitettava rautatiehallituksen kirjaajalle viimeistaan huhti

kuun 18 paivana 1977 ennen klo 12 (postitse ~nnen virka-ajan paat 
tymistal. 

Vanhemman toimistorakennusmestarin (V 22) ylimaarainen toimi (ra

tionalisointitehtavatl t.oistaiseksi rautatiehallituksen hallinto

osastolla. Hallinto-osaston johtajalle osoitetut hakemukset on 

toimitettava rautatiehallituksen kirjaajalle 18.2.1977 mennessa. 

Konttoriapu1aisen toimi, toistaiseksi Tampereen ratapiirin toimis

tossa (Tampers). Rataosaston johtajal1e osoitetut hakemukset on 

toimitettava Tampereen ratapiirin paa11iko11e viimeistaan 20.04.1977 
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NIMITYKSI~ 

H a n k 1 n t a o s a s t o : 

Varastomestarin toimeen Jaakko Antero Mart tila. 

EROJA 

L i i k e n n e o s a s t o : apulaisasemapaallikot Paavo Antti 
Tiainen , Eino Hermanni Havana , ensi luokan kirjurit Osmo Tapio 

Hartikainen , Veikko Miikkola , Aate Lumio , yp . 2. luokan kirjurit 

Irma Vieno Uponen , Maija Liisa Rannisto , Pentti Johannes Pantsar, 
yp . asemamestari Reine Edvard Sallinen , ap . asemamestari Kaarin 
Orvokki Arola , apulaiskanslisti Irma Linnankoski , konttoriapulainen 

Ina Mar i tta Tiainen , veturinkuljettajat Olavi Johannes Kivimaki , 
Armas Rybanen , Time Albert Hamalainen , Kalervo Edvard Mittila , 
Oiva Kal evi Kuusisto , Johan Herman Karkkainen , Norma Edvard Rousio , 
Yrjo Edvard Suonlahti , Ahti Urpo Vilhelm Kamula , jarjestelymestarit 
Urho Kalervo Hamari , Ahti Armas Ojanpera , Ragnar Eerik Aho , konduk
toorit Toivo Aatos Honkanen , Toivo Lahdensal o , Helge Hjalmar Varti 
ainen , autonkuljettaja Aarre Ossian Paavola , , kuormausmestari Uuno 
Johannes Mannonen , vaununtarkastaja Sulo Sakari Saukkonen , vaihde
miehet Oiva Eelis Miett i nen , Paavo Kullervo Koho , junamies Tauno 
Olavi Seppala , veturinlammittajat Matti Esa i as Maenpera , Yrjo Ka l evi 
Koskinen , asemamiehet Aini Sanelma Kaarina Junttila , Taisto Ensio 
Karna , Raine Heikki Sakari Holopainen , Kauko Ilmari Kuusela , Arvi 
Johannes Silver , Risto Kalervo Ketola , ylim . toimistoapulainen 
Leena Inkeri Huttunen , ylim . tal l imies Alpo Heikki Johannes Kama
rainen , ylim . asemamies Ahti Pauli Kullervo Nieminen , ylim . vaunun
siivooja Lyydi Hiltunen , ylim. siivoojat Irja Annikk i Vikstrom , 
Aune Maria Airaksinen , asemapaallikko Eero Eino Korkeakoski , 

1 . luokan kirjurit Eino Johannes Saarnos , Maire Hatara , yp . 2 . luo

kan kir j urit Helka Inkeri Lunden , Onni Artturi Arponen , Kerttu Kuuva , 
1 . luokan asemamestari Veikko Kalervo Palosara , veturinkuljettajat 

Sulo Karp , Veikko Lennart Jappinen , Aimo Kullervo Hyvarinen , Sven 
Allan Nystrom , Jalo Tiburtius Vi rtanen , Time Johannes Kahlavirt a, 
Simo Oiva Heikkero , Vilho Olavi Taiminen , Pauli Pesu , Onni Aukusti 
Valtonen , Pentti Johannes Helma , Unto August Johannes Rintanen , 
Kalevi Jalmari Pyotsia , jarjestelymestari Lasse Johannes Elomaa , 
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konduktoorit Frans Johannes Jokinen, Einari Johannes Repo, vaunun 
tarkastajat Kalle Viksila, Martti Alvar Ojakippola , asetinlaitemies 

Konrad Birger Skogster , vaihdemiehet Per Anders Hjalmar Jernstrom , 

Tauno Alarik Pihlaja, Juho Olavi Reinila, Toivo Armas Pietarinen, 
Veikko Aukusti Pilventie, Niilo Arvid Vallila, junamiehet Matti 

Aukusti Makinen, Katri Lehtinen , Kalevi Matias Alanko, veturin

lammittajat Olavi Johannes Saarikoski , Urho Vanhalakka, asemamiehet 

Arto Elis Elonen , Eino Oskari Brander , Sylvi Esteri Niekka , Pauli 

Heikki Johannes Viitanen , Hans Valdemar Backlund , Signe Ester Kina

nen , Viljo Ijas , ylim . teknikko Erkki Joh~nnes Torsti , ylim . veturin

lammittajat Tor Leo Gron , Paavo Makinen , ylim . vartija Lauri Johannes 

Holma , ylim . kateisvarastonhoi taja Ester Agata Hurskainen , ylim . 
vaununsiivooja Anna Takkinen . 
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Ajlllkobtaiau 

Junallikenne aiheuttU jatlruvan vuran ratapihallo ja rodallo liikkuville jo 
sielli tyO.kenteleville tyOntekijOille. Timin vaaran viibentiimiJekoi jo tyOturvalli· 
suuden tehostamiseksi torvitaan ksikk.ien llikenteen parisso tolmivien jatlruvu 
yhtdstoimintu. Erilaiset ryoolosuhteet talvello i• kesiilli, siio voikutukset niky
yyyteen sekii liikenteen nopeus ja tiheys ovat tiitkeimmiit tyo<urvallisuutta ubku
vat tek:ijit. 

Vetutinkuljenaja, oiie ja tule oiibdyksil Kiytil vihellinti oilkyyyydeo heik<>
tessil 

Resiioam.ies, ratatyOntekijii, kiytii virillisii lliveji tai vOiti raclaUa rai rata
pihallo liikkuessasi. Ennen koikkea kouo ja kuuntele, ole varovoineol 

Helsinki 1977. Valtlon painatuskeskus 
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MUUTOKSET VIRKAMIESTEN MATKUSTUSSAANTOON 

1L 

Oppikurssien ajalta mahdollisuus saada myos ateriakorvausta. 

2 L 

I matkaluokkaan oikeutettuja: 

S 10 tai sita ylempiin sopimuspalkkaluokkiin kuuluvat 

V 25 tai sita ylempiin V-palkkausluokkiin kuuluvat 

Majoittumiskorvaukseen nahden virkamiehia ei jaeta matkaluok

kiin. 

7 §. 

Muulla tavalla 18 pennia kilometrilta taikka • 

9 L 

Autolla •.•••.•••••..•.. Kunkin 1.4. alkavan vuoden mittaisen 

ajanjakson 

5 DOD ensimmaiselta kilometrilta 63 

pennia kilometrilta 

- 10 ODD seuraavalta kilometrilta 57 

pennia kilometril ta: seka 

seuraavilta kilometreilta 53 pennia 

ki lometril ta 

Edella mainitut kilometrikorvaukset 

suoritetaan korotettuina seuraavissa ta

pauksissa 

1) 7 pennilla silloin kun virkatehta

vien suorittaminen edellyttaa pera

vaunun kuljettamista autoon kiinni-



Moottoriveneella 

Moottorikelkalla 

Moottoripyoralla 

Moottoripolkupyoralla 

Muulla tavalla 

2 mome ntti poistettu 

Paivarahan suuruus: 

1) Osapaivarahana 

- 3 - 13 

21 3 pennilla silloin kun 

a) virkamies on joutunut kuljetta

maan autossaan koneita tai lait

teita joiden paino ylittaa 80 ki

loa ta i j o iden koko on suuri 

55 pennia kilometrilta 

40 pennia kilometrilta 

30 pennia kilometrilta 

28 pennia kilometrilta 

18 pennia kilometrilta 

11 §. 

13 L 

Kaupunkipaivarah.a ..... . . . ............ . . . .. 28,00 

Muu paivaraha . . . . .. .. ....... . . . . ........ .. 25,00 

2] Kokopaivarah.ana 

Helsingin paivaraha 

Muu paivaraha 

M a t k a 1 u o k k a 

I II 

63,00 

56,00 

15 §. 

59.,00 

54,00 

• .• .• vahintaan 10 kilometrin etaisyydella virkapaikastaan ta i 

asunnostaan • • •• • ateriakorvausta 14,00 markkaa. 

17 j. 

Matkarahaa suoritetaan tuntia kohden r . paivasta maaliskuuta 1977 
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lukien 75 prosenttia ja 1. paiyasta maaliskuuta 1g76 lukien go 
prosenttia alimman kokopaivarahan 1/24 maarasta. Mita edella 

4 S:n 2 momentissa on sanottu matkavuorokauden paattymisesta 

eraiss.a tapauksissa, kos.kee vastaavasti matkarahaan oik.euttavan 

ajan paattymista. 

Edella 16 5:ssa tark.oitettujen majoittu~iskorvausten enimmaismaa

rat matkavuorokautta kohti ovat: 

Helsingin, Espoon, Vantaan ja Kauniaisten 

kaupungit 

Muut kunnat 

20 ja 21 §:t 

poistettu 

:150,00 

120,00 

Pykalat numeroitu uudelleen yomatkarahasta lahtien, joka 20 5:na. 

21 L 

(entinen 23 j) 

Kurssipaivaraha 30 mk. k.alenterivuorokaudelta. 

26 §. 

(entinen 26 §l_ 

4 momentin viimeinen lause , ~virantoimituksen jatk.uess.a s.amalla 

virantoimi tus.paikalla yli 90 vuo.rokautta maksetaan paivaraha 

11 §:n 2 momentissa sanotuin tavoin vahennettyna" , poistetaan. 

26 j, 

Tama sopimus on voimassa paivas.ta maaliskuuta 1g77 alk.aen hel· 

mikuun loppuun :Jg7g ja sita sovelletaan 1 paivasta huhtikuuta 



- 5 - 13 

1977 ja sita myohemmin alkayiin matkavuorokausiin. Sopimuksen 

voimassaolo jatkuu taman jalkeen kolmen kuukauden rnolemminpuo

li sin irt isa n omis.aj o in. 

Taman sopimuksen mukaisia matkakustannusten korvauksia voidaan 

1.3.1978 alkaen korottaa kustannustason nousua vastaavasti. 

(Hlo 19.4/111/77, 22.3.1977] YT 13/77 

VR Virallisissa tiedotuksissa n:o 33a/75 esitettyyn 1uette1oon asiakkaista, 
joilla on oikeus ld!yttM rajatonta 1uottoa kaikilla liikennepaikoilla, teh
dlli1n sel.lr'aavat muutokset 1.3. 77 1ukien 

Poistetaan 

Asko OsakeyhtiO 

Upo-QsakeyhtiO 

LislitMn 

Asko-Upo . Oy 

(N:QT1t 224/245/77, 23.3.1977) VT 13/77. 

AVOIMIA YIRKDJA JA TDI~IA 

0 i k a i s. u : VT 12/77 

Vanhemman toimistorakennusmescarin (V 22) ylimaarainen toimi (ra 

tionalisointitehtavat] rautatiehallituksen hallinto-osastol1a. 

Hallinto -o saston johtajalle osoitetut hakemuks et on toimitettava 

rautatiehallituksen kirjaajalle 18.4.1977 mennessa (eika 18.2.1977 

mennes.sa 1. 
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Konttor~p~~11ik5n virka (V21), ensi 1uokan asemamestarin virka , 
kaksi ensi 1uokan kirjurin ,.virkaa, kaksiky'mment§. y1emm~n .ga1kka-
1uokan toisen 1uokan kirj"U:rin virkaa, a1emman pa1kka1uokan 'toisen 
1uokan kirjurin virka ja kal<si a1emman pa:l:k'kaluokan asemamestarin 
virkaa (V13) . Rautatieha11ituksen 1iikenneosaston p~~11iko11e 
osoitetut kirja11iset hakemukset on toimitettava rautatieha11ituksen 
kirjaaja11e viimeist~~n huhtikuun 27. p~iv~n~ 1977 ennen ke11o 12 
(postitse ennen virka-ajan p~attymista) . 

Edel1a mainittuihin virkoihin nimitetyt sijoitetaan toistaiseksi 
seuraavasti : 

Konttoripaa11ikko (V21): Seinajoen 1iikennepiiriin (1}, 
1. 1uokan asemamestari : Mikke1in (1 Mr asemanhoitaja) 1iikennea1u
e11e, 
1 . 1uokan kirjuri: Kouvo1an (1 Kv pa1kkausasiat) 1iikennea1uee11e ja 
Seinajoen 1iikennepiiriin (1 suunnitte1u ja tyontutkimus), 

yp . 2 . 1uokan kirjurit : He1singin (2 Kkn junasuor. ja 1 Kni junasuor . ), 
Keravan (2 Ke junasuor., 2 Jp junasuor . ) , Riihim~en (1 Ri junasuor. , 
1 Lo junasuor.), Karjaan (1 Kr junasuor . ) , Kouvo1an (1 Kv a1uese1-
vitte1ija, 2 Kv junasuor., 1 Ikr junasuor.) , Lappeenrannan (1 Lr 
junasuor . ) ja Kotkan (1 Kta tav .toimisto, 1 Kta a1ueve1vitte1i-
ja) 1iikennea1uei1le seka Kouvo1an 1iikennepiiriin (1 varastoasiat, 
1 tilitys- ja 1askutusasiat , 1 jt-asiat) , 

ap. 2 . 1uokan kirjuri: Imatran (1 Imr 1ipputoimisto) liikennealueel1e 
ja 

ap. asemamestari (Vl3): lmatran (2 Imr lipputoimisto) 1iikennealuee1le . 

NIMITYKSIJt 

L i i k e n n e o s a s t o apulaisasemapaa11ik5n virkaan (V21) 

(Tampere) 1 . 1uokan kirjuri Veikko Ilmari Helin, 1. luokan kirjurin 

virkaan (Tampere) yp . 2. luokan kirjuri Kaapo Johannes Kallio. 
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H a n k 1 n t a o s a s t o : ylim. ap 2 1. kirjurin toimeen 
konttoriapulainen Sanna Marjatta Paltto (Pieksamaen paavarasto) 

13 

ja ylim. autonkuljettajan toimeen varastomies Juhani Mikael Kataja 

(Hyvinkaan paavarasto) 

RAUTATIEOPISTO 

Varastoperustutkinnon 18.03 . 1977 on suorittanut seuraavat hen

kilot: 

Erkki Johannes Alapoti (Tpe/Tpe vr); Jouni Kalevi Eskelinen (01/ 

01 vrl; Teija Sinikka Hermaala (Pm pavtol; Seppo Tapio Hietala 

(Sk sivto); Paavo Juhani Hynynen (Hki rp); Timo Arvo Inha (ptjo 

Hyl; Raimo Erkki Olavi Julkunen (Pm/Pm vr); Kari Karkamo (Hki 

pavto); Juhani Mikael Kataja (Hy pavto); Jorma Kullervo Laine 

(Kv/Kv vrl; Risto Jorma Ensio Lappalainen (Kuo sivto) ; Toivo 

Olavi Lihavainen (Jns/Jns vr); Tapani Kalevi Niinimaa (01 rp); 

Jorma Taisto Juhani Rajaharju (Hki/Hki vrl; Taavi Ilmari Ruste

la (Kta ol j yvtol ; Pentti Sulo Sal o nen (Tku pavtol ; Veikko Alho 

Tapani Taavitsainen (Pm rp); Eero Vauhkonen (Pm pavto) ja Kari 

Juha Erkki Virkola (Hki pavtol 
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H<uinki 1977. Valtion poirwusknkus 
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1977 
Sisiillys: 

Toimitus: Rautatiehallitus, 
tiedotuspalvelu puh 2832 

n: o 13 a 
31.3.1977 

1. VR Matkailuliput 1977 2. Hopealinjan erikoisliput 1977 

VR Matkailuliput 1977 1 
Tassa VR Virallisissa tiedotuksissa julkaistut matkailulipun myynti

ohjeet ja -hinnat ovat voimassa 1. 4. 77-31. 3. 78. 

Matkailulipun myyntiohjeisiin pyydetaan tutustumaan erikoisella 
huolellisuudella. 

Jarviliikenteen liikennoitsijoiden aloittaessa ja lopettaessa lliken
noimisen eri aikoina, on tlirkeiita, etta aikatauluihin tutustutaan. 

Jarviliikenteen purjehduskausi, aikataulut, paikanvaraukset ja muut 
tiedot on mainiitu Matkustajalaivayhdistyksen julkaisemassa esitevih
kossa "Jarvimatkat Suomessa 1977", jota jaetaan mainosjaoston toi
mesta rautateiden liikennepaikoille virkakayttoon. Samat tiedot jul
kaistaan Suomen Kulkuneuvot ( turisti) -nimisessa julkaisussa, joka 
tulee voimaan 22. 5. 1977. 

Asiakkaalla on mahdollisuus suunnitella oman mielensa mukaisia 
matkoja kayttamalli:i rautiematkojen lisi:iksi vain niita kulkuneuvoja 
ja matkustusreitteji:i, jotka on jaljempi:ina mainittu laiva-, auto- ;a 
lentomatkojen osalta. 

Lipunmyyjii:i kehoitetaan tekemai:in asiakkaalle esityksii:i eri matkus
tusmahdollisuuksista. 

127701880F 
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1 VR Matkailulippujen myyntiohjeet 1. 4. 77-31. 3. 78 

a) Yassa VT:ssa mainittujen matkailulippujen myynti alkaa 1. 4. 
lukien ;a paattyy 31. 3. Lippuja saadaan myyda aikaisemminkin eh
dolla, etta ensimmaiseksi matkustamiseen oikeuttavaksi paivamaaraksi 
lippuun merkitaan 01. 4. 

Mikali 1. 2.-31. 3. 1978 valisena aikana myytaviin matkailulippui
hin sisallytetaan auto-, laiva- tai lentomatkoja, saadaan tassa VT:ssa 
mainittujen auto-, laiva- ja lentomatkojen hintoja kayttaa ainoastaan 
siina tapauksessa, etta auto-, laiva- tai lentomatkat suoritetaan viimeis
taan 31. 3. 1978. 

b) Haluttaessa matkailulippuun lentomatka, on siihen sisi:il
lytettliva vlihintlilin 200 kilometrin pituinen rautatiematka. 

Matkailulippuun sisaltyva lentomatka ei saa olla meno- ja 
paluumatka. ]os lipussa esiintyy esim. lentomatka Helsinki
Jyviiskylli, ei lippuun saa enlili sislitlyttlili lentoa Jyvliskyla
Helsinki. 

Matkailulipun yhteydessli Finnair Oy myontlili normaalit 
lapsialennukset, joten yksi aile 4-vuotias kuljetetaan aikuisen 
seurassa ilmaiseksi. Useammasta alle 4-vuotiaasta lapsesta sa
moin kuin 4-11 vuotiaasta lapsesta peritlilin 50 % samalle 
matkalle sovellettavasta matkailulippuun liittyvasti:i lentomatkan 
hinnasta. Muita alennuksia ei myonneti:i. 

c) Matkailulipuista perltaan valtionrautateiden radoilla tehtiivien 
matkojen osalta sama maksu kuin meno-paluulipusta rautatieosuuk
sien yhteenhsketun kilometrimaaran puolikkaan mukaiselta matkalta, 
kuitenkin vi'.hintaan 100 kilometrilta. ( VR tariffitaulukot, taulukko 
3 A, lapset: 3 B). 

d) Matkailulipptj on voimassa 2 kuukautta. Ke1poisuusaika kos
kee myos lentomatkoja. Lipun kelpoisuusaika paattyy toisena kelpoi
suuskuukautena leimauspi.iivai.i ji.irjestysnumeroltaan vastaavana pliivlinli 
klo 24 . Jollei toisessa ke1poisuuskuukaudessa ole jarjestysnumeroltaan 
vastaavaa piiivaa, paattyy kelpoisuusaika kuukauden vilmeisena pai
viinii klo 24. Liput oikeuttavat matkustamaan kaikissa junissa. 

e) Myydyssii lipussa pit ali aina olla rautatiematkan sisi:ilti:ivi:i mat
kustusreitti. Lisiiksi on huomattava, etta matkailulippu voidaan laatia 
vain yhtiijaksolsta matkaa varten ja etta samaan matkaan tal matkan 
osaan oikeuttavia lehtiii saa sama5sa matkailulipussa olla enintiian 
kaksi . 
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f) Lipusta kannettava lisiimaksu seka lapsilta etta aikuisilta on 1 
luokasta riippumatta 2,00 markkaa . 

g) Nelja vuotta tayttiineille, mutta 12 vuotta nuo.remmille lapsille 
myydiian matkailulippuja puoleen hintaan. 

Esimerkki: 

Matkailulippu ( 2 lk) puoleen hintaan lasketaan seuraavasti: 

aikuisen hinta lapsen hinta 
rautatiematka (500 km) . . . . . . . . . . . . . . 52,20 mk 26,10 mk 
laivamatka (Lappeenranta-Savonlinna) . . 54,00 mk 27,00 mk 
lentomatka (Joen5uu-Kuopio) . . . . . . . . . 46,00 mk 23,00 mk 
1isamaksu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2,00 mk 2,00 mk 

-------------~--------~-----
lipun hinta 154,20 mk 78,10 m.k 

Myytiiessii matkailulippuja lastenlippuina, on matkailulippuun ja 
sen ka:ntaosaan sekii lehtiin 1--6 merkittiivii rasti ( X) ruutuun "aile 
12-vuotias". 

h) Muita kuin tass a virallisissa tiedotuksissa mainittuja auto-, 
laiva- ja lentomatkoja ei saa sisi:itlytti:iii lippuun. 

i) Lippua myytiiessa on jokaiseen lehteen ehdottomasti leimat-
tava myyntipaikan nimi- ja piiiviileima. _ 

j) Lippua laadittaessa on huomattava, etta jokainen auto-, laiva
ja lentomatka kirjoitetaan eri lehdelle, johon merkitaan ao. matkan 
hinta sekii liikenteenharjoittajan nimi. Myos rautatiematkojen osuu
det kirjoit'etaan eri lehdille, ei kuitenkaan merkitii hintaa. Matkat 
on tehtiivii siina jiirjestyksessii kuin ne ovat lippuvihkossa. Lipuissa 
rastitetaan ao. ruutu ilmoittamaan, missii kulkuneuvossa ko. lippu 
kelpaa matkalippuna. 

k) Matkailulipulla ei saa kantaa laivojen hyttipaikkamaksuja. 
1) Mikali yksi matkailulippuvihko ei riitii koko matkareitin mer

kitsemiseen on kiiytettiivii useampia lippuvihkoja, ns. jatkoHppuja. 
Matkailulipun ja siihen liittyvien jatkolippujen yhteinen rautatiemat
kojen kilometrimiiara seka rautatie-, auto-, laiva- ja lentomatkojen 
yhteenlaskettu hinta merkitiiiin vain varsinaisen lipun ao. riveille. 
Hintamerkintojii ei tehdii jatkoHppuihin, vaan merkitiiiin jatkolipun 
ja sen tilitysosan hintarivin kdhdalle "Liittyy matkailulippuun n:o 
...... ". Matkailulipun · liiaksi jiiavat lehdet on irroitettava ja kiin
nitettavii ao. lipun tilaukseen. 

m) Matkatavaran kuljetuksess~ katsotaan rautateittse matlkusta
maan oikeuttava lehti menolipun veroiseksi. 

n) Lipunmyyja voi kirjoittaa, asiakkaan niin halutessa, lipun alka
vaksi muultakin kuin omaJta liikennepaikalta. 
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o) Matkailulippuun liittyvi:ista laivamatkan meno- ja paluumat
kasta kannetaan hinta, joka saadaan esitevihkosta "]i:irvimatkat Suo
messa 1977". 

Laivamatkan Koli-Vuonislahti menopaluuhinta on 13,50 mk (lap
set 6,60 mk) 

Meno- ja paluumatkan hinta merkitlHin menomatkan lehdelle, joten 
paluumatkan kuponkiin tehdaan vain merkinta: "Kuponki paluumat
kaa varten ja menomatkan lehden numero". 

Tilitysohjeet 

VR Matkailulippujen tilitys tapahtuu VR Tilityssaannon 10 §:n 
mukaisesti. 

Matkailulipun esimerkkimatkoja 

Matka voidaan aloittaa kiertomatkan varrella sijaitsevalta milta 
liikennepaikalta tahansa. Laaditut matkat ovat vain eri:iiti:i esimerkki
matkoja, joten asiakkaalla on mahdollisuus myos itse suunnitella oman 
mielensa mukaisia kiertomatkoja. 

Matkan aloittamissuunnan saa asiakas itse valita. Matkat on mat
kustettava siina jarjestyksessa kuin ne ovat lippuvihkossa. 

Seinajo'ki-Tampere (ktta Parkano) 
Tampere-Turku (ktta Aura) 
Turku-Helsinki ( ktta Kauklahti) 
Helsinki-Lahti ( ktta Kerava) 
Lahti-Jyvaskyla 
Jyvaskyla-Seinajoki ( ktta Alavus) 

Lipun hinta 2 luokassa: 

juna 
juna 
juna 
juna 
laiva (Tehi) 
juna 

aikuiselta 134,40 mk 
aile 12-vuotiaalta 68,20 mk 
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Helsinki-Turku ( ktta Kauklahti) 
Turku-Tampere (ktta Aura) 
Tampere-Virrat 
Virrat-Jyvaskyla 
J yvaskyla-Mikkeli 
Mikkeli-Lahti 
Lahti-Helsinki ( ktta Kerava) 

Lipun hinta 2 luokassa: 

juna 
juna 
laiva 
juna 
juna 
juna 
juna 

aikuiselta 134,00 mk 
alle 12-vuotiaaltJa 68,00 mk 

Tampere-Jyvaskyla ( ktta Lyly) 
Jyvaskyla-Savonlinna 
Savonlinna-Lappeenranta 
Lappeenranta-Riihimaki 
Riihimaki-Tampere 

Lipun hinta 2 luokassa: 

juna 
juna 
laiva 
juna 
juna 

aikuiselta 127,60 mk 
alle 12-vuotiaalta 64,80 mk 

13a 

1 



1 
13 a -6-

Tampere-Oulu ( ktta Parkano-Lapua) juna 
Oulu-Kajaani ( ktta Muhos) juna 
Kajaani-Pieksiimiiki ( ktta Kuopio) juna 
Pieksamiiki-Savonlinna j una 
Savonlinna-Lappeenranta laiva 
Lappeenranta-Riihimiiki juna 
Riihimiiki-Hiimeenlinna juna 
Hiimeenlinna-T ampere laiva 

Lipun hinta 2 luokassa: 
aikuiselta 209,90 mk 

aile 12-vuotiaalta 106,00 mk 



-7-

Kokkola-Jyvaskyla ( ktta Lapua-Alavus) 
J yvaskyla-Mikkeli 
Mikkeli-Lappeenranta 
Lappeenranta-Joensuu (ktta Kitee) 
J oensuu-Lieksa 
Lieksa-Oulu ( ktta Nurmes-Muhos) 
Oulu-Kokkola 

juna 
juna 
laiva 
juna 
juna 
juna 
juna 

Lipun hinta 2 luokas~a: 
aikuiselta 168,80 mk 

alle 12-vuotiaalta 85,40 mk 

Oulu-Tampere (ktta Lapua-Parkano) juna 
Tampere-Helsinki ( ktta Hameenlinna-Kerava) juna 
Helsinki-Lappeenranta ( ktta Kerava) juna 
Lappeenranta-Mikkeli laiva 
Mikkeli-Kuopio juna 
Kuopio-Kajaani juna 
Kajaani-Oulu (ktta Muhos) juna 

Lipun hinta 2 luokassa: 
aikuiselta 17 5,00 mk 

alle 12-vuotiaalta 88,50 mk 

13 a 

1 
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Jyvaskyla-Joensuu ( ktta Varkaus) juna 
Joensuu-Lappeenranta ( ktta Kitee) juna 
Lappeenranta-Helsinki ( ktta Kerava) juna 
Helsinki-Turku ( ktta Kauklahti) juna 
Turku-Tampere (ktta Aura) juna 
Tampere-Jyvaskyla (ktta Lyly) juna 

Lipun hinta 2 luokassa: 
aikuiselta 114,80 mk 

aile 12-vuotiaalta 58,40 mk 

Helsinki-Lahti ( ktta Kerava) juna 
Lahti-~~ juna 
~eli-Jyvaskyla juna 
Jyvaskyla-Tampere (ktta Lyly) juna 
Tampere-Hameenlinna laiva 
Hameenlinna-Helsinki ( ktta Kerava) juna 

Lipun hinta 2 luokassa: 
aikulselta 121,30 mk 

aile 12-vuotiaalta 61,70 mk 
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Riihimaki-T ampere ( ktta Hlimeenlinna) juna 
Tampere-Jyvaskyla (ktta Lyly) iuna 
Jyvaskyla-Kuopio lento 
Kuopio--Savonlinna laiva 
Savonlinna-Lappeenranta juna 
Lappeenranta-Riihimliki juna 

Lipun hinta 2 luokassa: 
aikuiselta 180,40 mk 

aile 12-vuotiaalta 91,20 mk 

Turku-Helsinki ( ktta Kauklahti) juna 
Helsinki-Lappeenranta ( ktta Kerava) juna 
Lappeenranta-Savonlinna laiva 
Savonlinna-Jyvaskyla juna 
Jyvaskylli-Tampere (ktta Lyly) juna 
Tampere-Turku (ktta Aura) juna 

Lipun hinta 2 luokassa: 

2 127701880F 

aikuiselta 148,40 mk 
alle 12-vuotiaalta 75,20 mk 

13a 

1 
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Riihimaki-Lappeenranta 
Lappeenranta-J oensuu ( ktta Kitee) 
J oensuu-Vuonislahti 
Vuonislahti-Koli 
Koli-Kuopio 
Kuopio-J yvaskyla 
J yvaskyla-Haapamaki 
Haapamaki-Seinajoki ( ktta Alavus) 
Seinajoki-Tampere ( ktta Parkano) 
T ampere-Hiimeenlinna 
Hameenlinna-Riihimaki 

Lipun hinta 2 luokassa: 

juna 
juna 
juna 
laiva 
auto 
juna 
juna 
juna 
juna 
laiva 
juna 

aikuiselta 174,80 mk 
alle 12-vuotiaalta 88 ,50 mk 
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Matkailulippuihin voidaan sisiillyWiii rautatiematkojen ohella myos 1 
jiiljempiina mainitut laiva-, auto· ja lentomatkat: 

LAIVAMATKAT 

(Matkailulippuun liittyvasta meno- ja paluumarkasta, ks. myyntiohjeet 
o )-kohta, sivu: 4) 

Menolipun hinta 
turistiluokassa 
ilman hytti-
paikkaa mk 

Saimaa: ailruinen aile 12 v. 

Heinlivesi-Kuopio 26,10 
Heinlivesi-Savonlinna 32,40 
Joensuu-Koli 36,00 
Joensuu-Savonlinna 45,00 
Kerma-Kuopio 27,00 
Kerma-Savonlinna 27,00 
Koli-Joensuu 36,00 
Koli-Lieksa 13,50 
Koli-Nurmes 22,50 
Koli-Vuonislahti 8,10 
Kuopio--Heinavesi 26,10 
Kuopio--Kerma 27,00 
Kuopio--Savonllnna 54,00 
Kuopio--Varkaus 27,00 
Lappeenranta-Lomakyla 23,40 
Lappeenranta-Mikkeli 54,00 
Lappeenranta-Puumala 27,00 
Lappeenranta-Savonlinna 54,00 
Lieksa-J<oli 13,50 
Lomakyla-Lappeenranta 23,40 
Lomakylli-Mikkeli 36,00 
Lomakylli-Savonlinna 36,00 
Mikkeli-Lappeenranta 54,00 
Mikkeli-Lomakylli 36,00 
Mikkeli-Pistohiekka 25,20 
Mikkeli-Puumala 27,00 
Mikkeli-Savonlinna 54,00 
Nurmes-Koli 22,50 
Pistohiekka-Mikkeli 25,20 
Pistohiekka-Savonlinna 36,00 
Pu.nkaharju-Savonlinna 18,00 
Puumala-Lappeenranta 27,00 

13,10 
16,20 
18,00 
22,50 
13,50 
13,50 
18,00 
6,80 

11,30 
4,10 

13,10 
13,50 
27,00 
13,50 
11,70 
27,00 
13,50 
27,00 

6,80 
11,70 
18,00 
18,00 
27,00 
18,00 
12,60 
13,50 
27,00 
11,30 
12,60 
18,00 
9,00 

13,50 

Liikenteenharjoittaja: 

Saimaan Laivamatkat Oy 
Saimaan Laivamatkat Oy 
Nurmes-Marina 
Saimaan Laivamatkat Oy 
Saimaan Laivamatkat Oy 
Saimaan Laivamatkat Oy 
Nurmes-Marina 
Nurmes-Marina 
Nurmes-Marina 
Pentti Hinkkanen 
Saimaan Laivamatkat Oy 
Saimaan Laivamatkat Oy 
Saimaan Laivamatkat Oy 
Saimaan Laivamatkat Oy 
5aimaan Laivamatkat Oy 
Saimaan Laivamatkat Oy 
Saimaan Laivamatkat Oy 
Saimaan Laivamatkat Oy 
Nurmes-Marina 
Saimaan Laivamatkat Oy 
Saimaan Laivamatkat Oy 
Saimaan Laivamatkat Oy 
Saimaan Laivamatkat Oy 
Saimaan Laivamatkat Oy 
Saimaan Laivamatkat Oy 
Saimaan Laivamatkat Oy 
Saimaan Laivamatkat Oy 
Nurmes-Marina 
Saimaan Laivamatkat Oy 
Saimaan Laivamatkat Oy 
Saimaan Laivamatkat Oy 
Saimaan Laivamatkat Oy 



13 a -12-

1 Menolipun hinta 
turistiluokassa 
ilman hytti
paikkaa mk 

aikuinen alle 12 v. 

Puumala-Mikkeli 27,00 
Puumala-Savonlinna 27,00 
Savonlinna-Heinavesi 32,40 
Savonlinna-Joensuu 45,00 
Savonlinna-Kerma 27,00 
Savonlinna-Kuopio 54,00 
Savonlinna-Lappeenranta 54,00 
Savonlinna-Lomakyla 36,00 
Savonlinna-Mikkeli 54,00 
Savonlinna-Pistohiekka 36,00 
Savonlinna-Pu.nkaharju 18,00 
Savonlinna-Puumala 27,00 
Savonlinna-Varkaus 27,00 
V arkaus-Kuopio 27,00 
Varkaus-Savonlinna 27,00 
Vuonislahti-Koli 8,10 

Piiijiinne: 

Heinola-Lahti 18,00 
J yvaskyla-Lahti 
(TEHI) 48,60 
Lahti-Heinola 18,00 
Lahti-Jyvaskyla 
(TEHI) 48,60 

V anajavesi-Nasijarvi: 

13,50 
13,50 
16,20 
22,50 
'13,50 
27,00 
27,00 
18,00 
27,00 
18,00 
9,00 

13,50 
13,50 
13,50 
13,50 
4,10 

9,00 

24,30 
9,00 

24,30 

Hameenlinna-Tampere 44,10 22,10 
Hameenlinna-Toijalan 

satama 32,40 
Hameen.linna-V alkeakoski32 ,40 
Tampere-Hameenlinna 44,10 
Tampere-Toijalan satama31,50 
Tampere-Virrat 43,20 
Toijalan satama-Hlimeen-

linna 32,40 
Toijalan satama-Tampere31,50 
Valkeakoski-Hameenlinna32,40 
Virrat-Tampere 43,20 

16,20 
16,20 
22,10 
15,80 
21,60 

16,20 
15,80 
16,20 
21,60 

Llikenteenharjoittaja: 

Saimaan Laivamatkat Oy 
Saimaan Laivamatkat Oy 
Saimaan Laivamatkat Oy 
Saimaan Laivamatkat Oy 
Saimaan Laivamatkat Oy 
Saimaan Laivamatkat Oy 
Saimaan Laivamatkat Oy 
Saimaan Laivamatkat Oy 
Saimaan Laivamatkat Oy 
Saimaan Laivamatkat Oy 
Saimaan Laivamatkat Oy 
Saimaan Laivamatkat Oy 
Saimaan Laivamatkat Oy 
Saimaan Laivamatkat Oy 
Saimaan Laivamatkat Oy 
Pentti Hinkkanen · 

Heinolan Jarvimatkailu Oy 

Paijanteen Kantosiipi Oy 
Heinolan Jarvimatkailu Oy 

Paijiint~en Kantosiipi Oy 

Laiv-a Oy Matkailu 

Laiva Oy Matkailu 
Laiva Oy Matkailu 
Laiva Oy Matkailu 
Laiva Oy Matkailu 
Oy Runoilijan tie 

Laiva Oy Matkailu 
Laiva Oy Matkailu 
Laiva Oy Matkailu 
Oy Runoilijan tie 



Turku/Naantali
Ahvenanmaa: 

T urun satama-Maarian
hamina 
( tai piiinvastoin) 
yhteisluokka 

Naantali-Maarianhamina 
( tai piiinvastoin) 
yhteisluokka 

-13-

Menolipun hinta 
ilman hyttt
paikkaa mk 

aikuinen aile 12 v. 

24 ,00 

22 ,00 

13 a 

1 
Liikenteenharjoittaja: 

Vikinglinja Oy 

Vikinglinja Oy 



13a -14-

1 AUTOMATKAT 
Hinnat voimassa 1. 4. 77-31. 3. 78 

Menolipun hinta 

EnontekiO--Rovaniemi 

Enonteki~Rovaniemi 
( pikavuoro) 

Evijarvi-Pietarsaari 
Forssa-Tampere 
Forssa-Tampere (pika-

vuoro) 
Forssa-Turku 
Forssa-Turku (pika

vuoro) 
Haapajlirvi-Viitasaari 
Heinola-Lahti 

Heinola-Lahti 
( pikavuoro ) 

\Ieinola-Mikkeli 
HeinoJR-Mikkeli (pika

vuoro) 

Hlimeenlinna-Palkane 
Hiimeenlinna-Palkane 

( pi.kavuoro) 
Iisalmi-J oensuu 
lisalmi-J oensuu (pika

vuoro) 
Imatra as.-Puumala 
Imatra as.-Ranta

salmi as. 
lmatrankoski-Puumala 

Ima trankoski-Ranta
salmi as. 

mk 
aikuinen alle 12 v. 
48,00 24,00 

50,00 26,00 

9,50 4,80 
15,10 7,60 

17,10 9,60 
14,40 7,20 

16,40 
18,80 
6,10 

8,10 

15,10 

17,10 

7,70 

9,70 
32,00 

34,70 
10,70 

18,80 
11 ,40 

9,20 
9,40 
3,10 

5,10 

7,60 

9,60 

3,90 

5,90 
16,00 

18,40 
5,40 

9,40 
5,70 

20,20 10,10 

Liikenteenharjoittaja: 
Oy Pohjolan Liikenne Ab, 
J. M. Eskelisen Lapin Linjat 
Oy 

Oy Pohjolan Liikenne Ab, 
J. M. Eskelisen Lapin Linjat 
Oy 
Oy Jarviseudun Linja 
Viiino Paunu Oy 

Vaino Paunu Oy 
Vaino Paunu Oy 

Vaino Paunu Oy 
Posti 
Ita-Hiimeen Liikenne Oy, 
Savonlinja Oy 

Ita-Hiimeen Liikenne Oy, 
Savonlinja Oy 
Savonlinja Oy 

Kuopion Liikenne Oy, Savon
linja Oy 
Vaino Paunu Oy 

Viiino Paunu Oy 
T. Makkonen Oy 

Savo-Karjalan Linja Oy 
Oy Pohjolan Liikenne Ab 

Oy Pohjolan Liikenne Ab 
Posti, Oy Pohjolan Liikenne 
Ab 

Oy Pohjolan Liikenne Ab 
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Menolipun hinta 1 mk 
aikuinen aile 12 v. Liikenteenharjoittaja: 

I valo-Rovaniemi 44 ,30 22,20 Posti, J . M. Eskelisen Lapin 
Linjat Oy 

I valo-Rovaniemi 
( pikavuoro ) 46,30 24,20 ]. M. Eskelisen Lapin 

Linjat Oy 
Joensuu-Iisalmi 32,00 16,00 T. Makkonen Oy 
J oensuu-Iisalmi (pika-

vuoro) 34,70 18,40 Savo-Karjalan Linja Oy 
Joensuu-Koli 12,20 6,10 Posti, Hietalan Linja Oy 
Joensuu-Kuopio ( Outo-

kummun kautta) 22,40 11 ,20 Posti, Linja-Ruponen Oy, 
Savonlinja Oy 

Joensuu-Kuopio ( Outo-
kummun kautta, pikav.) 24,40 13,20 Linja-Ruponen Oy, Savon-

linja Oy 
Joensuu-Kuopio 

( Polvijlirven kautta) 24,60 12,30 Savo-Karjalan Linja Oy 
Joensuu-Mikkeli 32,70 16,40 Savonlinja Oy 
Joensuu-Mikkeli (pika-

vuoro) 34,70 18,40 Savonlinja Oy 
Joensuu-Nurmes (pika-

vuoro) 22,20 12,10 Hietalan Linja Oy, Nurmek-
sen Auto Oy 

Joensuu-SavonlUlna 23,20 11 ,60 Savonlinja Oy, Linja-autoliike 
Veikko Uotila, Linja-Ruponen 
Oy 

J oensuu-Varkaus 19,50 9,80 Savonlinja Oy 
Joensuu-Varkaus (pika-

vuoro) 21,50 11,80 Savonlinja Oy 
Juuka-Koli 6,80 3,40 Posti, Savo-Karjalan Linja Oy, 

Hietalan Linja Oy 
Juuka-Kuopio 19,50 9,80 Posti, Savo-Karjalan Linja Oy 
Jyvaskyla-Jiimsa 9,50 4,80 Posti, Linjaliike Rajala Oy, 

Sukulan Linja Oy 
Jyvaskyla-Jiimsa 

( pikavuoro) 11 ,50 6,80 Posti, Linjaliike Rajala Oy, 
Sukulan Linja Oy 

Jyvaskyla-Karstula 15,80 7,90 Posti, Oy Pohjolan Liikenne 
Ab 

Jyvaskyla-Kokkola 
( pikavuoro) 41 ,20 21 ,60 Oy Pohjolan Liikenne Ab, 

Karstulan Liikenne Oy 



13a 

1 
J yvaskyla-Kuopio (pika

vuoro) 

J yvaskyla-Mikkeli 
Jyvaskyla-Mikkeli (pika

vuoro) 

Jyvaskyla-Oulu (pika
vuoro) 

Jyvaskyla-Vaasa (pika
vuoro) 

J yvaskyla-Viitasaari 
( pikavuoro) 

Jamsa-Jyvaskyla 

Jamsa-Jyvaskyla 
( pikavuoro) 

Jamsa kk-Lankipohja 
Jamsa kk-Lan.kipohja 

( pikavuoro) 
Jiimsa kk-Orivesi as . 

( tienhaara) 
Jiimsa kk-Orivesi kk 

( pikavuoro) 
Kaivanto-Kangasala kk 
Kaivanto--Piilkiine 
Kajaani-Kokkola (pika-

vuoro) 
Kajaani-Kuhmo 

Kajaani-Kuusamo 

Kajaani-Nurmes (pika
vuoro) 

Kajaani-Sotkamo 

Kaja~-Sotkamo (pika
vuoro) 

-16-

Menolipun hinta 
mk 

aikuinen aile 12 v. 

25 ,20 13,60 

19,50 9,80 

21 ,50 11 ,80 

54,40 28 ,20 

47 ,10 24 ,60 

17,80 9,90 
9,50 4,80 

11,50 6,80 

7,30 3,70 

7,10 4,60 

12,20 6,10 

11,50 6,80 
1,80 0,90 
3,00 1,50 

39,70 20,90 
17,30 8,70 

38,50 19,30 

23 ,00 12,50 

7,30 3,70 

9,30 5,70 

Liiken teenharjoi ttaja : 

E. Turunen, Koivuranta Oy, 
Savon Matka Oy 
Savonlinja Oy 

Savonlinja Oy, Jokisen 
Liikenne 

Posti, A. Kangas Oy 

K. Hameenniemi 

Posti, A. Kangas Oy 
Posti, Linjaliike Rajala Oy, 
Sukulan Linja Oy 

Posti, Linjaliike Rajala Oy 
Sukulan Linja Oy 
Vaino Paunu Oy 

Vaino Paunu Oy 

Vaino Paunu Oy 

Vaino Paunu Oy 
Vaino Paunu Oy 
Vaino Paunu Oy 

Posti 
Posti, Oy Pohjolan Liikenne 
Ab, Kainuun Liikenne Oy, 
A. Kyllonen 
Posti, Oy Pohjolan Liikenne 
Ab, Kainuun Liikenne Oy, 
S. Ervasti Oy 

Hietalan Linja Oy, Nurmek
sen Auto Oy 
Posti, Oy Pohjolan Liikenne 
Ab, Kainuun Liikenne Oy, 
A. Kyllonen 

Hietalan Linja Oy, Nurmek
sen Auto Oy 



Kajaani-Ammansaari 

Kangasala kk-Kaivanto 
Kangasala kk-Tampere 
Kangasala kk-Tampere 

( pikavuoro) 
Karstula-Jyvaskyla 

Karstula-Kokk<Ma 
Karstula-Kokkola 

( pikavuoro) 
Karstula-Kuopio (pika

vuoro) 
Karstula-Saarijarvi 

Karstula-Seinajoki 
( Alajarven kautta) 
( Lehtimaen kautta) 

Karstula-Viitasaari 
Karstula-Viitasaari 

( pikavuoro) 
Kemi-Akaslompolo *) 

Kemi-Akaslompolo *) 
( pikavuoro) 

Kemijarvi-Kuusamo 
Kemijarvi-Rovaniemi 

Kilpisjarvi-Muonio 

Kilpisjarvi-Muonio 

-17-

Menolipun hinta 
mk 

aikuinen aile 12 v. 

17,30 8,70 

1,80 0,90 
3,60 1,80 

5,60 3,80 
15,80 7,90 

24,60 

26,60 

36,20 
6,40 

21 ,70 
19,50 
12,20 

12,30 

14,30 

19,10 
3,20 

10,90 
9,80 
6,10 

14,20 8,10 
39,20 19,60 

41,20 21 ,60 
23 ,20 11 ,60 
14,40 7,20 

30,50 15,30 

(pikavuoro) 32,50 17,30 

Kilpisjarvi-Palojoensuu 23 ,20 11 ,60 

Kilpisjarvi-Palojoensuu 
(pikavuoro) 25,20 13,60 

*) liikennoidii.iin vain 15. 2.-30. 4. 

3 127701880F 

13 a 

1 
Liikenteenharjoittaja : 

Posti, Oy Pohjolan Liikenne 
Ab, Kainuun Liikenne Oy, 
S. Ervasti Oy 
Vaino Paunu Oy 
Vaino Paunu Oy 

Vliino Paunu Oy 
Posti, Oy Pohjolan Liikenne 
Ab 
Posti 

Oy Pohjolan Liikenne Ab 

Kuopion Liikenne Oy 
Posti, Oy Pohjolan Liikenne 
Ab 

Posti 
Posti 
Posti 

Posti, Kuopion Liikenne Oy 
Oy Pohjolan Liikenne Ab 

Oy Pohjolan Liikenne Ab 
Posti, Ahti Ketonen 
Posti, Oy Pohjolan Liikenne 
Ab 
Posti, J. M. Eskelisen Lapin 
Linjat Oy 

J. M. Eskelisen Lapin Linjat 
Oy 
Posti, ]. M. Eskelisen Lapin 
Linjat Oy 

J. M. Eskelisen Lapin Linjat 
Oy 



1 

-18-

Menolipun hinta 
mk 

aikuinen aile 12 v. 
KittiHi-Muonio 13,60 6,80 

Kittila-Muonio ( pik.a-
vuoro) 15,60 8,80 

Kittila-Rovaniemi 24,60 12,30 

Kittilii-Rovaniemi 
(pikavuoro) 26,60 14,30 

Kok.kola-Jyviiskylii 
(pikavuoro) 41,20 21,60 

Kokkola-Kajaani (pika
vuoro) 

K<>kkola-Karstula 
Kokkola-Karstula 

( pikavuoro) 
Kokkola-Vaasa 
Kokkola-V aasa ( pi'ka

vuoro) 
Kok.kola-Vaasa ( Evi

jiirven kautta) 
Koli-Joensuu 
Koli-Juuka 

Koli-Kuopio 
Kuhmo-Kajaani 

Kuhmo-Lieksa 
Kuhmo-Nurmes 
Kuhmo-Sotkamo 

39,70 20,90 
24,60 12,30 

26,60 14,30 
21,00 10)50 

23,00 12,50 

33,40 16,70 
12,20 6,10 
6,80 3,40 

25,40 12,70 
17,30 8,70 

17,30 8,70 
13,60 6,80 
10,70 5,40 

Kuhmo-Suomussalmi 20,20 10,10 
Kuopio-J oensuu 

(Outokummun kautta) 22,40 11,20 

Liikenteenharjoittaja: 
Posti, J. M. Eskelisen Lapin 
Linjat Oy 

J. M. Eskelisen Lapin Linjat 
Oy 
Posti, Oy Pohjolan Liikenne 
Ab, J. M. Eskelisen Lapin 
Linjat Oy 

Oy Pohjolan Liikenne Ab, 
J. M. Eskelisen Lapin Linjat 
Oy 

Oy Pohjolan Liikenne Ab, 
Karstulan Liikenne Oy 

Posti 
Posti 

Oy Pohjolan Liikenne Ab 
Ab Haldin & Rose Oy 

Ab Haldin & Rose Oy 

Oy Jarviseudun Linja 
Posti, Hietalan Linja Oy 
Posti, Savo-Karjalan Linja Oy, 
Hietalan Linja Oy 
Posti, Savo-Karjalan Linja Oy 
Posti, Oy Pohjolan Liikenne 
Ab, Kainuun Liikenne Oy, 
A. Kyllonen 
Posti 
Nurmeksen Auto Oy 
Posti, Oy Pohjolan Liikenne 
Ab, A. Kyllonen, Kainuun 
Liikenne Oy 
Posti 

Posti, Linja-Ruponen Oy, 
Savonlinja Oy 



Kuopio--Joensuu (Outo
kummun kautta, 
pikavuoro ) 

Kuopio--J oensuu 
( Polvijiirven kautta) 

Kuopio--Juuka 
Kuopio--J yvaskyla 

( pikavuoro ) 

Kuopio--Ka.rstula (pika
vuoro) 

Kuopio--Koli 
Kuopio--Nurmes 

(Kaavin kautta) 
(Siilinjarven kautta) 

Kuopio--Saari j iirvi 
Kuopio--V aasa (pika

vuoro) 
Kuopio--V arkaus (pika

vuoro) 
Kuopio--Viitasaari 
Kuopio--Viitasaari 

( pikavuoro) 
Kustavi-Turku 
Kuusamo--Kajaani 

Kuusamo--Kemijarvi 
Kuusamo--Oulu 

Kuusamo--Oulu (pika
vuoro) 

Kuusamo--Rovaniemi 
Kuusamo--Rukatunturi 

Kuusamo--Taivalkoski 
Kuusamo--Taivalkoski 

( pikavuoro) 

*) vain 1. 3.-1.5. 4. 

-19-

Menolipun hinta 
mk 

aikuinen aile 12 v. 

24,40 

24,60 
19,50 

25,20 

1.3,20 

12,30 
9,80 

13,60 

36,20 19,10 
25 ,40 12,70 

2.3,90 12,00 
21,00 10,50 
34,20 17,10 

63,80 32,90 

14,90 8,50 
22,40 11,20 

24,40 1.3,20 
11,40 5,70 
38,50 19,30 

23,20 11,60 
33,40 16,70 

35,40 

29,80 
4,80 

10,70 

12,70 

18,70 

14,90 
2,40 

5 ,40 

7,40 

13 a 

Liikenteenharjoittaja: 

Linja-Ruponen Oy, Savon
linja Oy 

Savo-Karjalan Linja Oy 

1 

Posti, Savo-Karjalan Linja Oy 

E. Turunen, Koivuranta Oy, 
Savon Matka Oy 

Kuopion Liikenne Oy 
Posti, Savo-Karjalan Linja Oy 

Savo-Karjalan Linja Oy 
Linja-Ruponen Oy 
Posti 

Posti, Kuopion Liikenne Oy 

Kuopion Liikenne Oy 
Kuopion Liikenne Oy 

Posti, Kuopion Liikenne Oy 
Matka-Autot Oy 
Posti, Oy Pohjolan Liikenne 
Ab, Kainuun Liikenne Oy, 
S. Ervasti Oy 
Posti, Ahti Ketonen 
Posti, S. Ervasti Oy, Oiva 
Tervo, Linjayhtyma Oy 

Posti, S. Ervasti Oy, Oiva 
Tervo, Linjayhtyma Oy 
Posti, Liikenneyhtio Kuusela 
Posti, S. Ervasti Oy *), Oiva 
Tervo, Linjayhtyma Oy 
Posti 

Posti 



13 a 

1 
-20-

Menolipun hinta 
mk 

aikuinen aile 12 v. 
Kuusamo--A.mmansaari 22,40 11 ,20 

Lahti-Heinola 6,10 3,10 

Lahti-Heinola 
( pikavuoro) 

Lappajarvi-Pietarsaari 
( Evijarven kautta) 

Lappeenranta-Mikkeli 
( pikavuoro) 

Lieksa-Kuhmo 
Lankipohja-Jamsa kk 
Liinkipohja-Jiimsa kk 

( pikavuoro) 
Liinkipohja-Orivesi as. 

( tienhaara) 
Lankipohja-Orivesi kk 

( pikavuoro) 
Mikkeli-Heinoia 
Mikkeli-Heinola (pika

vuoro) 

Mikkeli-Joensuu 
Mikkeli-J oensuu (pika

vuoro) 
Mikkeli-Jyvaskyla 
Mikkeli-Jyvaskyla 

( pikavuoro) 

Mikkeli-Lappeenranta 
( pikavuoro) 

Mikkeli-Pu urn ala 
Mikkeli--Savonlinna 
Mikkeli-Savonlinna 

( pikavuoro) 

8,10 

12,90 

19,30 

17,30 
7,30 

7,10 

6,10 

6,80 
15,10 

17,10 

32,70 

34,70 
19,50 

21,50 

19,30 

12,20 
16,60 

5,10 

6,50 

10,70 

8,70 
3,70 

4,60 

3,10 

4,40 
7,60 

9,60 

16,40 

18,40 
9,80 

11 ,80 

10,70 

6,10 
8,30 

18,60 10,30 

Liikenteenharjoittaja: 

Posti, Kainuun Liikenne Oy, 
Oy Pohjolan Liikenne Ab, 
S. Ervasti Oy 
lta-Hameen Uikenne Oy, 
Savonlinja Oy 

lta-Hameen Liikenne Oy, 
SavonJinja Oy 

Oy Jarviseudun Linja 

Savonlinja Oy, 
Jok.isen Liikenne 
Posti 
Vaino Paunu Oy 

Vaino Paunu Oy 

Vaino Paunu Oy 

Vaino Paunu Oy 
Savonlinja Oy 

Kuopion Liikenne Oy, Savon
linja Oy 
Savonlinja Oy 

Savonlinja Oy 
Savonlinja Oy 

Savonllnja Oy, 
Jokisen Liikenne 

Savonlinja Oy, 
J okisen Liikenne 
Oy Pohjolan Liikenne Ab 
Savonlirnja Oy 

Savonlinja Oy 



Mikkeli-V arkaus 
Mikkeli-V arkaus (pika

vuoro) 
Muonio-Kilpisjarvi 

Muonio-Kilpisjarvi 
( pikavuoro) 

Muonio-Kittila 

Muonio-Kittila 
( pikavuoro) 

Muonio-Pallastunturi 

Muonio-Palojoensuu 

Muonio-Palojoensuu 
( pikavuoro) 

Muonio-Rovaniemi 
(Kittilan kautta) 

Muonio-Rovaniemi 
( Kittilan kautta, pika
vuoro) 

Muoni~Tornio (pika
vuoro) 

Muonio-Akasjoensuu 

Nurmes-Joensuu (pika
vuoro) 

Nurmes-Kajaani (pika
vuoro) 

Nurmes-Kuhmo 
Nurmes-Kuopio 

( Kaavin kautta) 

-21-

Menolipun hinta 
mk 

aikuinen alle 12 v. 
14,40 7,20 

16,40 9,20 
30,50 15,30 

32,50 17,30 

13 ,60 6,80 

15,60 8,80 

5,80 2,90 

8,60 4,30 

10,60 6,30 

36,30 18,20 

38,30 20,20 

42,70 22,40 
10,70 5,40 

22 ,20 12,10 

23,00 12,50 

13,60 6,80 

23 ,90 12,00 

13a 

1 
Uikenteenharjoittaja: 

Savonlinja Oy 

Savonlinja Oy 
Posti, J. M. Eskelisen Lapin 
Linjat Oy 

]: M. Eskelisen Lapin Linjat 
Oy 
Posti, J. M. Eskelisen Lapin 
Linjat Oy 

]. M. Eskelisen Lapin Linjat 
Oy 
Posti, Oy Pohiolan Liikenne 
Ab 
Posti, J. M. Eskelisen Lapin 
Linjat Oy 

]. M. Eskelisen Lapin Linjat 
Oy 

Posti, J. M. Eskelisen Lapin 
Linjat Oy, Oy Pohjolan 
Liikenne Ab 

]. M. Eskelisen Lapin Linjat 
Oy, Oy Pohjolan Liikenne Ab 

Oy Pohjolan Liikenne Ab 
Posti, Oy Pohjolan Liikenne 
Ab 

Hietalan Unja Oy, Nurmek
sen Auto Oy 

Hietalan Unja Oy, Nurmek
sen Auto Oy 
Nurmeksen Au to Oy 

Savo.Xarjalan Linja Oy 
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1 Menolipun hinta 
mk 

aikuinen aile 12 v. Liikenteenharjoittaja: 
Nurmes-Kuopio 

( Siilinjarven kautta) 21,00 10,50 Linja-Ruponen Oy 
Nurmes-Sotkamo 

( pikavuoro ) 17,10 9,60 Hietalan Linja Oy, Nurmek-
sen Auto Oy 

Orivesi as. ( tienhaara )-
Jamsa kk 12,20 6,10 Vaino Paunu Oy 

Orivesi kk-Jams a kk 
( pikavuoro ) 11,50 6,80 Vaino Paunu Oy 

Orivesi as. ( tienhaara)-
Lankipohja 6,10 3,10 Vaino Paunu Oy 

Orivesi kk-Lankipohja 
( pikavuoro) 6,80 4,40 Vaino Paunu Oy 

Oulu-Jyvaskyla (pika-
vuoro) 54,40 28,20 Posti, A. Kangas Oy 

Oulu-Kuusamo 33,40 16,70 Posti, S. Ervasti Oy, Oiva 
Tervo, Linjayhtyma Oy 

Oulu-Kuusamo (pika-
vuoro) 35,40 18,70 Posti, S. Ervasti Oy, Oiva 

Tervo, Linjayhtyma Oy 
Oulu-Pihtipudas 

( pikavuoro) 34,70 18,40 Posti, A. Kangas Oy 
Oulu-Pyhasalmi (pika-

vuoro) 28,10 15,10 Posti, A. Kangas Oy 
Oulu-Rukatunturi 

( pikavuoro) 39,70 20,90 Posti, Oiva Tervo, Linja-
yhtyma Oy 

Oulu-Taivalkoski 23,90 12,00 Posti 
Oulu-Taivalkoski 

( pikavuoro) 25,90 14,00 Posti, Oiva Tervo, Linja-
yhtymii Oy 

Oulu-Viitasaari (pika-
vuoro) 39,70 20,90 Posti, A. Kangas Oy 

Pallastunturi-Muonio 5,80 2,90 Posti, Oy Pohjolan Liikenne 
Ab 

Pallastunturi-Rovaniemi 37,70 18,90 Oy Pohfolan Liikenne Ab 
Pallastunturi-Rovaniemi 

( pikavuoro) 39,70 _20,90 Oy Pohjolan Liikenne Ab 
Palojoensuu-Kilpisjarvi 23 ,20 11 ,60 Posti, J. M. Eskelisen Lapin 

Linjat Oy 
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Menolipun hinta 1 mk 
aikuinen aile 12 v. Liikenteenharjoittaja: 

Palojoensuu--K.ilpisj iirvi 
( pikavuoro) 25,20 13,60 J. M. Eskelisen Lapin Linjat 

Oy 
Palojoensuu-Muonio 8,60 4,30 Posti, J. M. Eskelisen Lapin 

Palojoensuu-Muonio 
Linjat Oy 

( pikavuoro) 10,60 6,30 ]. M. Eskelisen Lapin Linjat 
Oy 

Palojoensuu-Rovaniemi 43 ,60 21,80 ]. M. Eskelisen Lapin Linjat 
Oy, Oy Pohjol.an Liikenne Ab 

Palojoensuu-Rovaniemi 
( pikavuoro) 45,60 23,80 ]. M. Eskelisen Lapin Linjat 

Oy 
Pekkala-Rovaniemi 10,70 5,40 Liikenneyhtio Kuusela 
Pello-Tornio 19,50 9,80 Posti, Oy Pohjolan Liikenne 

Ab 
Pello-Akiisjoensuu 13,60 6,80 Posti, Oy Pohjolan Liikenne 

Ab 
Pietarsaari-E vij arvi 9,50 4,80 Oy Jarviseudun Linja 
Pietarsaari-Lappajiirvi 

Oy Jarviseudun Linja ( Evijarven kautta) 12,90 6,50 
Pihtipudas-Oulu (pika-

vuoro) 34,70 18,40 Posti, A. Kangas Oy 
Pih tipudas-Vii tasaari 

( pikavuoro) 8,80 5,40 Posti, A. Kangas Oy 
Pori-Turku (pikavuoro) 24 ,40 13 ,20 Posti 
Pori-Vaasa ( Pirttikylan 

kautta) 31,20 15,60 Posti 
Pori-Vaasa ( Pirttikyliin 

kautta, pikavuoro) 33,20 17,60 Posti 
Posio-Rovaniemi 21,00 10,50 Liikenneyhtio Kuusela 
Puumala-Imatra as. 10,70 5,40 Oy Pohjolan Liikenne Ab 
Puumala-Imatrankoski 11,40 5,70 Posti , Oy Pohjohm Liikenne 

Ab 
Puumala-Mikkeli 12,20 6,10 Oy Pohjolan Liikenne Ab 
Pyhasalmi-Oulu (pika-

vuoro) 28,10 15,10 Posti, A. Kangas Oy 
Pyhasalmi-Viitasaari 

( pikavuoro) 15,60 8,80 Posti, A. Kangas Oy 
Palkane-Hameenlinna 7,70 3,90 Vaino Paunu Oy 



, 
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1 Menolipun hinta 
mk 

aikuinen aile 12 v. 
Palkiine-Hiimeenlinna 

( pikavuoro) 9,70 5,90 
Palkane-Kaivanto 3,00 1,50 
Rantasalmi as.-Imatra as. 18,80 9,40 
Rantasalmi as.-Imatran-

koski 20,20 10,10 
Rauhala-Rovaniemi 32,00 16,00 

Rauhala-Rovaniemi 
( pikavuoro) 34,00 18,00 

Rauma-Turku 
( Lai tilan kau tta) 15,10 7,60 

Rauma-Uusikau punki 8,60 4,30 
Rovaniemi-Enon tekio 48,00 24,00 

Rovaniemi-Enontekio 
( pikavuoro) 50,00 26,00 

Rovaniemi-I valo 44,30 22 ,20 

Rovaniemi-I valo 
( pikavuoro) 46 ,30 24,20 

Rovaniemi-Kemi j arvi 14,40 7,20 

Rovaniemi-Kittila 24,60 12,30 

Rovaniemi-Kittila 
( pikavuoro) 26 ,60 14 ,30 

Rovaniemi-Kuusamo 29,80 14 ,90 
Rovaniemi-Muonio 

( Kittilan kautta) 36,30 18,20 

Rovaniemi-Muonio 
(Kittilan kautta, 
pikavuoro) 38,30 20 ,20 

Liikenteenharjoittaja: 

Viiino Paunu Oy 
Viiino Paunu Oy 
Oy Pohjolan Liikenne Ab 

Oy Pohjolan Liikenne Ab 
J. M. Eskelisen Lapin Linjat 
Oy, Oy Pohjolan Lii,kenne Ab 

J. M. Eskelisen Lapin Linjat 
Oy, Oy Pohjolan Liikenne Ab 

Oras Liikenne Oy, 
Koski & Koski Oy 
Lokkilinjat Oy 
J. M. Eskelisen Lapin Linjat 
Oy, Oy Pohjolan Liikenne Ab 

J. M. Eskelisen Lapin Linjat 
Oy, Oy Pohjolan Liikenne Ab 
Posti, J. M. Eskelisen 
Lapin Linjat Oy 

J. M. Eskelisen Lapin Linjat 
Oy 
Posti, Oy Pohjolan Liikenne 
Ab 
Posti, J. M. Eskelisen Lapin 
Linjat Oy, Oy Pohjolan 
Liikenne Ab 

J. M. Eskelisen Lapin Linjat 
Oy, Oy Pohjolan Liikenne Ab 
Posti, Liikenneyhtio Kuusela 

Posti, J. M. Eskelisen Lapin 
Linjat Oy, Oy Pohjolan 
Liikenne Ab 

J. M. Eskelisen Lapin Linjat 
Oy, Oy Pohjolan Lii.Jkenne Ab 
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Menolipun hinta 1 mk 
ailruinen aile 12 v. Llik.enteenharjoittaja: 

Rovaniemi-Pallastunturi 37,70 18,90 Oy Pohjolan Liikenne Ab 
Rovaniemi-Pallastunturi 

( pikavuoro) 39,70 20,90 Oy Pohjolan Liikenne Ab 
Rovaniemi-Palojoensuu 43,60 21,80 J. M. Eskelisen Lapin Linjat 

Oy, Oy Pohjolan Liikenne Ab 
Rovaniemi-Palojoensuu 

( pikavuoro) 45,60 23~80 J. M. Eskelisen Lapin Linjat 
Oy 

Rovaniemi-Pekkala 10,70 5,40 Liikenneyhtio Kuusela 
Rovaniemi-Posio 21,00 10,50 Liikenneyhtio Kuusela 
Rovaniemi-Rauhala 32,00 16,00 J. M. Eskelisen Lapin Linjat 

Oy, Oy Pohjolan Liikenne Ab 
Rovaniemi-Rauhala 

( pikavuoro) 34,00 18,00 J. M. Eskelisen Lapin Linjat 
Oy, Oy Pohjolan Liikenne Ab 

Rovaniemi-Ruka tunturi 29,80 14,90 Liikenneyhtio Kuusela 
Rt'>vaniemi-Sirkka 27,60 13,80 J. M. Eskelisen Lapin Linjat 

Oy, Oy Pohjolan Liikenne Ab 
Rovaniemi-Sirkka 

( pikavuoro) 29,60 15,80 J. M. Eskelisen Lapin Linjat 
Oy, Oy Pohjolan Liikenne Ab 

Rovaniemi-Sodankylii 20,20 10,10 Posti, J. M. Eskelisen 
Lapin Linjat Oy, Oiva 
Niemela Ky 

Rovaniemi-Siirkijiirvi 34,90 17,50 J. M. Eskelisen Lapin Linjat 
Oy, Oy Pohjolan Liikenne Ab 

Rovaniemi-Sarkijarvi 
J. M. Eskelisen Lapin Linjat (pikavuoro) 36,90 19,50 
Oy, Oy Pohjolan Liikenne Ab 

Rukatunturi-Kuusamo 4,80 2,40 Posti, S. Ervasti Oy *), Oiva 
Tervo, Linjayhtyma Oy 

Rukatunturi-Rovaniemi 29,80 14,90 Liikenneyhtio Kuusela 
Rukatunturi-Oulu 

( pikavuoro) 39,70 20,90 Posti, Oiva Tervo, Linja-
yhtyma Oy 

Saarijarvi-Karstula 6,40 3,20 Posti, Oy Pohjolan Liikenne 
Ab 

Saarijarvi-Kuopio 34,20 17,10 Posti 
Saari j arvi-Vii tasaari 10,70 5,40 Posti 
Savonlinna-J oensuu 23,20 11,60 Savonlinja Oy, Linja-autoliike 

V eikko Uotila, Linja-Ruponen 
*) vain 1. 3.-15. 4. Oy 

4 127701880F 



13 a 

1 

Savonlinna-Mikkeli 
Savonlinna-Mikkeli 

( pikavuoro) 
Seinajoki-Karstula 

( Alajarven kau tta) 
( Lehtimaen kautta) 

Sirkka-Rovaniemi 

Sirkka-Rovaniemi 
( pikavuoro ) 

Sodankyla-Rovaniemi 

Sotkamo-Kajaani 

Sotkamo-Kajaani (pika
vuoro) 

Sotkamo-Kuhmo 

Sotkamo-Nurmes (pika
vuoro) 

Suomussalmi-Kuhmo 
Suomussalmi-Amman

saari 
Sarkijarvi-Rovaniemi 

Sarkijarvi-Rbvaniemi 
( pikavuoro) 

Taivalkoski-Kuusamo 
T ai valkoski-Kuusamo 

( pikavuoro) 
Taivalkoski-Oulu 
T aivalkoski-Oulu 

( pikavuoro) 

-26-

Menolipun hints 
mk 

aikuinen alle 12 v. 

16,60 8,30 

18,60 10,30 

21,70 10,90 
19,50 9,80 
27 ,60 13,80 

29 ,60 

20,20 

7,30 

9,30 

10,70 

17,10 

20,20 

2,40 
34,90 

36,90 

10,70 

12,70 
23,90 

25,90 

15,80 

10,10 

3,70 

5,70 

5,40 

9,60 

10,10 

1,20 
17,50 

19,70 

5,40 

7,40 
12,00 

14,00 

Liikenteenharjoittaja: 

Savonlinja Oy 

Savonlinja Oy 

Posti 
Posti 
J. M. Eskelisen Lapin Linjat 
Oy, Oy Pohjolan Liikenne Ab 

J. M. Eskelisen Lapin Linjat 
Oy, Oy Pohjolan Liikeooe Ab 
Posti, J. M. Eskelisen 
Lapin Linjat Oy, Oiva 
Niemdla Ky 
Posti, Oy Pohjolan Liikennc: 
Ab, Kainuun Liikenne Oy, 
A. Kyllonen 

Hietalan Linja Oy, Nurmek
sen Auto Oy 
Posti, Oy Pohjolan Liikenne 
Ab, A. Kyllonen, Kainuun 
Liikenne Oy 

Hietalan Linja Oy, Nurmek
sen Auto Oy 
Posti 

Posti 
J. M. Eskelisen Lapin Linjat 
Oy, Oy Pohjolan Liikenne Ab 

]. M. Eskelisen Lapin Linjat 
Oy, Oy Pohjolan · Liikenne Ab 
Posti 

Posti 
Posti 

Posti, Oiva Tervo, Linjayhty
ma Oy 



Tampere-Forssa 
Tampere-Forssa 

( pikavuoro) 
Tampere-Kangasala kk 
Tampere-Kangasala kk 

( pikavuoro) 
Toijala-Valkeakoski 
Tornio-Muonio (pika

vuoro) 
Tornio-PelJo 

Tornio-Akasjoensuu 
Tornio-Akasjoensuu 

-27-

Menolipun hlnta 
mk 

aikuinen aile 12 v. 
15,10 7,60 

17,10 9,60 
3,60 1,80 

5,60 3,80 
3,90 2,00 

42,70 22,40 
19,50 9,80 

32,00 16,00 

(pikavuoro ) 34,00 18 ,00 
Tornio-Akaslompolo *) 35,60 17 ,80 
Tornio-.Akaslompolo *) 

( pikavuoro) 
Turku-Forssa 
Turku-Forssa 

37 ,60 19,80 
14,40 7,20 

(pikavuoro) 16,40 9,20 
Turku-Kustavi 11 ,40 5,70 
Turku-Pori ( pikavuoro) 24 ,40 13,20 
Turku-Rauma 

( Lai tilan kau tta ) 

Turku-Vaasa 
( pikavuoro) 

Uusikaupunki-Rauma 
Vaasa-Jyvaskyla (pika

vuoro) 
Vaasa-Kokkola 
Vaasa-Kokkola (pika

vuoro) 
Vaasa-Kokkola 

(Evijarven kautta) 
Vaasa-Kuopio 

( pikavuoro) 
Vaasa-Pori ( Pirttikylan 

kautta) 

15 ,10 7,60 

53 ,70 27 ,90 
8,60 4,30 

47 ,10 24,60 
21 ,00 10,50 

23,00 12,50 

33 ,40 16,70 

63 ,80 32,90 

31,20 15,60 

*) lii.kennoic.liiiin vain 15. 2.-30. 4. 

Liikenteenharjoittaja: 
Varna Paunu Oy 

Vaino Paunu Oy 
Vaino Paunu Oy 

Vaino Paunu Oy 

13 a 

Oy Pohjolan Liikenne Ab 

Oy Pohjolan Liikenne Ab 
Posti, Oy Pohjolan Liikenne 
Ab 
Oy Pohjolan Liikenne Ab 

Oy Pohjolan Liikenne Ab 
Oy Pohjolan Liikenne Ab 

Oy Pohjolan Liikenne Ab 
Vaino Paunu Oy 

Vaino Paunu Oy 
Matka-Autot Oy 
Posti 

1 

Oras Liikenne Oy, Koski & 
Koski Oy 

Posti 
Lokkilinjat Oy 

K. Hameenniemi 
Ab Haldin & Rose Oy 

Ab Haldin & Rose Oy 

Oy Jiirviseudun Linja 

Posti, Kuopion Liikenne Oy 

Posti 
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1 Menolipun biota 
mk 

aikuinen aile 12 v. Liikenteenharjoittaja: 
Vaasa-Pori ( Pirttikylan 

kautta, pikavuoro) 33,20 17,60 Posti 
Vaasa-Turku 

( pikavuoro ) 5.3,70 27,90 Posti 
V alkeakoski-T oij ala 3,90 2,00 Oy Pohfolan Liikenne Ab 
Varkaus-Joensuu 19,50 
V arkaus-J oensuu (pika-

9,80 Savonlinja Oy 

vuoro) 21,50 11,80 Savonlinja Oy 
V arkaus-Kuopio (pika-

vuoro) 14,90 8,50 Kuopion Liikenne Oy 
V arkaus-Mikkeli 14,40 7,20 Savonlinja Oy 
V arkaus-Mikkeli (pika-

vuoro) 16,40 9,20 Savonlinja Oy 
Viitasaari-Haapajarvi 18,80 9,40 Posti 
Viitasaari-Jyvaskyla 

( pikavuoro) 17,80 9,90 Posti, A. Kangas Oy 
Vii tasaari-Kars tula 12,20 6,10 Posti 
Viitasaari-Karstula 

( pikavuoro) 14,20 8,10 Posti, Kuopion Liikenne Oy 
Viitasaari-Kuopio 22,40 11,20 Kuopion Liikenne Oy 
Viitasaari-Kuopio 

( pikavuoro) 24,40 13,20 Posti, Kuopion Liikenne Oy 
Viitasaari-Oulu 

( pikavuoro) 39,70 20,90 Posti, A. Kangas Oy 
Viitasaari-Pihtipudas 

( pikavuoro) 8,80 5,40 Posti, A. Kangas Oy 
Viitasaari-Pyhasalmi 

( pikavuoro) 15,60 8,80 Posti, A. Kangas Oy 
Viitasaari-Saarijarvi 10,70 5,40 Posti 
Akasjoensuu-Muonio 10,70 5,40 Posti, Oy Pohjolan Liikenne 

Ab 
Akasjoensuu-Pello 13 ,60 6,80 Posti, Oy Pohjolan Liikenne 

Ab 
Akasjoensuu-Tornio 32,00 16,00 Oy Pohjolan Li:ikeooe Ab 
Akasjoensuu-Tornio 

( pikavuoro) 34,00 18,00 Oy Pohjola:n L:i.ikenne Ab 
.Akasjoensuu-Akiis-

lompolo *) 5,10 2,60 Oy Pohjola:n Liikenne Ab 
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Menolipun hinta 1 mk 
aikuinen a.lle 12 v. Llik:enteenharjoittaja: 

A.kaslompolo-Kemi *) 39,20 19,60 Oy Pohjolan Liikenne Ab 
Akaslompolo-Kemi *) 

(pikavuoro) 41,20 21,60 Oy Pohjolan Liikenne Ab 
Akaslompolo-Tornio *) 35,60 17,80 Oy Pohjolan Li.i!kenne Ab 
Akiislompolo-Tornio * ) 

( pikavuoro) 37,60 19,80 Oy Pohjolan Liikenne Ab 
Akiislompolo-Akiisjoen-

suu *) 5,10 2,60 Oy Pohjolan Uikenne Ab 
Ammiinsaari-Kajaani 17,30 8,70 Posti, Oy Pohjolan Liikenne 

Ab, Kainuun Liikenne Oy, 
S. Ervasti Oy 

Ammiinsaari-Kuusamo 22,40 11,20 Posti, Oy Pohjolan Liikenne 
Ab, Kainuun Liikenne Oy, 
S. Ervasti Oy 

Ammiinsaari-
Suomussalmi 2,40 1,20 Posti 

*) llikennoidiiiin vain 15. 2.-30. 4. 

LENTOMATKAT 

Hinnat voimassa 1. 4. 77-31. 3. 78 

mk 

Helsinki-J oensuu 
Helsinki-Jyvaskyla 
Helsinki-Kuopio 
Helsinki-Lappeen-

aikuinen aile 12 v. 

124,- 62,-
90,- 45,-

124,- 62,-

ranta 
Helsinki-Maarian-

79,- 39,50 

hamina 107,-
Helsinki-Mikkeli 79,-
Helsinki-Pori 86,-
Helsinki-Savonlinna 105,-
Helsinki-Tampere 64,-
Helsinki-Turku 66,-

53,50 
39,50 
43,-
52,50 
32,-
33,-

Helsinki-V a as a 
Helsinki-V arkaus 
Ivalo-Kemi 
Ivalo-Oulu 
I valo-Rovaniemi 
J oensuu-Helsinki 
J oensuu-J yvaskylii 
J oensuu-Kuopio 
Jyvaskylii-Helsinki 
Jyvaskyla-Joensuu 
Jyvaskyla-Kuopio · 
J yvaskyla-Oulu 

mk 
aikuinen a.lle 12 v. 

124,- 62,-
101,- 50,50 
114,- 57,-
134,- 67,-
80,- 40,-

124,- 62,-
87,- 43,50 
46,- 23,-
90,- 45,-
87,- 43,50 
56,- 28,-

104,- 52,-
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1 
J yvasky Iii-Tam pete 
Jyvaskyla-Turku 
Kajaani-Ouiu 
Kemi-Ivalo 
Kemi-Ouiu 
Kemi-Rovaniemi 
Kokkola/Pietarsaari-

Pori 
Kokkola/Pietarsaari-

Vaasa 
Kuopio-Helsinki 
Kuopio-J oensuu 
Kuopio-J yviisky Iii 
Kuopio-Tampere 
Lappeenranta-

mk 
a1kuinen aile 12 v. 

63,-
104,-
57,-

114,-
46,-
46,-

31,50 
52,-
28,50 
57,-
23,-
23,-

99,- 49,50 

47,-
124,-
46,-
56,-

102,-

23,50 
62,-
23,-
28,-
51,-

Helsinki 79,- 39,50 
Lappeenranta-Pori 134,- 6 7,
Lappeenranta-

Tampere 119,- 59,50 
Lappeenranta-Turku 120,- 60,
Maarianhamina-

Helsinki 107,- 53,50 
Maarianhamina-Pori 93,- 46,50 
Maarianhamina

Tampere 
Maarianhamina-

Turku 
M.ikkeli-Helsin:ki 
Oulu-Ivalo 
Oulu-Jyvaskylii 
Oulu-Kajaani 
Oulu-Kemi 
Oulu-Rovaniemi 

100,- 50,-

60,-
79,-

134,-
104,-
57,-
46,-
72,-

30,-
39,50 
67,-
52,-
28,50 
23,-
36,-

mk 
aikuinen aile 12 v. 

Pori-Helsinki 
Pori-Kokkola/ 

86,- 43,-

Piet-arsaari 99,-
Pori-Lappeenranta 134,
Pori-Maarianhamina 9 3,-
Pori-Turku 49,-
Rovaniemi-Ivaio 80,-
Rovaniemi-Kemi 46,-
Rovaniemi-Oulu 72,-
Savonlinna-Helsinki 105,
Tampere-Helsinki 64,
Tampere-Jyviiskyiii 63,
Tampere-Kuopio 102,
Tampere-

49,50 
67,-
46,50 
24,50 
40,-
23,-
36,-
52,50 
32,-
31,50 
51,-

Lappeenranta 
Tampere-Maarian-

119,- 59,50 

hamina 100,-
Tampere-Turku 57,-
Tampere-Vaasa 124,-
Turku-Helsinki 66,-
Turku-Jyvaskylii 104,-
Turku-Lappeenranta 120,
Turku-Maarian-

hamina 
Turku-Pori 
Turku-Tam pete 
Turku-Vaasa 
Vaasa-Helsinki 
Vaasa-Kokkola/ 

Pietarsaari 
V aasa-Tampere 
Vaasa-Turku 
V arkaus-Helsinki 

60,-
49,-
57,-

101,-
124,-

47,-
124,-
101,-
101,-

50,-
28,50 
62,-
33,-
52,-
60,-

30,-
24,50 
28,50 
50,50 
62,-

23,50 
62,-
50,50 
50,50 

Ennen lentomatkan alkamista matkailulipun lentoon oikeuttava 
lehti vaihdetaan lentolippuun joko matkatoimistossa tai Finnair Oy:n 
toimipaikassa. 

Huom! Lentohinnat eiviit ole voimassa seuraavina aikoina: perjan
tai klo 12.00-24.00 ja maanantai klo 00 .01-12.00. 

{N:o Lko 22182/66/77, 9. 2. 77) VT 13 a/77. 1. 
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Hopealinjan erikoisliput 1977 2 
Kuluvan vuoden 1. 6.-31. 8. valisenii aikana myydiiiin Helsingin, 

Ha91eenlinnan ja Tampereen asemilla sekii niiilla paikkakunnilla sijait
sevissa markatoimistoissa Edmonson-mallisia kartonkisia meno-paluu
lippuja, jotka kelpaavat rautatiematkan lisiiksi joko meno- tai paluu
matkalle vesiteitse matkaosuudella Hameenlinna-Kaivanto tai Ha
meenlinna-Tampere Laiva Oy Matkailun moottorialuksessa ja maan
teitse Kaivanto-Tampere viililla llikennoivassa erikoislinja-autossa. 

Niinikaiin myydaan Helsingin asemalla ja pai!kkakunnalla sijaitse
vissa matkatoimistoissa Edmonson-mallisia kartonkisia menolippuja, 
jotka oikeuttavat rautatiemarkan lisaks.i: suorittamaan vesitiematkan 
edella mainituissa moottorialuksissa viililla Hiimeenlinna-Tampere tai 
Hiimeenlinna-Kaivanto seka maanteitse Kaivanto-Tampere viilillii 
liikennoivassa erikoislinja-autossa. 

Hopealinjan erikoislippuja myydiiiin seuraaville matkoille: 

H elsingissa: 

Helsinki-Hiimeenlinna-Tampere-Helsinki ( kelpaa laivassa 
seka V alkeakosken etta Toijalan kautta) 

Hinta: 2 luokka 7 6,80 mk 
1 luokka 93,90 mk 

Helsinki-Hameenlinna-T ampere-Turun sa tam a ( kelpaa lai
vassa seka Valkeakosken etta Toijalan kautta) 

Hint.a: 2 luokka 74,60 mk 
1 luokka 90,60 mk 

Hameenlinnassa: 

Hameenlinna-Tampere-Hiimeenlinna (kelpaa laivassa seka 
Valkeakosken etta Toijalan kautta) 

Hinta: 2 luokka 53,40 mk 
1 luokka 58,80 mk 

T ampereella: 
Tampere-Hiimeenlinna-Tampere ( kelpaa laivassa seka V alkea
kosken etta Toijalan kautta) 

Hinta: 2 luokka 53,40 mk 
1 luokka 58,80 mk 
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Tampere-Helsinki-Hameenlinna-Tampere ( kelpaa laivassa 
seka Valkeakosken etta Toijalan kautta) 

Hinta: 2 luokka 76,80 mk 
1 luokka 93,90 mk 

Lippujen subteen on voimassa, mita meno- seka meno-paluu
lipuista on saadetty. Jos jollakin edellamainitun myyntipaikkakunnan 
asemalla tai matkatoimistossa ovat Edmonson-liput tilapaisesti loppu
neet, voidaan lippu kirjoittaa seuraavasti: 

Menolippu VR:n lippulomakkeelle VR 2201 tai 2201 kk. 

Meno-paluulippu VR:n lippulomakkeelle VR 2203 tai 2203 kk. 

Lipun ylareunaan on talloin merkittava: "Hopealinjan erikois
lippu". 

Istumapaikkalipun varaamisesta ks. TS:n 8 §. 

Hopealinjan erikoislipuista ei suoriteta minkaanlaisia takaisin
maksuja. 

Moottorilaivat kulkevat joko Hi.i:rneenlinnasta Tampereelle Toija
lan sataman ja Lempaaliin kanavan kautta ja pi.iinvastoin tai Ha
meenlinnasta Kaivannolle V alkeakosken kautta ja pi.iinvastoin. Moot
torilaivamatkan paatyttya leimaa rahastaja lipun kaiintopuolelle laivan 
Ieiman osoitukseksi laivamatkan suorittamisesta. 

Hopealinjan erikoisliput tilitetaiin matkustajaliikennetilissa VR 4003 
Tilityssaannon 10 §:n maaraysten mukaisesti. 

Nelja vuotta tayttaneille mutta 12 vuotta nuoremmille lapsille 
myydiian Hopealinjan erikoislippuja puolem hintaan. 

(N:o Lko 23357/66/76 3. 11. 76) VT 13 a/77 . 2. 

Helsinki 1977. Va!tion painaruskeskus 
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Pohjoismaiseen vaunukuoru~tariffiin i1mestyy 1isa1ehti n:o 9, 
joka on voimasea 1.5.1977 1ukien. Lisa1ehti siea1taa mm. 
lauttaosuuksien rahtikorotusten vuoksi rabtimuutoksia Ruotsin 
kauttaku1kuosuuksi~1a (rahtitau1ukko 33) seka Ruotsin ja Tans
ken va1isessa 1iikenteessa kaytetttivat Ruotsin osuuden uudet 
rahdit (rahtitaulukko 31). 

(Tft n:o Tou 32/251/77, 29.3.77) VT 14/77 

VARASTOLASKUI'UKSEN TII..IMERKml'ltYIIDISTEI..MrEN HYVAKSYMINEN 

Kuukausittain varastokirjanpitosove11utuksesta tu1ostettavaan, 
varastolaskut karvaavaan tilimerkint§yhdiste~ on lisatty valvonta
pai.kkakohtainen tarkistamis- ja hyvaksymisilmoitus. Tarkistamisen ja1-
keen ilmoitus on tiliohjesaannon 24 §:n mukaisesti hyvaksyjan a11ekirjoi
tukse1la ja pilivt:lyksella varustettuna. palautettava tilito:i.rnistoon. 

Tarkistamis- ja hyvaksymisilmoitukset otetaan k§yttoon huhtikuun laskutuk
sesta 1ukien. (N:o T1t 247/230/77, 31 . 3.1977) VT 14/77 

LENNATINLIIKENNE 

Haapamaen keskusasema1la lakkautetaan yleinen sahkosanomain
vaihto 1.5.1977 lukien. 

(Lko 22323/439/77, 31.3.77) VT 14/77· 
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VTG- S~ILI~VAUNUT 

Rai1ship- juna1autta1iikenteeseen on hyv~ksytty jo 1iikenteess~ 

o1evien VTG- vaunujen (VT 47a/76) 1is~ksi seuraavat Vereinigte 

Tank1ager und Transportmitte1 GmbH (VTG) omistamat sai1i5vaunut ; 

Vaunun n:o 22 80 072 3 421-1 tyyppi 1018.87 

" 22 80 072 3 493- 0 II 4n8 . 8o 
II 22 80 072 3 496 - 3 II " 
" 22 80 072 3 497 - 1 " " 
" 22 80 072 3 502 - 8 " " 

" 22 80 072 3 375- 9 II 4218 . 80 
II 22 80 072 3 378 - 3 " " 
" 22 80 072 3 383 - 3 " " 
" 22 80 072 3 391- 6 II 

f§.§.l.!!H~!: 

- pituus pusk i mineen 8 , 80 m 

- a1uskehyksen pituus 7,56 " 
- akse1iv~li 4 , 50 II 

- suurin korkeus kiskon 

harjasta 4 , 26 II 

- akse1ipaino 20 , 00 t 

- vaunun · suurin kuorma 27 , 00 II 

- sai1ion ti1avuus 36 , 0 m3 

- suurin sa11ittu nopeus 100 km/h 

- pienin kaarresade 35 m 

- taara 

Eri tyyppien taara vaihte1ee sai1ion mitoista johtuen 

seuraavasti: 

tyypp i s~i1i5n pituus saili5n u1ko 0 taara 

1018 , 87 5 , 92 m 2 , 90 m 11 , 10 

4ll8 , 8o 6 , 00 " 2 , 90 " 11, 70 

4218 , 80 6,29 " 2 , 60 II 12 , 60 

14 
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~~2r~e~e~!~~~2 

Vaunuihin maa1attu kuormatau1ukko on 1aadittu VR:n m~~r~yksist~ 

poikkeavasti eik~ sit~ siis saa noudattaa , vaan ko . vaunujen suurin 

sa11ittu kuorma eri radoi11a ja eri nopeuksi11a m~~r~t~~n oheisen 

kuormatau1ukon mukaisesti: 

A B I c 

17 27 

13 23 

Erena aikaisempiin VTG - vaunuihin, n~iss~ on tavanomainen a1uskehys , 

sek~ s~i1iBn p~~11e johtavat portaat y1iku1kusi1la1ta. 

~err~1e!~~~~E 

Ilmajarru1aitteet on selostettu Virallisissa tiedotuksissa n:o 37a/ 

74. 

Kuormajarrun asettelussa noudatetaan samaa menettely~ kuin on 

sovittu noudatettavaksi Oy Railship Ab : n omilla vaunuilla . Kuorma

jarrun vaihtopaino on 24 tonnia. 

Vaunut on varustettu ruuvijarru1la , jota voidaan kaytt~~ seisonta

jarruna seka vaihtqtyon yhteydess~. Ruuvijarrua k~ytet~~n ylikulku

sillalta . 

Y~~~~~~Q - ~er~e§~~§-~~- ~2r~~~§ 

VTG-vaunujen tarkastuksessa ja korjauksessa menetella~n samoin kuin 

Railship- vaunujen kanssa. 

Oy Railship Ab Suomessa olevine lahett~j~asiakkaineen vastaa siit~, 

etta vaunut on VR:n radoilla 1iikkuessaan varustettu vaarallisten 

aineiden kuljetusm~~raysten (VAK) mukaisilla varoitusmerkinnoi11~. 

Lis~ksi edellytet~~n, ett~ kulloinkin kuljetettavan aineen nimi ja 

ominaisuudet ilmoitetaan VR:lle ennen kuljetuksen a1oittamista . 



14 - 6 -

KIELITUTKINNOT RAUTATIEOPISTOSSA 

VR Kaskylehdessa 8/59.1. ju1kaistujen rautatieha11ituksen 17.02. 
1959 antamien maaraysten mukaiset kie1itutkinnot ruo~ain, eng1an
nin, vena jan, saksan ja ranskan kie1issa jarjestetaa n rautatie
opistossa myohemmin asianomaisi11e 1ahe~~in i1moitettavana aika
na toukokuussa 1977. Ilmoittautumiset lahetetaan koulutusjaos
toon huhtikuun 25 pa ivaan 1977 mennessa . Taydel1isen nimen, vir
ka-aseman ja virantoimi tuspaikan lisaksi on ta1loin mai'ni ttava, 
minka asteisen tutkinnon (viitattujen maar aysten § 3-6) ja mis
sa kiel essa i1moittautuja aikoo suorittaa . Samal1a on i1moitet
tava mahdollisesti aikais emmin ao. kie1essa suoritettu arvosa
na. Kielitaito tutki ~aan vain sen astei s ta arvosanaa varten, mi
ta i1moittautuminen ede1lyttaa seka ainoastaan yhdessa kielessa 
kerra1laan. 

Seuraava tutkintoti1ai suus on joulukuucsa 1977. (Ktj 79/1083, 
2'4 .03 . 77). 

AVOIMIA VIRKOJA JA TOIMIA 

Yliteknikon .(V22) virka, teknikon (V21) virka, teknikon 

(V19) virka ja konemestarin (V14) virka seka konttoriapu-

1aisen (V7) toimi, toistaiseksi Hyvinkaan konepajassa. 

Y11amainittuihin virkoihin tarkoitetut koneosaston joh-

tajal1e osoitetut kirja111set hakemukset on toimitettava 

rautatieha11ituksen kirjaaja11e viimeistaan 27 .4.1977 

ennen k1o 12 (postitse ennen virka-ajan paattymista) seka 

konttoriapu1aisen toimeen tarkoitetut hakemukset koneosas

ton johtaja1le osoitettuina on toimitettava Hyvinkaan ko

nepajan paa11iko11e viimeistaan 27.4 .1977 ennen virka-ajan 

paattymista. 
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L i i k e n n e o s a s t o: liikennepiirin p~~llikko Jorma 

Olavi R~s~nen , yp asemamestari Veli Reina Pekka Ollikainen, 

l . lk s~hkoasentaja Aarre Armas Heinonen, veturinkuljettajat 

V~ino Olavi H~m~l~inen , Lasse Edvard Kettunen , Niilo Kalevi 

Rautiainen , asetinlaitemies Emil Tattari , kuormausmestari 

14 

Kauko Emil Pulkkinen , vaununtarkastaja Yrjo Rennola , vaihde

miehet Erkki Johannes Rantanen , Uuno Johannes Simonen, Bruuno 

M~kinen , Sulo Johannes Hissa , junamiehet V~ino Edvard Palmu , 

Pentti Vihtori Huhtala , Urho Albert Nurminiemi , Pertti Olavi 

Siev~nen , veturinlammittaja Eino Armas Salminen , vaununvoite 

lija Mauri Kulha , asemamiehet Oiva Oskari Ollila , Olavi Kalervo 

M~~tt~l~ , ylim asemamies Eino Olavi Leinonen , ylim tallimies 

Heikki Armas Parkki , ylim vaununsiivooja Lea Marjatta Kurkinen 

R a t a o s a s t o talonmies - lammittaja Lauri Ilmari Myllymaki . 
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Ajankohtaista 

Radankorjaustoissii, rakennuksilla, kone- ja korjauspajoilla, joilla 
kiiytetiiiin nostokoneita tai .Jaitteita tai joilla joudutaa.n tyoskentele
mii&n eri tasoilla, on aina olemassa vaara ylhiiiiltii putoavista esineistii 
tai piiiihiin kelhdistuvista iskuista. Tiistii syystii 

- kiiytii aina suojakypiiriiii, mutta 

- varo silti ylhJiiiltii uhkaavaa vaaraa. 

H~Uinki l977 . Valtion painatushslcus 
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P~yt~kirja (virkaehtosopimus) 

1 §. 

Neuvotteluosapuo1et ovat yksimie1is~~ valtion virkamiesten 
palvelussuhteen ehtojen tarkistamisesta siten kuin t~ss~ 
virkaehtosopimuksessa sanotaan. 

Ensimm~inen kausi 

2 §. 

Virkamiesten peruspalkat, vuosipalkkiot ja sopimuspalkko

jen taulukkopa1kat tarkistetaan 1.3.1977 1ukien 1iitteiss~ 
olevien V-, B-, S- ja C-taulukoiden mukaisiksi. 

3 §. 

Yhdenmukaisesti ede11§ 2 §:ss§ tarkoitettujen tarkis~usten 
kanssa tarkistetaan virkamiehiin verrattavien valtioon p&~
toimisessa virkasuhteessa tai siihen verrattavassa julkis
oikeudellisessa palvelussuhteessa olevien henkiloiden pal
kat tai palkkiot, jollei erikseen toisin sovita, seka ik§
lis§t ja kalliinpaikanlis~t sek~ se11aiset palkan1isat ja 
lis~palkkiot, jotka m~ar~ytyv~t suhteessa varsinaiseen pa1k
kaukseen. 

Valtion sairaaloiden, puolustuslaitoksen keskussotilassai
raaloiden sek& sotilassairaaloiden palveluksessa cleville 
l!~k~reille maksettavia sairaalalisi~ tarkistetaan 1.3.1977 
lukien 3 %:lla pyoristettyn~ rahalain voimaan saattamises
ta annetun lain (277/62) mukaisesti t~ysiin markkoihin. Mui
ta sairaalalisia ja sairaalalisi~ vastaavia palkkioita ko
rotetaan samasta ajankohdasta lukien vastaavasti 3 %:lla. 

4 §. 

Tulopoliittisen virkamiehen suosituksessa 9.3.1977 alakoh
taisten erityiskysymysten j~jestamiseksi varatusta raha
m!~rast§ k§ytet~an sopimusosapuolten erikseen sopimalla ta- I 

l 
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va11a 1.10.1977 menness~ 22 mi1joonaa markkaa. 

5 §. 

Virkamiesten pa1ve1ussuhteen ehdoista on samanaikaisesti 
t~~n sopimuksen kanssa tehty seuraavat virkaehtosopimuk

set: 

Va1tion y1einen virkaehtosopimus (1iite 2.1.) 

Ty6aikasopimus (1iite 2.2.) 
Virkaehtosopimus rajavartio1aitoksen virkamiesten ty6-
ajasta (1iite 2.3.) ja siihen 1iittyv~ p6yt~kirja (1ii

te 2~3.1.) 
Virkaehtosopimus puo1ustusvoimien virkamiesten tyBajas
ta (1iite 2.4.) ja siihen 1iittyva pByt~kirja (1iite 

2.4.1.) 
Virkaehtosopimus ta1onmiesten ty5ajasta (1iite 2.5.) ja 

a11ekirjoittamisp5yt~kirja (1iite 2.5.1.) 
Virkaehtosopimus virastovirkamiesten tyoajasta (1iite 2.6.) 

Virkaehtosopimus va1tion virkamiesten matkakustannus-
ten korvaamisesta (1iite 2.7.) 
Virkaehtosopimus va1tion virkamiesten u1komai11a tehty
jen virkamatkoj~n matkakustannusten korvaamisesta (1ii
te 2.8.) 
Virkaehtosopimus va1tion virkamiesten muuttokustannus
ten korvaamisesta (1iite 2.9.) 
Virkaehtosopimus va1tion virkamiehi11e suoritettavasta 
syrj~seutu1is~sta (1iite 2.10.) 
Virkaehtosopimus va1tion virkamiesten suojavaatetuk
sesta (1iite 2.11.) 
Posti- ja 1ennatin1aitoksen ti1ap~isi~ toimihenki1Bit~, 
satunnaisia apu1aisia ja 1iikenneoppi1aita koskeva vir

kaehtosopimus (liite 2.12.) 
Virkaehtosopimus posti- ja 1enn~tin1aitoksen postiase
manhoitajien, postinjakajien ja puhe1inaseman hoitajien 
pa1ve1ussuhteen ehtojen tarkistamisesta (1iite 2.13.) 
ja a11ekirjoittamispByt~kirja (1iite 2.13.1. 
Rajavartijoiden pa1ve1ussuhteen ehtoja koskeva virkaeh
tosopimus (1iite 2.14.) 
V~rv~ttyjen pa1ve1ussuhteen ehtoja koskeva virkaehtoso
pimus (1iite 2.15.) 
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Sopimus valtion virkamiesten tyOmarkkinakoulutuksesta 
(liite 2.16.) 
Valtion virkamiesten luottamusmiessopimus (liite 2.17.) 
Valtion virkamiesten ik~lisasopimus (liite 2.18.) 
POyt~kirja (virkaehtosopimus) merenkulkulaitoksen er~i
den virkamiesten palvelussuhteen ehtojen tarkistamises
ta (liite 2.19.). 

Opetusalan (C-palkkaustaulukot) virkojen ja toimien ja 
ylim~~r~isten toimien palkkausluokkien sijoittelua sek~ 
muistutuksia ja lis~palkkioita on tarkistettu liitteen 

3 mukaisesti . 1.8.197I lukien. 

6 §. 

Sen mukaisesti ja siihen viitaten mit~ tulopoliittisen vir

kamiehen suosituksessa 9.3.1977 on m~~itelty apsiokehitys
takuusta vuonna 1978, voidaan virkamiespalkkauksissa ylei-

-
sesti ja erityisesti ilmenevien v~~ristymien oikaisemisek-
si n~it~ palkkauksia tarkistaa sopimusosapuolten erikseen 
sopimalla tavalla siten, ·ett~ siit~ johtuva kokonaiskustan
nusvaikutus laskettuna peruspalkkojen ja vuosipalkkioiden 
sek~ niit~ vastaavien palkkojen ja palkkioiden yhteism~~-

- r~st~, on ensimm~isell~ sopimuskauden osalla enint~~n 
110 milj. markkaa. 

Toinen kausi 

7 §. 

Virkamiesten peruspalkkoja, vuosipalkkioita, kalliinpaikan
lisi~ ja asteikon mukaisia sopimuspalkkoja tarkistetaan 

1 . p~iv~s~~ maaliskuuta 1978 lukien 60 markalla kuukaudes
sa sek~ lis~ksi puolella prosentilla, kuitenkin v~hint~~n 

3 prosentilla, sek~ 1 p~iv~st~ lokakuuta 1978 lukien 2,5 
prosentilla. 

8 §. 

Yhdenmukaisesti edell~ 7 §:ss~ tarkoitettujen tarkistusten 
kanssa tarkistetaan virkamiehiin verrattavien valtioon pa~
toiffiisessa virkasuhteessa tai siihen verrattavassa julkis
oikeudellisessa palvelussuhteessa olevien henkil5iden pal
kat ~ai palkkiot, jollei erikseen toisin sovita, sek~ ik~
lis~t ja kalliinpaikanlisat sek~ sellaiset palkanlisat ja 
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lis!pa1kkiot, jotka m~~r~ytyv~t suhteessa varsinaiseen 
palkkaukseen. 

9 §. 

Sen mukaisesti ja siihen viitaten mit~ tulopoliittisen vir
kamiehen suosituksessa 9.3.1977 on m~!lritelty ansiokehitys
takuusta vuonna 1979 voidaan virkamiespalkkauksissa yleises
ti ja erityisesti ilmenevien v~~istymien oikaisemiseksi 
nait! pa1kkauksia tarkistaa sopimusosapuolten erikseen so
pima11a tavalla siten, etta siit! johtuva kokonaiskustan
nusvaikutus laskettuna peruspalkkojen ja vuoRipalkkioiden 
sek! niit~ vastaavien palkkojen ja palkkioiden yhteisma~
r!sta on toisella sopimuskauden osa1la enint~~n 130 milj. 
markkaa. 

10 §. 

Tulopoliittisen virkamiehen suosituksen mukaisesti asian
omaiset keskusjarjest6t, joksi luetaan my5s valtion ty6-
markkinalaitos, kckoontuvat tammikuussa 1978 selvittam~an 
sopimuskauden taloudellista ja ty6markkinakehitysta ja, 
mik!li taloudellisessa tilanteessa on tapahtunut tai il
meisesti on tapahturnassa sel1ainen k!Anne, jonka johdosta 
sopimuskauden ta1ous- ja tyOmarkkinakehitys on olennaises
ti muuttunut tai muuttumassa, p~!ttam~n edell! tarkoite
tun suosituksen perusteella nyt tehtyihin sopimuksiin rnah
dollisesti tarvittavista muutoksista. Samoin menetell1Hin, 
jos Suomen markan ulkoista arvoa sopimuskauden aikana olen
naisesti _muutetaan. Muutokset toteutetaan s~!detyss~ j~
jestyksessa virkaehtosopimuksin. 

Jos edell~ tarkoitetuissa neuvotteluissa ei ole 20.1.1978 
menness~ tai markan arvon muuttumisesta johtuneissa neuvot-

1 
teluissa kuukauden kuluessa neuvottelujen aloittamisesta 
sovittu toimenpiteist~, voidaan sen mukaan kuin tulopoliit
tisen virkamiehen 9.3.1977 tekern~ss~ suosituksessa on mai
nittu virkaehtosopimukset irtisanoa yhden kuukauden irti
sanomisaikaa noudattaen. 
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Erityiset m~~r~ykset 

ll §. 

Muita kuin ede11~ mainittuja virkamiesten palve1ussuhteen 
ehtojen tarkistuksia ei suoriteta t~an sopimuskauden voi
massaoloaikana. Valtiovarainministeri6 voi kuitenkin ty~n
antajan ominaisuudessa va1tion tu1o- ja ·menoarvion rajoissa 
erityisist~ syist~ suorittaa tarkistuksia. 

12 §. 

T!m~n sopimuksen mukaan 1 p~iv~st~ maa1iskuuta 1977 tarkis
tetut pa1kat ja pa1kkiot maksetaan 1 p~iv~st~ toukokuuta 

1977 lukien ja 1.3.1977 - 30.4.1977 v~liselt~ ajalta joh
tuvat takautuvat korotukset 1 p~iv~~n syyskuuta 1977 men
ness~. Muusta ajankohdasta tarkistetut palkat ja palkkiot 
maksetaan tarkistusajankohdasta lukien, jollei erikseen 
toisin sovita. 

13 §. 

TaM~ sopimus on voimassa 1 p~iv~st~ maaliskuuta 1977 lukien 
he1mikuun 28 p~iv~~n 1979 saakka, jo11ei 10 §:st~ muuta 
johdu. 

14 §. 

T~h~n sopimukseen sidottu ei saa sopimuksen voimassaoloai
kana ryhty~ ty~taistelutoimenpiteisiin sopimuksen p~tevyy
desta, voimassaolosta tai oikeasta sis~ll~st~ taikk~ sopi
mukseen perustuvasta vaatimuksesta syntyneen riidan rat
kaisemiseksi tai uuden sopimuksen aikaansaamiseksi. 

LisAksi asianomaiset virkaehtosopimukseen sidotut keskus
j!rjest~t ovat velvolliset huo1ehtimaan, ett~ niiden alai
set yhdistykset ja virkamiehet, joita sopimus koskee, ei
v~t riko edellisess~ momentissa tarkoitettua tyBrauhavel
voitetta eiv~tk~ sopimuksen m~~r~yksi~. TaM~ virkamiesyh
distykse11e kuu1uva velvo11isuus sis~1t~~ myBs sen, ettei 

) 
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yhdistys saa tukea tai · avust.aa kiellettyll ty(5taistelutoi
menpidettll eikll muullakaan tavalla my6tllvaikuttaa sellai
siin t _oimenpiteisiin, vaan on velvollinen pyrkimlllln nii
den lopettamiseen. 

Helaingissll 14 pllivllnll maaliskuuta 1977. 

VALTIOVARAINMINISTERI~N PUOLESTA: 

AKAVA RY:N PUOLESTA: 

JU~ TYOALOJEN AMMATTIJ~RJESTO JTA RY:N PUOLESTA: 

0
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;;;=--__, ~~ 1~~ 
TVK:N VIRKAMIESJ~RJEST~T TVK-V RY:N 

~ :\1~ ') / 

PUOLESTK: 

//.~'/. ;;-\./. . L 
(./ 
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p A L K K A U S T A U L U K 0 T 1. 3. 1977-28. 2 . 1978 LUte 1.1. 

Y-, B- JA S-PALKKAUSLUOKAT 

TAULUKKO 1 

V-PALKKAUSLUOKK IEN PERUSPALKAT JA VUOSI
PALKKIOT, MK 

PALKKAUS
LUOKKA 

PERUSPALKKA TAl VIJOS IPALKKIO 

v 1 . .. .. ... . .. . .. . 
v 2 .... . .... . .... . 
v 3 . .. .. ... . . .... . 
v 4 . .... . . . ... . . . . 
v 5 .. . ......... . . . 

v 6 
v 7 
v 8 
v 9 
v 10 

v 11 
v 12 
v 13 
v 14 
v 15 

v 16 . . . . .. . ... . . .. . 
v 17 ... . ... . . ..... . 
v 18 .. .. . ... . . . .. . . 
v 19 .. .. . .. .. .... . . 
v 20 ... . . .... . .. .. . 

v 21 .. .. .......... . 
v 22 . .. . . . .. .. ... .. 
v 23 ... .. ... , .... .. 
v 24 ..... . · . . . . . . . . . 
v 25 ..... .. . ...... . 

v 26 

VUODESSA 
18 300 
18 300 
18 300 
18 720 
19 152 

19 596 
20 100 
20 652 
21 120 
21 600 

22 140 
22 752 
23 364 
24 000 
24 708 

25 488 
26 232 
27 168 
28 176 
29 208 

30 396 
31 740 
33 180 
34 800 
36 576 

38 520 

TAULUKKO 2 

KUUKAUDESSA 
1 5 25 
1 525 
1 525 
1 560 
1 5'>6 

1 633 
1 675 
1 721 
1 760 
l 800 

1 845 
1 896 
1 947 
2 000 
2 059 

2 124 
2 186 
2 264 
2 348 
2 43 4 

2 533 
2 645 
2 765 
2900 
3 048 

3 210 

B-PALKKAUSLUOKK IEN PERUSPALKAT JA VUOSI
PALKKIOT. MK 

PALKI~AUS
LIJOKKA 

PERUSPALKKA TAl 

B 1 .............. . 
B 2 .... .. ... .. .. .. 
B 3 ............. .. 
B 4 .............. . 
B 5 .. . .......... .. 

B 6 : 

B 7 .. 
B 8 
B 9 

VUODESSA 
53 016 
55 524 
58 980 
63 132 
68 208 

74 196 
81 024 
ee 800 
97 308 

VUOSIPALKKIO 
KUUKAUDESSA 

4 418 
4 627 
4 915 
5 261 
5 684 

6 183 
6 752 
7 400 
8 109 
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TAULUKI<O 3 

SOPIHUSPALKKALUOKKIEN SOPIMUSPALKAT, MK 

SOPIMUSPALKKA
LUOKKA 
s 1 .............. . 
s 2 .............. . 
s 3 ............. .. 
s 4 ............. .. 
s 5 .............. . 

s 6 • •• •••••• 0 •• 0. 

s 7 • 0 ••••••••••••• 

s 8 • 0 •••••••••••• 

s 9 ... • • • 0 0 0 .... 0 • • 

s 10 •••••••• 0 •••••• 

s 11 •• 0 •• 0 ••••••••• 

s 12 . . . . ••••• 0 •• 0 •• 

s 13 • 0. 0 •• . . . . . . . 
s 14 .. . ... . . . . . . . 
s 15 . . ••• 0 •• 0. 0 •••• 

s 16 0 ••••• 0 ... . ..... 

s 17 ... . . . . . . . . . . . . 
s 18 .. . . . . . . . 0. ·,· .. 
s 19 ••••••• 0 •• 0 •••• 

s 20 • 0 •••• 0 •• • • ••• 

s 21 .. • • 0 • ••••••• 

SOPIMUSPALKKA 
VUODESSA KUUKAUDESSA 

27 216 2 268 
28 440 2 370 
29 820 2 485 
31 332 2 611 
32 964 2 747 

34 776 2 898 
36 720 3 060 
39 000 3 250 
41 580 3 465 
44 424 3 702 

47 664 3 972 
51 084 4 257 
53 016 4 418 
55 524 4 627 
58 980 4 915 

63 132 5 261 
68 208 5 684 
74 196 6 183 
81 024 6 752 
88 800 7 400 

97 308 8 109 

Liite 1.2. 
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Liite l. 3. 
Taulukko 14. 

C-PALKKAUSLUOKKIEN PERUSPAL:KAT JA VUOSIPALKKIOT, MK 
PALKKAUS-
LUOKKA VUODESSA KUUKAUDESSA 

c 1 .. .. ... .... . 0 • • 19 068 1 589 
c 2 0 0 .. . . .... . 0 . 0 0 19 224 1 602 
c 3 • 0 . ..... . . 0 •• • 19 356 1 613 
c 4 0 0 0 • •• •• 0 • •• • 0 19 404 1 617 
c 5 0 . • 0. 0 ••• ••• 0 . 19 572 l 631 

c 6 •• • 0 •••• •• 0 . 0 .. 19 740 1 645 
c 7 . . . .. . . . . . . .... 19 908 1 659 
c 8 • 0 . 0 •• " •• • • •• 20 112 1 676 
c 9 . . .... • 0 ••• 20 3~0 1 695 
c 10 • •• 0 • ••••••• 20 5 3 2 1 711 

c 11 0 0 • ••• • 0 0 • • • • • 20 772 1 731 
c 12 ... 0 ••• • • • • 0. 20 9E:S l 749 
c 13 0 0 0 0 0 • • 0 0. 0 • • 21 192 1 7~06 
c 14 0 0 • 0 ••• • 0 0 . 0 0 21 420 1 785 
c 15 0 . 0 • 0 •• • ••• • 21 612 1 801 

c 16 0 0 • 0 • ••• ••• 21 864 1 822 
c 17 0 0 •• ••• • • •• 0 0 • • 22 092 1 841 
c 18 0 •• • •• 0 0 0 22 39 2 1 866 
c 19 0 0 0 • • ••• 0 •• ••• 22 668 1 889 
c 20 0 0 o o o o o .. o o I 0 o 22 956 1 913 

c 21 . .... .. . .. .. .. 0 23 232 1 936 
c 22 0 0 .. ....... . .. 23 532 1 901 
c 23 •• • 0 . 0 0 .. . .. ... 23 880 1 990 
c 24 0 ~ • • • • 0 0 0 • 0 • • • 24 252 2 021 
c 25 0 0 •• • 0 • • ••• 0 . 24 612 2 051 

c 26 • 0 ••• • •• •• • 24 996 2 083 
c 27 •• •• • 0 ••• • 25 380 2 115 
c 28 •••• , 0 ' •• •• ••• • 25 836 2 153 
c 29 0 0 • • • • 0 • • ••• • • 26 292 2 191 
c 30 0 0 • • • 0 0 0 0 0 • • •• 26 796 2 233 

C ·31 0 0 0 0 0 0 .... .. .. . 27 300 2 275 
c 32 0 0 0 • •• 0 • •••• • 27 852 2 321 
c 33 0 0 • 0 . 0 0 • • •• 0 . 28 344 2 362 

·S 34 • • 0 • • • • • • • • • • 0 28 944 2 412 
c 35 0 0 0 0 0. 0. 0 • • •• • 29 484 2 457 

c 36 0 0 • • • 0 •••••• 30 14 4 :! 512 
c 37 0 0 0 0 0 . . .... .. . 30 840 2 570 
c 38 . . . . • • • • • • • 0 0 0 31 5~o0 2 .630 
c 39 • 0 .......... . 0 32 292 2 60t 
c 40 0 0 • •• •• 0 0 • • 0 0 33 060 2 75'5 

c 41 ••• •• 0 • •••••• 0 33 888 2 824 
c 42 ••• 0 • •••••• • •• 34 680 2 890 
c 43 0 0 •• • • ••• 0 • • • 35 616 2 968 
c 44 0 . 0 ••••• 0 0 • • •• 36 540 3 045 
c 45 •••• •••••• 0 0 •• 37 512 3 126 

c 46 •• • • 0 . 0 0 . 0 • ••• 38 496 3 208 
c 47 0 0 • 0 • • 0 0 ....... 39 504 3 292 



PALKKAUS
LUOKKA 

c 48 ...••....••••• 
c 49 ...••......••• 
c 50 ............. . 
c 51 .............• 
c 52 .......•...... 

cs3 
c 54 
c 55 
c 56 
c 57 

c 58 
c 59 
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VUODESSA 

55 020 
5i!> 328 
57 636 
59 460 
61 236 

63 408 
65 544 
68 148 
70 872 
73 944 

77 112 
80 340 

KUUKAUDESSA 

4 585 
4 694 
4 803 
4 955 
5 103 

5 284 
5 462 
5 679 
5 906 
6 162 

6 426 
6 695 

Liite 1.11. 
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LlrTE 2.~. 

2. Va1tion y1einen virkaehtosopimus 

Va1tiovarainministeri~ sek~ toisaa1ta va1tion virkamiehi~ 

edustavien virkamiesyhdistysten keskusj~rjest~t Akava ry, 

Ju1kisten ty~a1ojen ammattij~rjesto JTA ry sek~ TVK:n 

Virkamiesj~rjestot TVK-V ry ovat 6 p~iv~n~ marraskuuta 

1970 annetun va1tion virkaehtosopimus1ain (664/70) 2 §:n 

noja11a tehneet seuraavan va1tion virkamiesten pa1ve1ussuhteen 

ehtoja koskevan virkaehtosopimuksen: 

Y1eist~ 

1 §. 

Virkamiesten pa1ve1ussuhteen ehtoihin n~hden noudatetaan, 

mit~ niista on sa~detty tai maaratty taikka va1tion virkaehto

sopimus1ain noja11a sovittu, jo11ei ja1jempan~ toisin sovita. 

Varsinainen pa1kkaus 

2 §. 

Vakinaiset virat ja toimet sek~ y1im~~raiset toimet kuu1uvat 

V-, B-, tai C-pa1kkaus1uokkiin tahi S-sopimuspa1kka1uokkiin 

sen mukaan kuin niista on s~adetty, ma~r~tty tai sovittu. 

3 §. 

Varsinaisena pa1kkauksena suoritetaan V-, B- ja C-pa1kkaus-

1uokkaan kuu1uvassa vakinaisessa virassa tai toimessa perus

pa1kkaa seka y1ima~r~isessa toimessa vuosipa1kkiota ja taman 

1isaksi V- tai C 1-47 pa1kkaus1uokkaan kuu1uvassa vakinaisesse 

virassa tai toimessa seka y~imaaraisessa toimessa ika1isaa. 

S-sopirnuspa1kka1uokkaan kuu1uvassa virassa tai toirnessa 

suoritetaan sopimuspa1kkaa. 
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Edellli. 2 §: ssa tarkoi tett-uj en V-, ·B- j a C-palkkausluokis sa 

suoritettavien peruspalkkojen ja vuosipalkkioiden, S-sopimus
palkkaluokissa suoritettavien sopimuspalkkojen sekli. ikli.lisien 
markkam1i.1i.r1i.t ovat liitteessli.. Ikli.lisien lasku- ja muista 
suoritusperusteista on sovittu erikseen. 

Palkkauksen suorittamisesta sopimuspalkkaiselle virkamiehelle 

sopimuspalkkataulukosta poiketen on voimassa mita siita on 

sali.detty. 

4 §'. 

Tilapli.iselle toimihenkiltllle suoritettavasta palkki~sta sekli. 

muille kuin edella mainituille virkamiehille suoritettavasta 
palkasta tai palkkiosta on voimassa, mitli. siita on saadetty 

tai mli.li.ratty tahi erikseen sovittu, jollei jaljempli.na toisin 

sovita. 

Yleiset lisli.t 

5 §. 

Vakinaisessa virassa tai toimessa sekli. ylimli.araisessa toimessa 

suoritetaan toimipaikan sijainnin mukaan kalliinpaikanlis1i.1i., 
jonka suuruus on I kalleusryhmassa 9 prosenttia, II kalleus
ryhmli.ssa 6 prosenttia ja III kalleusryhmassa 3 prosenttia 
asianomaisen virkaan tai toimeen kuuluvasta peruspalkasta 
tahi taulukonmukaisesta sopimuspalkasta taikka vuosipalkkiosta. 

Kalliinpaikanlisien markkama1i.r1i.t ovat liitteessa. 

Jos toimipaikka kasittali. mali.rli.tyn piirin, mllraytyy kalliin

paikanlisa sen paikkakunnan mukaan, jossa viran tai toimen 

haltija tahi ylimaarainen toimenhaltija vakinaisesti asuu. 

Jollei hln asu toimipiirissli.ln, suoritetaan hanelle kalliin
paikanlisaa alimman kalleusryhmli.n mukaan ellei hanen oikeutensa 

vaikinaisesti asua toimipiirinsli. ulkopuolella perustu tatli. 
koskevaan mli.araykseen tai lupaan. Kalliinpaikanlisl mli.araytyy 
talloin sen paikkakunnan mukaan, jossa virkamies mli.arli.yksen 

tai luvan perusteella asuu. 
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Milloin viran tai toimen haltija tahi y1im~~r~inen toimenha1tija 

muuttaa asumaan paikkakunna1ta toise1le, suoritetaan kalliin

paikan1isa sen paikkakunnan mukaan, jossa h~n asui kuukauden 

ensimm~isen~ paiv~a. 

Jos sama henkil5 hoitaa kahta virkaa tai tointa tahi y1im~~raist~ 

tointa, suoritetaan ka11iinpaikan1is~~ ainoastaan korkeampi

pa1kkaisesta virasta tai toimesta tahi ylim~~r~isest~ toimesta. 

Toimipaikkojen jaosta ka11eusryhmiin noudatetaan ku1loinkin 

voimassa o1evaa kuntien y1eist~ ka11eus1uokitusta. 

6 §. 

Virkamiehe11e toimipaikan sijainnin perusteella suoritettavasta 

syrj~seutu1is~st~ on voimassa, mita siita on erikseen sovittu. 

Vuosi1oma1is~ ja lomaraha 

7 §. 

Virkamies, jonka vuosi1oma ma~r~ytyy va1tion virkamiesten 

vuosi1omasta 31 paivana e1okuuta 1973 annetun asetuksen (692/73) 

perustee11a tai johon sanottua asetusta kaytann5ss~ muutoin 

sove11etaan, on oikeutettu saamaan vuosi1omansa ajalta varsinaisen 

palkkauksensa, huomioon ottaen myos pa1kkaus1uokitte1un yhteydess~ 

ns. muistutusten muodossa toteutetut pa1kkaus1uokkien korotukset 

ja a1ennukset. T~man lis~ksi virkamiehen vuosi1omapalkkaa 

laskettaessa otetaan huomioon seuraavat lis~palkkiot ja ~~t: 

1) Se1laiset lis~pa1kkiot ja palkan1isat, jotka maksetaan 

saann5llisesti toistuvina tietyn ma~raisina kuukausittaisina 

erina. Mainitut pa1kkauksen er~t suoritetaan niiden tavanmu

kaisina maksup~ivin~. 

2) Ede11isen~ lomanma~raytymisvuonna maksetuista alla mainituista 

lisapalkkioista ja pa1kan1isist~ 1/300 kutakin em. asetuksen 

mukaan 1omavuonna tu1evaa vuosi1omapaivaa kohden, jo1loin 

vuosi1omapaiviksi lasketaan myos ta1vilomapitennyksesta 

johtuvat paiv~t: 
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aattop~iv~nlis~ 

autonkuljettajan tehopalkkio 

autonkuljettajan yksinajopalkkio 

h~lytysraha 

iltaty~lis~ 

kansip~~llyst~n toimirahasta 
palkkauksellinen osuus 

lauantaityokorvaus 

linnakerahan palkkauksellinen osuus 

luotsikutterinhoitajan toimiraha 

luotsin osuus luotsimaksusta 

nosturihenkil~kunnan ja satamavalvojan toimiraha 

osoitteettomien sanomalehtien jakelupalkkio 

rajavartiolaitoksen toimirahasta palkkauksellinen osuus 

ryhm~ristisiteiden jakelupalkkio 

sotaharjoituslis~ 

sunnuntaity~korvaus 

s~~st~palkkio 

toimistoapulaisen palkkio rinnakkaisluokilta 

vahtimestarin palkkio rinnakkaisluokilta 
varallaolokorvaus (TAL 8 §) 

vapaamuotoinen varallaolokorvaus 

VR:n ty~nopetuspalkkiot 

VR:n virantoimitusrahat matkarahaa lukuunottamatta 

y~hoitolis~ 

yoraha 

y~tyolis~ 

Jos virkamiehelle on suoritettu useampia edell~ mainituista 

lisist~, voidaan t~ss~ mainittu vuosilomapalkan osa (vuosi

lomalis~), laskea niiden yhteism~~r~st~. 

Vuosilomalis~ suoritetaan lomavuonna kes~-hein~kuun aikana 

taikka jos vfrkamies eroaa lomavuonna ennen kes~kuun 1 p~iv~~. 

virkasuhteen p~~ttyess~. Mahdollisilta talvilomapitennys

p~ivilt~ vuosilomalis~ suoritetaan loka-marraskuussa. 

Kuolintapauksen sattuessa vuosiolmalis~ suoritetaan myos 

kuolinpes~lle. 
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Vuosilomalis~~ ei kuitenkaan suoriteta, mik~li se on 

suuruudeltaan enint~~n 5 markkaa. 

Vuosilomalis~ suoritetaan edell~ mainituin perustein 

my~s rajavartiolaitoksen rajavart~ofile ja puolustus

~aitoksen v~rv~tyille. 

8 §. 

Virkamiehelle, jonka vuosiloma m~~r~ytyy valtion virka

miesten vuosilomasta 31 p~iv~n~ elokuuta 1973 annetun 

asetuksen (692/73) perusteella tai johon sanottua asetusta 

k~yt~nn~ss~ muutoin sovelletaan, suoritetaan lomaraha 

seuraavasti: 

1) Lomaraha suoritetaan niin monelta lomap~iv~lt~ kuin 

virkamiehell~ on edell~ mainitun asetuksen mukaan oikeus 

vuosilornaan lomavuonna edellisen lomanm~~r~ytymisvuoden 

perusteella. Virkarniehi~ koskevan vuosiloma-asetuksen 

mukaiseen lomaan rinnastetaan ty~suhteesta virkasuhteeseen 

siirretty lorna tai loman osa. Lomarahan suuruus on 50 % 
virkamiehen vuosiloman jokaisen lomap~iv~n varsinaisesta 

palkkauksesta. Vuosilornap~iviksi ei kuitenkaan lasketa 

talvilomapitennyksest~ johtuvia p~ivi~. 

Jos virkamies saavuttaa ennen lomavuoden loppua oikeuden 

vuosiloma-asetuksen 2 §:n 3 momentin mukaiseen pitemp~~n 

lomaan, h~nell~ on oikeus lomarahaan my~s n~iden p~ivien 

osalta. 

2) Edellisest~ kohdasta poiketen sellaiselle virkamiehelle, 

joka siirtyy el~kkeelle tai pysyv~lle ty~kyvytt5myysel~k

keelle, l~htee suorittamaan asevelvollisuuttaan tai siirtyy 

suomalaisen valvontajoukon tahi pohjoismaisen instituutin 

palvelukseen taikka palvelukseen Yhdistyneiss~ Kansakunnissa, 

sen erityisj~rjest5iss~ tai muussa sellaisessa hallitusten 

v~lisess& kansainv~lisess~ j&rjest5ss~ tai yhteisty5elimess~. 

johon Suomi on virallisesti liittynyt tahi sellaisessa 

kansainv~lisess~ kehitysyhteisty5teht~v~ss~. jossa Suomi 

on mukana, suoritetaan lomaraha kaikkia niit~ lomap~ivi~ 
' 

vastaavalta osalta, joihin h~n on saavuttanut oikeuden 
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ero- tai Biirtym~hetkeen menness~ ja joilta h~n ei ole 

saanut lomaa ja lomarahaa. Vuosilomap~iviksi ei kuitenkaan 

lasketa talvilomapitennyksest~ johtuvia p~ivi~. 

3) Virkamiehen lomap~iv~n palkka lasketaan vuosipalkasta 

siten, etta vuosiperuspalkan tai vuosipalkkion, huomioon 

ottaen my5s palkkausluokittelun yhteydessa ns. muistutusten 

muodossa toteutetut palkkausluokkien korotukset ja ~ennukset, 

ik~lisien, B-, S- ja C48-59 palkkausluokkiin kuuluvien markka

m~~raisten m~ar~vuosikorotusten, kalliinpaikanlisien, syrja

s~utulisien, konekirjoittajien nopeuslisien ja VR:n ns. 

v~lirahojen summa jaetaan luvulla 300. 

Vuosipalkka lasketaan p~~s~~nt5isesti sen viran, toimen 

tai tehtavan palkan mukaan, jossa virkamies on kesakuun 

viimeisena paivana. My5s 1 kohdan 2 momentissa mainituissa 

tapauksissa lomaraha lasketaan mainitun ajankohdan mukai

sesti lasketusta vuosipalkasta. 

Kohdassa 2 mainituissa tapauksissa vuosipalkka lasketaan 

ero- tai siirtym~hetken viran, toimen tai tehtavan palkan 

mukaan. 

Vuosipalkkaa laskettaessa ei v~hennyksen~ oteta huomioon 

sairaudesta yms. seikoista johtuvia palkanpidatyksi~. 

4) Lomara~a suoritetaan virkamiehelle, joka on valtion 

palveluksessa lomavuoden kesakuun viimeisena paiv~n~. 

Lomaraha suoritetaan my5s sellaiselle henkil5lle, joka 

on lomavuonna siirtynyt valtiolla ty5sopimussuhteeseen, 

jos han lomavuoden kesakuun viimeisena p~iv~n~ on edelleen 

ollut valtion palveluksessa tyB- tai virkasuhteessa. 

Lomaraha suoritetaan ja m~araytyy 1 ja 3 kohdan mukaisesti 

my5s siin~ tapauksessa, ett~ virkamies on virkavapaana 

kesakuun viimeisen~ p~iv~na. T~~ koskee myBs sellaista 

virkavapautta, jonka ajalta virkamiehella ei ole oikeutta 

vuosilomaan. 

2 127702905J-65 
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Vaatirnus palveluksessa olernisesta kes~uun viirneisen§ 
p~iv~n~ ei koske kohdassa 2 rnainittuja tapauksia. 

5) Lornaraha rnaksetaan hein§kuussa. Kohdassa 2 mainituissa 
tapauksissa lomaraha maksetaan ero- tai siirtyrn~hetkell§. 

Lornaraha suoritetaan edell§ rnainituin perustein myOs 

- rajavartiolaitoksen rajavartijoille, ja 
- puolustuslaitoksen v§rv~tyille; sek~ 

- kihlakunnantuomareille niiss~ tuorniokunnissa, joissa 

perit§~n lunastuksia ja toirnituspalkkioita, ja 
- valtion yliopistojen ja korkeakoulujen sek~ rnuiden 

valtion oppilaitosten p~§toirniselle opetushenkilOkunnalle, 

kahden viirnemainitun ryhm~n osalta kuitenkin niin, ett§ 
lomaraha maksetaan niin monelta lomap~iv§lt~ kuin kyseiset 

virkamiehet saisivat vuosilomaa, jos heid~n lomansa m&~r~ytyisi 

valtion virkamiesten vuosilomasta annetun asetuksen perusteella. 

Muut palkanlis~t ja lis~palkkiot 

9 §. 

Muista palkanlisist~ ja lis~palkkioista on voimassa, mit§ 

niist~ on s§~detty tai m~§r~tty ~ahi erikseen sovittu. 

10-22 § entiset. 

Palkanmaksu 

23 §. 

Vakinaiseen virkaan tai toimeen nimitetyn oikeus varsinaiseen 

palkkaukseen ja yleisiin lisiin alkaa kuukauden alusta, jos 

h~n silloin ryhtyy virkaansa tai tointansa hoitamaan, ja 

rnuussa tapauksessa virkansa tai toimensa hoitamiseen 
ryhtyrnist& seuraavan kuukauden alusta. Muu palkkaus lasketaan 
siit~ p~iv~st~, josta lukien se on h~nelle myOnnetty siihen 

p~iv~&n, jolloin h~nen palvelussuhteensa p~~ttyy tai h§nelle 
myOnnetty etuus muutoin lakkaa. Palvelussuhteen lakkaaminen 
kuukauden aikana ei vaikuta vakinaisen viran tai toirnen 
haltijan eik§ h&nen oikeudenomistajansa oikeuteen sen kuu

kauden varsinaiseen palkkaan ja yleisiin lisiin. 
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Muun kuin 1 momentissa tarkoitetun virkamiehen palkkaus 
lasketaan siit! p!iv&st!, jolloin h~n ryhtyy tointansa 
tai teht~v~~ns~ hoitamaan taikka mist~ lukien h!nen ty~ss! 
ollessaan h~nelle on myonnetty tietty etuus, siihen p!iv~~n. 
jolloin h~nen toimensa tai teht!v!ns! hoitaminen p~~ttyy 
taikka h!nelle myonnetty etuus muutoin lakkaa. Jos ylim~~
rAisen toimenbaltijan palvelussuhde p!Attyy kuukauden 

aikana sen takia, etta h~n eroamisikA~n tulleena eroaa 
toimestaan tai ettA h~n ruumiinvian tahi sielunvoimien 
vuoksi on k~ynyt pysyv~sti kykenem~ttom~ksi tointansa 
hoitamaan taikka etta h~n kuolee, suoritetaan h!nelle tai 
hAnen oikeudenomistajilleen h~nen varsinainen palkkauksensa 
ja yleiset lis~t koko sanotulta kalenterikuukaudelta. 

24 §. 

'Vakinaisen viran tai toimen haltijan varsinainen palkkaus 
ja yleiset lisAt suoritetaan kalenterikuukausittain etukAteen 
kuukauden ensimm~isena arkipAivAnA. Sarna koskee vakinaisen 
viran tai toimen haltijaa, joka saatuaan virastaan tai 
toimestaan virkavapautta, m~arAtagn hoitamaan ylimAar~ista 
tointa. Mik~li kuukauden ensimmainen arkipaivA on arki
lauantai, voidaan edell& mainittu palkkaus suorittaa toisena 
arkip!iv~na. 

Vakinaisen viran tai toimen haltijan muu palkkaus suoritetaan 
kalenterikuukausittain jAlkikateen seuraavan kuukauden ensim
maisenA arkipaivana tai ty~jakson tai palvelussuhteen paattyess~. 
jollei erikseen ole toisin sAAdetty, mAAratty tai sovittu. 

Jos kuukauden ensimmainen arkipaiva on arkilauantai, suoritetaar. 
palkkaus seuraavana arkip&iv&nA. 

Muiden virkamiesten palkkaus suoritetaan kuukausittain 
jalkikateen kuukauden viimeisena arkipaiv&na tai tyojakson 

tai palvelussuhteen pa&ttyessa, ' jollei erikseen ole toisin 
saadetty, maaratty tai sovittu. Jos kuukauden viimeinen 
arkipaivA on arkilauantai, suoritetaan palkkaus edellisen! 
arkipAivanA. 
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Sellaiset lis~palkkiot ja palkanlis~t, jotka rnaksetaan 

s~~nn~llisesti toistuvina tietyn rn~~r~isin~ kuukausittaisina 

erin~, suoritetaan j~lkik~teen kuukauden viirneisen~ arki

paiv~n~. Muut lis~palkkiot ja palkanlis~t suoritetaan mahdol

lisirnman nopeasti sen j~lkeen kun niit~ koskeva laskentakausi 

on p~~ttynyt, kuitenkin viirneist~~n laskentakautta seuraavan 

kalenterikuukauden loppuun rnenness~. 

Virkamiehelle palvelusajan pituuden perusteella suoritettava 

rna~r~vuosikorotus, joko palkkausluokkien v~lin suuruinen tai 

rnarkkarn~~r~inen, rnaksetaan sit~ kuukautta, jolloin edellytetyt 

palvelusvuodet ovat t&yttyneet, seuraavan kuukauden alusta. 

Palkkauksen suorittarnisesta er~iss~ tapauksissa muuna kuin 

1-4 rnornentissa rn~~r~ttyn~ aikana on voimassa, mit~ siit~ on 

s~~detty tai rn~~r~tty tahi erikseen sovittu. 

25 §. 

Jos virkarniehen varsinainen palkkaus ja yleiset lis~t on 

laskettava kuukauden osalta, lasketaan kalenterikuukaudesta 

riippurnatta jokaista p~iv~~ kohti 1/365 osa sanotusta 

palkkauksesta vuodessa. 

Mit~ 1 mornentissa on m~~r~tty, koskee soveltuvin osin my5s 

rnuuta palkkausta. 

Muut palkkausta koskevat m~~r~ykset 

26 §. 

Vakinaisen viran tai toimen haltijalle tahi ylim&~r~iselle 

toirnenhaltijalle suoritettavasta palkkauksesta, jos h~net 

rn~~r~t~~ hoitarnaan toista vakinaista virkaa tai tointa tahi 

ylim~~r~ist~ tointa, on voimassa, mit~ siit~ on s~~detty. 
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27 § 

Vakinaista virkaa tai tointa tahi ylim~~r~ist~ tointa 

v~liaikaisena (virkaatoimittavana) tai viransijaisena 

hoitamaan m~~r~tylle, joka t~ytt~~ muodolliset kelpoisuus

ehdot ja joka suorittaa kaikki virkaan tai toimeen tahi 

ylim~~~iseen toimeen kuuluvat teht~v~t, on suoritettava 

virkaan tai toimeen kuuluva palkkaus kokonaan. Milloin 

vakinaisen viran tai toimen tahi ylim~~r~isen toimen 

hoitaminen on kest~nyt yht~jaksoisesti v~hint~~n kolme 

kuukautta, on ylimenev~lt~ ajalta joka tapauksessa suori

tettava koko palkkaus. 

28 §. 

Vakinaisen viran tai toimen haltijan oikeudesta lakkautus

palkkaan, kun virka tai toimi lakkautetaan, on voimassa, 

mit~ siit~ on s~~detty. 

29 §. 

T~m~ sopimus ei rajoita viranomaisen oikeutta suorittaa 

palkkausta enernm~n kuin mit~ t~ss~ tai muussa sopimuksessa 

on sovittu. 

Korvaukset 

30 §. 

Virkamiehelle suoritettavasta muuttokustannusten korvauksesta 

sek~ virkatoimien kustannuksista suoritettavista korvauksista 

on voimassa, mit~ niist§ on s~~detty tai m~~r§tty tahi 

erikseen sovittu. 

31 §. 

Virkamiehell~ suoritetusta luontoisedusta valtiolle peritt~
v§st~ korvauksesta on voimassa, mit~ siit~ 6n s~~detty tai 

m~~r~tty tahi erikseen sovittu. 
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32 §. 

V~rkamiehen ty~ajasta on voimassa, mit~ siit~ on s~~detty 
tai m~~r~tty tahi erikseen sovittu. 

33 §. 

Virkamiehe11e annettavasta vuosi1omasta ja vuosi1oman 
sijasta suoritettavasta korvauksesta (vuosi1omakorvaus) 
on voimassa, mit~ siit~ on s~~detty tai m~~r~tty tahi 

erikseen sovittu. 

Muut pa1ve1ussuhteen ehdot 

34 §. 

Y1im~~r~isen toimenha1tijan ja ti1ap~isen toimihenki1Bn 
irtisanomisaika on 14 vuorokautta. 

Siit~, mi11oin 1 momentissa tarkoitetun virkamiehen 
pa1ve1ussuhde va1tioon voi p~~tty~ i1man irtisanomisaikaa, 
on voimassa, mit~ siit~ on s~~detty. 

35 §. 

Virkamiehen oikeudesta maksuttomaan sairaanhoitoon, 
tapaturmakorvaukseen ja muihin pa1ve1ussuhteen ehtoihin 
on voimassa, mit~ niist~ on s~~detty tai m~~r~tty tahi 
erikseen sovittu. 

Sopimuksen voimassao1o 

36 §. 

T~a sopimus on voimassa 1 paivasta maaliskuuta 1977 a~~aen 

.he1mikuun 28 paivaan 1Q79 saakka, Ropimuksen voi~assao1o 

-jatkuu t~~~~ j~1keen vuoden kerra1laan, jol1e1 sit~ 

jomma1ta kummalta puolelta 1rt1sanota vahintaan ko1me kuu
kautta ennen sopimuskauden paattymista. 
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Erimielisyyksien selvitt~minen 

37 § 

Jos syntyy erimielisyytt~ t~m~n sopimuksen p~tevyydest~, 

voimassaolosta tai oikeasta sis~ll~st~, on erimielisyys 

pyritt~v~ selvitt~m§§n neuvotteluil1a. 

Neuvottelumenettelyst~ sopimuksen tulkinta- ja sove1tamis

riitojen ratkaisemiseksi noudatetaan sit~ menette1y~, 

josta on sov~ttu 12 p~ivana lokakuuta 1970 valtion virka

ehtosopimusten neuvottelumenettelyst~ tehdyss~ p~~sopimuk

sessa ja valtion virkamiesten 1uottamustoimintaa koskevissa 
sopimuks.issa. 

'ry~rauha 

38 § 

Tah~n sopimukseen sidottu ei saa sopimuksen voimassao1oaikana 

ryhtya ty~taiste1utoimenpiteisiin sopimuksen patevyydesta, 

voimassao1osta tai oikeasta sis~l15sta taikka sopimukseen 

perustuvasta vaatimuksesta syntyneen riidan ratkaisemiseksi, 

voimassa olevan sopimuksen muuttamiseksi tai uuden sopimuksen 

aikaansaamiseksi. 

Lisaksi virkaehtosopimukseen sidottu yhdistys on velvo1linen 

huolehtimaan, etta sen alaiset yhdistykset ja virkamiehet, 

joita sopimus koskee, eivat riko edellisessa momentissa 

tarkoitettua ty~rauhavelvoitetta eiv~tka sopimuksen m~arayk

si~. T~m~ virkamiesyhdistykse1le kuu1uva velvollisuus 

sis~ltaa my~s sen, ettei yhdistys saa tukea tai avustaa 

kielletty~ ty~taistelutoimenpidetta eik~ muu1lakaan tavalla 

my5tavaikuttaa sellaisiin toimenpiteisiin, vaan on ve1vol

linen pyrkimaan niiden lopettamiseen. 
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• 3.1977 klo 14.30 LIITE 2.2 • 

Tytsaika- j a vuosi lomatytsryhm.M. 

TY~AIKASOPIMUS 

(tytsaikalain alaisten valtion virkamiesten tytsajoista 

tehty virkaehtosopimus) 

Tytsaikasopimus 4 § 1. 

1. Korva~ksena h~lytysluontoiseen tytshtsn kutsumisesta j~ 
tytshtsn saapumisesta aiheutuvasta h~iri5st~ suoritetaan tyts

aikalain alaiselle virkamiehelle 25 markan suuruinen h~ly

tysraha. 

Tytsaikasopimus 7 § 2 momentti 

2. P~M.si~islauantai, juhannus- ja jouluaatto pyrit~~n mah

dollisuuksien mukaan j§.rjest~~~n vapaapiiiviksi, mik~li 
edell~ tarkoitettu j~rjestely teht~vien luonne huomioon 

ottaen on mahdollista. Jollei edell~ tarko:i.tettuja p~ivi~ 
ole voitu jM.rjestM.~ vapaaoM.iviksi, on vRst~•vR kokonainen 

vapaap4iv~ .i~rjestettiiv~ jonakin muuna piiivM.nM. saman tahi 
erityiBPIItli RVV!<+:ll RF>UY''lav9"' v~ ikon tPi t v ~.iaksnn aikana. 

Asianomaisen viikon tai tytsjakson tytsaika voi t~~n takia 

j~~d~ vajaaksi. Ylity5kynnys ei kuitenkaan tiist~ syyst~ 
alene. N4iden p~ivien peruutetut ty5vuorot saadaan teett~~ 

takaisin vain tehtiivien vaatimasta pakottavasta syysta. 

Niiina paivin~ tehdystii tytsst~ suoritetaan erityistii aatto

p~iviin lis~~ (vert. 4 §:n 4. kohta). 

Tytsaikasopimus uusi 7 § a, jonka johdosta 7 § 4 momentti 

poistetaan 

1. Lauantai sill~ viikolla, jolla uudenvuodenpaivii, vapun

piiiv~ tai itseniiisyysp~iv~ sattuu muuksi piiiv~ksi Kuin 
lauantaiksi tai sunnuntaiksi pyritii§.n mahdollisuuksien mu-
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kaan jttrjestAm~~n vapaap~iv~ksi, mik~li teht~vien luonne 

huomioon ottaen on mahdollista. 

2. Jollei edell~ tarkoitettuja p~ivi~ ole voitu j~rjest~~ 

vapaao~iviksi, on vastaava kokonainen vapaap~iv~ annettav~ 

J2nakin muuna paiv~na saman tahi seuraavan viiKon tai ty~

JaKson aikana. 

3. Saannollinen tyoaika on kyseisill~ viikoilla tai tyojak

soissa tyoaikalai~ 5 §:n muKaisest~ jarJestetyss~ tyossa 32 

tuntia ja tyoa~kalain ti §:n mukaisesti jarjestetyssa tyb~s~ 

112 tuntla. 

4. ·Tyoaikalain 5 §:n mukaisesti jarjestetyss~ ty~ss~ makse

taan viikkoylityokorvauksena 50 %:lla korotettu tuntipalkka 

tyoajalta, joka ylitt~~ 32 tuntia ja 100 %:lla korotettu 

tuntipalkka tyoajalta, joka ylitta~ 48 tuntia. 

5. Tyoaikalain 6 §:n mukaisesti j~rjestetyss~ tyoss~ (jak

sotyo) maksetaan sen kolmen viikon ajanjakson (tyojakson) 

jolle sattuu uudenvuodenpaiva, vapunpaiva tai itsenaisyys

paiv~. ylityokorvaukset Jo 112 tuntia ylittav~lta tyoajalt~ 

50 %:lla korotettuna tuntipalkkana 13H tyotuntiin asti ja 

sen ylitt~v~lt~ · tyoajalta 100 %:lla korotettuna tuntipalk

kana. Milloin noudatetaan kahden tyojakson tasoituskautta, 

lasketaan ylityokorvaukset edell~ sanottua periaatetta 

vastaavasti. 

6. Jos virkamies ei ole ollut edella tarkoitetuissa tapauk

sissa tyoss~ koko tyoaikajaksoa tai tasoituskautta sen 

johdosta, etta virkasuhde on katkennut tai ettei viranhaltija 

ole voinut olla tyoss~ loman, sairauden tahi muun hyv~syt

t~van syyn vuoksi taikka virkamies on tullut tyohon kesken 

tyojakson tai tasoituskauden, m~araytyy ylityokorvaus keskey

tyksen ulkopuolella olevien paivien (laskentapaivien) pe

rusteella soveltaen liitteena n:o 1 olevaa suhteellisten tyo

tuntinormien taulukkoa. 
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UUDENVUODENPAIVXN, VAPUNPXIVXN TAl ITSENXISYYSPXIVX~ SI

sALTXVX KES~YTYNYT TY6AIKAJAKSO 

Siannollincn tyoaika keskimaarin 112 t/3 vk 

Suhtcellisct tyotuntinormit tuntcina ja minuutteina tyoailta

lain 6 §:n mukaisessa tyossa 

Normit, joiden tultua ylitetyksi tyontekija on oikeutettu 

Laskenta- Tuntiluku, jol-
pliivicn ta 50 %:n yli-
1uku tyokorvaus voi-

daan enintlflin 

yiityokorvauksecn maksaa 

50 % 100 % 
I II III IV 

t ja min t ja min 

1 -5 20 6 34 1 
2 10 40 13 09 2 
3 16 00 19 43 3 
4 21 20 26 17 4 
5 26 40 32 51 6 
6 32 00 39 26 7 
7 37 20 46 00 8 
8 42 40 52 34 10 
9 48 00 59 09 11 

10 53 20 65 43 12 
11 58 40 72 17 14 
12 64 00 78 51 14 
13 69 20 as 26 16 
14 74 40 92 00 17 
15 80 00 98 34 18 
16 85 20 lOS 09 19 
17 90 40 111 43 21 
18 96 00 118 17 22 
19 101 20 124 51 23 
20 106 40 131 26 24 
21 112 00 138 00 26 
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Virkaehtosopimus talonmiesten tyoajasta 

Sopimus uudistetaan ~uttamattomana 
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LIITE 2.5.1. 

POyt!ikirja 

P6yt~kirja, joka laadittiin talonmiesten ty6aikalain 
(284/70) alaisten virkasuhteessa valtioon olevien 

talonmiesten ty6ajoista tehdyn virkaehtosopimuksen 
allekirjoitustilaisuudessa Helsin~iss~ plivlnl 

/ kuuta 1974. 

Neuvotteluosapuolet ovat yksimielisil seuraavasta: 

1 § muutetaan nlin kuuluvaksi: 

1 §. 
Edell~ sopimuksen 7 §:ss~ tarkoitetusta plivystyksestl 
ja tin~ aikana suoritetuista vlh~isistl t6istl, kuten 
ovien ja porttien avaamisesta ja sulkemisesta, lipu

tuksesta ja valojen hoitamisesta, suoritetaan virkamie
helle erillisenl korvauksena 4, 5·J mk tunnilta arkipli

vlnl ja 7 , 00 mk tunnilta sunnuntaina ja pyhlplivinl. 
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VIRKAEHTOSOPIMUS VIRASTOVIRKAMIESTEN 

TY6AJASTA 

L:ri'r'.E: ~ .6. 

Valtiovarainministerio sek~ toisaalta valtion virkamiehi~ cdustavat virkamies

ten keskusj~rjcstot Akava ry, Julkisten tyoalojen ammattij~rjesto JTA ry ja 

TVK:n Virkamiesjarjestot TVK-V ovat 6 paivana marraikuuta 1970 annttunvaltion 

virkaehtosopimuslain (664/70) 2 §:n nojalla tehneet virastotyoaikaa noudatta

vien valtion virkamiesten tyoaikaa koskevan seuraavan virkaehtosopimuksen: 

Soveltamisala 

1 s; 
T~ma sopimus koskee tyoajasta valtion virastoissa ja laitoksissa 20 paivana 

~cs~kuuta 1960 annetussa asetuksessa (294/60) tarkoitettua tyoaikaa noudatta

via virkamiehili. 

Sopimusta sovellctaan muissakin kuin mainitun asetuksen alaisissa virastoissa 

tyoskeptP.leviin virkamiehiin, mikali ce noudattavat em. asetuksen tarkoittamaa 

ty6aikaa, Tyoaikalain (472/68,290/70), talonmiesten tyoaikalain (284/70), puo

luatuslaitoksen virkamiesten tyoaikasopimuksen sekli rajavartiolaitoksen virka

miesten tyoaikasopimuksen alaisiin virkamiehiin ei tatli sopimusta sovelleta. 

Jaljempanli mainittujen lisien,korvausten ja palkkioiden osalta sopimusta ao

velletaan kuitenkin vain niihin virkamiehiin joiden virka tai toimi kuuluu V22 

tai sita alempaan palkkausluokkaan. 

Saannollinen tyoaika 

2 f, 

Tassi sopimuksessa tarkoitetun virkamiehen saannollinen tyoaika on sama kuin 

tyoajasta valtion virastoissa ja laitoksissa annetussa asetuksessa (294/60) 

tarkoitettu viraston tyoaika, eli talvia~(syys-toukokuussa) 7 1/4 tuntia 

vuorokaudessa ja 36 1/4 tuntia viikossa seka kesaaikana (kesa-elokuussa) 6 

1/2 tuntia vuorokaudessa ja 32 1/2 tuntia viikossa. 

Milloin viraston tyot erityisiss~, tilapaisluonteisissa tapauksissa sita vaati

vat, virkamiehen tulee esimiehensa maarayksesta tyoskennella virastoaaa saannol

lista tyoaikaa pitempaakin ja muunakin kuin V1raston tyoaikana. 

Virkistystauko 
3 § 

Viraston toimintaa keskeyttamlitta virkamiehelle on hanen tyossa olle$saan va

rattava kello 11.00 - 13.30 valiscna aikana virkistystauko, jonka pituus on 

yksi tunti, paitsi kesa-elokuussa 45 minuuttia. 
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Arkipyhaviikot 

4 f, 

NiillK viikoilla, joilla uudenvuodenpaiva, vapunpaiva tai itsenaisyyspaivl 

aattuu muulle paivalle kuin lauantaille tai sunnuntaille, on sanotun viikoa 

siannollinen tyoaika 7 1/4 tuntia normaalia viikottaista tyoaikaa lyhyempi. 

Ylityokorvaukset mliaraytyvat talloin siten, etta korottamaton tuntipalkka 

suoritetaan tai vastaava vRpaa-aika annetaan 29 viikkotuntia ylittavalta 3 

ensi~iselta tunnilta. Tuntipalkka suoritetaan 50 %:lla korotettuna 32 

viikkotyotunnin ylittavalta ajalta. Viikkotyoajalata, joka ylittaa 48 tun

tis, suoritetaan 100 %.11a korotettu tuntipalkka. Muut arkipyhat eivat vai

kuta asianomaisen viikon saannollista tyoaikaa lyhentavasti. 

s •. 

Arkipyhalla tarkoi.tetaan loppiaista, pttkaliperjantaita, toista pliasiilisplii

vKa, Kristuksen taivaaseen astumispliivaa, helluntain valmistuspHivaa, ju

hannusplivaa, pyhainpaivaa seka muuksi kuin suunnuntaipliivaksi sattuvaa uu

denvuodenpliivla, vapunplivaa, itsenaisyyspaivla, joulupaivaa ja tapaninpai

vlllf. 

Tyoajart laskenta 

6" 1. 
fyoajakei lasketaan ty6hon kaytetty aika kokonaan Ja .aaimiahan ~arKykses
tl valmiina tyontekoa varten tyopaikalla oloon klycetty aika. Virkistystau

koa ei lasketa ty6ajakti. 

7 •• 
Virkamatkatn, johon matkan aikana ei sisally yirkatahtlvii kutan vartioin• 
cia cai laictaiden tarkkailua kaytattyK aikaa ei luata tyoajakgi. Ei my~s
kUMn ns. komennuematkaan, joka guoritetaan siiryttUassa virantoimittuspai· 

kalta toisella klytettyK aikaa lueta ty~ajakai. 

Jos virkamias' on virka- tai komAnnusmatkaan kUytettyna vuorokautena ollut 

tyatsl vlhemmln kuin 7 1/4 tuntia (keslaikana 6 l/2 tuntia), otetaan matkaan 

kllytetty aika huomioon ty6ajan lhllyktenil sUhen uakka, ettll se yhdeuil ty~

ajan kanua on enintlflin 7 1/4 tunda (kesildkana ~ 1/2 euntia) vuorokautta 

kohden. Rain huomioon otetutta ajasta ai makaeta ilta- ja y8ty81itaa, atto
plivlnli•Ha eikl eunnuntaitySkorvausta. 
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8 •• 

Virkamiehel~e, joka on miaratty tyonantajan toimesta pidettavaan kuuluste

luun, tulee tiksi ajaksi jarjestaa vapaus tyosta ja luetaan kuulusteluun ku

lunut aika tyoajaksi, samoin myos silloin kun mainittu kuulustelu tapahtuu 

virkamiehen vapaa-aikana. 

Jos virkamies on SyYttajin tai tyonantajanviranomaisen puolesta kutsuttu 

tuomioistuimeen todistajana kuultavaksi, saa han lukea siihen kuluneen ajan 

tyoajakseen, mikali han talloin olisi ollut tyovuorossa. Mikali virkamies 

asiassa, jossa valtio on yhtena asianosaisena, esiintyy oikeudessa tai po

liisin toimittamassa kuulustelussa todistajan, on vapaa-ajan takaisin teet

tlmistl valtettava, samoin myos illoin kun virkamies virkatehtivia hoitaes

aaan on joutunut sellaiseen asemaan, etta hanet sen vuoksi on kutsuttu asian

omistajana kuultavaksi poliisiviranomaisen luo tai oikeuteen. Jos virkamies 

on haastettu vastaajaksi tai muu&sa kuin ty8nantajaviranomaisen vireitlepa

nemassa asiassa todistajaksi tai asianomistajaksi, voidaan vapaa-aika teet

til takaisin. 

9 •• 
Osallistuminen valtiovallan puolesta asetettujen komiteain neuvottelu-, lau

ta-, toimikuntien tai tyoryhmien kokouksiin luetaan asianomaisille ty8ajak

si, samoin myos silloin kun kokoukset pidetlan virkamiehen vapaa-aikana, ei 

kuitenkaan, jos kokouksesta on suoritettu eri korvaus. Tlllaisen kokouksen 

vuoksi syntyneen vapaa-ajan takaisin teettlmistl on vlltettlvl. 

Kunnallisiin luottamustehtaviin osallistumiseen on virkamiebella mahdolli

suuksien mukaan varattava tilaisuus. 

10 •• 

Pllluottamusmies tai luottamusmies, joka joutuu kiyttlmMin ty8aikaansa pai

kallisiin neuvotteluihin valtiovallan edustajien kanssa tai nliden kansas 

aovittujen muiden luottamusmiestoimeen kuuluvien tehtlvien suorittamiaeen, 

aaa lukea olin menettlmansl ajan ty8ajakseen. 

Jos pllluottamusmies tai luottamusmies suorittaa tyananc•jansa miKrKlmii 

tehtlvil vapaa-aikanaan, luetaan niibin klytetty .aika hKnelle tyaajaksi. 
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11 •• 

Viraston tai laitoksen puolesta miarattyihin terveydenhoidollisiin tutkimuk

siin j~ tarkastuksiin osallistuville virkamiehille on tarkastuk~ia varten jlr

jestettava vapaus tyosta ja on niihin kulunut aika laskettava heille tyoajak

ai, samoin myos silloin kun tarkastus tapahtuu virkamiehen vapaa-aikana. 

Llakarissakayntia varten on virkamiehelle · jarjestettava vapaus tyosta. Nain 

syntyneen vapaa-ajan takaisin teettamista on pyrittava valttamaan, 

12 §, 

Viraston tai laitoksen toimesta jarjestettavien oppikurssien sisaanpaasy

tutk~ntoihin osallistuville on niiden ajaksi jarjestettava vapaus tyosta. 

Nlin syntyneenvapaa-ajan takaisin teettamista on pyrittava valttamaan. 

Asevelvo1lisuuskutsuntoihin osallistuneelle on niiden ajaksi jarjestettava 

vapaus tyosta, eika niihin kaytettya aikaa saa teettaa takaisin muuten kuin 

toiden vaatimasta pakottavasta syysta. 

Lisatyo 

13 §, 

S!Knno1lisen tyoajan, 7 1/4 tuntia vuorokaudessa ja 36 1/2 tuntia viikossa, 

ja tyoaikalain mukaisen saannollisen vuorokautisen 8 tunnin ja viikottaisen 

40 tunnin tyoajan erotus korvataan antamalla virkamiehelle vastaava vapaa

aika viraston tai laitoksen totminnan hairiintymatta. Vapaa-aika on annetta

va viimeistaan tyon tekemista seuraavan kalenterikuukauden aikana, mikali 

virkamiehen kanssa ei sovita vastaavan vapaa-ajan antamisesta myohemmin esim. 

vuosiloman yhteydessa. Vapaa-aika on pyrittava antamaan taysina tyopaivina. 

Hikili vastaavaa vapaa-aikaa ei voida jarjestaa, suoritetaan virkamiehelle 

tl1ta ajalta yksinkertainen tuntipalkka. Kesaaika ei aiheuta muutosta kor

vauksen mairaytymisperusteisiin. 

Vuorokautinen ylityo 

I4 f, 

Vuorokautinen tyoajan y1ittaessa 8 tuntia maksetaan kahdelta enimmaiselta 

tunnilta 50 §:lla ja seuraavilta tunneilta 100 §:lla korotettu tuntipalkka, 

15 § 
Viikottainen ylityo 

Viikottaisen tyoajan ylittaessa 40 tuntia suoritetaan 8 ensimmaiselta tunnil

ta 50 §:lla ja seuraavilta tunneilta 100 §:lla korotettu tuntipa1kka. 



-33-

Ilta- ja yoty8 

16 f, 

I1ta- ja yoty8 hyvitetaan maksamalla niista iltatyolisaa kello 18.00 - 21.00 

vl1ise1ta ajalta 15 prosenttia ja yotyolisaa kello 21.00 - 06.00 viliselta 

ajalta 30 prosenttia asianomaisen virkamiehen 20 §:n 2 momentin mukaan 1as

ketusta tuntipalkasta. 

AattoplHvantyi:S 

1 7 §. 

Plasiais1auantai, juhannus- ja jou1uaattona ke11o 00 - 18.00 va1iselta aja1-

ta tehdysta tyi:Ssta suoritetaan aattopaivan1isaa 100 % asianomaisen virkamie

hen yksinkertaisesta tuntipa1kasta. 

Sunnuntaityo 

ns. 
Sunnuntaityosta on suoritettava saadetyn kuukausipa1kkauksen 1isaksi korot

tamatQnta tuntipalkkaa vastaa7a korvaus. Jos sunnuntaityo on y1ityoti, on 

aiita lisliksi suoritettava 14 tai 15 §:ssa rrearatty·korvaus,joka lasketaan virka

miehen korottamattomasta palkasta. 

Sunnuntaityol1a tarkoitetaan sita tyi:Sta, jota tehdaan 1auantaista, kirko11i

aten juhlapllivien ja itsenaisyyspaivien aattopaivasta seka vapunpaivan edel-

1iaesti paivasta ke1lo 18.00 lahtien valittomasti seuraavien sunnuntain, kir

ko11isten juh1apaivien, itsenaisyyspaivan ja vapunpaivan 1oppuun ke11o 24.00 

aaakka 1askettuna aikana. 

Sunnuntaityi:Skorvausta laskettaessa maaratalln tuntipa1kka ja tasoitetaan sun

nuntaitunnit pa1kanmaksukausittain taysiksi tunneiksi :Zo §:ssa sanotulla ta

valls. 

Kenttlltyo 

Tlssll sopimuskessa sovittuja korvauksia ja 1isia ei suoriteta kenttatyotll 

tekeva11e virkamiehe1le kenttatyi:Saikana. 

funtipalkan laskeminen 

:2o .1. 
Y1ityotunteja laskettaessa tasoitetaan tyoajan loppusumma tyoviikko kohden 

3 127702905J~5 
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llhimmlkai kokonaiaeksi tunniksi aiten, etti puolta tuntia lyhyempi aika jl

tetlln huomioon ottamatta sekl puoli tuntia ja aitl pitempi aika korotetaan 

llhimmiksi tlydeksi tunniksi. 

Tuntipalkka laaketaan vuosipalkasta siten, ettl vuosiperuspalkan tai vuoai

palkkion sekl ikllisien, kalliinpaikanlisien ja syrjlseutulisien summa jae

taan vuotuisella sllnnollisen tyoajan tuntimllrllll eli luvulla 2040 tai sa

notun summan yksi kahdestoistaosa jaetaan luvulla 170. Siinl tapauksessa, et

tl on vahvistettu vain kuukauaipalkka, mutta ei vuosipalkkaa, lasketaan vuo

aipalkka siten, ettl kuukauspalkka kerrotaan luvulla 12. Tuntipalkka laske

taan pennin tarkkuudella ja pyoristetlln lainmukaisella tavalla. 

21 I 

Niissl virastoisaa ja laitoksisaa, joissa noudatetaan ns. liukuvaa tyoaikaa, 

ei liukuma-aikaa oteta huomioon vuorokautista ja viikottaista ylityokorvaus

ta lakaettaessa. 

Viikkolepo 

22 I 

Viikkolevon osalta noudatetaan tyoajasta valtion virastoissa ja laitoksissa 

annettua asetusta 

23 f 

Valtiovarainminiateriolll on oikeus erityisista syistl myontll virastolle 

tai laitokselle oikeus maksaa edelll mainittuja korvauksi ja lisia tlsta 

sopimukaesta poiketen myos V23 - V26 palkkausluokkaan kuuluville virkamie

hille. 

Erityisil mllrlyksil 

Taman virkaehtosopimuksen selvennyksistl ja taydennyksista on tehty erillinen 

poytlkirja. 
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Poytakirja, joka laadittiin 
virastovirkamiesten tyoajasta 
tehdyn virkaehtosopimuksen 
allekirjoitustilaisuudessa. 
Helsingissa 13 paivana maalis
kuuta 1977. 

Osapuolet ovat yksimielisia seuraavasta. 

1 § • 

.. Helmikuun 1 paivasta 1976 voimaantullut ns. maastotyolisan 
tuntimaara muutetaan 34 tunniksi maksuperusteita muutoin muutta
matta. 
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Virkaehtosopimus 

valtion virkamiesten matkakustannusten 

korvaamisesta 

Valtiovarainministeri~ ja toisaalta valtion virkamiehi~ edus

tavien virkamiesyhdistysten keskusj~rjest~t Akava ry, TVK:n 

Virkamiesj~rjest~t TVK-V ry sek~ Julkisten ty~alojen ammatti

j~rjest~ JTA ry ovat 6 p~iv~~ marraskuuta 1970 annetun valtion 

virkaehtosopimuslain (664/70) 2 §:n nojalla tehneet valtion 

virkamiesten matkakustannusten korvaamisesta seuraavan virka

ehtosopimuksen: 

Yleist~ 

1 §. 

Valtion virkamiehel1e suoritetaan t~m~n sopimuksen mukaisesti 

matkakustannusten korvauksena 

1) virkamatkasta matkustamiskustannusten korvausta, p~iv~rahaa, 

ateriakorvausta, majoittumiskorvausta ja y~matkarahaa; 

2) auto- ja junavirantoimituksesta matkarahaa, p~iv~rahaa, ma

joittumiskorvausta ja y6matkarahaa; sek~ 

3) oppikurssien aja1ta matkustamiskustannusten korvausta, p~iv~

rahaa, ateriakorvausta, kurssipaiv~rahaa, majoittumiskorvausta 

ja ytlmatkarahaa. 

Matkakustannuksina pidet~an niit~ ylima~r~isi~ menoja, joita 

virkamiehell~ on ollut virkamatkan johdosta. 

Ulkomaan virkamatkoista suoritetaan kustannusten korvausta 

niin kuin siit~ on erikseen sovittu. 
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2 §. 

Matkustamiskustannusten korvaukseen ja kokop~iv~ahaan n~hden 

1 §:ssa tarkoitetut virkamiehet jaetaan matka1uokkiin seuraa

vasti: 

1) I matka1uokkaan ne virkamiehet, joiden virat tai toimet 

kuu1uvat B-pa1kkaus1uokkiin, C45 tai sit~ y1empiin C-palkkaus

luokkiin, SlO tai sit~ y1empiin sopimuspalkkaluokkiin tahi V25 

tai sit~ ylemp~§n V-palkkausluokkaan; ja 

2) II matka1uokkaan muut kuin edell~ mainitut virkamiehet. 

Virkamatkan kustannusten korvausta laskettaessa on m~§r~~v~n~ 

se virka tai toimi, jonka ha1tija virkamies on tai jota h~n 

hoitaa virkaatoimittavana tai viransijaisena si1loin kun 

virkamatka tehd~~n. 

Virkamiehelle, jonka virka tai toimi siihen kuuluvien erityis

~en pa1kkaetujen johdosta on sijoitettu alempaan palkkausluok

kaan kuin mihin se laatunsa puo1esta tai muutoin kuuluisi, suo

ritetaan virkamatkan kustannusten korvausta viran tai toimen 

1aatua vastaavan luokan mukaan. 

Osap&iv~rahaan, matkarahaan, y~matkarahaan, ateriakorvauk

seen, majoittumiskorvaukseen ja kurssip§iv~rahaan n~hden virka

miehi~ ei jaeta eri matkaluokkiin. 

3 §. 

Virkamatka on matka, jonka virkamies tekee m§~r~yksest§ virka

teht~vien hoitamista varten virkapaikan tai virantoimituspaikan 

u1kopuo1e11e. Virkamatkana ei sen sijaan pidet~ ty~matkaa tai 

siihen verrattavaa matkaa virkamiehen asunno1ta virkapaika11e 

ja takaisin. 

Virkapaika11a tarkoitetaan virkamiehen kiinte~§ toimipaikkaa, 

jossa h~n palve1ee, tai mik~1i h~nell~ tyon luonteen vuoksi 

ei ole kiinte~§ toimipaikkaa,sit~ vastaavaa paikkaa. 

/ 
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Virantoimituspaikalla tarkoitetaan paikkaa, jonne virkamies 

on m~~~tty virkapaikaltaan hoitamaan virkaansa kuuluvia tai 

h~nelle muutoin annettuja teht~vi~. 

Auto- ja junavirantoimitus on sellaista virkapaikan tai viran

toimituspaikan ulkopuolella junassa taikka moottoriajoneuvossa 

tapahtuvaa virkateht~vien hoitamista, jota valtionrautateiden, 

posti- ja vankeinhoitolaitoksen virkamiehet suorittavat. 

Varsina ine n virantoimitus on niiden muiden kuin 4 momentissa 

mainittuj en virkateht~vien hoitamista, joita virkamies suorittaa 

lain, asetuksen tai muun s~~nn5ksen taikka m~~r~yksen nojalla. 

4 §. 

Matkavuoroka usi on s e eni nta~n <' t.untia kest~v~ ajanjakso, joka 

alkaa virkami e hen l~h temisest~ v i r kapaikastaan tai asunnostaan 

'ja pa~ttyy h~nen pa laamiseensa virkapaikkaansa tai asuntoonsa. 

Virk~matkan ei kuitenkaan ole katsottava viel~ p~~ttyneen, kun 

virkamies palaa virkapaikalleen ainoastaan ty5v~lineiden luovut

tamista tai vaihtamista, uusien tyOm~~r~ysten saamista tai muuta 

niihin verrat t avaa, lyhytaikaista virkateht~vien hoitamista 

varten edellytt~en, ett~ h~n t~man j~lkeen v~litt5masti jatkaa 

virkamatkaansa. 

5 §. 

Virkamatka on teht~va niin lyhyess~ ajassa ja v~hin kokonais

kustannuksin kuin huomioon ottaen virkamatkan ja virkamiehen 

hoidettavien teht~vien tarkoituksenmukaisen suorittamisen 

on mahdollista. Virkamatkan kokonaiskustannuksia arvosteltaessa 

on otettava huomioon paitsi matkustamiskustannusten korvaus, 

p~iv~aha ja majoittumiskorvaus, my5s kulkuneuvon k~ytt~misell~ 

mahdollisesti saavutettu ty5ajan sa~st5. 

Virkamatkasta ei suoriteta korvausta enemp~~ kuin mit~ olisi 

ollut maksettava, jos virkamatka olisi tehty 1 momentissa tar

koitetulla valtiolle edullisemmalla tavalla. 
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~atkustamiskustannusten korvaus 

6 §. 

Virkamie·helle suoritetaan korvaus matkalipusta sekl! hlinen 
suorittamistaan rahtimaksuista, paikka- ja makuupaikkalipuista 
sek! muista niihin verrattavista vl!lttl!m!tt6mista varsinaiseen 
matkustamiseen kuuluvista maksuista. Tl!llaisina maksuina ei 
kuitenkaan pidetl! esimerkiksi vakuutusmaksuja eikli muita kuin 
j!ljempl!nl! mainittujen auton seisontapaikkamaksuja. 

Lentokentlilll! autosta perittl!vl! seisontapaikkamaksu korvataan 

tositteen .mukaisesti, kuitenkin enintl!l!n kolmelta pl!ivl!lta 

kutakin virkamatkaa kohden. 

Jos virkamies on joutunut suorittamaan eri maksuja ty~vlilineiden 
tai muiden sellaisten esineiden kuljetuksesta, joita hlinen on 

ollut pidettl!vl! mukanaan, korvataan suoritettu maarli. 

7 §. 

Matkustamiskustannusten korvausta suoritetaan seuraavien perus

teiden mukaan: 

Matkustustapa Matkaluokka 
I 

Rautateilll! Maksu I luokan paikasta 
Laivalla Maksu I luokan paikasta 

Lentokoneella Maksu yhdestl! paikasta 

RaitiotielU, 
linj a-autolla 
tai muulla 
linjaliikenteen 
kulkuneuvolla Maksu yhdestl! paikasta 

II 

Maksu II luokan paikasts 

Maksu I luokan paikasta 

Maksu yhdestli paikasta 

Maksu yhdestli paikasta 

Vuokra-autolla Suoritettu, kuitenkin enintl!an virallisen taksan 
mukainen kuljetusmaksu 

Vuokramoottori- Suoritettu, kuitenkin enintalin kohtuulliseksi 
veneelll! katsottava maksu 

Muulla tavalla 18 penni!! kilometriltl! taikka se korkeampi koh
tuulliseksi katsottava maksu, jonka toimitus
mies osoittaa suorittaneensa 
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8 §. 

Mi11oin II matka1uokkaan kuu1uva virkamies joutuu matkustamaan 
yhdessa I matka1uokkaan kuu1uvan virkamiehen kanssa, voidaan 
h~ne11e erityisesta syysta suorittaa matkustamiskustannusten 
korvausta matkasta rautateill§ I luokan paikan mukaan. Niill§ 
virkamiehilla, joiden virat kuuluvat johonkin neljasta ylim
masta B-palkkausluokasta tai sopimuspalkkaluokasta, on oikeus 
makuuvaunuosastoon fautateill&. 

9 §. 

Virkamiehen oma1la tai hallitsemallaan ku1kuneuvolla tekemasta 

virkamatkasta suoritetaan matkustamiskustannusten korvausta 
seuraavasti: 

Auto11a .•...........•.... Kunkin 1.4. a1kavan vuoden mittaisen 
ajanjakson 
- 5 000 ensimm§iselt§ kilometrilt§ 

63 penni& ki1ometri1t& 
- 10 000 seuraavalta ki1ometrilta 57 

pennia kilometrilta; seka 
- seuraavi1ta ki1ometreilta 53 pennia 

ki1ometrilta. 

Ede11a mainitut ki1ometrikorvaukset 
suoritetaan korotettuina seuraavissa 
tapauksissa 

1) 'l pennilla sil1oin kun virkateht&
vien suorittaminen edellyttaa per&
vaunun ku1jettamista autoon kiin
nitettyna; ja 

2) 3 penni11a si1loin kun 
a) virkamies on joutunut ku1jetta

maan autossaan koneita tai 
1aitteita joiden paino ylittaa 
80 ki1oa tai joiden koko on suuri 

b) virkamies on viranhoitoonsa kuu
luvien tehtavien vuoksi joutunut 
autossaan kuljettamaan koiraa, 
tai 

c) virkamiehen virkateht&vien hoito 
edellytt&a paaasial1isesti liik
kumista autolla muulta liiken
teelta suljetulla tierakennus
ty6maalla, kyseisten kilometrien 
osalta. 



Moottorivenee11~ .................... 55 penni~ ki1ometri1t~ 

Moottorike1ka11a ............. .. ..... 40 penni~ ki1ometri1t~ 

Moottoripy~r~11~ ........... . . . . . . . . 30 penni~ ki1ometri1t~ 

Moottoripo1kupyor~11~ ............... 28 penni~ ki1ometri1t~ 

Muu11a tava11a ...... ................ 18 penni~ ki1ometri1t~ 

10 §. 

Jos virkamies omistamassaan tai ha11itsemassaan ku1kuneuvossa 

ku1jettaa muita toimitusmiehi~, suoritetaan virkamiehelle 

kunkin mukana seuraavan osalta 9 §:ss~ mainitun korvauksen 

1is~ksi 3 penni~ kilometri1t~. 

P~iv~aha 

11 §. 

P~iv~rahaa voidaan suorittaa, kun virkamatka u1ottuu yli 15 

~i1ometrin et~isyydelle virkamiehen asunnosta tai virkapaikas

ta tahi, kun virkamatka ulottuu toisen kunnan aluee1le, yli 

5 kilometrin et~isyydel1e kunnan rajasta, mitattuna yleisesti 

k~ytetty~ kulkutiet~ sen mukaan, tapahtuuko l~hto asunnosta 

vai virkapaikasta ja pa1uu vastaavasti asuntoon vai virkapaik

kaan. 

12 §. 

0 s a p ~ i v ~ r a h a suoritetaan, kun virkamatka on kest~nyt 

1) y1i 8 tuntia; tai 

2) yli 6 tuntia, jos enemm~n kuin 3 tuntia matkasta on tapahtunut 

klo 16.00- 7.00 v~1isen~ aikana. 

K o k o p ~ i v ~ r a h a suoritetaan, kun virkamatka on kes

t~nyt yli 12 tuntia. 

Kun virkamatka on kest~nyt enemm~n kuin yhden matkavuorokauden 

ajan ja virkamatkaan k~ytetty aika y1itt~~ viimeisen ma t kavuoro

kauden yli kahdella tunnilla, se oikeuttaa uuteen osap~i v~rahaan, 

ja y1i kahdellatoista tunnilla, se oikeuttaa uuteen kokop~iva

rahaan. 

4 127702905J~5 
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13 §. 

P!iv!raha suoritetaan 
1) osap~iv~rahana jokaise1ta p~iv!rahaan oikeuttava1ta matka
vuorokaude1ta, josta virkamatkaan on k!ytetty 12 §:n 1 momentin 
1 tai 2 kohdissa mainitut v!himm!isajat: 
Kaupunkip!iv!raha ...........•............. 28,00 

Muu p!i v~raha ........•.................... 25,00 

Kaupunkip!iv!raha suoritetaan jokaise1ta matkavuorokaude1ta, 

jonka aikana virkamies on kaupungissa tai kauppa1assa viran

toimituksen, y5pymisen tai muun p!tev~n syyn perustee11a o1es
kel1ut y1i viisi tuntia. 

2) kokop~iv!rahana jokaise1ta p!iv!rahaan oikeuttavalta matka

vuorokaude1ta, josta virkamatkaan on k~ytetty 12 §:n 2 momen

tissa mainittu v!himmaisaika: 

He1singin p!iv!raha 

Muu p!iv~raha 

M a t k a 1 u o k k a 

I 

63,00 
56,00 

II 

59,00 
54,00 

He1singin p!ivaraha suoritetaan jokaise1ta matkavuorokaude1ta, 
jonka aikana virkamies on He1singin kaupungissa virantoimi

tuksen, y5pymisen tai muun p~tev!n syyn vuoksi o1eske11ut y1i 

viisi tuntia. 

14 §. 

Mi11oin virkamies jonakin matkavuorokautena on saanut i1maisen 

tai matka1ipun hintaan sis!1tyneen muonituksen, maksetaan 

p~ivaraha t!1ta osin 50 %:11a a1ennettuna. 

Ateriakorvaus 

15 §. 

Mi11oin virkamatkasta ei tu1e suoritettavaksi paiv!- tai matka
rahaa, mutta virkamies on aterioinut tavanomaisen ruokai1upaik

kansa u1kopuo1e11a v!hint!!n 10 ki1ometrin etaisyyde11a virka
paikastaan tai asunnostaan ja matka on kestanyt y1i 6 tuntia, 
suoritetaan h!ne11e t~st! ateriakorvausta 14,00 markkaa. 
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Matkaraha 

16 §. 

Paiv~rahan sijas ta suoritetaan 3 §:n 4 momentissa tarkoitetussa 
auto- ja junavirantoimituksessa virkamiehe11e matka-aja1ta 
m a t k a r a h a a jokaise1ta virkamatka1taan kaytety1ta tun
ni1ta. Jos matka-aika on y1i . 24 tuntia, suoritetaan sen aja1ta 

kuitenkin p~iv~rahaa, majoittumiskorvausta tai y~matkarahaa 

11 - 14, 18 - 19 ja 21 §:ss~ o1evien ma~r~ysten mukaisesti. 

Matkarahaan oikeuttavaksi matka-ajaksi 1uetaan my~s virkamiehen 

suoritettavaksi ma~rattyihin, matkaan 1iittyviin a1oittamis-
ja 1opettamist~ihin kaytetty aika. 

17 §. 

Matkarahaa suoritetaan tuntia kohden 1 . paiv~st~ maa1iskuuta 

1977 1ukien 75 prosenttia ja 1. p~ivlst~ maa1iskuuta 1978 1u
kien 90 prosenttia a1imman kokoplivlrahan 1/24 m~~rlstl. Mit~ 

ede11~ 4 §:n 2 momentissa on sanottu matkavuorokauden palttymi
sestl erlissl tapauksissa, koskee vastaavasti matkarahaan oi 

keuttavan ajan pl~ttymistl. 

Majoittumiskorvaus 

18 §. 

Majoittumiskorvaus maksetaan plivl- tai matkarahan 1is~ksi 

matka1askuun 1iitett~vln majoittumis1iikkeen antaman tai muun 

1uotettavan tositteen mukaisesti, kuitenkin enintlln vahvistet

tu enimm~ismllrl. Mi11oin majoittumismaksuun sisl1tyy aterioita, 

suoritetaan korvaus vain huoneen hinnan osa1ta. 

Mi11oin majoittumiskorvaus kuitenkin on eplsuhteessa tosittee11a 

osoitettuihin majoittumiskustannuksiin, voi asianomainen virasto 
tai 1aitos va1tiovarainministeri~n vahvistamien perusteiden 

mukaan suorittaa 1islkorvausta. 

Mi11oin va1tio jlrjestll majoituksen, sitl on klytettlvl, mikl1i 

se tlyttll kohtuu11iset vaatimukset. Mikl1i virkamies ei klytl 

va1tion.tarjoamaa majoitusta, korvausta maksetaan vain se mllr•a, 



minkH valtio olisi perinyt majoituksesta jHrjest~massa~n ma

joituspaikassa. 

Majoittumiskorvauksen saaminen ede11ytt~~. etta virkamies on 

ol1ut majoittumispaikkakunnal1a k1o 21.00 - 7.00 v~lisena aikana 

vahinta~n nelja tuntia, tai on o11ut virkamatka1la tahi viran

toimituksessa muu11a kuin kotipaikkakunnallaan sanottuna aikan a 

tHMHn ajan ja hanen on sen vuoksi o11ut pakko majoit tua. 

19 §. 

Edel1H 18 §:ss~ tarkoitettujen majoittumiskorvausten enimmais 

maHrat matkavuorokautta kohti ovat: 

Helsingin, Espoon, Vantaan ja Kauniaisten 

kaupungit 

Muut kunnat 

Y5matkaraha 

20 §. 

150,00 

120,00 

Y5matkarahaa suoritetaan se11aise1ta p~ivHrahaan oikeuttava1ta 

matkavuorokaude1ta, josta virkamatkaan tai virantoimitukseen 

on kaytetty yli kaksitoista tuntia ja josta ajasta vahinta~n 

nelja tuntia on ollut k1o 21.00 - 7.00 va1isena aikana, paitsi 

milloin toimitusmiehelle suoritetaan majoittumi skorvausta tahi 

toimitusmies saa eri korvauksen junan makuupaikasta tai laivan 

hyttipaikasta taikka matka tapahtuu va1tion kHytettavana o1e 

valla laivalla tai junassa, jossa matkustaja11a on ti1aisuus 

asua tahi milloin toimitusmiehella ei muutoin ole va1tion j~r

jestHMHn maksuttoman majoituksen johdosta yopymiskustannuksia. 

Y5matkarahan suuruus on 6 markkaa vuorokaudelta. 

Oppikurssi1aisi11e suoritettavat korvaukset 

21 §. 

Oppikurssilaise11e, jolla tarkoitetaan virkapaikan tai viran

toimituspaikan u1kopuo1ella pidettavi1le viraston tai 1aitoksen 

jHrjestHmille tahi sen muutoin osoittami11e oppikursseil1e maa-
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r~tty~ virkamiest~, suoritetaan matkakustannusten korvausta mat

koista kursseille ja takaisin 6 - 14 ja 18 - 19 §:n mukaisesti. 

K u r s s i p ~ i v ~ r a h a a enint~~n vuoden kest~v~lt~ 

kurssiajalta suoritetaan virkamiehe11e 30 markkaa jokaise1ta 

ka1enterivuorokaude1ta. Enint~~n 21 vuorokautta kest~v~1t~ yhden

jaksoise1ta kurssiaja1ta suoritetaan p~iv~rahaa tai ateriakor

vausta ja majoittumiskorvausta tai y~matkarahaa edell~ 11 - 15, 

18 - 19 ja 21 §:ss~ olevien m~~r~ysten mukaisesti. 

Kun kurssit jakautuvat osiin ja niiden v~1i~en aika ylitt&~ 

12 vuorokautta, pidet~~n osia eri kursseina. 

Mi11oin va1tio on j~rjest~nyt · oppikurssei1le osal1istuva1le 

maksuttoman ruoan, vahenneta~n kurssipaiv~rahasta 50 %. Jos 

valtio on j~rjest~nyt my~s maksuttoman kohtuu11iset vaatimukset 

t~ytt~v~n majoituksen, v~hennet~~n kurssip~iv~rahasta 1is~ksi 

25 %. Kasarmi-, leiri- tai muissa vastaavissa olosuhteissa 

j~rjestetyst~ maksuttomasta majoituksesta ei sanottua 25 %:n 

v~hennyst~ kuitenkaan suoriteta. 

Oppilaskurssilaisel1e suoritetaan kurssip~iv~rahaa samoin edel

lytyksin kuin mit~ 11 §:n 1 momentissa on p~iv~rahan saamisen 

osalta sanottu. 

Erityiss~~nn~ksi~ 

22 §. 

Virkamiehelle, joka saa kantaa toimituksestaan p~iv~rahaa tai 

ateriakorvausta ja majoittumiskorvausta tai y~matkarahaa silt~, 

joka toimitusta on pyyt~nyt, suoritetaan p~iv~rahaa tai ateria

korvausta ja majoittumiskorvausta tai y~matkarahaa valtion 

varoista ainoastaan niilta matkavuorokausilta, jotka han on k~yt

t~nyt yksinomaan matkustamiseen ja joiden osa1ta toimituksen 

pyyt~j~ ei ole korvausta suorittanut. 



-46-

23 §. 

Lasku t~ss~ sopimuksessa tarkoitetusta korvauksesta on, ellei 

p~tev~~ estett§ ole, annettava asianomaiselle viranomaiselle 

kahden kuukauden kuluessa siit~ lukien kun matkustus tai toi

mitus suoritettiin loppuun tai, kun erityist~ syyt~ siihen on, 

asianomaisen viranomaisen m§§r§§m§n lyhyemmankin ajan kuluessa. 

Matkarahojen osalta ei tapahdu laskutusta, vaan suoritus ta

pahtuu viranomaisen toimesta. 

24 §. 

Virkamiehell§ on oikeus saada ennakkoa virkamatkaa varten. 

25 §. 

Virkamies, jolla ennen 1 p§iv~§ toukokuuta 1972 oli oikeus 

r.autateilla I luokan paikkaan ja joka on ollut jatkuvasti val

tion palveluksessa edell~ mainitun paiv~n j~lkeen, s~ilytt~~ 

sanotun oikeutensa. 

26 §. 

Sen est~m~tta, mita matkakustannusten korvauksesta ja p~iv~

rahasta 30 p~iv~na joulukuuta 1937 annetussa asetuksessa (496/37) 

siihen my~hemmin tehtyine muutoksineen on s~adetty, noudatetaan 

valtion virkamiesten oikeudesta matkakustannusten korvaukseen 

mita tassa sopimuksessa sanotaan. 

Mita edell~ on sanottu, koskee vastaavasti niita sa~nn~ksia ja 

erityism~~rayksia, jotka on annettu tai pysytetty voimassa 

edella mainitun asetuksen (496/37) 20 §:n nojalla. 

Niiss~ tie- ja vesirakennushallituksen ja tie- ja vesirakennus

piirien piirihallinnon diplomi-insin~~rien ja insin~orien virois

sa tai toimissa seka tiemestaripiirin tiemestarin ja rakennus

mestarien viroissa tai toirnissa, joissa ns. puolipaivarahajar

jestelman voirnassa ollessa rnaksettiin puolipaivara~aa, suori

tetaan matkakustannusten korvausta t~man sopimuksen mukaisesti. 

Tyornaalle siirretylle rakennusmestarille, jonka ty~maa sijait

see yli-15 kilometrin etaisyydella hanen asunnostaan tai virka-
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paikastaan tai yli 5 kilometrin etaisyyde11a toisen kunnan ra
jasta mitattuna y1eisesti kaytettya ku1kutieta sen mukaan tapah

tuuko 1aht5 asunnosta vai virkapaikasta ja pa1uu vastaavasti 

asuntoon tai virkapaikkaan, suoritetaan matkakustannusten kor

va~ena matkavuorokaude1ta 90 prosenttia 12 §:n ja 13 §:n 
mukaisesti maaraytyvasta paivarahasta. Mi11oin ei tule suoritet

tavaksi ede1la mainittua 90 prosentin mukaista paivarahaa, 

suoritetaan ateriakorvausta 15 §:n mukaisesti. Taman momentin 

tarkemmasta sove1tamisesta on 1aadittu eri11inen poytakirja 

(1iite). 

Nii11e va1tionrautateiden virkamiehi1le, joil1e ennen taman sopi

muksen voimaan tu1oa on mak~ettu paivaraha korvauksesta viran

toimituksesta asemapaikan u1kopuole11a annettujen saannosten 

mukaan, maksetaan paivaraha 11 §:n saannoksista poiketen sopi

mu~sessa mainituin ede11ytyksin si11oin, kun matka virkamiehen 

virkapaikasta tai asuntopaikasta virantoimituspaikkaan on va 

hintaan 10 ki1ometria . Vastaavin perustein suoritetaan paivaraha 

posti - ja 1ennatinlaitoksen seka tul1ilaitoksen virkamiehi11e, 

jotka valiaikaisesti maarataan virantoimitukseen asemapaikan 

ulkopuo1e1le . 

Posti - ja 1ennatinlaitoksen autonkuljettajat ja autopostimiehet, 

jotka ovat va1inneet vuosimatkarahajarjeste1man, saavat pysya 

valitsemassaan jarjeste1massa , jossa markkamaarat sai1yvat 

entisen suuruisina. Valtionrautateiden vuosimatkarahaa naut

tivat virkamiehet voivat va1ita joko taman virkaehtosop~muksen 

mukaisen matkarahajarjeste1man tai pysya entisessa vuosimatka

rahajarjestelmassa entisin markkamaarin. 

27 § . 

Jos syntyy erimielisyyksia taman sopimuksen patevyydesta, voi

massaolosta tai oikeasta sisallyksesta, on erimie1isyys pyrit

tava se1vittamaan neuvotte1ui11a. Ta11oin noudatetaan menette-

1ya, josta on sovittu 12 paivana 1okakuuta 1970 valtion virka

ehtosopimusten neuvotte1umenette1ysta tehdyssa paasopimuksessa. 
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Sopimuksen voimassao1o 

28 §. 

T~~ sopimus on voimassa 1 p~iv&st& maa1iskuuta 1977 a1kaen 

he1mikuun 1oppuun 1979 ja sit& sove11etaan 1 p&iv&sta huhti

kuuta 1977 ja sit~ myohemmin a1kaviin matkavuorokausiin. 

Sopimuksen voimassao1o jatkuu t~&n ja1keen ko1men kuukauden 

mo1emminpuo1isin irtisanomisajoin. 

T~~n sopimuksen mukaisia matkakustannusten korvauksia voidaan 

1.3.1978 alkaen korottaa kustannustason nousua vastaavasti. 

Tyorauha 

29 §. 

Tah~n sopimukseen sidottu ei saa sopimuksen voimassaoloaikana 

ryhty~ tyotaistelutoimenpiteisiin sopimuksen p~tevyydest~ , voi 

massaolosta tai oikeasta sis~llost~ t3ikka sopimukseen perus

tuvasta vaatimuksesta syntyneen riidan ratkaisemiseksi, voi

massa olevan sopimuksen muuttamiseksi tai uuden sopimuksen 

aikaansaamiseksi. 

Lis~ksi virkaehtosopimukseen sidottu yhdistys on ve1vol1in en 

huolehtimaan, ett~sen alaiset yhdistykset ja virkamiehet, 

joita sopimus koskee, eivat riko edellisess~ momentissa tarkoi

tettua tyorauhavelvoitetta eiv~tk& sopimuksen maarayksia. Tama 

virkamiesyhdistykselle kuuluva velvollisuus sisaltaa myos se n, 

ettei yhdistys saa tukea tai avustaa kiellettya tyotaistelu

toimenpidett~ eika muullakaan tavalla myotavaikuttaa sellaisiin 

toimenpiteisiin, vaan on velvollinen pyrkima~n niiden lopetta

miseen. 



-4-9- LII'l'E 2. 8. 

MUU'l'OS VIRKAEHTCSOPIVUKSEEN VA!.;rrm: VIRJ~.:. 
MIESTEN .ULKOMAILLA TEHTYJEN VIRKAMATKOJEN KUSTANNUSTEN 
KORVAAMISESTA 

2 §, 

Matkustamiskustannusten korvaukseen ja p~iv~rahaan n~hden 
1 §:as~ mainitut virkamiehet jaetaan matkaluokkiin seuraa
vasti: 

uusi 3 momentti: 

Hotellikorvaus suorit~taan samansuuruisena kummassakin 
matkaluokassa, 

9 §, 

Hotellikorvausten enimmaisrnaarat matkavuorokaudelta 
kutakin maata tai aluetta varten ovat taman sopimuksen 
liitteess~ 2. 
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Virkamatkasta ~illa auoritetaan plivlrahaa matka9a0rakaudelta 

aeuraa.,aati: 

Matkaluokka 

1 11 

lSS.- 14S.-

14S.- 13S.-

13~.- 12S.-

125.- us.-

120.- 110.-

us.- lOS.-

100.- 9S.-

Mila tai alue 

Amerikan Yhdysvallat, Australia, Japani, Ranska, Sveitsi 

Alankomaat, Iran, Islanti, Kanada, Neuvostoli it to, Norja, 
luotsi, Saksan Liittotaaavalta, Saudi-Arabia , Tanska 

Belgia, Bongkoa, Israel, Italia, Itlvalta, Kuwait, Qatar 

Algeria, Brasilia, Egyptia arabitasavalta, Fidzi, Gabon, 

Guinea, Indonesia, Iso-Britannia, Kamerun , Keski-Afrikaa 

taaavalta, Libanon, Liberia, Libya, Marokko, Nigeria, Nor

aunluurannikko, Romania, Sambia, Thaimaa, Uusi-Seelanti, 

Venezuela, Zaire 

Afganistan,Espanja, Filippiinit, Intia, Irlanti, Jugosla

via, 'Kongo, Korean tasavalta, Kuuba, Luxemburg, Meksiko 

Argentiina, ;Bangladesh, Chile, Costa Rica. Ecuador, El Sal

vador, Eteli-Afrikan tasavalt~, Guatemala, Irak, Malesia, 

Pakistan, Paraguay, Peru, Senegal, Singapore Sudan, Trini

dad-Tobago, Tsbekkoslovakia, Turkki, Uruguay 

Maa, jota ei ole !rikseen mainittu 
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Virkamatkasta ulkomailla suoritetaan hotellikorvausta korvaukseen 

oikeuttavalta matkavuorokaudelta seuraavat eni~is~arlt: 

300.-

250.-

200.-

180.-

160.-

140.-

120.-

Maa tai alue 

Saudi-Arabia 

Arabiemiraattien Liitto, Bahrein, Egyptin Arabitasa

valta, Neuvostoliitto 

Amerikan Yhdysvallat, Australia, Pakistan, Qatar, Rans

ka, Saksan Liittotasavalta, Sveitsi 

Algeria, Brasilia, Iran, Islanti, Iso-Britannia, Japa

ni, Kinada, Norja, Ruotsi, Tanska 

Argentiina, Belgia, Filippiinit, Hongltong, Indonesia, 

Italia, Itavalta, Jordania, Korean tasavalta, Kuwait, 

Luxemburg, Puola, Romania, Saksan demokraattinen tasa

valta, Sudan, Tshekkoslovaltia, Unkari 

Alankomaat, Bolivia, Bulgaria, Chile, Ecuador, Espanja, 

Bteli-Afriltan tasavalta, Fidzi, Ghana, Irlanti, 

Kiina, Kolumbia, Kuuba, Malesia, Meltsiko, Nigeria, Peru, 

Sambia, Singapore, Tansania, Turkki, Uusi-Seelanti, 

Venezuela 

Maa, jota ei ole eriltseen mainittu 
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VIRKAEHTOSOPIMUS VALTION VIRKAMIESTEN MUUTTO
KUSTANNUSTEN KORVAAMISESTA 

LIITE 2.9. 

Valtiovarainministeri~ ja toisaalta valtion virkarniehi~ 

edustavien virkarniesyhdistysten keskusj~rjest5t, Akava ry, 

TVK:n virkamiesj~rjest5t TVK-V ry sek~ Julkisten ty5alojer; 

arnrnattij~rjest5 JTA ry ovat 6 p~iv~n~ marraskuuta 1970 
annetun valtion virkaehtosopimuslain (664/70) 2 §:n nojal

la tehneet valtion virkarniesten muuttokustannusten korvaa

misesta seuraavan virkaehtosopimuksen: 

Yleist~ 

1 §. 
TKrn! sopimus koskee kotimaassa tapahtuneista muutoista suo

ritettavaa korvausta ja sit~ noudatetaan sen est~m~tt§, mit~ 

muuttokustannusten korvaarnisesta on aikaisemmin s~§detty, 

rn~~r!tty tai sovittu. 

T~~ sopirnus ei kuitenkaan koske puolustuslaitoksen ja raja

vartio1aitoksen erill§~n asurnisen johdosta suoritettavaa ma

joituskorvausta, josta on voirnassa mit~ siit§ on erikseen 

s~~detty tai sovittu. 

2 §. 
Valtion virkamiehelle, joka siirtymisvelvollisuuteen peru ~ 

tuvan siirron johdosta joutuu muuttamaan toiselle paikka

kunnalle, suoritetaan t~an sopirnuksen mukaisesti muutto

kustannust&n korvauksena: 

1) virkarniehen ja h!nen perheenj~sentens~ matkustamiskus

tannukset, 

2) muuttotavaran kuljetuksesta aiheutuneet kohtuulliset ja 

v!litt5m~t kustannukset, 

3) muuttoraha korvauksen muista tarpeellisista muutosta 

aiheutuneista kustannuksista, 
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4) p~iv~raha virkamiehelle muuttoon k~ytety1t~ aja1ta, 

5) virkamiehen uude1le sijoituspaikkakunna1le tekem~st[ 

kahdesta tutustumismatkasta aiheutuvat matkakustan

nukset. 

6) majoittumiskorvausta erityisist~ asumiskustannuksista . 

3 §. 
Siirtymisve1vollisuuteen perustuvalla siirro1la ta~oite

taan viranomaisen toimesta ja aloitteesta tapahtuvaa siir

toa, jolla virkamies valtion viran tai pysyv[isen toimen 

haltijain nimitt~miskirjoista sek~ heid~n oikeudesta~n 

pysy~ virassaan tai toimessaan annetun lain (202/26), viran 

ja toimen haltijain oikeuksista ja velvollisuuksista, kun 

virka tai toimi lakkautetaan, annetun lain (108/31) tai 

asianomaisella hallinnona1alla voimassa olevien siirtymls

velvol1isuutta koskevien s~~nn~sten mukaisesti, siirret~~n 

tai komennetaan pysyv~sti toiselle paikkakunnalle. 

Virkamiehen perheenj~sene11~ tarkoitetaan virkamiehen avio

puolisoa sek~ alle 18 vuotiasta lasta, kasvatti- tai otto

lasta, jotka asuvat samassa taloudessa virkamiehen kanssa. 

Muuttotavaraksi luetaan virkamiehelle tai h~nen perheen

j~senelleen kuuluva koti-irtaimisto, kuten kalusteet, teks

tiilit, astiat Ja muut vastaavat talouteen liittyv~t tar

vikkeet. Muuttotavaraksi ei lueta autoa, venett~ eik~ muuta 

n~ihin rinnastettavaa kulkuneuvoa eik~ kotiel~int~ lukuun

ottamatta koiraa ja muuta seurael~int~. 

Matkustamiskustannusten korvaus 
4 I§. 

Virkamiehen ja h~nen perheenj~sentens~ muuttaessa uudelle 

sijoituspaikkakunnalle suoritetaan korvaus matka-, paikka-

ja makuupaikkalipuista sek[ muista n[ihin verrattavista 

v~litt~m~sti matkustamisesta aiheutuneista kustannuksista. 

Jos matka on tehty lentokoneella, korvataan kuitenkin ainoas

taan vastaavasta maa- tai vesitiekuljetuksesta aiheutuvat kus

tannukset, ellei matka lentokonetta k~ytt~en tule halvemmaksi. 
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Virkamiehen Ja htlnen perheenjtlsenens!i ' matkustamiskustan
nukset korvataan sen matkaluokan mukaisesti, johon virka
mies valtion virkamiesten matkustusstl!inn~n mukaan kuuluu. 

Virkamiehen omalla tai hallitsemallaan autolla suorittamasta 
siirtomatkasta on virkamies oikeutettu saamaan valtion vir
kamiesten matkustuss!i!inn~n mukaisen kilometrikorvauksen ja 
kunkin mukana seuraavan perheenj!isenen osalta lis!iksi 3 
penni!i kilometrilt!i. 

Korvaus muuttotavaran kuijetuksesta 

5 §. 
Muuttotavaran kuljetuksesta aiheutuneina kustannuksi~ kor

vataan kohtuulliset ja v11lttl1m!1tt5m!1t kustannukset, jotka 

aiheutuvat muuttotavaran kuljetuksesta virakamiehen enti
sest!i asunnosta uuteen asuntoon autolla, rautateitse tai 
vesikuljetuksena, sek!i enint!i!in kahden muuttomiehen palk

kaamisesta aiheutuneet kustannukset. 

Muuttotavaran kuljetuksesta aiheutuneina kustannuksina ei 

korvata virkamiehen tai h!inen perheenj!isentens!i tekem!1!1 
tyOt!i eik!i muuttotavaran pakkaamisesta ja palkkaustarvik
keiden hankinnasta aiheuneita kuluja. 

Muuttoraha 

6 §. 
Edell!i 4 ja 5 §:ss!i tarkoitettujen korvausten lis!iksi suo
ritetaan virkamiehelle muuttoraha korvauksena muista tar

peellisista muutosta aiheutuneista kustannuksista. Muutto
rahan suuruus m!i!i~ytyy muuttavien henkilOiden lukum!ilir!in 

mukaan seuraavasti: 

Muuttavie'n henkiHHden 
lukumtl.!ir!i 

1 

2 tai enemm!in 

Muuttoraha 
480 mk 

1 425 mk 

Virkamiehelle, joka siirtymisvelvollisuuteen perustuvan 
eiirron johdosta joutuu muuttamaan uudelleen, ennenkuin 
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v!hint~!n 12 kuukautta on kulunut edellisest~ siirtoon 
perustuvasta muutosta, suoritetaan muuttoraha t~llaiselta 
muutolta 25 %:lla korotettuna .• 

Joe siirto kohdistuu kumpaankin aviopuolisoon, suorite
taan muuttoraha vain toiselle. 

P!ivll.raha 

7 §. 
Virkamiehelle suoritetaan siirtomatkaan k~ytetylt~ ajalta 
valtion vi_rkamiesten matkustuss~~nnBn mukainen p~iv~raha. 
Muita kuin t~ss~ ja 4 §:ssll. mainittuja matkustussl:l~nn6n 
mukaisia korvauksia ei siirtomatkasta suoriteta. 

Tutustumismatkat uudelle sijoitus
paikkakunnalle 

8 §. 
Virkamiehelle suoritetaan kahdesta enintl:ll:ln kaksi vuoro
kautta kestl:lv~st~ nykyiseltll. sijoituspaikkakunnalta uudelle 
sijoituspaikkakunnalle tehdyst~ tutustumismatkasta aiheu
tuvista matkakustannuksista korvaus valtion virkamiesten 
matkustuss~~nnon mukaisesti. 

Edell:! 1 momentissa tarkoitettua korvausta ei kuitenkaan 
suorlteta virkamiehen perheenj~senen osalta. 

Majoittumiskorvaus 

9 §. 
Siin! tapauksessa, ettll. muutto uudelle sijoituspaikkakun
nalle on hyv!ksytt!vll.n syyn takia tapahtunut ennen varsi
naista .siirtymisajankohtaa, suoritetaan virkamiehelle ma
joittumiskorvausta valtion virkamiesten matkustuss!ll.nn6n 
mukaisesti muuttoajankohdan ja varsinaisen siirtymisajan
kohdan vll.liseltll. ajalta niistll. kustannuksista, jotka virka
miehelle aiheutuvat tilapll.isestll. asumisesta alkuperll.isellA 
sijoituspaikkakunnalla. 

MikAli muutto uudelle sijoituspaikkakunnalle on hyv!ksyt
tAvAn syyn takia tapahtunut varsiRaisen siirtymisajankohdan 
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jalkeen, virkamiehelle suoritetaan majoittumiskorvausta 
valtion virkamiesten matkustuss44nnBn mukaisesti varsinai
sen .siirtymisajankohdan ja muuttoajankohdan valiselta 
ajalta niist& kustannuksista, jotka virkamiehelle aiheu
tuvat tilapaisesta asumisesta uudella sijoituspaikkakun
nalla. 

Perheelliselle virkamiehelle suoritetaan niilt& tyBssa
olovuorokausilta, jotka han on 1 ja 2 momentissa maini
tuissa tapauksissa joutunut asumaan erillaan perheestaan 
30 prosen~tia valtion virkamiesten matkustuss&annBn mukai
sesta paiv&rahasta. Sina aikana, jona virkamiehelle suori
tetaan edell4 sovitun mukaisesti .majoittumiskorvattsta, han 
on oikeutettu saamaan valtion virkamiesten matkust ·lssaan
nBn mukaan m4~r~ytyv44 matkustamiskustannusten korvausta 
yhdest4 edestakaisesta matkasta viikossa, jonka virkamies 
on tehnyt perheens4 asuinpaikkakunnalle. 

T~ss& pyk414ss4 tarkoitettuja korvauksia suoritetaan kor
keintaan kuuden kuukauden ajalta. Milloin virkamiehelle 
tarjotaan valtion toimesta tyydyttava asunto, t~m4n pykfi-
14n mukaisia korvauksia ei suoriteta. 

ErityssaannBksi& 
10 §. 

Jos valtio jarjest44 ilmaisen henkilBiden tai muuttotava
ran kuljetukaen, on sit4 k4ytett4v4, mik4li se muuttotapaan, 
matkan pituuteen tai muuttoon k4ytett4v4fin aikaan n4hden 
t!ytt!! yleiset kohtuulliset vaatimukset. 

11 §. 
Lasku t!ss! sopimuksessa tarkoitetusta korvauksesta on, 
jollei p4tev44 estett4 ole, annettava asianomaiselle viran
omaiselle viimeist44n kahden kuukauden kuluttua muutosta. 

Laskuun on liitett4v! kuitit ja muu luote~tava selvitys 
aiheutuneista kustannuksista. 
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12 §. 
Sotakorkeakou1un oppi1aaksi komennetun virkamiehen muutto

kustannusten korvaamisen osa1ta sove11etaan t~m~ sopimuksen 

m~~r~yksi~. 

Va1tiovarainministeri~ voi erityisist~ syist~ viraston esi

tyksest~ my~nt~~ 1uvan suorittaa t~~n sopimuksen mukaisesti 

korvausta matkustamisesta ja muuttotavaran ku1jetuksesta ai

heutuneista kustannuksista sek§ muuttorahaa korvauksena muista 

tarpee11isista muutosta aiheutuneista kustannuksista, jotka 

johtuvat muusta kuin 3 §:n 1 momentissa tarkoitetusta siirrosta 

13 §. 
T~m~ sopimus on voimassa 1 p§iv~s·ta maa1iskuuta 197? 1ukien 

he1mikuun 28 p~iv~~n 1979 saakka. Sopimuksen voimassao1o 

jatkuu t~m~n j~1keen vuoden kerra11aan, jo11ei sit~ jomma1ta

kumma1ta puo1e1ta irtisanota v~hintlln ko1mea kuukautta ennen 

sopimuskauden p~~ttymist~. 

14 §. 
T~h~n sopimukseen sidottu ei saa sopimuksen voimassao1oaikana 

ryhty~ ty~taiste1utoimenpiteisiin sopimuksen p~tevyydest~, 

voimassao1osta tai oikeasta sis~11~st~ taikka sopimukseen 

perustuvasta vaatimuksesta syntyneen riidan ratkaisemiseksi, 

voimassa o1evan sopimuksen muuttamiseksi tai uuden sopimuksen 

aikaansaamiseksi. 

Lis~ksi virkaehtosopimukseen sidottu yhditys on ve1vo11inen 

huolehtimaan, ett~ sen alaiset yhdistykset ja virkamiehet, 

joita sopimus koskee, eiv~t riko edellisess~ momentissa tar

koitettua ty~rauhavelvoitetta, eiv~tk~ sopimuksen m~~~yksi~. 

T!m~ virkamiesyhdistykselle kuuluva velvollisuus sis~lt~~ 

my~s sen, ettei yhdistys saa tukea tai avustaa kie1letty~ 

ty~taiste1utoimenpidett~ eik~ muullakaan tavalla my~t~vai

kuttaa sel1aisiin toimenpiteisiin, vaan on velvol1inen pyr

kim~~n niiden lopettamiseen. 
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7. VIRKAEHTOSOPIMIJS 

valtion virkamiebille suoritettavasta syrjlseutulislstK 
/ 

Valtiovarainministerio seki toisaalta valtion virkamiebii edustavien 

virkamiesybdistysten keskusjirjestot Akava ry, Julkisten ty8alojen 

ammattijKrjesto JTA ry ja TVK:n Virkamiesjirjestot TVK-V ry ovat 6 

plivlnl marraskuuta 1970 annetun valtion virkaebtosopimuslain (664/ 

70) 2 f:n nojalla tebneet valtion virkamiebille suoritettavaa syrji

aeutulisla koskevan seuraavan virkaebtosopimuksen. 

1 1. 

Sen estHmlttl, miti aikaisemmin on saidetty, maaratty tai sovittu, on 

valtion virkamiehille suoritettavasta syrjiseutulisasta voimassa mita 

tlasl virkaehtosopimuksessa on jlljemplna sovittu. 

2 •• 

Virkamiehelle suorttetaan syrjlseutulisll, milloin hlnen toimipaikkansa 

aijaitsee barvaan asutulla, syrjaiselll, valtakunnan rajaan idasal tai 

pohjoisessa rajoittuvalla tai kylmllll alueella taikka meren tai jlrven 

aaaristoasa. 

Virkamiebella tarkoitetaan: 

1. valtion peruspalkkaisen tai taulukkopa~kkaa saavan sopimuspalkkai

aen viran tai toimen haltijaa; 

2. valtion ylimlirlistl toimenbaltijaa; 

3. valtion tilaplistl toimibenkilol tai aatunnaiata apulaiata; 

4. virkaatoimittavana tai viranaijaisena valtion peruapalkkaiata vir

kaa tai tointa tahi ylimaarlistl tointa hoitavaa virkamiestl; 

5. oman kehitykaensl vuoksi valtion palvelukseaaa olevaa harjoitteli

jaa, jota ei ole millrltty ylimillraiseen toimeen ja joka ei ole ty8-

tai oppisopimussubteessa valtioon; 

6. valtion oppilaitosten tuntiopettajista 20 plivlna joulukuuta 1957 

annetussa asetuksessa (427/57) tarkoitettua plltoimiata tuntiopet

tajaa0 sekl 
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1. puolustuslaitoksesea eopimukaen peruateella palvelevaa vlrvlttyl 
ja rajavartiolaitokeen rajavartijoita. 

3 •• 

Virkamiehelle suoritetaan ayrjlseutulisli jlljemplnl mainituin peru•

tein milrlytyvien ayrjlaeutupisteiden ybteenlaaketun mllrln mukaan si

ten, ettl kukin syrjlseutupiste vastaa 4 sadalta virkamiebelle suori

tettavan peruspalkan tai vuosipalkkion, ikllisien, B-, S- ja C48-59 

palkkausluokkiin kuuluvien markkamllrlisten mllrivuosikorotusten 

ja kalliinpaikanlisin yhteenlasketueta mllrlsti taikka vastaavasta 

palkasta tai palkkiosta. Virkamiehelle, jolle iklliti suoritetaan 

toisen palkkausluokan mukaan kuin peruspatkka tai vuosipalkkio, suo

ritetaan tyrjlseutulisl saman palkkausluokan mukaiaena kuin ikilisl. 

Edelll 2 §sn 2 momentisaa tarkoitetulle tuntiopettajalle suoritetaan 

,ayrjlseutulisinl syrjiseutupistettl kohti 4 sadalta hlnelle auoritet

tavasta vuosiviikkotuntipalkkioeta, kuitenkin enintlln niiden tuntien 

osalta, jotka vaataavat tamatsa koulussa tai koulumuodossa vastaavaa 

opetusta hoitavan opettajan peruapalkkaisen viran tai ylimllrlisen 

toimen slldettyl tai sovittua opatusvelvollisuutta. 

!dalli 2 f in 2 momentieaa tarkoitetulle puolustuslaitoksasea vlrvltty

nl palvelevalle virkamiehalle ja rajavartiolaitokaen rajavartijalle 

auoritetaan tyrjlaeutulislnl tyrjKse~tupiscetcl kohci 4 sadalta koko

caisrahapalkkaukseJta. 

Jot coimipaikka klaittll mllricyn piirin, milrl~tyy tyrjiseutulitl ten 

patkkakunnan ~kaan, josaa vtrkamia• vakinai•eati aauu. Milloin hln 

ai uu coimi.pU.duiUln, tuode.taan bl;ella Jyrjlaautulid td.noat• 

taaa., miklli hlln~m oikeutetl .. vald.caisead uua toimipHrintl ulko• 

puolalla peruttuu 11!iaan adun vuakai annettuun mllrlykteen tai lu

paan. Syrjlaauculial ~rlycyy tlllHin sen paikkakunnan mukaan, joa

•• vhkalliu m.!Uldyksen tai luvan pan!stealb aauu. Milloitl vhkamiat 

.uuttaa atumaan paikkakunnalta toiaella, tuoritetaan ayrjlaeutulitl 

tan paikk&kunnan mukaan, joata hln atuu kuukauden eneimmlitenl plivlnl. 

Jot tam& vitkAmiat boicaa kabta valtion ~itk&a tai tointa, auoritat&an 

biAella tyrjltautulitl aiaoaetaan kotkaampipalkkaisett& viratca cat toi-
I 

••ta. 
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4 s. 

Syrjiseutupisteet miiraytyvit yleisin perusteio toimipaikan mukaan seu

raavasti: 

1. Harvan asutuksen perusteella: 

a) kunnassa, jonka viest~n tiheys on enintlln 1.0 maaneli~kilomet

rii kohti, 3 pistetti; 

b) kunnassa, jonka vaest~n tiheys on yli 1.0, mutta eninta.an 2.3 

maneli~kilometria kohti, 2 pistetti; seka 

c) kunnassa, jonka vaest~n tiheys on yli 2.5, mutta enintlan 5.5 

maaneli~kilometril kohti, 1 piste. 

Kuntaan kuuluvassa asutustaajamassa on pistemiiri kuitenkin yhti pistet

ti pieoempi kuin muuten tassa kunnassa. 

2, Syrjlisyyden perusteella 1 piste seuraavissa Pohjois-Suomen kunnis-

sa: 

Enonteki~, Inari, Kittill, Kolari, Kuusamo, Muonio, Pelkosenniemi, 

Posio, Salla, Savukoski, Sodankyla, Taivalkoski ja Utsjoki. 

3. Valtakunnan rajaan idassa tai pohjoisessa rajoittuvissa Virolahden, 

Miehikkllin, Yllmaan, Nuijamaan ja Joutsenon kunnissa, Ruokolahden 

kunnan valtatie n:o 6:n ja valtakunnan rajan valiselli alueella, se

ki Rsutjlrven, Parikkalan, Saaren, Uukuniemen, Kiteen, Tohmajlrven, 

Vlrtsilan, Tuupovaaran, Ilomantsin, Kuhmon, Suomussalmen, Kuusamon, 

Sallan ja Savukosken kunnissa, Lieksan kaupungin entisen Pielisjir

ven kunnan alueella seki siinl Sodankylin kunnan osassa, johon kuu

luu Luirojoen, Lokan ja Porttipahdan allasjarveo pohjois- ja iti

puolella oleva kunnan alue, seki Inarin, Utsjoen ja Enonteki~n kun

niasa 1 piste. 

4. Kuooassa, joka kokonaan tai suuremmalta osaltaan sijaitsee alueel

la, jolla vuoden keskilimp~ viimeisimman 30 vuoden ajanjakson mit

tausten mukaan on ollut 

a) alempi kuin +2° C, mutta korkeampi kuin 0° C, 1 piste; ja 

b) 0° C tai sita alempi, 2 pistetti. 

5 •• 

Syrjlseutupisteet miaraytyvat 4 §:ssa mainittujen yleisten perusteiden 

U.siksi allamainituin erityisin perustein s.euraavasti: 
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Meren tai j~rven aaaristossa olevilla saarilla, joiata ei ole tieyhteyt

tl tai lautta- tahi lossiyhteytt~ mantereelle tai Ahvenanmaan p~~saa

relle, on syrj~seutupisteiden m~ari seuraava: 

1. Jos saari sijaitsee kauempana kuin kahdentoista kilometrin etli

syydell~ mantereelta ja Ahvenanmaan pl~saaresta, 3 pistett~; 

2. Jos saari sijaitsee kauempana kuin kolmen kilometrin et~isyydell~ 

mantereelta ja Ahvenanmaan pa~saaresta, 2 pistett~. 

Edell~ mainitulla et~syydelll tarkoitetaan lyhint~ kulkukelpoista ve

sitieta mitattuna kahden l~hinna toisiaan olevan sataman tai liikentee

seen yleisesti kaytetyn valkaman valista matkaa. Saarella tai mante

reella olevaan satamaan ja valkamaan rinnastetaan sellaisella sa~rella 

oleva satama ja valkama, johon ensiksi mainitulta saarelta tai mante

reelta on tie-, lautta- tai lossiyhteys. 

,Muualla kuin meren tai jarven saaristossa olevassa toimipaikassa tai 

3 §:n 4 momentissa tarkoitetussa asuinpaikassa 1 piste, joe sinne on 

pitempi kuin kolmen kilometrin matka lahimmalta yleiselta tai muulta 

autolla kuljettavalta tielta, johon asianomaisella virkamiehelll on 

k~ytteoikeus, ja jos se sijaitsee alueella, jolla virkamiehell~ 4 §:sa~ 

mainituin perustein on oikeus syrjaseutulisaan. 

6 s. 
Valtiovarainministerio voi erityisista syista sopimuskauden aikana v~

hentaa tai lisata yhdell~ pisteell~ 4 ja 5 §:n perusteella ma~raytyvi~ 

pisteml~ri~. 

TimAn lislksi valtiovarainministerio voi sopimuskauden aikana: 

1. lis~t~ erityisen vaikeiden kulkuyhteyksien johdosta syrjlisyyden 

perusteella ml~raytyvll pisteml~raa yhdell~ 4 §:n 2 kohdasaa lue

telluissa kunnissa tai niiden osissa; 

2. li&it~ tai vihentaa erityisisti syista kylmyyden perusteella malrly

tyvli pistemllrla yhdella 4 §:n 4 kohdan mukaan mlaraytjvien aluei

den vi!isen kylmyysrajan tuntumassa sijaitsevissa kunnissa; 

3. lisata enintaan kahdella 5 §:nmukaiaesti saaristo-olosuhteiden 

perusteella mi~r~ytyv~~ piste~r~~ talviliikenneyhteyksien tai 
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muiden erityisen vaikeiden saaristo-olosuhteiden perusteella sel

laisilla meren saarilla, jotka sijaitsevat kauempana kuin kolmen 

kilometrin piiasi mantereesta ja Ahvenanmaan plisaareata. 

Edell& tissl pykillssi tarkoitettua oikeutta ei valtiovaraiuministe

riolli kuitenkaan ole, joa timan sopimuksen 7 §:ssi mainittavassa liit

teeasl esitettyja pistemalrii on jo muutettu sanotulla tavalla . 

Valtiovarainministerio voi kunnalliaen jaotuksen muutoksen johdosta 

lisltl timln sopimuksen perusteella miiriytyvil syrjlseutupisteitl 

niiden liitettyjen kunnan osien kohdalla, joissa kunnallisen jaotuk

sen muutos olennaisesti alentaisi syrjaseutulisii. 

7 •• 

Kunnassa tai sen osassa sopimuskauden alusta noudatettavat piatemlarlt 

,ovat timl.n sopimuksen liitteessl!. 

8 •• 

Tlml sopimus on voimassa 1 piivastl! maaliskuuta 1977 lukien 28 pli

vlin helmikuuta 1979 saakka. Sopimuksen voimassaolo jatkuu timan 

jllkeen vuoden kerrallaan, jollei siti jommalta kummalta puolen irti

sanota vlhintaan kolmea kuukautta ennen sopimuskauden pllttymistl. 

9 •• 

Tlbln aopimukseen sidottu ei saa sopimuksen voimassaoloaikana ryhtyl 

ty8taistelutoimenpiteisiin sopimuksen pltevyydestl, voimassaolosta tai 

oikeasta sislllostl taikka sopimukseen perustuvasta vaatimukaesta syn

tyneen riidan ratkaisemiseksi, , voimasaa olevan sopimuksen muuttamisek

ai tai uuden aopimuksen aikaansaamiaeksi. 

Lislksi virkaehtosopimukseen sidottu yhdistys on velvollinen huolehti

maan, ettl sen alaiset yhdistykset ja virkamiehet, joita sopimua kos

kee, eivlt riko edellisessl momentissa tarkoitettua ty8rauhavelvoitet

ta eivltkl sopimuksen mlirlykail. Tim& virkamiesyhdistyksille kuuluva 

velvollisuus sislltil my8s sen, ettei yhdistys saa tukea tai avuataa 

kiellettya tyotaistelutoimenpidettl ei~ muullakaan tavalla myotavai

kuttaa sellaisiin toimenpiteisiin, vaan on velvollinen pyrkimlln nii

den lopettsmiaeen. 
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Virkaeh~~sopimus valtion virkaniesten suojavaatetuksesta 

Valtiovarain~inisteri6 ja toisaalta valtion virkamieoi& 
edustavien vi~kamiesyhdistysten keskusjarjestot Akava ry, 
7VK:n Virkamiesj~rjest6t TVK-V ry sek~ Julkisten Ty~alojen 
Ammattijarjest6 JTA ry ovat 6 paivana rnarrasku~ta 1970 
annet an valtion virkaehtosopimuslain (664/70) 2 §:n nojall ~ 

tehneet seuraavan virkaehtosopimuksen val~ion virkamiehille 
valtion varoilla kustannettavasta suojavaatetuksesta. 

1 §. 
Valtion virkamiehelle, joka jatkuvasti ja paaasialliseJti 
ty6skentelee jaljemplnl mllriteltlvissl poik~euksellisen 
likaisissa tai huomattavan suuressa m~arlssl omaa vaatet~sta 
kuLuttavissa tehtlvissl, kustanretaan vaition varoilla suoja
vaatetusta ta~ln virkaehtosopimuksen ja sen liitteenl oleva" 
luettelon mukaisesti. 

~Iss~ virkaehtosopimuksessa tarkoitetaan suojav&atetuksella 
joko suojapukaa tai suojatakkia, jota klytetlan virantoimituk
sessa suojaar.:aan virkamiehen orr.aa vaatetusta. 

2 §. 
Virkamiehelle, joka jatkuvasti ja palasiallisesti ty6skente
lee 
- eritt~in likaisissa, mlrissa, liejuisissa, nokisissa tai 

p6lyisi~sti tBiss~. 

- suorittaa m~ottoriajoneuvojen, tyo- tai muiden vastaavien 
koneiden taikka ~aitteiden asennus-, huolto- tai korjaus
t~itl, 

- p~atoimenaan klsittelee eritt~in likaisia varasto- tai -
rnuita esineitl, voitelu- tai polttoaineita taikka happoja 
tai muita voimakkaasti syovyttavil kemi:~alioita, taikka 

- tyBskentelee laitoskeitti~ssl tai pesulassa 
sellaisissa olosuhteissa, joissa ta~anornaisella tyHvaate
tu~seila ei t ulla toimeen tai joissa tyevaetetuksen kuluminen 
on poikkeuksellisen suurta, hankitaan valtion varoilla oman 
vaatetuksensa suojaksi t~m~n sopimuksen liitteenfi oleva r. 
luettelon rnukaisesti virkamiehen henkilBkohtaiseksi suoja~ 
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vaatet~~.e~si enint~Rn kerran ka~~~:e~ivuod~saa joko su~jK
puk' tai suojatakki. Milloin suojav&atetus on t~rmeltunut 
ty~tapaLur~an saetuessa, uusitaan s~ojavaatetua ansi til~u;~. 

T~m~ sopi~us ei tarkoita virkapukua eik~ sellaista suoja
vaatetusta, -vllinettl tai tarviket~a, mi~l annetaan vi~ka
miehelle -;altio:1 toimesta tyBtt;rvaEisuuslain (299/58) s~ar . 

n6sten tai m·Jiden ty6suojelua koske·rien s:I~nn6sten -c;aikka 
mllrlysten nojalla. 

Tlml sopi~~ ei my6skl:!n tarkoita sel1aista 1 §:n 1 rnomentissa 
tarkoitet~ua viraston tai 1aitoksen tu1o- ja menoarvion rajoi~
sa hanl~kir.aa suojevaatetusta, joka on ty0paii<a1la v_irl<amiesten 
yhteisesti k~ytettlvissl ja jota ei anneta virkamiehe1le 
ornaksi. 

3 §. 
Virkamiehelle, joka pa1ve1ussu~teensa perusteel1a saa valt~olte 
virkap;,tvun tai a·r:.~stusta virkapuvun :1ankkiniseen, ei anneta 
tlmln sopimuksen nojalla henkilokohtaista suojavaatetusta. 

Vuosilomasijaiseksi tai kausikiireiden ajaksi taikka muusta 
syystl enim::l:.~n k'l:..oden kuukauden ajai:si valtion palve1uksecn 
otetul1e virka=.iehe1le ei kustc.nneta valtion varoilla tlrn!in 
sopimukse~ n~jalla suojavaatetusta. Jos virka~iehen, jolle 
on annettu su~javaatetus, pa1velussuhde va1tioon h~nen oman 

toimenpiteensl tai menettelyns~ jo~~osta 1akkaa ennen kuu
den kuuka~den ~llrlajan pllttymistl, on hlnen S;.toritetta~a 
valtio11e ko~vauksena puo1et suojavaatetuksen hankinta
hinnasta. 

4 §. 
valtion k·..:s-c;a.:mukse1la hankittava s·J~javaatetus annetaan 
virkamiehelle o~aksi ja tu1ee h~nen omalla kustannuksel1aan 
huo1ehtia suojavaatetuksen kunnossapidosta. 

Suojavaate~us varustetaan nlkyv~11~ valtion, asianomaisen 
v~raston tai laitoksen tunnuksella taikka merkill~. 
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5 § . 

T~h!n sopi~u~sean sidbttu ei see so;i=~ksen voinassa ollessa 
ryhty~ tyotaistelutoimenpiteisiin s~pim~ksen p~tevyydest~, 
voimass&olosta tai oikeasta sis,lles~! taikka sopimukseen 
perustuvasta ·1aatimuksesta synt:;ne'!!n :-iidan :-atkaisemiseksi, 
voimassa ol~van sopimuksen muut~amisa~si ~ai uuden sopinuksen 
aikaansaa~ise~si. 

Lislksi virkaehtosopimukseen sidottu yhd~s~ys on velvollinen 
huolehti~aan, ett~ sen alaiset yhdis~y~se~ ja virkamiehet, 
joita sopimus koskee, eivlt riko edellisessl nocentissa tar
koitettua t~H:-auhave1voitetta eivltkl sopimuksen mllrlyksil. 
Tlm~n virkamiesyhdistykselle kuuluva. •1el vollisuus sisa.J.t!Hi 
myHs sen, ettei yhdistys saa tukea tai av•..tst!ia /.iel1ettyl 
tyHtaistelutoimenpidettl eikl muullaks.an taval1a my15tlvaikut
taa sellaisiin toimenpiteisiin, vaan o~ ve~vol1inen pyrki
mlln niiden l~pettamiseen. 

6 §. 

~~m~ sopimus tu1ee voimaan 1 plivlnl =aalis/.uuta 1977 ja 
on voimassa toistaiseksi kolmen kut:t:s.•..::ien ::1olemminpuo1isin 
irtisano~isaj~in. 

7 §. 
Tlmln s::.pil!luksen t~ydennyksistl ja selve:-.nyksistl on 1aadittu 
p6ytlz!rja. 
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L U E T T E L 0 

VirkarniehisUI., jo·-ille valtion toi~r.est~ an!"".et;&.an henl-:ilo/:oh
tainen suajavaatetus 

Viran tai toirnen nimi 

31.90 Valtionrautatiet 
Ji.:r.amies 

i{ondukt?5tiri 
Vaununtarkastaja 
Ase~amies 

Kuo:omausmestari 
Varastomestari 
K~t~isvarastonhoitaja 

Yliasentaja 

Va•Jnumestari 

?olttoainetyonjohtaja 
Aatonzuljettajain esimies 

A•.<t ·::nasent aj a 

Yliteknikko 

TelmiY.ko 
Huoltomies 
K-o:1eenhoitaj a 
Opastinasenta.Ja 

SKhi<5asentaja 

Rataesi::lies 
Vaih:!~mies 

Vaununvoitelija 
Tallimies 

Suojc~aa~etasta edellyttlva 
teht~v~ 

vaihtopalvelutyo~ ja t&.va~an 
huolto l) 

vaihtopalvelutyot l) 

vaunujen tarkastus ja huclto l) 

tavaran ~uor~a~s- ja pt!r k3usty6t 
tavara-asenilla 1) 

- " - 1) 

varastotavaroiden kasittely 

- " -
kaape~ointityot, azkujen huolto 
ja ka~~l:i asennus:yot 
valitt6~1t tyHnjottoteht,vat 
vaunuko:ojauspajcissa ja kor
jausrai~eilla 

polttcaineide~ ~~aittely 

valittemat tyo~johteteht~vlt 
autozorjaarnoissa 
moottcriajcn~uvcjen h~clto j~ 
korja•.os 
vllitt5~Kt ty~njo~tOt•ht!~Et 
korjaus;>ajoissa 

- " -
koneiden korjaus- ja ~uoltotyot 

It -

ooastin- ja aseti~lai~tei1en 
korjaus- ja huoltctyot 
kaapelointityot, a:<ku~~n buolco
ja kai~%i asennusty~t 
radan n::Jsto- j~ t•..::<emistyot 
vaihteiden huolto- ja .puhtaana
pitot:rcs-.. 
vaun•..:~ en j a paristoj en hu-:>lt .:JtyOt 
veturien Ja. /.a~~alien pesu- ja 
hoito:;yl5t 



Veturin~~ljettaja 

Ve~urinl~mitt~ja 
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hayryveturipalvelusse, v:tu~i
huollossa 

- tt -

l) Virkapuvun II k~ytc~oike~s ~a v~lvollisuus poist~u 

31.92 Valtionrautateiden tuccantolaitokse: ja 
materi~alitoiminta 

Yliteknikko 

Teknikko 
Varastomestari 
Polttoainety6njohtaja 

- - - - - - - - - - - -

v~littBm~t ty5njohto:e~t~v~t 
valimoissa ja konepajoissa 

- " -
Ya:-astota·Jaroiden k~sittely 
po:ttoaineiden kasit:ely 

- - - - - - - - - -
lai~ki valtion virastot ja lai:ckse~ 

?.iinteist~nhoito- ja -huoltotyBt 
~p~laisl~mmitt~j~ 

l.pul!r.'Jni t:; aj a. 
Aputalorunies 
!.!~r.mi t t ~j 1!. 

:'alonmies 
~a:onmies-autonkuljettaje 

~alonmies-l~~itt~a. 

~eloncies-vahtimestari 

Laitosmies 
?uutarht:ri 

?aimitarhanhoitaja 
Siivooja 

~ii~teist6jen ja laitteistojen 
hoi~o. huolto ja puh~aanapito 

" 
n 

n 

II 

" 
" 
n 

• 
puutarhaty~~s~ a•o~aalla ja 
kasvihuoneissa 

- n -

labo!'atorio-. keitti6-. pesula-. 



Siivooja-el~intenboit~ja 

Siivooja-vahtimestari 
Siivooja-vartija 
Siivoustyonohjaaja 

Siivoustoidanohjaaja 
Vaununsiivooja 

Laboratoriotyo 
Apulainen 

Apulaisassistentti 

Assistentti 
Astianpuhdistaja/-pesij~ 

Elll.intenhoitaja 
Erikoislaboratoriohoitaja 

Hieteknikko 
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ko~jaa~o-, varikko-, p~~as~a~~i
sessa juna- ja autotiloj~n sii
v~uE-s~s3~, 1. ja 2. luo~a~ ase
n~en yleisotilojcn siivo~~sess~ 

II 

- " 
II 

" 
II 

laboratorio- ja tutkinust~iss~. 
jotka edellytt~vlit syo '·::t:av~en 
tai tahraavien kemiallisten 
aineicen k~sittelyli, kuter. 
kokeiden suorittamista ja 
valokuvien kehitt~mist~ 

" .: 

- " 
n 

" ... 

" 
- " 

Kemian laboratorian preparaattori 

Kemigrafi 
" 
" 

Laborantti 
Laboratorioapulainen 
Laboratoriohoitaja 

Laboratoriomekaanikko 
Laboratoriornestari 

Laboratorioteknikko 

Mekaanikko-preparaattori 

Preparaattori 
S~ll.te~nilcko 

Teknillinen avustaja 
Tutkimusapulainen 
Tutkinusassistentti 

Tutkimusavustaja 

-

-
-

" 
n 

" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
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Va:!.okuvaaja 

Valokuvausapulainen 
Valokuva (us) teknikko 
Vanhempi laborantti 

Keittio- ja taloustyO 
Apulaiseml!.nn6itsija 
Em~nnanapulainen 

Ei,~nnoi tsij I! 

Er.:!:!.ntl! 
Keitti6mestari 
Keittlij:i 
Keitt!i.j:it!i.r 
Keitti6apulainen 
Leipoja 
R~okala-apulainen 

ra:-j oilij a 
Yl!.emanta 
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l~to~atoric- ja tutkimust6iss~. 
j ::tka edellyt:;!!.v~l; ,;;ylj"·y:t~''ien 
tai tahraavien kemiallis~en ai
:'l<:i"ien kl!.sit~al~·~. kut9-!'l :.:okai.den 
suori;tamista ja valok~7~en kehit
ot;gmist~ 

" 
II 

" 

keittio- ja re~ussa taloustyossa 
II 

II 

II 

" 
It 

II 

" 
II 

" 
" 
" 
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Valtion virkamiesten valtion varoilla kustannettavasta suoja
vaabetuksesta tehdyn virkaehtosopimuksen liitteen~ olevalla 
luettelolla on m~~r~tty ne virat ja toimet, joiden haltijoil
le annetaan henkilBkohtainen suojavaatetus. Mainitun sopimuk
sen 2 §:n 3 momentin mukaan sopimuksessa ei tarkoiteta sellais
ta viraston tai laitoksen tulo- ja menoarvion rajoissa hankki
maa suojavaatetusta, joka on tyBpaikalla virkamiesten yhtei
sesti k~ytett~viss~ ja jota ei anneta virkamiehelle omaksi. 
Virastot ja laitokset voivat t~ten k~ytett~viss~ olevien 
m~~r~rahojen puitteissa m~~ritell~ itse tyopaikkakohtaisen 

suojavaatetuksen tarpeen. 

Koska tyOpaikkakohtaisen suojavaatetuksen osalta on kuitenkin 
k!ytann6ss! esiintynyt ep!tietoisuutta, neuvotteluosapuolet 
ovat yksimielisia siit§, ett~ tyOpaikkakohtaisen suojavaatetuk
sen j§rjest§misesta erityisissa sis~- ja pakottavissa ulkoty6-
olosuhteissa on tarpeen antaa virastoille ja laitoksille tar
kempia ohjeita. Neuvotteluosapuolet ovat yksimielisi~ my6s 
siit~, etta ehdotus sanotuiksi ohjeiksi valmistellaan valtion 
tyBterveys- ja tyOturvallisuusasiain neuvottelukunnassa 31.5. 
1977 mennessa. Valtion ty6markkinalaitos ryhtyy toimenpiteisiin 
ehdotuksen mukaisten ohjeiden antamiseksi v~littOm~sti. Oh
jeiden mukaisen tyBpaikkakohtaisen suojavaatetuksen j~rjest~
misen toteuttamiseen voidaan ryhty~ asteittain tulo- ja meno
arvion puitteissa. 

Samalla neuvotteluosapuolet ovat yht~ mielta my6s siit4, 
ett! alussa mainittu virkaehtosopimus otetaan selvittelyn 
kohteeksi ja ett~ t!llainen selvitystyO tehd~§n valtion 
~y6terveys- ja ty6turvallisuusasiain neuvottelukunnassa 

sopimuskauden kuluessa. 
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LIITE 2.16. 

PByt~kirja, joka laadittiin valtiova
rainministeriBn sek~ valtion virkamie
hi~ edustavien virkamiesyhdistysten 
Akava ry:n, Julkisten TyBalojen Ammat
tij~jestB JTA ry:n sek~ TVK:n Virka
miesj~rjestot TVK-V ry:n v~lilla Hel

singissa 14 p~iv~a maaliskuuta 1977 
valtion virkamiesten palvelussuhteen 
ehtojen tarkistamista koskevan poyt~

kirjan allekirjoitustilaisuudessa. 

Neuvotteluosapuolet ovat yksimielisia seuraavasta: 

1 §. 

Valtion virkamiesten tyomarkkinakoulutuksesta 14.2 . 1976 teh

dyn virkaehtosopimuksen 5 §:n 2 momentissa tarkoitetun ruo

kailukustannusten korvauksen suuruus on 1.3.1977 lukien 38 
markkaa pgiv~lt~. 

2 §. 

~della mainitun sopimuksen soveltamisesta on laadittu eril

liset soveltamisohjeet. 
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Luottamusmiessopimus 1977 

Yleista 

1 § 

Virkaehtosopimusjarjestelman yllapitaminen ja kehittaminen perustuvat 

valtion ja virkamiesjarjestojen valisiin neuvottelusuhteisiin. Luotta

musmiesjarjestelman tarkoituksena on omalta osaltaan edistaa osapuol

ten valilla solmittujen virkaehtosopimusten noudattamista, valtiota 

tyonantajana edustavan viranomaisen ja virkamiehen valilla syntyvien 

erimielisyyksien tarkoitukscnmukaista, oikeudenmukaista ja nopea-'3 sel

vittamista seka tyorauhan yllapitamista. 

Soveltamisala 

2 § 

Taman sopimuksen mukainen luottamusmiestoiminta jarjestetaan valtion 

yirastoissa ja laitoksissa siten, kuin sen yksityiskohdista hall i nnon

aloittain tarkemmin sovitaan viraston ta.i laitoksen ja asianomaisten 

virkamiesjarjestojen valilla. 

Luot tamusmies 

3 § 

Paaluottamusmiehella ja luottamusmiehella tarkoitetaan virkamiesta, 

jonka asianomainen virkamiesyhdistys on valinnut edustajakseen hoi

tamaan tassa sopimuksessa tarkoitettuja tehtavia. 

Paaluottamusmiehen ja luottamusmiehen tulee olla Suomen kansalainen, 

asianomaisen viraston tai laitosken virkamies seka perehtynyt toimi

paikkansa olosuhteisiin. 

Luottamusmiehen valitseminen 

4 § 

Paaluottamusmiesten ja luottamusmiesten lukumaarasta, sijoituksesta ja 

muista valintaan liittyvista yksityiskohdista sopivat 2 §:ssa tarkoi

tetut osapuolet erikseen ottaen huomioon viraston tai laitoksen koko, 

henkilokunnan ja alayhdistystcn jasenten lukumiiara, kaytossa olevat 

palkkaus- ja palvelussuhdejarjestelmat ja niista aiheutuva neuvottelu

jen tarve seka virastossa tai laitoksessa suoritettavien tehtavien laa-
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tu ja laajuus. Yksimiel-inen neuvottelutulos on paaluottamusmiesten ja 

luottamusmie~ten lukumaaran osalta alistettava valtiovarainministerion 

vahvistettavaksi. 

Valituista paaluottamusmiehista ja luottamusmiehista on kirjallisesti 

ilmoitettava asianomaiselle virastolle tai laitokselle. 

Luottamusmiehen tehtavat 

5 § 

Paaluottamusmiehen ja luottamusmiehen tehtavana on toimia virkamiesten 

edustajana virkaehtosopimusten seka annettujen saannosten ja maaraysten 

tulkintaa tai soveltamista koskevissa asioissa seka tarpeen mukaan myos 

muissa viranomaisen ja virkamiesten vali5iin suhteisiin liittyvissa asi

oissa. 

Paaluottamusmiehen ja luottamusmiehen tehtavana on myos valittaa luot

tamusmiestoimintaan liittyvia tietoja ja ilmoituksia viranomaisen, jar

jestojen ja virkamiesten valilla. 

Paaluottamusmiehella ja luottamusmichella on oikeus saada tietoja hen

kiloston lukumaarasta ja ansiotasosta mikali naita koskevia selvityksia 

valmistetaan viraston tai laitoksen kayttoon. 

Jos syntyy erimielisyytta tai epaselvyytta virkamiehen palkasta tai muis

ta virkasuhteeseen liittyvista asioista, tu1ee paaluottamusmiehen, l~ot

tamusmiehen ja asianomaisen viranomaisen saada kaikki kysymyksessa ole

van tapauksen selvittamiseen vaikuttavat tiedot. 

Neuvottelujarjestys 

6 § 

Virkaehtosopimuksen tulkintaa tai soveltamista koskevan erimielisyyden 

sattuessa ja virkatehtavien suorittamista, niiden teknista jarjestysta 

seka palkkausta, tyoaikaa, vuosilomaa tai muissa virkasuhteen ehtoja kos

kevissa asioissa on valtiota tyonantajana edustavan viranomaisen ja toi

saalta virkamiehen taikka hanta edustavan luottamusmiehen tai paaluotta

musmiehen pyrittava valittomalla neuvonpidolla selvittamaan erimielisyy

det. 



-74-

Jos virkaehtosopimusta koskevaa asiaa ei edella mainitul1a tava1la saa

da selvitetyksi, noudatetaan 12 paivana lokakuuta 1970 va1tion virkaeh

tosopimusten neuvottelumene ttelysta tehdyssa paasopimuksessa sovittua 

neuvotte1ujarj estysta. 

Luottamusmiehen asema 

7 § 

Paaluottamusmics ja 1uottarnusmies on ve1vollinen noudattamaan virkasuh

detta koskevia rnaarayksia ja sopimuksia, tyo~ikaa, esimiestensa antamia 

maarayksia seka muita virkasuhteesta johtuvia velvoitteita siita huoli

matta, etta han toimii paaluottamusmiehena tai luottamusmiehena. 

Paaluottamusmiehena tai 1uottamusmiehena toimivaa virkamiesta ei taman 

tehtavan vuoksi saa siirtaa ilman hanen omaa suostumustaan sellaiseen 

virkaan tai toimeen tai tehtavaan, jonka pa1kkaus on hanen aikaisemnan 

virkansa tai toimensa palkkausta huonompi tai jossa luottamusmiestehtii

vien hoito olennaisesti vaikeutuu, eika erottaa virastaan tai toime staan. 

Mikali virkamiehia joudutaan irtisanomaan, on irtisanominen pyrittavii 

toimittamaan viimeisenii piiiiluottamusmiehinii ja luottamusmiehinii toimi

viin virkamiehiin. 

Virasto tai 1aitos voi myontiia paaluottamus mi ehclle ja luottamusmiehel

le luottamustehtiivien hoitamista varten tilapaista tai saannollisest.i 

toistuvaa vapautta joko kokonaan tai osittain virkatehtavien suoritta

misesta, mikali siihen on henkilokunnan lukumaaran tai muun syyn vuoksi 

perusteltua aihetta. Mikali paaluottamusmiehelle tai luottamusmiehelle 

myonnetaan saman kalenterivuoden aikana enemmiin kuin kolmekymmentii pai

vaa edella tarkoitettua vapautta, on vapautta koskcva paatos talta osin 

alistettava valtiovarainministerion hyvaksyttavaksi. Jos paaluottamus

miehelle tai luottamusmiehelle on edella esitetyn perusteella myonnet

tava vapautta, tulee hanen hoitaa luottamusmiestehtavat tana aikana. 

Kiireellisten asioiden lyhytaikaista hoitamista varten asianon~inen esi

mies voi myontaa paaluottamusmiehelle ja luottamusmiehelle vapaata muu

nakin virkatehtavien kannalta sopivana aikana. 

Milloin paaluottamusmies tai luottamusmies joutuu asianomaiscn viraston 

tai laitoksen erikseen antman matkamaarayksen perusteella kotimaassa 
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tekemaan matkoja, jotka ovat tarpeen luottamusmiestoimintaan kuuluvien 

neuvottel~jen ja niihin liittyvien tehtavien hoitamiselle . suoritetaan 

hanelle naiden matkojen osalta matkustamiskustannusten korvausta ja pai

varahaa valtion virkamiesten matkakustannusten korvauksesta tehdyn vir

kaehtosopimuksen mukaisesti. 

Luottamusmiehen palkka 

8 § 

Paaluottamusmiehelle ja luottamusmiehelle suoritetaan hanen varsinainen 

palkkauksensa huomioon ottaen myos palkkausluokittelun yhteydessa ns. 

muistutusten .muodossa toteutetut palkkausluokkien korotuksct scka sel

laiset lisapalkkiot ja palkanlisat, jotka maksetaan saannollisesti tois

tuvina tietyn maaraisina kuukausittaisina erina silta ajalta, jonka han 

tyoaikana kayttaa paikallisiin neuvotteluihin esimiestensa kanssa tai 

niiden kanssa sovittujen muiden luottamusmiestoimeen kuuluvien tehta

vien suorittamiseen. 

Jos paaluottamusmiehelle tai luottamusmiehelle on myonnetty vapautta 

luottamusmiestehtavien hoitamista varten, suoritetaan hanelle talta ajal

ta hanen 1 momentissa mainittu palkkaus, ellei valtiovarainministerio 

erityisten syiden vuoksi yksittaistapauksissa asianomaisen viraston tai 

laitoksen esityksesta toisin paata. 

Jos paaluottamusmies tai luottamusmies suorittaa esimiestensa antamia 

luottamusmiestoimeen kuuluvia tehtavia vapaa-aikanaan, luetaan tama ai

ka hanelle tyoajaksi. 

Luottamusmiehen koulutus 

9 § 

Paaluottamusmiehelle ja luottamusmiehelle on mahdollisuuksien mukaan va

rattava tilaisuus osallistua sellaiseen koulutukseen, mika on omiaan li

samaan hanen patcvyyttaan luottamusmiestehtavien hoitamisessa . 

LuottamusmiE<sten koulutuksessa noudatetaan muutoin valtion virkamiesten 

tyomarkkinakoulutuksesta tehtya virkaehtosopimusta. 

Luottamusmiehen toimitilat 

10 § 
Huomioon ottaen toimipaikan suuruus seka luottamusmiestehtavien maara ja 

laatu on paaluottamusmiehelle ja luottamusmiehelle jilrjestcttava sopiva 
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tila, jossa han voi siiilyttilil luottamusmiestehtilvien hoitamista varten 

tarvittavia asiakirjoja ja toimistovillineitlL Paaluottamusmiehelle ja 

luottamusmiehel1e on lisaksi osoitettava paikka, jossa hiin voi kaydii 

luottamusmiestehtiivien hoitamista varten tarpee11iset keskustelut. 

Erityisohjeita 

11 § 

Tassi! sopimuksessa tarkoitetaan virastolla ja laitokse1la valtioneuvos

ton kans1iaa, ministerioita, niiden a1aisia virastoja ja laitoksia sekii 

asianomaise1la virkamiesjarjesto1lii sopimuksen a11ekirjoittaneita vir

kamiesjilrjestoii ja niiden a1ayhdistyksia. 

12 § 

Mita tiissii sopimuksessa on sanottu piiiiluottamusmiehestii ja 1uottamusmie

hestii, koskee rnyoskin paii1uottamusmiehen ja 1uottamusmiehen varamiestii. 

Sopimuksen voimaantulo 

13 § 

Tiilllii sopimus on voimassa 1 piiiviistii "'la«li 3 kuuta 1977 1ukien hellni

kuun 28 paivaan 1979 saakka. Sopimuksen voimassaolo jatkuu tamiin jal

kcen vuoden kerral1aan, jo11ei sitii jomma1takumrna1ta puolelta irtisanota 

vahintaiin ko1mea kuukautta ennen sopirnuskauden paattymista. 

14 § 

Tahiin sopimukseen sidottu ei saa sopimuksen voimassao1oaikana ryhtya tyo

taiste1utoimenpiteisiin sopimuksen piitevyydesta, voimassaolosta tai oi

keasta sisallostii taikka sopimukseen perustuvasta vaatimuksesta syntyneen 

riidan ratkaisemiseksi, voimassa olevan sopimuksen muuttamiseksi tai uu

den sopimuksen aikaansaamiseksi. 

Lisiiksi virkaehtosopimukseen sidottu yhdistys on ve1vollinen huolehtimaan, 

etta sen alaisct yhdistykset ja virkamiehct, joita sopimus koskee, eivat 

riko edellisessl! momentissa tarkoitettua tyorauhave1-voitetta, eivatka .so

pimuksen miiarl!yksia. Tamil virkamiesyhdistykse11e kuuluva ve1vollisuus si

siiltiiii myos sen, ettei yhdistys saa tukea tai avustaa kie11ettyl! tyotais

te1utoimenpidetta eika muullakaan tava11a myotavaikuttaa sellaisiin toi

menpiteisiin, vaan on ve1vollinen pyrkimiiiin niidcn 1opettamiseen. 
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Liite 2.18. 

5. Va1tion virkamiesten ik~1isasopimus 

Va1tiovarainministeriH ja toisaa1~a va1tion virkamiehia 

edustavien virkamiesyhdistysten keskusjarjestHt Akava ry, 

Ju1kisten tyHa1ojen ammattij~rjestH JTA ry seka TVK:n 

VirkamiesjarjestHt TVK-V ry ovat 6 p~ivana marraskuuta 

1970 annetun va1tion virkaehtosopimuslain (664/70) 2 §:n 

noja1la tehneet va1tion virkamiesten ik~1isia koskevan 

seuraavan virkaehtosopimuksen. 

1 §. 

Sen estamatta, mita aikaisernmin on saadetty tai sovittu 

va1tion virkamiesten oikeudes~a ika1is~~n, noudatetaan 

mita t~ssa sopimuksessa on sovittu. 

2 §. 

Oikeus ika1isiin on se11aise11a vakinaisen viran tai toimen 

haltija11a ja y1imaar~ise1la toimenhaltija11a, jonka virka 

tai toimi on sijoitettu V-pa1kkaustaulukon mukaisiin 

pa1kkaus1uokkiin tai C-pa1kkaustau1ukon 1-47 palkkaus1uokkiin. 

3 §. 

Ede11a 2 §:ssa tarkoitetul1e virkamiehel1e myonnet~~n 

hakemuksesta ika1is~ 2, 4, 6, 9 ja 12 ik~1is~an oikeuttavan 

pa1ve1usvuoden ja1keen. 

Ika1isat ma~r~ytyv~t v.akinaisen viran tai toimen peruspalkan 

tai y1im~~r~isen tolmen vuosipalkkion seka kal1iinpaikan1isan 

yhteisma~r~n perustee11a siten, etta ensimmainen ja toinen 

ik~1isa ovat kumpikin seitseman prosenttia, ko1mas ika1isa 

kuusi prosenttia seka ne1jas ja viides ika1isa kumpikin viisi 

prosenttia. 
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Ik~lis~~n oikeuttavaksi palvelusajaksi virkamies saa lukea 
koko sen ajan, mink!i h~n sei ts:) ! 11a.1:: oist~ vuotta t~ytetty!i!in 
on ollut p~~toimiseksi katsottavassa: 

a) valtion palveluksessa, jolloin valtion palvelukseksi 
katsotaan myos palvelus kansanedustajana, valtioneuvoston 
j~senen~, eduskunnan oikeusasiamiehen~, eduskunnan viran 

tai toimen haltijana, seka Suomen P~nkin, Ahvenanmaan 

maakunnan, kansanelakeiaitoksen, Postipankin, valtion teol

lisuuslaitoksen ja valtionenemmistoisen yhtion palvelus 
seka Suomen Akatemian varttuneen tutkijan apurahaa nauttien 

palveltu aika; 

b) kunnan, kuntien keskusj~rJeston, kuntien yhtyman, 
uskonnollisen yhdyskunnan tai sellaisen yksityisen, 
yhteison tai laitoksen palveluksessa, joka saa lain tai 

asetuksen nojalla taikka harkinnanvaraista valtionapua 
yli puoleen palkkausmenoistaan; 

c) h;r:.-:.:!.. s e:: p,:;.st i ::, '.'~1d :i.styne i c~~n 

Kansakuntien, sen erityisj~rjestojen tai muun sellaisen 
hallitusten valisen kansainvalisen jarjeston tai 

yhteistyoelimen palveluksessa, johon Suomi on virallisesti 
liittynyt tahi sellaisessa kansainv~lisess!i kehitysyhteisty6-

tehtav!iss!i, jossa Suomi on mukana. 

d) valtion haltuun otetun rautatien, puhelinlaitoksen 
tai muun valtion haltuun otetun laitoksen tai toiminnan 
palveluksessa. 

e) sellaisen rekisteroidyn yhdistyksen palveluksessa, jonka 

varsinaisiin tarkoituksiin kuuluu valtion palveluksessa 
olevien henkiloiden etujen valvominen ; 

f) palveluksessa laakarina, hammasl!i!ikarina, elainlaakarin!i, 
fyysikkona, kemistina, psykologina, osastonhoitajana, 
ylihoitajana, toimintaterapeuttina, puneterapeuttina, 
lastentarhanopettajana, sosiaalihuoltajana, sosiaalityon
tekijana, sairaanhoitajana, terveyssisarena, katilonli, 
mielisairaanhoitajana, proviisorina, farmaseuttina, 
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rBntgenhoitaj~a, laboratoriohoitajana, l~~kint~voimistelijana, 
terveydenhoitajana, hammashoitajana, apuhoitajana tai 
lastenhoitaj~a yksityisess~ yhtiBss~, yhteisoss~ tai laitok
sessa, mik~li t~m~ toimi on p~tevyysehtoihin ja laatuun 
n~hden siihen valtion virkaan tai toimeen rinnastettavissa, 
mihin h~n t~st~ toimesta erottuaan on ensiksi tullut; 

g) palveluksessa Suomessa tai muissa pohjoismaissa alusrekisteriin 

merkityss~ kauppa-aluksessa aliper~rniehenkirjan, alikonemestarin
kirjan, II luokan radios~hkott~j~n p~tevyystodistuksen taikka 

vastaavan nait~ ylemrn~n p~tevyyskirjan haltijana, mik~li virkaan 
tai toimeen on kelpoisuusehtona edell~ tarkoitettu p~tevyyskirja; 

h) sellaisessa palveluksessa yksityisess~ yhtiBss~, yhteisBss~ 

tai laitoksessa, joka vaaditaan kelpoisuusehtona virkaan tai 
toimeen. 

·nr:,ar:;ies saa ikalis~a varte:: lu:cea h:,r·,rt:cs<::en !wlw sen aja!l, 

:nin:~a. hii.""l on ol!A.1t sotat.:.~n a:.:cana lotta- tai sotapalvelulcsessa 

tai!c:m on sao~ttanut asevelvollist:.uttaan tai asaellisesta palve

lu!csesta v:tpa\ltettuna suoritta:::ut aseetonta palvelusta taH:\<:a 

:::.:.vi~li:;al\-elusta s!l~::. o.:;i:1, :c~in si·.ri:.l.:.pe..lv0llls ~i ylitd 

af.:!VelVOlliSUt.mlaissa Sa~dettyi£ yleist:i 24 :: ptiiv:in ~alv0l"..:sai!caa. 

Lottapalvelukseksi luetaan se aika, jona virkamies on saa.nut 
lottakuukausipalkkaa tai p~iv~rahaa. 

Sit~ aikaa, jonka perusteella virkamies saa muulta tyBnantajalta 
tai muun palveluksen perusteella valtiolta el~kett~, ei lueta 
ik~lis~~n oikeuttavaksi palvelusajaksi. 

5 § 

Ik~lis~~n oik~ttavia palvelusaikoja laskettaessa ei v~hennet~ 

aikaa, jonka virkamies on ollut virkavapaana saaden silt~ ajalta 
palkkaa tai !itiysp~iv~rahaa. V~hennykseksi ei lueta myosk~gn 
saman kalenterlvuoden aikana enint~~n kuukauden kest~nytt~ 
palkatonta virkavap~tta ja aikaa, jonka virkamies on 
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rationalisoinnin vuoksi ollut t-i'lap§.isesti p.:~lssa 

virantoirnituksesta. 

6 § 

Eri palvelusaikoja ik§.lis~a varten laskettae ssa otetaan 
huomioon ne kalenterikuukaudet, joiden aikana virkamies on 
ollut valtion palveluksessa v§.hinta§.n kahdeksantoista p~iv~~. 
Palvelusvuoden jakautuessa kahteen tai useampaan lukukauteen 

on yh9en lukukauden palvelus niin mones osa koko vuoden 
palveluksesta kuin oppi- tai kasvatuslaitoksessa on yhden 

lukuvuoden aikana lukukausia. 

7 § 

Valtiovarainministeri~ voi oikeuttaa virkamiehen lukemaan 
hyv§.kseen ikalis§.a varten muunkin kuin edella 4 §:ss~ mainitun 
palvelusajan sek~ P.rikseen vahvistettujen perusteiden mukaan 

my~nt~a oikeuden suorittaa ikllisaa muillekin kuin 2 §:ss~ 

tarkoitetuille virkamiehille. 

Tilapaisella virkamiehella on oikeus ikalis§.§.n sen mukaan, 
kuin siita on erikseen ma§.ratty. 

8 § 

Niille virkamiehille, j oiden edella 3 §: s.s~ mainitulla 

tavalla ma~~ytyvien ik~lisien ja kalliinpaikanlisan yhteis

ma~rl on pienempi kuin asianomaisten virkamiesten vuoden 

1970 joulukuussa voimassa olleiden sa~nnosten mukaan 
laskettu ikalisien ja kalliinpaikanlisan yhteismlarl, 

ottaen huomioon 16.12.1970 ja sen jalkeen voimaan tu11eissa 

virkaehtosopimuksissa sovitut y1eiskorotukset, suoritetaan 
ikalisan taydennysosaa liitteen mukaisesti. Tlydennysosa 

maaraytyy prosenttiosuutena, jonka suuruus riippuu ikalisien 
lukumlarasta ja kalleus1uokasta. Prosenttiosuus lasketaan 
virkamiehen viran tai toimen palkkausluokan mnkaisen perus
pa1kan tai vuosipalkkion ja kalliinpaikanlisan yhteismalrasta. 
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9 § 

T~m~n sopimukseen sido~tu ei saa sopimuksen voimassa olles

sa ryhty~ ty~taistelutoimenpiteisiin sopimuksen p~tevyy

dest~, voimassa olosta tai oikeasta sis~ll6st~ taikka so

pimukseen perustuvasta vaatimuksesta syntyneen riidan rat

kaisemiseksi, voimassa olevan sopimuksen muuttamiseksi tai 

uuden sopimuksen aikaansaamiseksi. 

Lis~ksi virkaehtosopimukseen sidottu yhdistys on velvolli

nen huolehtimaan, ett~ sen alaiset yhdistykset ja virkamie

het, joita sopimus koskee, eiv~t riko edellisess~ momen

tissa tarkoitettua ty5rauhavelvoitetta eiv~tk~ sopimuksen 

m~~r~yksi~. T~m~ virkamiesy~distykselle kuuluva velvolli

suus sis~lt~~ my~s sen, ettei yhdistys saa tukea tai avus

taa kielletty~ tyotaistelutoimenpidett~ eik~ muu1lakaan 

'tavalla myot~vaikuttaa sellaisiin toimenpiteisiin, vaan on 

velvollinen pyrkim~~n niiden 1opettamiseen. 

10 § 

T~m~ sopimus on voimassa 1 paiv~st~ maaliskuuta 1977 al

kaen he1mikuun 28 p~iv~~n 1979 s~akka. Sopimuksen voi

massaolo jatkuu t~~n j~lkeen vuoden kerrallaan jollei 

sit~ jommalta kummalta puole1~a kirja1lisesti irtisano

ta v~hint~~n kolme kuukautta ennen sopimuskauden p~~tty

mist~. 

11 § 

T~m~n sopimuksen selvennyksist~ ja t~ydennyksista on laa

ditt~ p6~~~~!rj~. 
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P~yt~kirja, joka laadittiin valtiova
rainministerion ja toisaalta valtion 
virkamiehi~ edustavien virkamiesyh
distysten keskusj~rjest~jen Akava 
ry:n, Julkisten ty~alojen ammatti

jlrjest~ JTA ry:n sekl TVK:n Virka

miesjarjest~t TVK-V ry:n v~lilla 

valtion virkamiesten ik~lisil koske

van virkaehtosopimuksen allekirjoit

tamistilaisuudessa Helsingiss~ 14 

paivanl maaliskuuta 1977. 

Neuvotteluosapuolet ovat yksimielisia seuraavasta: 

1 §. 

Mikali kunnan kansakoulu- tai peruskoululaitoksen viran- taj 

toimenhaltijalla on oikeus lukea kansakoulu- tai peruskoulu
laitoksessa pavellessaan ikalisaan oikeuttavaksi palvelukseh 

si aika, jonka han on toiminut suomalaisten opettajana ulko
mailla, han ei menet~ tlta oikeuttaan siirtyessaan valtion 

pal velukseen. 

2 §. 

Sovittiin, ettl poytakirjan tarkastavat 

Paikka ja aika edella mainitut. 

Poytakirjan vakuudeksi: 

P~ytlkirja tarkastettu: 

; 
j 

I 



r 
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lkl1US<!i>1 ili!JdafiJ'Iysoca, p!'OSCI!LtioDu!tdut, pcrw;palko." tai vuoa;pall,kioll ja kaZUi>:pai.
kan Z. iG«~1 yh teisnUilt'iis tii 1 J 

K a 1 1 c u • r y h m a 

Pu l kkaus- I 11 Ill 
luokku 

Vanhnn ns. n-ikal i- VanhPn nG, n-ikoli- Vanh3n ns. n-iklili-
sajarjcstclmSn ikli- slljarj~stclnlln ikli - s llj lirjestc) l!'Ji n ika-
1 i sicn 1 uku~1a ra lisicn l uku:~t53ra li sicn 1 uku:;!d~ r a 

3 4 5 3 4 5 3 4 5 
~ 

V16, C27 - - 2 - - 1 - - -
C28 - - 2 - - 1 - - -

Vl 7 , C29 - - 3 - - 2 - - 1 
C30 - - 3 - - 2 - - 1 

VIS , C31' - 1 4 - - 3 - - 2 
C32 - l 4 - - 3 - - 2 

Vl9, C33 - 1 4 - 1 4 - - 3 
C34 - l 4 - 1 4 - - 3 

V20, C35 - 2 6 - l 5 - l 4 
C36 - 2 6 - l 5 - l 4 

V21, C37 - 3 7 - ~ 6 - 2 s 
C38 - 3 7 - 2 6 - 2 s 

V22, C39 l 4 7 - 3 7 - 2 6 
C40 1 4 7 - 3 7 - 2 6 

V23 , C41 I 4 8 I 4 8 - 3 7 
C42 1 4 8 I 4 8 - 3 7 

V24 , C43 2 5 9 1 5 9 1 4 8 
C44 2 5 9 1 5 9 1 4 8 

V25 , C4 5 2 6 11 2 5 11 2 5 10 
C46 2 6 11 2 5 11 2 5 10 

V26, C47 2 7 12 2 7 12 2 7 12 
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1. 3 . 1977-28. 2 . 1978 

TAUI..UI<KO 7 CV-VHDJSTELMI'ITAUI..UI<KOI 

V-PALKKAUSLUOKKJEN PERUSPALKAN TAl VUOSIPALKY. JQN, KALLJJNPAJKANLISRN SEKR JKRLJSJEN 
VHTEJ~~R~ JK~LJS~RVHMJTT~IN KUUKAUDESSA. ~ 

PALKKAUS
LUOY-1(1\ 
V I 
v 2 
v 3 
v 4 
v 5 ..... . . .. ... . . 

'I 6 
v 7 
v 8 
v 9 
v 10 

V II 
v 12 
v 13 
v 14 
v 1'5 

v 16 
v 17 
v 18 
v I" 
v 20 

v 21 
v 22 
v 23 
v 24 
v 2~ 

v 26 

TAUI..UI<KO 7 ..JATKOA 

PI\LI<KI\US
LUOKKA 
V I 
v 2 
v 3 
v 4 
v 5 

v 6 
v 7 . 
v 8 
v 0 

IJ 10 

V II 
v 12 
v !3 
v 14 
v 1'5 

v 16 
v 17 
v 18 
v 19 
v 20 

v 21 
v 22 
v 23 
v 24 
v 2'5 

v 26 · . . 

!Ki'IL!SIEN LKM 
o , 
'571 
'571 
571 
607 
644 

'..82 
72'5 
77'3 
813 
8'54 

900 
9'53 

2 00'5 
2 o~.o 

2 121 

2 188 
2 252 
2 332 
2 418 
2 '507 

2 60 9 
2 724 
2 84? 
2 987 
3 139 

3 306 

IKRLI'3 ! EN LK11 
0 
616 
616 
616 
6'54 
692 

731 
775 
824 
866 
908 

I 956 
2 010 
2 064 
2 120 
2 183 

2 251 
:-! 317 
2 400 
2 489 
2 '580 

268'5 
2 804 
2 931 
3 074 
3 231 

3 403 

111 KALLEUSRVH11~ 

I 
681 
681 
681 
719 
7:50 

BOO 
846 
8'>7 
040 
984 

2 0'33 
2 0'>0 
2 14'5 
2 204 
2 26~ 

2 34 1 
2 HO 
2 495 
2 '587 
2 68'2 

2 7"2 
2 °1'5 
3 047 
3 196 
3 3:59 

3 '537 

2 
701 
791 
7°1 
831 
974 

I 918 
I 967 
2 021 
2 067 
2 114 

2 166 
2 227 
2 285 
2 348 
2 417 

2 4<>4 
2 :i68 
2 6'5e 
2 7'56 
2 8'57 

2 "7'5 
3 106 
3 246 
3 40'5 
3 '579 

3 768 

I I KALLEUSRVHMI'I 

72<)' 
720 
729 
770 
810 

I 8'52 
1 goo 
1 0!!-2 
1 oa7 
2 042 

2 0°'3 
2 1'51 
2 208 
2 268 
2 336 

2 409 
2 479 
2 :5,613 
2 663 
2 761 

2 873 
3 000 
'3 136 
3 289 
3 4'57 

3 641 

2 
842 
842 
842 
886 
0 28 

I 973 
2 023 
2 oso 
2 128 
2 176 

2 no 
2 '2°2 
2 352 
2 416 
2 48" 

2 '567 
2 641 
2 7'36 
2 837 
2 "42 

3 061 
3 196 
3 341 
3 '504 
3 683 

3 879 

3 
88'5 
885 
88'5 
927 
'?73 

2 019 
2 070 
2 127 
2 176 
2 225 

2 280 
2 3 44 
2 40'5 
2 472 
2 '544 

2 6 2'5 
2 703 
2 798 
2 901 
3 007 

3 132 
3 26° 
3 417 
3 '594 
3 767 

3 966 

3 
939 
939 

1 Q'3'Q 

I 99'5 
2 030 

2 077 
2 129 
2 199 
2 240 
2 290 

24 347 
2 41 3 
2 476 
2 543 
2 620 

2 702 
2 780 
2 880 
2 9e6 
3 097 

3 222 
3 364 
3'517 
3 688 
3877 

4 083 

4 
I 964 
I 91>4 
I 964 
2 007 
2 0'5'5 

2 103 
2 1'56 
2 216 
2 21>7 
2 318 

2 37'5 
2 442 
2 '50'5 
2 57'5 
26'50 

2 734 
2 916 
2 915 
3 022 
3 132 

3 262 
3 40:5 
3 '5:59 
3 733 
3 924 

4 131 

4 
2 020 
2 020 
2 020 
2 068 
2 115 

2 164 
2 218 
2 290 
2 333 
2 385 

2 44'5 
2 '513 
2 '579 
2 640 
2 72° 

2 91:5 
2 9°6 
3 000 
3 110 
3 226 

3 3'56 
3 '504 
3 664 
3 842 
4 039 

4 2:53 

:5 
2 043 
2 043 
2 043 
2 097 
2 137 

2 187 
2 242 
2 305 
2 3'58 
2 411 

2 470 
2 '540 
2 605 
2 678 
2 7'56 

2 843 
2 929 
3 032 
3 143 
3 2'57 

3 392 
3 54! 
3 701 
3 882 
4 081 

4 296 

'5 
2 101 
2 101 
2 101 
2 151 
2 200 

2 251 
2 307 
2 371 
2 426 
2 490 

2 543 
2 613 
2 682 
2 75'5 
2 838 

2 928 
3 012 
3 120 
3 234 
3 35'5 

3 490 
3 644 
3 811 
3 996 
4 201 

4 423 
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1. 3 . 1977-28. 2. 1978 

TAULUKKO 7 ..JATKOA 

KALLEUSRYHI'IR 

PALt:KAUS- IKi'ILISIEN LK11 
LIJOYKA 0 1 2 3 4 5 
V I 662 778 8°4 ""4 2 077 2 160 
v 2 662 778 8°4 994 2 077 2 160 
v 3 662 778 894 I 9'14 2 077 2 160 
v 4 700 819 938 2 040 2 125 2 210 
v 5 740 862 984 2 088 2 17:5 2 2b2 

v 6 780 1 "05 2 030 2 137 2 226 2 315 
v 7 826 1 954 2 082 2 192 2 283 2 374 
v 8 876 2 007 2 1313 2 251 2 345 2 439 
v 9 918 2 052 2 186 2 301 2 397 2 493 
v !0 9b2 2 099 2 236 2 354 2 452 2550 

v II 2 011 2 !52 2 2C'I3 2 414 2 515 2 616 
v 1:? 2 067 2 212 2 357 2 481 2 584 2 687 
v 13 2 122 2 271 2 420 2 547 2 <!-53 2 750 
v 14 2 teo 2 333 2 486 2 617 2 726 2 835 
v IS 2 244 2 401 2 558 2 693 2 80:5 2 917 

v 16 ......... 2 315 2 477 2 639 2 778 2 894 3 010 
v 17 2 383 2 550 2 717 2 860 2 979 3 098 
v 18 2 468 2 611 2 814 2 962 3 08:5 3 208 
v I" 2 5S9 2 738 2 917 3 071 3 199 3 327 
v lO 2 65;1 2 839 3 025 3 184 3 317 3 '150 

') 2! 2 761 2 054 3 147 3 313 3 451 3 589 
'I 

,,.., 2 883 3 085 3 287 3 460 3 604 3 748 
v 23 3 014 3 225 3 ~36 3 617 3 768 3 919 
v 24 3 161 3 382 3 603 3 793 3 951 "' 109 
v 2'3 3 322 3 555 3788 3 987 4 153 4 319 

v 26 3 499 3 744 3 989 4 199 4 374 4 549 
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I . 3. 1977-28. 2. 1978 

TA\.ILUKKO 10 <B-VHDIST~~TAULUKKOI 

B-PALKKAUSLUOI<I<IEN PERUSPALI<AN TAl VUOSIPALI(KION, KALLIINPAIKANLISRN SEKR 1'1-llYI.IOSl
KDROTUSTEN VHTEISM~~Ril ~llVUOSII<OROTUSRVHI'IJTT~JN KUUKAUDESSA, I'IK 

III KALLEUSRV-

PALKKAUS- MRRR~VUOSJKOROTUSTEN LKI'I 
LUOKKA 0 I 2 

B I . ....... . . 4 :5'51.00 4 8~9.:57 :5 188. 14 
I' 2 .. ... . ......... 4 7~~.00 !5 0!'9 . ~2 5 433.24 
'8 3 . . . . . . . . . . . !5 062.00 :5 41~.34 !5 770.~8 
B 4 . . . . . . . . . . . . . :5 419.00 !5 798,33 ~ 177.bb 
B '5 ... . ....... . :5 8'5:5.00 ~ 2~4.8!5 6 ~74.70 

e ~ . . . . . . . . . . . . . . ~ 3~8.00 ~ 813.7~ 7 2!59.52 
B 7 ' .... . ... ·· ·· · ~ ~5. oo 7 441. 8!5 7 928.70 
B 8 ........ .... .. 7 ~22.00 8 1!5!5. !54 8 ~89.08 
B 9 .. .. ... 8 3'52.00 8 93~.64 9 :521.,28 

TAUI..UKKO 10 .JATKOA 

II KALLEUSRVHI'I~ 

PALI<KAUs- M~R~VUOSJKOROTUSTEN LKM 
LUOKKA 0 I 2 

B I .... . ... · ········· 4 ~83.00 :5 010.81 :5 338.62 
B 2 .............. 4 ~o5.oo 5 248.35 5 591,70 
B 3 ' .......... . ..... 5 210. 00 5 574. 70 5 939.40 
B 4 !5 577.00 5 967 . 39 ~ 357.79 
e 5 ~ 025. 00 ~ 446.7!5 ~ 868.:50 

B 6 ...... . ... '. ~ 554.00 7 012.79 7 471. 5~ 
B 7 7 157.00 7 ~!57.99 8 158.98 
B 8 . . . . . . . . . . . . . 7 944.00 9 393,09 9 942.1~ 
B 9 . . . ..... . . 9 59~.00 9 197.72 9 799,44 

TAUL!JI<KO 10 .JATKOA 

1 KALLEUSRV-

PALKKAUS- ~~RilVUOSIKOROTUSTEN LKM 
LUOY.KA 0 I 2 

B I 4 81~ . 00 5 153. 12 !5 490, 24 
B 2 ......... 5 043.00 5 39~.01 !5 749.02 
B '3 :5 3!57. 00 5 731.99 ~ 106.99 
B 4 . . . . . . . . . :5 734.00 b 13'5. 38 6 53~.7~ 
B '5 ..... . ...... b 19~.00 ~ 629.72 7 063.44 

B 6 ....... ... .. 6 739.00 7 210.73 7 ~92.4~ 
B 7 ... ..... 7 360.00 7 87!5.20 9 390.40 
B 9 .... . ·········· e Obb . OO 9 ~30,62 9 19'5. 24 
B 9 . .. .. . . 9 939.00 9 4!57.73 10 076.46 
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1. 3. 1977-28. 2. 1978 

TAULUKKO 13 CS-YHDIST~AULUKKOl 

S-SOPIHUSPALKKALUOI<KIEN SOPIHUSPALKAN . KALLllNPAlKANLlallN SEK~ H-IWUOSl
KOROTUSTEN YHTEIS111#1R~ -~VUOSIKOROTUSRYHHITTRIN KUUKAUDESSA, HK 

Ill KALLEUSRYHMA 

SOPIHUSPALKKA- ~R~VUOSIKOROTUSTEN LK11 
LUOKKA 0 I 2 

s I 2 336. 00 2 499 . 52 2 663. 04 
s 2 .... . . ... ...... 2 441.00 2 6 11.87 2 782. 74 
s 3 . . . . . . . . . . . 2 560. 00 2 7 39.20 2 918. 40 
s 4 2 6 €.9. 00 2 877. 2 3 3 065. 46 
s 5 ... ........ . 2 829 .00 3 0 2 7 , 03 3 225. 06 

s 6 ..... . . . ........ 2 985.00 3 193. 95 3 402.90 
s 7 ..... ... .. 3 152. 00 3 372.64 3 593,28 
s 8 ...... . .. . ..... 3 347.00 3 581.29 3 815.58 
s 9 ............ 3 569. 00 3 818. 83 4 0<!-8. 66 
s 10 ...... ... 3 813.00 4 079, 91 4 346.82 

s II 4 091.00 4 377. 37 4 663.74 
s 12 ... ... ..... 4 3e!S,OO 4 691.95 4' 998. 90 
s 13 ... ....... 4 551.00 4 8<!-9.57 5 188. 14 
s 14 ... · ··· · ········ · 4 766.-()0 5 099.62 5 433.24 
s IS . .... .... ... 5 062.00 5 416.34 5 770.68 

s 16 ....... · · ······ 5 419. 00 5 798,33 6 177.66 
s 17 5 855.00 l. 264, Er.5 6 674.70 
s 18 .......... . .. .. . . 6 368.00 I> 813.76 7 259.52 
s 19 . . . . . . . . . . . . . . . 6 955.00 7 441 . 85 7 928. 70 
s 20 . .. ···· ··· 7 622.00 8 155. 54 8 1>89.08 

s 21 . . ......... 8 352.00 8 936.64 9 '521.28 

TAULUKKO 13 ..JATKOA 

It KALLEUSRYHMA 

SOPII1USPALKKA- 11~~~VUOSIKOROTUSTEN LKI1 
LUOKKA 0 1 2 

s 1 2 404.00 2 572.28 2 740.51> 
s 2 . . . . . . . . . . . . 2 :112. 00 2 687.84 2 863. 1>8 
s 3 . . . . . . . . . . . . 2 634.00 2 818.38 3 002. 76 
s 4 . . . . . . . . . . . . . . 2 768.00 2 961.76 3 15:1.52 
s :s' . .......... 2 912.00 3 11:1.84 3 319.1>8 

s 6 ...... . .......... 3 072. 00 3 287.04 3 \502 . 08 
s 7 ..... .. . .. ....... 3 244.00 3 471.08 3 698,16 
s 8 3 445.00 3 686.15 3 927.30 
s 9 3 673. 00 3 930. II 4 187. 22 
s 10 ... .. .. . . 3 924.00 4 198. 1>8 4 473.36 

s II .. .. . . . .. ... . . .. 4 210.00 4 \504,70 4 799. 40 
s 12 4 :112.00 4 827.84 :I 143. 68 
s 13 .. ... ....... 4 683.00 :I 010.81 5 338.62 
s 14 4 905.00 :I 248.35 :I 591.70 
s 15 ................. :I 210.00 5 !574.70 :I 939.40 

s 16 . ..... . ..... :I :177.00 5 967.39 6 357.78 
s 17 . . . . . . . . . . . . . 6 025.00 6 446.7:1 6 81>8, \50 
s 18 ............ . .... 6 554.00 7 012.78 7 471.56 
s 19 . ... ...... . .. 7 157.00 7 657.99 8 1:18.98 
s 20 .................. 7 844.00 8 393.08 8 942. 16 

s 21 ..... . . ... .. ... .. 8 :196.00 9 197.72 9 799.44 



TAULLI<KO 13 .JATKOA 

SOPIMUSPAU<KA
LUOI<KA 

s 1 
s 2 
s 3 · 
s 4 
s !5 

s ... 
s 7 
s 8 
s 9 
s 10 

s 11 
s 12 
"' 13 
s \4 
s 1!5 

s II> . . .. . .•... .. • .... 
s 17 .... .. . . ...... . . 
s 18 ... . . . •. .. . . .. . .. 
s 19 ...•• . ..... 
s 20 .. . .. ... .. . . 

s 21 
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I KALLEUSRYH111=1 

MJ:IRRVUOSIKOROTUSTEN LK" 
0 1 

2 472.00 2 &4!5.04 
2 !583.00 2 71>3.81 
2 709.00 2 898.1>3 
2 841>.00 3 04!5.22 
2 994.00 3 203.58 

3 159.00 3 380. 13 
3 335.00 3 51>8.45 
3 !542.00 3 789.94 
3 777.00 4 041.39 
4 03!5;-.()() 4 317.45 

4 329.00 4 1>32.03 
4 Mo.oo 4 91>4. eo 
4 811>.00 5 153.12 
5 043.00 5 391>.01 
!5 357.00 5 731.99 

!5 734,00 6 135.38 
6 196.00 6 629.72 
6 ?39.00 7 210.73 
7 360.00 7 875.20 
8 066.00 8 630.1>2 

9 939.00 9 457.73 

I. 3 . 1977-28. 2 . 1979 

2 

2 819.09 
2 944.62 
3 088.21> 
3 244.441 
3 413. 16 

3 1>01.26 
3 801.90 
4 037.88 
4 305.78 
4 599.90 

4 93!5.06 
5 289.60 
5 4190.24 
5 749.02 
6 106.98 

6 531>.76 
7 01>3.441 
7 682.416 
8 390.40 
9 19!5.24 

10 076.46 

(Hloj n1o Hlo 194/lll/77, 22.3.1977) V T 14~77 



Toimitus: Rautatiehallitus, 
tiedotuspalvelu puh 2832 

1977 

Palavat nesteet, luettelo 

n=o 15 
14.4.1977 

Ohjeet terveydenhuoltokulujen korvaamisesta 

Tilio~jesaannon muutoksia 
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PALAVAT NEESTEET, LUETTELD 

Kauppa- ja teollisuusministerio on palavista nesteista annetun 
asetuksen (921/76] 5 5:n perusteella 14.1,1977 julkaissut luet

telon yleisimmista palavista nesteista ja eraista niiden ominai

suuksista. Luettelo tulee voimaan 1.9.1977 samanaikaisesti pale~ 

vista nesteista annetun asetuksen ja kauppa- ja teollisuusminis
terion pa§toksen kanssa. Luettelon kayton helpottamiseksi minis

terio on asetuksen 68 5:n perusteella antanut soveltamisohjeen . 

Luettelo soveltamisohjeineen on saatavissa valtion painatuskes~ 

kuksesta. 

Luettelon sisaltamia tietoja voidaan kayttaa palavien nesteiden 

kaytto- 1 varastointi- ja kuljetusturvallisuutta maariteltaessa. 

Koska VAK:n hakemistossa on mainittu vain muutamia palavia nes

teita nimelta, niin julkaistu luettelo on tarkeana apuvaiineena 

VAK:n aineluettelon kohdan ja sen perusteella kuljetusehtojen 

maarittelemisessa. Vaikkakin VAK:n reunanumeron 301 marginaaliin 

merkityt palavien nesteiden luokat perustuvat vanhaan palavien 

nesteiden asetukseen uusi luettelo on kayttokelpoinen, koska 

luokitus uuden asetukeen mukaan on edelleen same. 

Kauppa- ja teollisuusministerion julkaisemassa soveltamisohjees

sa mainittu vaarallisten aineiden kansainvalinen luokitus vastaa 

periaatteessa jo hyvaksyttyja RID-AOR uusia maarayksia, joissa 

luokitus kuitenkin kuljetusturvallisuuden vuoksi tulsa olemaan 

hienojakoisempi. Kun liikenneosasto aikanaan tarkistaa VAK:n 

luokituksen kansainvalista kaytantoa vasteavaksi, tulee sen seu· 

rata RIO-ADR luokitusta eika edella mainitussa soveltamisohjeessa 

esitettya sievistettya luokitusta. Koska kansainvalinen kuljetus

luokitus muuttuu 1.7.1977 lukien, on VAK:n luokitus syyta muuttaa 

vestaavasti. Liikenneministeriossa valmisteilla olevat tieliiken

netta koskevet maaraykset tulevat myos noudattamaan mainittua 
uutta kansainvalista kuljetusluokitusta. 

Tilattaesse uutte palavien nesteiden luetteloa valtion painatus

keskukseste, on syyta kiinnittaa huomiota siihen, missa maarin 
aikeisempae vestaavaa luetteloa on kaytannossa tarvittu. 

(RH/Hlo n:o 370/010/77, 5.4.19771 VT 15 /77 
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OHJEET TERVEYDENHUDLTDKULUJEN KORVAAMISESTA 

Rautatiehallitus on antanut ohjeet terveydenhuoltokulujen korvaa
misesta. Niilla kumotaan rautatiehallituksen kirjeella n:o Hlo 
745/161/74, 04.10.1974 (VT 42/74.21 annetut ohjeet. 

Ohjeet jaetaan· jakeluka·avan mukaisesti painatuajaostosta, josta 

ohjeita voi tilata, 

(Hlo 222/161/77, 5.4.1977) VT 15/77 

TILIOHJES~ANNON MUUTOKSIA 

20 §:n kohta 2015.5 muutetaan seuraavasti: 

K:assat maksava.t ·menoja kirjallisen maksumaarayksen perusteella 
(ks. kohta 2511). Kassoista maksettavat palkat ja matkaennakot 

voidaan maksaa hyvaksytyn palkkaluetteloh ja matkaennakon tosit

teen (VR 2976) perusteella ilman maksum3araysta · (ks. kohta 2613). 

23 §:n kohta 2311.66 muutetaan seuraavasti: 

Kolmeakymmenta markkaa pienempia korkomaaria maksusuoritukselta 

ei yleensl laskuteta. Erityisistl ' syfsta voidaan tilitoi~iaton 

paallikon harkinnan mukaan menetella tasta poiketen. 

26 §:n kohta 2613 muutetaan seuraavasti: 

Kun erityiset syyt vaativat maksamaan palkkoja tai matkaennakkoja 

kateissuorituksina kassoista, on asianomaisen menan hyvaksymiseen 

oikeutetun henkilon merkittava palkkaluetteloon tai matkaennako~ 

tosittees~;~en taman tili·ohjesaannon 24 f·:n · adellyttama hyvaksymi

nen ja toimitettava palkkaluettelo tai matkaennekdn tosite maksa

vaan kassaan. Maksumaarayksen antaa tilitoimisto jalkikateen. 
(N:o To 1201/230/77, 6.4.1977) VT 15/77. 
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KONEPAJA LASKUJEN LAHETTAMISMAARAAJAT 

V T :ss~ 49/70 mainitt~ja konepajalaskujen l~hett~mism~~r~aikoja 
~uu t etaan seuraavasti : 

Kon e p a j ojen varastoti l i lle ki rj attavat laskut on lahetett~v~ va

rastoil l e t iliku uka uden v iimeiseksi arkit y 6 p ~ i v~ksi . 

Va rastot toimittavat l asku t t i li toimist oo n viimeist~an t i liku u 

ka utta seura avan kuukauden 12 . paivaksi . 

Konepa j ojen muiden laskujen osa l ta on voimassa entiset maaraaja t. 

Edella mainittu muu t os tu l ee voimaan touko kuun laskutuksesta lu

k i en . (N : o To 1356/23 0/7 7, 6 . 4 . 1 97 7) VT 15/7 7. 

ULKOMAAN VAL UUTAN MUUNTOKURSSIT TAVARALIIKENNETTA VART EN 

Tariffitoimiston sahkeella n:o RH 23, 5.4.1 977 on kansai nvali
sessa tavaral i ikenteessa kaytettavia ulkomaan val uut an muunto
kursseja muutettu 5.4.1977 lukien seuraaviksi: 
100 Alankomaiden floriinia 168,20 FM 
100 Belgian frangia = 11,45 " 

1 Bulgarian leva 4,40 " 
1 Englannin punta 7 , 20 " 

100 Espanjan pesetaa 6,10 '' 
100 Italian liiraa 0,50 " 
100 Itavallan shillinkia 24,70 " 
100 Jugoslavian dinaria 23,75 " 
100 Kreikan drakmaa 11,55 " 
100 Luxemburgin frangia 11,45 " 
100 Neuvostoliiton ruplaa 555,60 
100 Norjan kruunua 78,50 " 
100 Portugalin escudos 10,80 " 
100 Puolan Zlotya 21,00 " 
100 Ranskan frangia 84,30 " 
100 Romanian 1eita 81,70 " 
100 Ruotsin kruunua 95,65 " 
100 Saksan Liittotasavallan markkaa 175,25 " 
100 Saksan Dem. tasavallan markkaa 172,20 " 
100 Sveitsin frangia 164,75 " 
100 ~anskan kruunua 69,50 
100 Tshekkoslovakian kruunua 72,80 " 

1 USA:n dollari 4,20 '' 
100 Unkarin f orinttia 19,95 " 
(Tft n:o Tou 28/230/77, 7.4.77) VT 15/77 
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PIENL~HETYKSET MAARIANHAMINAAN 

Maarianhaminaan osoi{ettujen 1~hetysten 1iit~nt~rahteihin on 1asket

tava 28 \:n korotus (Ks. VT 5/77). T~m~n johdosta huomautetaan, 

etta Maarianhaminaan ei saa osoittaa pienl~hetyksi~. koska niiden 

rahtiin sis~1tyy liit~nt~rahti korottamattomana. J~11aisten 1~he

tysten kuljetuskirjana on siis kaytett~v~ taval1ista rahtikirjaa. 

(Tft n:o To 1347/241/77, 4.4.1977) VT 15/77 

PAINEASTIAT 

Rautatiehallituksen paatoksella Ko 2104/410/76, 28.12.1976 on 
hyvaksytty, etta va1tionrautateille hankittavan (erillisen tai 
muuhun hankintaan liittyvan) rautatiehallituksen valvontaan kuulu
vien radoillaan liikkuvan rautatiekaluston paineastia-asetuksen 
(549/73) 4 §:ssa tarkoitettujen paineastioiden seka muiden kuin 
radoillaan liikkuvan rautatiekaluston paineastioiden: 
- valmistajalla on joko teknillisen tarkastuslaitoksen tai rau

tatiehallituksen myontama paineastia-asetuksen (549/73) 6 §:n 
mukainen va1mistuslupa valmistuksen va1vojineen ja ettii 

- yllamainitun asetuksen (5!~9/73) 16 §:ssa tarkoitettu rakennesuun
nitelma on joko teknillisen tarkastuslaitoksen tai rautatiehal
lituksen hyvaksymii ehdolla, ettei koneteknillinen ja.osto erityi
sista syista toisin maaraa. 

Mainittujen paineastioiden kohdalla voi koneteknillinen jaosto 

hyvaksya teknillisen tarkastuslaitoksen hyvaksymiin tarkastajan 
suorittaman rakennetarkastuksen. 

Muutoin on voimassa, mita VT 37/76:n kohdassa "Paineastiat" on 
sanottu. 
Asianomiasia pyydetaiin toiminnasxanottamaan ede1lamain1tut seikat 
huomioon. 
Lisatietoja antaa tarvittaessa konetelmillinen jaosto puh.2444. 

(Ko 2005/410/77, 4.4.77) VT 15/77. 
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LlMMITYSOLJXN TILAAMINEN KIINTEIST0Jl VARTEN 

Rautat1ehall1tus on tehnyt hank1ntasop1mukset 1~1tysBlJy1st~ 
seuraavien ~ljy-yht1o1den kanssa: 

Suomen BP Oy poltto!Sljy n:o 1 (kevyt poltto!Sljy) 
Oy Shell Ab " n:o 4 (raskas " ) 

Oy Esso Ab " n:o 4 ( II II ) 

Neste Oy " n:o 4 ( " " ) 

Sopimukset ovat voimassa 2 vuotta.Sop1muskaus1 alkaa 1977-04-01 
Ja p~~ttyy 1979-03-31. 

Tilaukset tulee osoittaa Ja l~ett~a suoraan oljy-yht1B1den ao 
to1m1tusvarasto1lle. Puhel1nt1laus on ehdottomasti vahvistettava 
k1rjall1sella tilauksella. T~ll!Sin on tilaukseen merkittav~. 
ett~ to1m1tuksesta on sovittu puhel1m1tse sek~ puhel1nt1lauksen 
pl:ii vamaara. 

Laskutus tapahtuu polttoaine- ja puutavarajaoston (Popu) kautta. 

PolttoolJy n:o 1 (kevyt polttoolJy) 

Toimittajayhtio: Suomen BP Oy. 
Toimitusehto: vapaasti tilaajan sa111ossa 

Huom: Polttooljya n:o 1 (kevytta polttooljya) tilataan oljy
yhtiolta vain siina tapauksessa, etta omaa dieselpolttonestetta 
ei voida toimittaa ao pa1kko1h1n. 

Kulutuspaikka 

Aavasaksa Haapaml:i.ki Helsinki Humppila 
Alavus Hamina (Hillo) Herr ala Hyrynsalmi 
Arola Hanko fierttoniemi Hyvinkaa 
Espoo Heinola Hillo Hameenlinna 
Haapajarvi Heinavesi Huopalahti Harm a 
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I1 Kotka Parol a Tohmaj!!.rvi 
Iisalmi Kouvola Pasila Toijala 
Ilomantsi Kuivaniemi Pernio Tornio 
Imatra Kuopio Pieks~1iki TUira 
Inkeroinen Kupittaa Pihlavesi TUomioja 
Inkoo Kutemainen Pikkarala TUrku 
Joensuu Kyro Pi ttijii.nm1ik1 Uimaharju 
Joutseno Lahti Pohjankuru Utajarvi 
Juankoski Lappila Pori UusikyHi 
Juurikorpi Lapua Punkaharju Vaasa 

Jyvliskyla Laukaa Punkasalmi Vainikkala 
J~sfinkoski Lievestuore Pyhiisalmi Valkeakoski 
Jarvenpaa Loimaa Raabe Valko 
Kajaani Loviisa Raippo Vammala 
Kannonkoski Luikonlahti Rajam1iki Varanen 
Kauhava Malmi Rantasalmi Vertius 

Kauklahti Mas ala Riihim1iki Vihanti 
Kausala MessukyHi. Rovaniemi Vihtari 
Kauniainen M1kkel1 Ruukki Vihtavuori 
Keitelepohja Muhos Rant~1ik1 Vilppula 
Kemi Myllymfiki Saarijarvi Virrat 
Kem1jarv1 Mantyharju Savonlinna Vuokatti 
Kerava Naantali Simo Ylivieska 
Kirkkonummi Nokia Siilinjarvi ltetsa 
Kirkniemi Nuppulinna Silvola lthtari 

Koivu Nurmes Suonenjoki ltmmansaari 

Kolho Orivesi Sornainen 
Kontiolahti Otanm1ik1 Taavetti 
Kont1om1ik1 Oulu Tampere 
Koski Parkano TikkUrila 

Suomen BP y:n toimitusvarastot 

Herttoniemen varasto Napapiirin Kuljetus Oy 
Bensiinikatu 3 Rovakatu 31 
00810 Helsinki 81 96200 Rovaniemi 20 
puh. 90-780822 puh. 991-16903 
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Kuopion varasto 
Iloharju 
70600 Kuopio 60 
puh. 971-20113 

Kotkan varasto 
Oljysatama 
48100 Kotka 
puh. 952-11959 

Oulun varasto 
Vasaraperantie 
90420 Oulu 42 
puh. 981-555887 

Turun varasto 
Pansio 
20240 Turku 24 
puh. 921-402-021 

- 8 -

Pietarsaaren Varasto 
PL 25 
68601 Pietarsaari 
puh. 967-13511 

Porin varasto 
Tahkoluoto 
28900 Reposaari 
puh. 939-84178 

Skoldvikin varasto 
Skoldvik 06850 Kulloo 
puh. 915-23321 

Polttooljy n:o 4 (raskas polttoolJy) 

Toimittajayhtiot: mainittu alempana 
Toimitusehto: vapaasti tilaajan sailiossa 

Kulutuspaikka Toimittajayhtio Toimitusvarasto Puh.n:o 

Helsingin varikko 
Pipolan lampokeskus 

Helsingin varikko 
Pasilan suoalue 

Tampere, varikko 
Hyvinkaa, konepaja 
Vaasa. konepaja 
Seinajoki, asema 
Turku, varikko 
Joensuu, varikko 

Shell 

Shell 
Shell 
Neste 
Neste 
Neste 
Neste 
Esso 

Helsinki 

Helsinki 
Tampere 
Porvoo 
Vaasa 
Naantali 
Naantali 
Kotka 

90/6981011 

" 
931/54250 
915/147700 
961/241255 
921/750111 

" 
952/11260 



Kouvola, asema + 

varikko 

Pieksarnaki , konepaja 
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Esso 

Esso 

(Hto 174/52/77) VT 15/77 

AVOIMIA VIRKOJ A JA TOIMIA 

Kotka 

Kotka 

952/11260 

" 
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Asemap~~llik5n virka (Bl). Rautatiehallituksen p~~johtajalle osoite

tut kirjalliset hakemukset on toimitettava rautatiehallituksen kir

jaajalle viimeist~~n toukokuun 12 . p~iv~n~ 1977 ennen kello 12 (pos
titse ennen virka-ajan p~~ttymist~) . 

Edell~ mainittuun virkaan nimitetty sijoitetaan toistaiseksi 

Helsingin liikennealueelle (Hki) . 

Yliteknikon virka (V21), apulaisasemap~~llik5n virka (V20), nelj~ 

ensi luokan kirjurin virkaa, kuusitoista ylemman palkkaluokan toisen 

luokan kirjurin virkaa, kolme alemman palkkaluokan toisen luokan 

kirjurin virkaa , kaksi alemman palkkaluokan asemamestarin virkaa 

(Vl4) , alemman palkkaluokan asemamestarin virka (Vl3), kolme jarjes

telymestarin virkaa , kuusitoista veturinkuljettajan virkaa , kahdeksan 

kondukt5orin virkaa ja kuusi kuormausmestarin virkaa . Rautatiehalli

tuksen liikenneosaston paallik5lle osoitetut kirjalliset hakemukset 

on toimitettava rautatiehallituksen kirjaajalle viimeistaan toukokuun 

12. paivana 1977 ennen kello 12 (postitse ennen virka-ajan paattymis

ta). 

Edella mainittuihin virkoihin nimitetyt sijoitetaan toistaiseksi 

seuraavasti: 

Yliteknikko (V21): Tampereen varikolle (1), 
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apulaisasemap~~llikk8 (V20): Porin (l Pri henkil5asiat) liikenne
alueelle, 

1. luokan kirjuri: Tampereen liikennepiiriin (l kappaletavara-asiat), 
Turun (l Tku junasuoritus, l Tku junaturvallisuusasiat) ja Kajaanin 
(l Pto) liikennealueille, 
yp. 2. luokan kirjurit: Tampereen liikennepiiriin (l nimikirja-asiat, 
l vaunusto-asiat, l henkil8liikent.markkinointi), Tampereen (1 Tpe 
junasuoritus, 1 Tpe tav. toim., 1 Tpe lipputoim., 1 Tpe ajovuorojen 

j~rjest.), Turun (1 Tku pa1kkausasiat, 1 Tku vaunustoasiat, 2 Tku 
tav. as., l Lm junasuoritusp~t.), Oriveden (2 Ov junasuoritus), 
Pieks~m~en (1 Pm junasuoritus) ja Iisa1men (1 !1m junasuoritus) 
1iikennea1uei11e, 

ap. 2. luokan kirjurit: Tampereen liikennepiiriin (1), Porin (1 Pri) 
ja Rauman (1 Ra) liikennealueil1e, 
ap. asemamestarin (Vl4) Tampereen (1 Tpe junasuor. p~teva) ja Turun 
(l Tku junasuor. patev~) liikennealuei11e, 

ap. asemamestari (Vl3): Tampereen (1 Vma) liikennealuee1le, 
j~rjestelymestari: Turun (l Tku tav. as.), Toijalan (l T1) ja 
Pieks~~en (l Pm) 1iikennealuei11e, 
veturinku1jettaja: Toija1an (l T1) ja Rauman (l Ra) liikennealuei1le 
sek~ Tampereen (9) ja Turun (5) varikoi11e, 

kondukt85ri: Tampereen (5 Tpe), Turun (2 Tku) ja Rauman (l Ra) lii

kennea1ueil1e ja 
kuormausmestari : Tampereen (3 Tpe), Turun (l Lm, l Slo) ja Toijalan 

(l T1) liikennea1ueille. 

VT:ss~ n:o 13 ju1kaistussa kuu1utuksessa o1i virhe. 
Y1emm~n palkka1uokan toisen luokan kirjureiden virkojen lukum~~r~ 
pit~& olla yhdeks~ntoista ja sijoitusteksti yp. 2. luokan kirjurei

den osalta: 

.~.Keravan (2 Ke junasuor., 1 Jp junasuor . ) ... 

1. luokan s~hk5asentajan toimi, autonku1jettajan toimi, kolme vaunun

tarkastajan tointa, kolmekymment~kahdeksan veturinlamroitt~j&n tointa, 
kahdeksan vaihdemiehen tointa, kaksitoista junamiehen tointa , viisi 
apulaiskans1istin tointa, nelj~kymmentayksi asemamiehen tointa, 
tallimiehen toimi, kuusi vaununvoitelijan tointa ja ko1me konttori
apu1aisen tointa. Rautatiehallituksen liikenneosaston p~~llik5lle 
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osoitetut kirjalliset hakemukset on toimitettava asianomaisen liiken
nepiirin p~~llik5lle viimeist~~n 12.5.1977. 

Edell~ mainittuihin toimiin nimitetyt sijoitetaan toistaiseksi 
seuraavasti: 
l.lk s~hk5asentaja: Tampereen varikol1e (1), 
autonku1jettaja: Turun (1 Tku) liikennea1uee1le, 
vaununtarkastaja: Rauman (l Ra) liikennealueel1e ja Turun variko1le 
( 2). 

veturin1ammittaja: Turun (1 Lm, 2 S1o, 1 Ukp), Toijalan (2 T1), 
Rauman (5 Ra) ja Pieksamaen (1 Snj) liikennealueille seka Tampereen 
(12), Turun (9) ja Porin (5) varikoille, 
vaihdemies: Turun (6 Tku), Porin (l Pri) ja Rauman (1 Ra) liikenne

a1uei1le, 
junamies: Tampereen (5 Tpe), Turun (2 Tku), Porin (2 Pri), Toija1an 
(1 Tl, 1 Vi) ja Rauman (1 Ra) liikennea1ueil1e, 
apu1aiskanslisti: Tampereen liikennepiiriin (2) seka Tampereen 
(1 Tpe) ja Turun (2 Tku) liikennealuei1le, 
konttoriapulainen: Tampereen (1 Tpe) ja Turun (1 Tku) 1iikenne

a1uei1le seka Tampereen varikol1e (1), 

ta1limies: Turun varikol1e (1), 

vaununvoite1ija: Toija1an (1 T1) 1iikennealueel1e seka Tampereen (4) 
ja Turun (1) varikoille ja 

asemamies: Tampereen (10 Tpe, 1 Siu), Turun (10 Tku, 3 S1o, 1 Me, 
1 P5, 1 Vn1), Porin (6 Pri, 1 Kla, 1 Pko, 1 Kkp), Haapamaen (1 K1o, 
1 Vir, 1 My) ja Toijalan (1 T1, 1 Hp) liikennea1uei1le. 
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ER~IDEN YKSITYISDIKEUDELLISESSA TYOSDPIMUSSUHTEESSA DLEVIEN 

TYONTEKIJOIDEN PALKKA- JA TYOEHDDT 1 . 3 . 1977- 28 . 2 . 1979 VA

LISENA AIKANA 

Valtiovarainministerio on antanut valtioneuvoston kanslialle 

ja kaikille sen ministerioille seka niiden alaisille viras

toille ja laitoksille osoitetulla kirjeellaan n:o P 5311 , 

6 . 4 . 1977 eraiden yksityisoikeudellisessa tyosopimussuhteessa 

olevien toimihenkiloiden ja tyontekijoiden palkka- ja tyoeh

doista 1 . 3 . 1977 - 28 . 2 . 1979 valisena aikana seuraavat ohjeet: 

A. Tyoehtosopimusten alaiset tyontekijat ja toimihenkilot 

Valtion tyo- ja virkaehtosopimuksia sopimuskaudella 1.3 . 1977-

28 . 2 . 1979 koskevien neuvottelujen johdettua 15 . 3 . 1977 tulopo

liittisen virkamiehen 9 . 3 . 1977 antaman suosituksen pohjalta 

sopimusosapuolia tyydyttavaan sopimusratkaisuun . valtiova

rainministerio on kirjeellaan 15 . 3 . 1977 n:o VM 60/10-99/77 

lahettanyt sopimuskautta 1 . 3 . 1977 - 28 . 2 . 1979 koskevat neu

vottelu- ja sopimusohjeensa virastojen ja laitosten tiedok

si ja noudatettavaksi uudistettaessa valtion tyoehtosopi

muksia ja niita koskevia sopimuspoytakirjoja alkanee l le so

pimuskaudelle . 

Valtion tyoehtosopimukset ja niita vastaavat sopimuspoyta

kirjat on virastojen ja laitosten seka asianomaiste n tyon

tekija - ja toimihenkilojarjestoje n valisissa neuvotteluis

sa paaosiltaa n uud i stettu alkavaksi sopimuskaudeksi val

tiovarainministerion neuvottelu- ja sopimusohjeiden mukai 

sesti . 

B. Tyoehtosopimusten ulkopuolella olevat tyontekijat ja 

toimihenkilot 

Muiden kuin tyoehtosopimusten alaisten eri virastoissa ja 
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laitoksissa tyoskentelevien tyontekijoiden ~a toimihenki

loiden palkkoja tarkistetaan edella A-kohdassa tarkoitetut 

tyoehtosopimusratkaisut huomioon ottaen sopimuskauden 1 .3. 

1977 - 28.2.1979 aikana seuraavasti: 

1. Palkankorotukset vuonna 1977 

Sen palkanmaksukauden alusta lukien , joka alkaa lahinna 

1 .3.1977, korotetaan voimassa olevia tuntipalkkoja 35 pen

nilla tunnilta ja lisaksi yhdella prosentilla kuitenkin va

hintaan 45 pennilla tunnilta tai 3,4 prosentilla. 

Samasta ajankohdasta lukien korotetaan voimassa olevia kuu

kausipalkkoja 60 markalla ja lisaksi yhdella prosentilla, 

kuitenkin vahintaan kolmella prosentilla ja siten, etta mai

nittu korotus on vahintaan 76 markkaa kuukaudessa. Jos kuu

kausipalkka kuitenkin on vahintaan 2·.550 markkaa ja enin

taan 4.100 markkaa, korotus . on 3,4 prosenttia tyoehtosopi

musratkaisun periaatteita seuraten . 

Kuukausipalkkoihin tehtava korotus koskee seka virastotyo

aikaa etta tyoaikalain mukaista tyoaikaa noudattavia hen

kiloita. Osa-aikatyossa oleville suoritettava palkkojen ko

rotus maaraytyy heidan saannollista kuukausittaista tyoai

kaansa vastaavasti. 

2. Palkankorotukset vuonna 1978 

Sen palkanmaksukauden alusta lukien, joka alkaa 1.3.1978 

tai lahinna sen jalkeen, korotetaan voimassa olevia tun

tipalkkoja 35 pennilla tunnilta seka lisaksi 0,5 prosentil

la kuitenkin vahintaan kolmella prosentilla. 

Samasta ajankohdasta lukien korotetaan voimassa olevia kuu

kausipalkkoja 60 markalla ja lisaksi 0,5 prosentilla kui-

16 
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tenkin v~hint~~n kolmella prosentilla kuukaudessa kohdan 

8.1. kolmannessa kappaleessa edellytetyin tavoin. 

Sen palkanmaksukauden alusta lukien, joka alkaa 1.10.1978 

tai l~hinn~ sen jalkeen, korotetaan voimassa olevia palk

koja 2,5 prosentilla. 

3. Palkkausta koskevat mahdolliset erityisjarjestelyt 

Sopimuskauden aikana mahdollisesti suoritettavista muista 

palkantarkistuksista valtiovarainministeri~ tulee ilmoit

tamaan erikseen, mikali siihen valtion virka- ja tyoehto

sopimusten perusteella toteutettavat tarkistukset huomioon 

ottaen ilmaantuu aihetta. 

4. Ty&ntekij ti t ja toimihenkilot, joita t~ssa kohdassa tar

koitetut palkantarkistukset eivat koske 

Tass~ kohdassa tarkoitetut palkantarkistukset eivat koske 

niita tyontekij~it~ ja toimihenkiloit~, 

- joiden palkkaus on valittomasti rinnastettu samaa tyota 

virkasuhteessa suorittavien viran tai toimen haltijoiden 

palkkaukseen ja sita tieta tuleviin korotuksiin, 

- joiden palkkoihin n~hden jatkuvasti on seurattu jotakin 

vertailukelpoisella yksityisella ty~alalla tehtya tyoehto

sopimusta ja sita tieta tulevia korotuksia, 

- joiden palkoista valtiovarainministerio on jo aikaisem

min antanut kyseessa olevaa ajanjaksoa koskevan erillis

ohjeen, eik~ niita, 

- joiden palkoista ao ty~ehtosopimuksen tarkistusneuvotte

lut ovat parhaillaan kaynnissa, vaikka sopimusratkaisuun 

ei viela olekaan paasty. 

C. Yleisluontoisten palkka- ja tyoehtojen tarkistaminen 

Valtiovarainministerion edella A-kohdassa mainitun neuvot-



- 5 -

telu- ja sopimusohjekirjeen perusteella tyoehtosopimuksis

sa toteutettuja seuraavia jarjestelyj~ noudatetaan myos 

tyoehtosopimusten ulkopuolella olevien tyontekijain ja toi

mihenkiloiden osalta. 

1. Tyontekijalle annettava palkkaerittely 

Tyontekijalle palkanmaksun yhteydessa annettavan palkka

erittelyn tulee olla riittavan yksityiskohtainen siten, 

etta siita kay ilmi, mitcn palkka on muodostunut. 

2. Kunnallisvaltuuston, -hallituksen, vaalilautakunnan tai 

-toimikunnan jasenen ansionmenetyksen korvaus 

Kunnallisen luottamusmiestehtavan hoitamisesta aiheutuvan 

ansionmenetyksen korvaamista koskevat, valtiovarainministe

rion yleiskirjeeseen no p 1362, 5.12.1972 sisaltyvat maa

raykset tarkistetaan 10 paivcina joulukuuta 1976 annetun, 

vuoden 1977 alusta voimaantulleen kunnallislain (953/76) 

21 §:n saannokset huomioon ottaen seuraavasti: 

nTyonantaja korvaa jaljempana 3 momentissa edellytetyin ta

voin kunnallisvaltuuston tai -hallituksen j~senena toimi

valle tyontekijalle sen tyoansion menetyksen, mika hanelle 

aiheutuu siita, etta valtuuston tai hallitukseR kokous pi

detain hanen tyoaikanaan. 

Niin ikaln tyonantaja korvaa tyontekijalle, joka toimii 

valtiollisia taikka kunnallisia vaaleja varten lain mukaan 

asetetun vaalilautakunnan tai -toimikunnan jasenena, sen 

tyoansion menetyksen, mika hanelle aiheutuu siita.' etta 

lautakunnan tai toimikunnan kokous tai vaalitoimitus pide

taan hanen tyoaikanaan. 

Tyoansion menetys korvataan tyonantajan toimesta edella 1 

16 
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ja 2 momentissa tarkoitetuissa tapauksissa kuitenkin vain 

silta osin, kuin kunnan maksama ansionmenetyksen korvaus 

mahdollisesti alittaa ty6ntekij~n ansionmenetyksen ml~rlin. 

Erotus suoritetaan tyontekijalle, sen j~lkeen kun han on 

esittanyt selvityksen kunnan suorittamasta ansionmenetyk

sen korvauksesta ' . 

3. Matkakustannusten korvaus 

Valtion ty6ntekij6iden matkakustannusten korvaamista koske

va valtioneuvoston paat6s (553/72) on tarkistettu valtion 

virkamiesten matkakustannusten korvausperusteiden tarkis

tusta vastaavasti valtioneuvoston paatoksella 30.3.1977/ 

296. 

4. Vuosilomasaann6sten tarkistaminen 

Valtion tyontekijain vuosilomista on 30.3.1977 annettu uu

si valtioneuvoston paat6s (297/77), jolla muun muassa vuo

siloman pituutta ja sen laskemisessa huomioon otettavaa 

palvelusaikaa koskevia saann6ksia on tarkistettu. Muutok

sia sovelletaan ensi kerran 1.4.1977 ja 1.4.1978 lukien. 

D. Eraat muut jarjestelyt 

1. Koulutustoiminta 

Valtiovarainministeri6n yleiskirjeen no P 4461, 9.3.1976 

liitteenl 1 olevan koulutustoimintasopimuksen 4 §:n 3 mo

mentin ensimmainen virke on tar·kistettu seuraavan sisaltoi

seksi: "Edella 2 momentissa ja jaljempana 6 momentissa 

tarkoitettuun koulutukseen osallistuville henkiloille suo

ritetaan 38 markan suuruinen korvaus paivalta ruokailukus

tannusten maksamiseksi ·' . 
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2 . Muuttokustannusten korvaus 

Valtion tyosopimussuhteisen henkilokunnan muuttokustannus

ten korvausperusteisiin nahden noudatetaan soveltuvin osin 

valtion virkamiesten muuttokustannusten korvaamisesta 14 . 3. 

1977 tehdyn virkaehtosopimuksen maarayksia. 

(Hloj n:o Hlo 213/121/77, 15.4 . 1977) VT16/77 

VALTION VIRKAMIESTEN TY~MARKKINAKOULUTUKSESTA TEHDYN VIRKAEHTO

SOPIMUKSEN SOVELTAMISTA KOSKEVAT DHJEET 

Valtiovarainministerio on antanut valtioneuvoston kanslialle ja 

kaikille ministerioille seka niiden alaisille virastoille ja lai

toksille osoitetulla kirjee l laan n:o P 5305 , 15 . 3 . 1977 helmikuun 

14 paivana 1976 valtion virkamiesten tyomarkkinakoulutuksesta teh

dyn virkaehtosopimuksen soveltamisesta seuraavat ohjeet . 

Sopimuksen soveltamisala (sopimuksen 1 SJ 

Valtion virkamiesten tyomarkkinakoulutuksesta tehty virkaehtosopi

mus maarittelee ne menettelytavat ja palvelussuhteen ehdot, joita 

on noudat~ttava toisaalta virastojen ja laitosten, toisaalta vir

kamiesten ja heita edustavien jarjestojen valisen yhteistyon ke

hittamiseen tehtaavassa koulutuksessa . Tyosuojelukoulutuksella so

pimuksen tarkoittamassa mielessa pyritaan parantamaan tyosuojelun 

valvontalain (131/73) ja sen nojalla tehtyjen sopimusten edellyt 

taman yhteistoimintaorganisaation toimintakykya . Virastodemokratia

koulutuksella pyritaan edistamaan virastodemokratian suunnitte

lusta annetun valtioneuvoston paatoksen (VM:n kirje ~:o P 3073/ 

31 . 1 . 1974) mukaisten yhteistyojarjestelmien toimintaa . Luottamus

mieskoulutuksella pyritaan kehittamaan virkamiesten luottamusmies

sopimuksessa tarkoitettujen luottamusmiesten valmiuks~a tehtavis 

saan . 
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Tyosuojelu- ja virastodemokratiakoulutuksen jarjestamisessa tulee 

tehostaa virastojen ja laitosten yhteistyota niiden piirissa toi

mivien jarjestojen kanssa. Tama on tarkeata mm. henkilostopolitii

kan kehittamiseksi. Yhteistyo voi parhaiten tapahtua ao. viraston 

tai laitoksen koulutus- ja kyseisen yhteistoim~nta-organisaation 

toimesta. Tama koulutus on rinnastettavissa tavanomaiseen henki

lostokoulutukseen. 

Tarkea asema on myos virkamiesjarjestojen jarjestamalla tyosuoje

lu- ja virastodemokratiakoulutuksella. Tasta syysta virastoissa ja 

laitoksissa jarjestettyyn koulutukseen osallistuminen ei sinansa 

ole este vastaavanlaiseen jarjestojen jarjestamaan koulutukseen 

osallistumiseen. Naiden koulutustilaisuuksien ohjelmien kasitte

lysta, koulutuksen kohdehenkiloista ja koulutusajan palkka- yms. 

eduista on ohjeita sopimuksen 2, 3, 4, 7 ja 8 f:issa. 

Luottamusmieskoulutuksessa on paapaino virkamiesjarjestojen jar

jestamalla koulutuksella. Sita koskevat sopimuksen 2, 3, 5, 6, 7 

ja 8 §:t. Luottamusmieskoulutusta voidaan jarjestaa myos yhteis

tyossa viraston ja laitoksen seka ao. virkamiesjarjeston kanssa . 

Myos luottamusmieskoulutus on talloin rinnastettavissa tavanomai 

seen henkilostokoulutukseen. 

Lisaksi sopimuksessa todetaan muusta virkamiesjarjeston jarjesta

masta koulutuksesta, etta virastojen ja laitosten tulisi suhtautua 

myonteisesti virkavapauden myontamiseen sellaiseen koulutukseen 

osallistumista varten. 

VirkBvapauden myontaminen (2 §) 

Virkamiesjarjeston jarjestamaan koulutukseen osallistuminen edel

lyttaa asianmukaisesti tehtya virkavapauspaatosta. Jotta virkamies 

voisi saada sopimuksen mukaiset etuudet, tulee koulutustilaisuuden 

liittya hanen yhteistyotehtaviinsa ja koulutustilaisuuden ohjelman 

tulee olla valtion koulutussopimusasiain neuvottelukunnan hyvaksy

ma. Koulutustilaisuuteen hakeutuvan virkamiehen tulee pyydettaessa 

esittaa selvitys kurssiohjelman hyvaksymisesta. Virkavapaudesta 

paattaa sa virkamies tai organisaatioyksikko, jonka toimivaltaan 
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asia virastoa tai laitosta koskevien saadosten mukaan kuuluu. Tes

sa tarkoitettu palkallinen virkavapaus voidaan samaan koulutusti

laisuuteen osallistuville virkamiehille myontaa samalla paatoksel

la. 

Virkamiahelle annetaan tilaisuus osallistua tassa sopimuksessa tar

koitettuihin koulutustilaisuuksiin, milloin se aiheuttamatta tuntu

vaa haittaa viraston tai laitoksen toiminnalle kay painsa. Tuntuva 

haitta arvioidaan kunkin henkilon ja koulutustilaisuuden osalta 

erikseen. 

Luottamusmieskoulutus (5-6 j) 

Sopimuksen 5 ja 6 S:ssa tarkoitetuille virkamiehille suoritetaan 

heiden osallistuessaan virkamiesjarjestojen jarjestamaan luotta

musmieskoulutukseen koulutusajan palkkaa ja ruokailukustannusten 

korvausta sanottujen pykalien seka 4 §:n 2 momentin ja 4. momentin 

mukaisesti. On huomattava, etta sopimuksen 5 ja 6 S:ssa tarkoite

tuille virkamiehille suoritetaan myos heiden osallistuessaan kes

kusjarjestojen jarjestamiin kolmen kuukauden pituisiin koulutusti

laisuuksiin palkkaus 4 S:n 2 ja 4 momenttien mukaisesti ja ruokai

lukustannusten korvaus 5 S:n 2 momentin mukaisesti enintaan kolmen

kymmenen (30) paivan osalta. 

Ruokailukustannusten korvauksen suuruus on virkaehtosopimusneuvot

telujen osapuolten 14.3.1977 allekirjoittamalla poytakirjalla muu

tettu 38 markaksi 1.3.1977 lukien. Korvaus maksetaan y~den viikon 

tai sita lyhyemman koulutustilaisuuden osalta enintaan kuudelta (6) 

paivalta, kahden viikon pituisen koulutustilaisuuden osalta enin

taan kahdeltatoista (12) paivalta ja kuukauden tai sita pitempien 

koulutustilaisuuksien osalta enintaan kolmeltakymmenelta (30) pai

valta. 

Korvauksen veloituksessa on tarkoituksenmukaisinta kayttaa valtion 

yleista matkalaskulomaketta ja noudattaa muitakin virkamatkojen 

laskuttamiseen liittyvia tavanomaisia kaytantoja. Siten esimerkik

si tulisi virkamiehen matkalaskuun liittamalla jarjestajan laskulla 

voida ohjata korvaus suoritettavaksi suoraan koulutuksen jarjesta
jalle. 

l27703523F 
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Virkavapauden epaaminen (8 §1 

Mikali sopimuksessa tarkoitettuun koulutustilaisuuteen ei voida 

myontaa virkavapaata, on ilmoitettava perusteltu epaamisen syy 

luottamusmiehelle ja asianomaiselle virkamiehelle viimeistaan 14 

paivan kuluessa virkavapausanomuksen jattamisesta . 

Ellei virkamiehen osallistuminen koulutukseen kay painsa pyydettyna 

aikana tuntuvaa haittaa tuottamatta, olisi yhteisesti pyrittava 

selvittamaan ajankohta, jolloin osallistumiseen ei ole esteita . 

Sopimuksen 7 §:n mukaan sopimuksen tarkoittamaan koulutukseen 

osallistumiseen kaytetty aika luetaan virkamiehen tyoajaksi . 

Lisayksena ruokailukustannusten (38 mk/pv : ltal korvaamistavan osal

ta r a u t a t i e h a 1 1 i t u k s e n h a 1 1 i n t o -

o s a s t o n j o h t a j a ilmoittaa , etta mikali asianomai

sen saama lasku on riittavan selva, voidaan maksutoimenpiteet hoi

taa ilman matkalaskulomaketta ja ohjata korvaus laskun maksajan 

kautta koulutuksen jarjestajalle . 

(Hloj n : o Hlo 2j1/ 111/77, 13 . 4 . 1977) VT 16 /77 
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VALTION TYONTEKIJXIN VUOSILDMA 

Asetuskokoelmassa on julkaistu: 

VALTIDNEUVOSTON PXATOS 

valtion tyontekijain vuosilomista. 

Annettu Helsingissa 30 paivana maaliskuuta 1977. 

Valtioneuvosto on valtiovarainministerion esittelysta paattanyt: 

Soveltamisala. 

1§. 

Vuosilomalain (272/73) lisaksi siihen myohemmin mahdollisesti teh

tavine muutoksineen on valtioon tyosopimussuhteessa olevan tyonte

kijan ja toimihenkilon vuosilomasta voimassa, mita siita on tassa 

paatoksessa saadetty. 

Merimiesten vuosilomista on saadetty erikseen mer1miesten vuosilo

malaissa (353/75). 

Tata paatosta ei sovelleta, milloin tyontekijan tai toimihenkilon 

vuosilomaan noudatetaan jonkin yksityisilla tyomarkkinoilla voimas

sa olevan, yleiseksi katsottavan valtakunnallisen tyoehtosopimuk

sen vuosilomaa koskevia maarayksia. 

Vuosiloman pituus. 

2 s. 
Valtioon tyosopimussuhteessa eleva tyontekija ja toimihenkilo saa 

vuosilomaa: 

1) kaksi arkipaivaa kultakin taydelta lomanmaaraytymiskuukaudelta; 

kuitenkin 26 arkipaivaa kahdeltatoista taydelta lomanmaaraytymis
kuukaudel ta ja 
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21 kolme arkipaivaa kultakin taydelta lomanmaaraytymiskuukau

delta, jos hanel~ ennen loman alkamista on vuosiloman pituutta 

laskettaessa huomioon otettavaa palvelusaikaa yhteensa vahintaan 

15 vuotta. 

Jos tyontekija tai toimihenkilo ennen lomavuoden~ jolla tarkoite~ 

taan kalenterivuotta, paattymista saavuttaa 1 momentin 2 kohdan mu ~ 

kaisen pitempaan lomaan oikeuttavan palvelusaj~n, han saa aikaisem

min pitamastaan lomasta huolimatta saman lomavuoden aikana tasta 

johtuvan loman pidennyksen. Pitamatta jaanytta loman pidennysta tai 

sen osaa ei voida siirtaa seuraavaan lomavuoteen eika asianomaisel

la myoskaan ole oikeutta saada siita korvausta. 

Tyossaolon veroiseksi laskettava aika. 

3 5. 

Tyossaolopaivien veroisina paivina pidetaan vuosilomaa maarattaes~ 

sa vuosilomalain (272/73) 3 5:n 4 jq 5 momentissa tarkoitettujen 

paivi e n lisaksi myos 

11 niita tyopaiyia, joina tyontekija tai toimihenkilo on tyosuh

teen kestaessa ollut poissa tyosta sairauden tai tapaturman vuoksi 

myonnetyn palkallisen loman aikana, 

21 mainitun lain 3 §:n 5 momentin 2 kohdasta ilmenevin edellytyk

sin niita tyopaivia, joina tyontekija tai toimihenkilo on tyos~h

teen kestae~sa oflut poissa tyosta maanpuolustuskursseille, vaes

tonsuojelukoulutukseen tai -palvelukseen maarattyna taikka palkat

tomalla lomalla palvelua varten suomalaisessa valvontajoukossa tai 

koulutettavana edella mainit t ua tahi valmiusjoukkoa varten Suomes-

sa, 

3) niita tyopaivia, joina tyontekija tai toimihenkilo on tyosuh

teen kestaessa ollut poissa tyosta kunnallisvaltuuston tai -halli~ 

tuksen tai valtiollisia taikka kunnallisia vaaleja varten lain mu

kaan asetetun vaalilautakunnan tai -toimikunnan kokouksen, asevel

vollisuuslaissa (452/50) tarkoitetun kutsuntapaivan, so- tai 60-vuo

tispaivan, oman haapaivan, laheisen omaisen hautauspaivan taikka 

perheenjasenen akillisen sairastumisen tai kuolemantapauksen vuoksi 
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my6nnetyn palkallisen vapautuksen aikana, 

4) niita ,tyopaivia, joiksi tyontekijalle. tai toimihenk.illllle on 

annettu vapautusta tyosta .oman ammattiliittonsa liittok.okoukseen, 

liittovaltuuston, . liittotoimikunnan tai naita vastaavan hallinto

elimen kokouk.seen osallistumista varten, 

5) niita tyopaivia, joik.si tyontekijalle tai toimihenk.illllle on 

annettu vapautusta tyosta hanen osallistuessaan tyoehtosopimuksiin 

osallisen jarjestonsa tai sen ylajarjestojsn ylimpien paattavien 

elinten kokouksiin, milloin niissa kasitellaan tyoehtosopimusasioi

ta. 

Vuosilomaan oikeuttava palvelus. 

4 L 

Vuosiloman pituutta lask.ettaessa otetaan huomioon 

11 valtion palveluksessa tyo- tai virkasuhteessa taikka virkasuh

teeseen verrattavassa muussa julkisoikeudellisessa palvelussuhtees

sa palveltu aika, 

2) aika k.ansanedustajana, 

3) aika, jonka asianomainen on paatoimisena ollut 

a) eduskunnan, k.ansanelakelaitoksen, Suomen Pankin, Fostipankin, 

valtioenemmistoisen yhtion, Ahvenanmaan maakunnan, kunnan,kuntien 

keskusjarjeston, kuntien yhtyman tai uskonnollisen yhdyskunnan pal

veluksessa taikk.a sellaisen yksityisen yhteison tai laitok.sen pal

veluksessa, joka saa lain tai asetuk.sen nojalla taikka harkinnanva

raista valtionapua yli puolet palkkausmenoistaan; 

b) Yhdistyneiden Kansakuntien sen erityisjarjeston tai muun edel

lisiin verrattavan valtioiden valisen yhteistyoelimen palveluksessa 

taikka toteuttamassa sellaista kansainvalista kehitysapuohjelmaa, 

joss~ Suomi on osallisena; 

c) valtion haltuun otetun rautatien, puhelinlaitoksen tai muun val

tion haltuun otetun laitoksen tai toiminnan palveluksessa; 

d) sellaisen rekister6idyn yhdistyksen palveluksessa, jonka varsi-
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naisiin tarkoitukaiin kuuluu valtion palveluksessa olevien henki

loiden etujen valvominen; 

e) palveluksessa Suomessa alusrekisteriin merkityssa kauppa-aluk

se s sa aliperamiehenkirjan, alikonemestarinkirjan , II luokan radio

sahkottajan patevyystodistuksen taikka va staavan naita ylemman 

patevyyskirjan haltijana, mikali tyosuhteen edellytyksena valtiol

la on edella tarkoitettu patevyyskirja ; 

fl sosiaali- ja terveydenhuoltoalan tehtavissa yksityisessa yh

tiossa, yhteisossa tai laitoksessa, mikali tehtava vaatimuksiltaan 

ja laadultaan vastaa sita valtion tyosuhteista tointa, johon hen

kilo on valtiolla ensiksi tullut; 

g) sellaisessa palveluksessa yksityisessa yhtiossa, yhteisossa tai 

laitoksessa , joka on nimenomaisena edellytyksena valtion tyosuhtei

seen tehtavaan . 

Vuosiloman pituutta laskettaessa otetaan huomioon myos koko se ai

kB jonka asianomainen on ollut sotatilan aikana sota~ tai lotta

palveluksessa seka aika , jonka asianomainen on palvellut asevelvol 

lisena vakinaisessa va~ssa . 

Vuosilomaan oikeuttavaa palvelusaikaa ovat myos muut kuin 3 S:ssa 

tarkoitetut tyon keskeyttamisen ajat , jo~ kyseessa olevalta ajalta 

on suoritettu palkkausta . 

Palvelus katsotaa n paatoimiseksi , mikali asianomaisen saannollinen 

tyoaika kyseisessa palveluksessa on ollut keskimaarin vahintaan 20 

tu ntia viikossa . 

Talvilomapidennys. 

5 §. 

Mikali 2 § : n 1 momentin kohdan mukaan maaraytyvasta vuosilomasta 

osa pidetaan muuna kuin vuosilomalaissa (272/73) tarkoitettuna lo

makautena, mutta viimeistaan ennen seuraavan lomakauden alkua, myon

netaan lema talta osin pidennettyna puolella . 
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Pidennys myonnetaan enintaan asianomaisen koko loman puolesta maa

rasta. Jos loman pidennysta laskettaessa lomapaivien luvuksi ei 

tule kokonaisluku, annetaan paivan osa taytena lomapaivana. 

Mikali 2 5:n 1 momentin 2 kohdan mukaan maaraytyvasta vuosilomasta 

pidetaan enintaan kolmekymmenta arkipaivaa lomakautena, myonnetaan 

lama kolmella arkipaivalla pidennettyna. Oikeus loman pidennykseen 

on tyontekijalla ja toimihenkilolla, jolla on oikeus lomaan kahdel

tatoista lomanmaaraytymiskuukaudelta. 

Milloin on kysymys 2 5:n 2 momentin mukaan myonnetysta lomasta, sa

main kuin jos tyosuhde katkeaa ennen lomakauden alkua tai alkaa lo

makauden jalkeen, ei asianomaisella ole oikeutta loman pidennyk-

seen. 

Saamatta jaaneesta loman pidennyksesta ei asianomaisella ole oikeut

ta saada lomakorvausta . 

Viikko- ja kuukausipalkkaisten vuosilomapalkan 

maaraytyminen. 

6 j, 

Kuukausi- ja viikkopalkkaisen tyontekijan ja toimihenkilon loma

palkkaa ja lomakorvausta maarattaessa otetaan varsinaisen palkan 

lisaksi huomioon sellaiset lain mukaan maksettavat lisapalkat, jot

ka on, niissa tapauksissa, joissa se lain mukaan on mahdollista, 

sovittu sisallytettavaksi palkkaan tai jotka on sovittu maksetta

vaksi erillisena kiinteana korvauksena. 

Niin ikaan otetaan edella momentissa tarkoitettujen henkiloiden 

osalta huomioon sellaiset sopimukseen perustuvat lisapalkat, jotka 

maksetaan tuotannon maaran, tyosuorituksen, erityisten tyoolosuh

teiden tai niihin rinnastettavien seikkojen perusteella tyosta, jo

ta tyontekija tai toimihenkilo suorittaa jatkuvasti tai joka etuka

teen vahvistetun jarjestelman mukaan toistuu saannollisesti. 
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Soveltamisohjeet, 

7 j. 

Ottaen huom~on tyomarkkinoilla yleisesti tapahtuvan kehityksen 
valtiovarainministerio voi maarata tyossaolopaivien veroisiksi mui

takin kuin edella 3 S: ssa tarkoi tettuja paivia. 

Valtiovarainministerio antaa tarvittaessa tarkempia maarayksia ta

man paatoksen soveltamisesta. 

Voimaantulo 

6 j. 

Tama paatos tulee voimaan 4 paivana huhtikuuta 1977. 

paatosta sovelletaan ansi ke~taa 31.3 . 1977 paattyvan lomanmaaray

tymisvuoden perusteella ansaittua lomaa ja lomakorvausta maarat
taessa. 

Paatoksen 1 §:n 3 momenttia ja 2 §:n 1 momentin 1 kohtaa kahdelta

toista taydelta lomanmaaraytymiskuukaudelta tulevan 26 arkipaivan 

loman osalta sovelletaan kuitenkin ansi kertaa vasta 31.3 . 1976 paat

tyvan lomanmaaraytymisvuoden perusteella ansaittua lomaa ja loma
kDrvausta maarattaessa, 

Paatoksen 4 §:n maarayksia vuosilomaan oikeuttavasta palvelusajas

ta ja 5 §:n 1, 2, 4 ja 5 momenttien maarayksia talvilomapidennyk

sesta sovelletaan myos vuosilomalain (272/73) 3 §:n 1 momentin vii

meisen virkkeen mukaan maaraytyvaan 26 arkipaivan lomaan . 

Paatoksella kumotaan 21 paivana maaliskuuta 1974 annettu valtioneu

voston paatos (239/74) valtion tyontekijain vuosilomista siihen 

myohemmin tehtyine muutoksineen seka sen nojalla annetut ohjeet. 

(Asetuskokoelma n:o 297/77) 

(Hloj n : o Hlo 246/10/77, 13.4 . 1977) VT 16/77 
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MUUTOKSIA TY~NTEKIJAIN MATKUSTUSSAANT~~N 

Asatuskokoalmassa on julkaistu: 

VALTIDNEUVOSTON PAAT~S 

valtion tyontakijoidan matkakustannustan korvaamisasta annatun 

valtioneuvoston peetoksan muuttamisasta. 

Annattu Halsingisse 30 peivene maaliskuuta 1977. 

Valtionauvosto on valtiovarainministarion asittalyste 

k u m o n n u t 12 peivene hainakuuta 1972 valtion tyontekijoi

dan matkakustannustan korvaamisasta annatun valtionauvoston pea

toksan (553/72) 13 5:n 2 momentin, 20 §:n ja 21 §:n 

16 

neista 13 §:n 2 momantin ja 20 §:n sallaisina kuin ne ovat 11 pai

vene maaliskuuta 1976 annetussa valtioneuvoston peetoksesse (250/ 

76), sake 

m u u t t a n u t 2 5:n 1 momantin, 6 §:n 1 momentin, 7 §:n, 

8 §:n, 9 §:n, 15 }:n 1 momentin, 17 §:n, 18 §:n 2 momentin, 

19 §:n saka 23 5:n 2 ja 5 momantin, 

neiste 2 §:n 1 momentin, 6 §:n 1 momantin ja 8 §:n sellaisina 

kuin na ovat 25 peivene huhtikuuta 1974 annatussa valtionauvoston 

peetoksasse (322/74) saka 7. §:n, 9 §:n, 15 §:n 1 momentin, 17 §:n, 

18 §:n 2 momantin, 19 §:n sake 23 §:n 2 ja 5 momantin sallaisina 

kuin na ovat 11 paivana maaliskuuta 1976 annatussa valtionauvos

ton paetoksassa (250/76), sauraavasti: 

2 L 

Matkakustannustan korvauksan ja kokopaivarahan maksuparusteat mae

raytyvat valtion virkamiestan matkakustannustan korvausparustai

siin nahdan noudatettavan II matkaluokan mukaisesti siten kuin 
jaljempana maarataan. 
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Asianomaiselle suoritetaan korvausta matkalipuista seka hanen suo

rittamistaan rahtimaksuista, paikka- ja makuupaikkalipuista seka 

muista niihin verrattavista valttamattomista varsinaiseen matkus

tamiseen kuuluvista maksuista. Tallaisina maksuina ei kuitenkaan 

pideta esimerkiksi vakuutusmaksuja eika muuta kuin jaljempana mai

nittuja auton seisontapaikkamaksuja. 

7 L 

Matkakustannusten korvausta suoritetaan seuraavien perusteiden mu

kaan: 

- Rautateilla: 

Laivalla: 

- Lentokoneella: 

- Raitiotiella, 

1 i nj a-au to lla 

tai muulla kul

kuneuvolla: 

- Vuokra-autolla: 

- Vuokramoottori

veneella: 

- Muulla tavalla: 

Maksu II luokan ~aikasta 

Maksu I luokan paikasta 

Maksu yhdesta paikasta 

Maksu yhdesta paikasta 

Suoritettu, kuitenkin enintaan virallisen 

taksan mukainen kuljetusmaksu 

Suoritettu, kuitenkin enintaan kohtuulli

seksi katsottava maksu 

18 pennia kilometrilta taikka se korkeampi 

kohtuulliseksi katsottava maksu, jonka tyon

tekija tai toimihenkilo osoittaa suoritta-

neensa. 
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Milloin taman paatoksen 2 §:n 1 momentissa tarkoitettu tyontekija 

tai toimihenkilo joutuu matkustamaan yhdessa I matkaluokkaan kuu

luvan henldlon kanssa, voidaan hanell e e rityisesti:i syys t a suorit

taa matkustamiskustannusten korvausta mat kasta rautateilla I luo

kan paikan mukaan. 

9 j. 

Tyontekijan tai toimihenk±lon omalla tai hallits emallaan kulku

neuvolla asianomaisella luvalla tekemasta matkasta suoritetaan 

matkustamiskustannusten korvausta seuraavasti: 

Autolla: Kunkin 1.4. alkavan vuoden mittaisen ajan

jakson 

5 DOD ensimmaiselta kilometrilta 63 

pennia kilometrilta; 

- 10 DOD seuraavalta kilometrilta 57 pen~ 

nia kilometrilta; seka 

seuraavilta kilometreilta 53 pennia ki

lometrilta. 

Edella mainitut kilometrikorvaukset suori

tetaan korotettuina seuraavissa tapauksis

sa 

1) 7 pennilla silloin kun tehtavien suo

rittaminen edellyttaa peravaunun kul

jettamista autoon kiinnitettyna; ja 

2] 3 pennilla silloin kun 

al tyontekija tai toimihenkilo on jou

tunut kuljettamaan autossaan konei

tai tai laitteita joiden paine ylit

taa BO kiloa tai joiden koko on suuri. 

bl tyontekija tai toimihenkil5 on tyo

tehtaviensa vuoksi joutunut autos

saan kuljettamaan koiraa, tai 
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Moottoriveneella: 

Moottorikelkalla: 

Moottoripyoralla: 

Moottoripolku

pyoralla: 

Muulla tavalla: 

Paivarahaa suoritetaan 

- 20 -

cl tyontekijan tai toimihenkilon tyo

tehtavien hoito edellyttaa paaasi

allisesti liikkumista autolla 

muulta liikenteelta suljetulla 

tierakennustyomaalla, kyseisten 

kilometrien osalta. 

55 pennia kilometrilta 

40 pennia kilometrilta 

30 pennia kilometrilta 

28 pennia kilometrilta 

18 pennia kilometrilta. 

15 j. 

1) osapaivarahana jokaiselta paivarahaan oikeuttavalta matkavuo

rokaudelta, josta matkaan on kaytetty 14 J:n 1 momentin 1 tai 2 

kohdassa mainitut vahimmaisajat: 

Kaupunkipaivaraha 28,-

Muu paivaraha .•..•.•... ~ ..•..•. 25,-

Kaupunkipaivaraha suoritetaan jokaiselta matkavuorokaudelta, jonka 

aikana asianomainen on kaupungissa tyotehtavien hoitamisen, yopy

misen tai muun patevan syyn perusteella oleskellut yli viisi tun

tia. 

2) kokopaivarahana jokaiselta paivarahaan oikeuttavalta matkavuo

rokaudelta, josta matkaan on kaytetty 14 5:n 2 momentissa mainittu 
vahimmaisaika: 

Helsingin paivaraha 59,-

Muu paivaraha •••...•.......•... 54,-
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Ateriakorvaus. 

17 L 

16 

Milloin matkasta ei tule suoritettavaksi paivarahaa, mutta tyon

tekija tai toimihenkilo on aterioinut tavanomaisen ruokailupaik

kan~ ulkopuolella vahintaan 10 kilometrin etaisyydella tyopai

kastaan tai asunnostaan ja matka on kestanyt yli 6 tuntia, suori

tetaan hanelle tasta ateriakorvausta 14 markkaa. 

Majoittumiskorvaus. 

18 L 

Milloin majoittumiskorvaus kuitenkin on epasuhteessa tositteilla 

osoitettuihin majoittumiskustannuksiin, voi asianomainen virasto 

tai laitos valtiovarainministerion vahvistamien perusteiden mukaan 

suorittaa lisakorvausta. 

19 §. 

Edella 18 5:ssa tarkoitettujen majoittumiskorvausten enimmaismaa

rat matkavuorokautta kohti ovat: 

Helsingin , Espoon, Vantaan ja 

Kauniaisten kaupungit ., •.••...••... 150,-

Muut kunnat 120,-

Dppikurssilaisille suoritettavat korvaukset . 

23 L 

Kurssipaivarahaa enintaan vuoden kestavalta kurssiajalta suorite

taan tyontekijalle tai toimihenkilolle 30 markkaa jokaiselta kalen
terivuorokaudelta. 

--------------------------------~---------------------------------
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' Mil l o i n va l ti o on jarjestanyt op p ikurssei l le osallistuvalle mak-

suttoma n ruoan vahennetaan kurssipaivara hasta 50 prosenttia. Jos 

valti o on j arjestanyt myos maksuttoman , kohtuulliset vaatimukset 

tayttavan majoituksen , vahen netaa n kurssipaivarahasta lisaksi 

2 5 p r osenttia . Ka sarmi- , l eiri- tai muissa vastaavissa olosuhteis 

s a jarjestetysta maksuttomasta majoituksesta ei sanottua 25 pro 

senti n vahennysta kuitenka an suoriteta . 

Tama paatos tulee voima an 4 paivana huhtikuuta 1977 ja sita sovel

letaan 1 paivara huhtikuuta 1977 ja sita myohemmin alkavii n matka

vuorokausiin . 

(Asetuskokoelma n : o 296/771 

(Hlo j n : o· Hlo 247/125/77 , 13 . 4 . 1977) VT 16/77 

ULKOMAAN VALUUTAN MUUNTOKURSSIT TAVARALII KENNETTA VARTEN 

Tariffitoimiston sahkeella n:o RH 56, 12.4.1977, on kansainvali
sessa tavaraliikenteessa kaytetta via ulkomaan valuutan kursseja 
muutettu 13.4.1977 lukien seuraavasti: 
100 Alankomaiden f1oriinia 167,00 FM 
100 Belgian frangia 11,30 " 

1 Englannin punta 7,12 " 
100 Espanjan pesetas 6,08 " 
100 Italian liiraa 0,47 " 
100 Itavallan shil1inkia 24,60 " 
100 Luxemburgin frangia 11,30 " 
100 Neuvostoliiton ruplaa 549,20 " 
100 Norjan kruunua 78,00 " 
100 Ranskan frangia 83,50 " 
100 Ruotsin kruunua 94,90 " 
100 Saksan Liittotasavallan markkaa 174,10 " 
100 Svei tsin frangia 163,80 " 
100 Tanskan kruunua 69,00 " 

1 USA:n dol1ari 4,14 " 
1 UIC-frangi 1,66 " 

(Tft n:o Tou 28/ 230/ 77, 15.4.77) VT 16/ 77 
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TARIFFISAANNtlN MUUTOS 

Rautatiehallitus .on muuttanut 1.5.1977 l~kien tariffisaannon 8 §:n 

2 lm:n toisen kappaleen seka 3, 4 ja 5 lisamaarayksen ja 9 §:n 

2 lm:n tois e n ~appaleen, 3 lm:n toisen kappaleen seka 4 ja 9 lisa

maarayksen seuraavan sisaltoisiksi: 

8 §. 

2. - - - - - - - - - - - -

Istumapaikkojen ennakkotilausaika on yksi vuosi. Istumapaikkojen 

myynti ja paikkojen varaus · puhelimitse aloitetaan kuitenkin vasta 

kahdeksan viikkoa edeltapain klo 9 . 00 sita viikonpaivaa vastaavana 

paivar.a, jolloin ko. juna lahtee vaunun lahtoasemalta. Mikali is

tumapaikka on ostettu ennakolta ennen tata ajankohtaa, ·matkustajan 

on kaytava merkityttamassa istumapaikkalippuunsa paikan numero sil 

la liikennepaikalla tai siina matkatoimistossa, jonka valityksella 

paikka on tilattu. 

3 . Istumapaikkamaksu on yleensa suoritettava paikkaa tilattaessa . 

Jos pitkaperjantaina, juhannusaattona ja jouluaattona seka neljaa 

paivaa ennen niita ja myas naiden juhlapyhien viimeisend pyhapai

vana lahteviin juniin tilattuja istumapaikkalippuja tai puhelimit 

se varattuja istumapaikkoja ei ole lunastettu tai paikkojen nume

roa kayty merkityttamassa lippuun ~iimeistaan viikkoa snnen lahta

paivaa ja muina aikoina ennen klo 18 vaunun lahtoa edeltavana pai

vana, on tilaaja menettanyt oikeutensa varattuun paikkaan ja se 

voidaan myyda toiselle. Tilausta tehtaessa void~an kuitenkin sopia 

edella mainitusta poikkeavasta lunastusajasta . Vaunun lahtapaivak

si katsotaan se paiva, jolloin ko . juna lahtee vaunun lahtaasemalta . 

Lunastettua istumapaikkafippua ei vaihdeta toiseen junaan ke~paa

vaksi . 

4. Kun istumapaikka tilataan muulta kuin vaunun lahtoasemalta tai 

tilaus tehdaan ennemmin kuin kahdeksan viikkoa aikaisemmin, anne

taan tilaajalle paikkalippu lomakekirjasta VR 2410. Jollei istuma

paikkaa saada, maksetaan paikkalipun hinta yllamainittua lomake

lippua vastaan tilaajalle takaisin . 
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5. Istumapaikoista, lukuun ottamatta erikoispikajunan lisamaksua, 

ei suoriteta maksua takaisin. EP-junan lisamak.sulipun h.inta, joka 

oikeuttaa istumapaikkaan, suoritetaan lipun e~ittajalle takaisin 

vain siina tapauksessa, etta s~ peruutetaan viimeistaan lahtopai

v6a edeltavana paivana annan kello 18.00. Poikkeuksena o0at pitka

perjantaina, juhannusaattona ja jouluaattona seka ' neljaa paivaa 

annan niita lahtevat ja myos naiden juhl~pyhien ~iimeisena pyha

paivana lahtevat EP-junat, ioiden lisamaksulippu on peruutettava 

viimeistaan vastaavana paivana viikkoa annan junan lahtoa aikatau

lunmukaiselta alkuasemaltaan kello 18.00 mennessa. 

9 §. 

2. - - - - - - - - -: 

Makuupaikan ennakkotilausaika on yksi vuosi. Makuupaikkojen myynti 

ja paikkojen varaus puhelimitse aloitetaan kuitenkin vasta kahdek

san viikkoa ennen sita paivaa klo 9.00, jonka jalkeisena yona ma

kuupaikkaa kaytetaan . Mikali makuupaikka on ostettu ennakolta en

nan tata ajankohtaa; on matkustajan kaytava merkitytt ~ massa mak~u

~aikkalippuuns~ paikan ·numero silla liikennepaikalla tai siina 

matkatoimistossa, jonka valityksella makuupaikk~ on tilattu . 

3. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Jos kuitenkin makuupaikka on varat~u tai ostettu pitkaperjantain, 

juhannusaaton ja jouluaaton tai niita edeltavan neljan paivan jal

keiseksi yoksi taikka mainittujen juhlapyhien viimeisen pyhapaivan 

jalkeiseksi yoksi, on makuupaikkalipun lunastaminen tai paikan nu

meron merkitseminen siihen suoritettava viimeistaan vastaavana pai

vana viikkoa ennen junan lahtoa aikataulunmukaiselta alkuasemal

taan kello 18 . 00 mennessa . 

4 . Kun makuupaikka tilataan muualta kuin makuuvaunun lahtoasemalta 

tai tilaus tehdaan ennemmin kuin kahdeksan viikkoa aikaisemmin, an

netaan tilaajalls makuupaikkalippu lomakekirj~sta VR 2410 . Jollei 

makuup'aikkaa saada, maksetaan peri tty m'akuupaikkamaksu tak.aisin 

annan vaunun lahtoa lahtoasemalta tata lippua vastaan ;illa asemal

la, jolla sa esitetaan. Ennen maksun suorittamista on varmistaudut

tava, ettei paikkaa ole saatu . 
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9. Maksettu makuupaikkalippu voioaan peruuttaa 3. lm :ssa mainittu

jen lunastusaikojen kuluessa. Lunastettu lippu on talloin palau

tettava ja sen hinta maksetaan takaisin. ·Takaisinmaksua ei myonneta 

peruuttamatta jatetysta eika lunastysajan paattymisen jalkeen pe

ruutetusta mak~upaikkalipusta eika myoskaan sellaisesta ennakolta 

ostetusta makuupaikkalipusta, johon lunastusajan kuluessa ei ole 

merkitty paikan numeroa. 

Jos makuupaikkalippu esitetaan peruutettavaksi edell~ mainitun lu

nastusajan paatyttya, kuitenkin ennen vaunun lahtoa lahtoasemalta, 

voidaan lipun hinta maksaa takaisin siina tapauksessa, etta peruu 

tettava paikka saadaan myydyksi uudelleen tai etta samassa vaunussa 

on vapaita vastaavanlaisia paikkoja . Takaisinmaksun voi talloin 

suorittaa peruutuksen vastaanottanut asema sen jalkeen, kun·makuu

vaunun lahtoasemalta on saatu varmistus paikan uudelleen myynnista . 

Makuupaikan peruuttaminen voidaan tehda muunkin kuin ostoaseman 

valityksella. Peruutettuun makuupaikkalippuun on aina merkittava 

peruuttamispaiva kellonaikoineen. 

Maksettujen makuupaikkojen peruutuksia ei oteta vaslaan puheli

mitse. (Tft n:o To 1332/241/77, 5 . 4.1977) VT 16/77. 
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NORDEG- vaunukuormatariffiin (NORDEG/Wg1, 9927/28) i1mestyy 

lisalehti n:o 4, joka on voimassa 1.5.1977 lukien. Lisaleh

ti sisa1taa mm. Ruo tsin kauttakulkuosuuden korotet~t yksik

korahdit . 

Tariffitoimisto jakaa 1isalehden sen saavuttua Saksasta. 

(Tft n: o Tou 7/252/77, 15 . 4.77 ) VT 16/77 

YLEISLIPPUJEN TILITYS 

Myyntiasema merkitsee 1ippusaattee11a (VR 4025) ti1aaja

asemal1e l~hett~m~ns~ y1eis1iput tilikauden tiliin v~hennys-

1ippuina. Saatteen kuittiosa on v~hennystositteena ja 1~hete

t~~n ti1ikauden ti1ien mukana kotimaiseen tarkastusjaostoon. 

Tilaaja-asema ti1itt~~ 1iput esit~ytetyl1~ atk-1omakkeel1a 

kohdassa "muut ti1itett~v~t 1iput" sek~ 1~hett~~ 1ippusaatteen 

(VR 4025) 1- osan ti1ikauden ti1ien mukana kotimaiseen tarkas

tusjaostoon . (N:o tlt 275/230/77, 12 . 4 .1977) VT 16/77 

TAKAISINMAKSUMENETTELY - LOMAKKEEN VR 2446 UUSIMINEN 

Rautatieha1lituksen muutettua 5.4 .. 1977 makuu- ja istumapaikkojen 

lunastusaikoja koskevat rautatiekuljetusaset~ksen y1eisehtojen 

kohdat 2.6 . 3. - 4. on lipunmyyntipaikoi1la o1evat lomakkeet VR 2446 

korj attava 1unastusaikojen osa1ta rautatieha11ituksen p~~t5ksen 

mukaisiksi tahi h~vitett~v~ vanhentuneina. Uusi painos lomakkeesta 

on odotettavissa ensi toukokuun aikana. (N:o Tlt 287/244/77, 

15.4 . 19 77) VT 16/77 
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MAKUU- JA ISTUMAPAIKKOJEN LUNASTUSAJAT 

Rautatieku1jetusasetuksen noja11a annettujen y1eisehtojen kohtaan 
2.6.3. seka kohdan 2 . 6.4. toinen kappa1e muutetaan seuraavan 
sisa1toiseksi 1.5.1977 1ukien: 

2.6.3. Istumapaikoista, 1ukuun ottamatta erikoispikajunan 
1isamaksua, ei suoriteta maksua takaisin. EP-junan 
1isamaksu1ipun hinta, joka oikeuttaa istumapaikkaan, 
suoritetaan 1ipun esittaja11e takaisin vain siina 
tapauksessa, etta se peruutetaan viimeistaan 1ahto
paivaa ede1tavana paivana ennen ke11o 18.00. 

Poikkeuksena ovat pitkaperjantaina, juhannusaattona 
ja jou1uaattona seka ne1jaa paivaa ennen niita 1ahte
vat ja myos naiden juh1apyhien viimeisena pyhapaivana 

1ahtevat EP-junat, joiden 1isamaksu1ippu on peruutettava 
viimeistaan vastaavana paivana viikkoa ennen junan 
1ahtoa aikatau1unmukaise1ta a1kuasema1taan ke11o 18.00 
mennessa . 

2 . 6.4. toinen kappa1e 

Jos kuitenkin makuupaikka on varattu tai ostettu 
pitkaperjantain , juhannusaaton, jou1uaaton tai 
niita ede1tavan ne1jan paivan ja1keiseksi yoksi -
taikka mainittujen juh1apyhien viimeisen pyhapaivan 

ja1keiseksi yoksi, on makuupaikka1ipun 1unastaminen 
tai paikan numeron merkitseminen siihen suoritettava 
viimeistaan vastaavana paivana viikkoa ennen junan 
1ahtoa aikatau1unmukaise1ta a1kuasema1taan ke11o 
18 . 00 mennessa . 

(N:o Lko 31433/61i77, 5.4.1977) VT 16/77. 

LENNATINLIIKENNE 

Vainikka1an keskusasema11a 1akkautetaan y1einen sahkosanomainvaihto 
1.5 . 1977 1ukien. (N:o Lko 22458/67/77, 14.4.77) VT 16/77. 
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VR puhelinluettelon jakelu 

Pyydetaan toimistoja, p~1reJa ja vastaavia tarkistamaan 

VR sisaisen puhelinluettelon jakelu ja lahettamaan tiedot 

painatusjaostoon Hyvinkaalle. 

Luetteloa toimite~aan kustannussyista vain taydellisena . 

Ptjo 14 . 04.77 

AVOIMIA VIRKOJA JA TOIMIA 

Rakennusmestarin (V19) virka, toistaiseksi Pieksamaen ratapiirissa 

Kont iomaen vastuualueella (Kajaani). Rataosaston johtajalle osoi

tetut hakemukset on toimitettava rautatiehallituksen kirjaajalle 

viimeistaan 18.05.1977 ennen kello 12 (postitse ennen virka-ajan 

paattymista). 

NIMITYKSIA 

R a t a o s a s t o: rakennusmestarin (V20) virkaan (Pori) rakennus 

mestari Tapani Korhonen ja apulaiskanslistin toimeen (Helsingin ra

tapiirin toimisko) konttoriapulainen Aili Matilda Ehrstedt. 

EROJA 

Rat a o s as t o : rataesimies Albert Arttur Koivurinne . 



Toimitus: Rautatiehallitus, 
tiedotuspalvelu puh 2832 

19n 

Valtion v1rkam1esten eroraha 

V1rkam1esten vuosiloma 

Alo1tte1den palk1tsem1nen 

Ulkomaan valuutan muuntokurssit 

Tar1ff1tulk1ntoja 

n=o 17 
28.4.1977 

Matkal1ppu1h1n teht!v!t matkan keskeytt!m1smerk1nn!t 

Lomakelippujen tilaaminen 

Rataosan Se1n!jok1-Kask1nen/Kr1st11nankaupunk1 111ken
ni:S1m1nen 

Avo1m1a virkoja ja to1m1a 

Rautat1eop1sto 

N1m1tyksi! 

127703UOV 
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VALTION VIRKAMIESTEN ERORAHA 

Asetus~okoelmassa on julkaistu: 

N:o 308. 

VALTIONEUVOSTON P~~T~S 

valtion virkamiesten eroranasta annetun valtioneu-

voston paatoksen muuttamisesta. 

Annettu Helsingissa 6 paivana huhtikuuta 1977. 

Valtioneuvosto on valtiovarainministerion esittelysta muuttanut 

valtion virkamiesten erorahasta 4 paivana syyskuuta 1975 antamansa 

paatoksen (718/75) 2 §:n, 5 §:n 1 momentin, 6 ja 7 §:n, sellaisina 

kuin niista ovat 5 §:n 1 momentti, 6 ja 7 § toukokuun 13 paivana 

1976 annetussa valtioneuvoston paatoksessa (417/76), nain kuulu

viksi: 

2 §. 

Erorahan saamisen edellytyksena on: 

1) etta edunsaajan palvelussuhde on paattynyt sen vuoksi, etta 

virasto tai laitos hallinnollisista, taloudellisista tai tuotannol

lisista syista on joutunut supistamaan tyovoimaansa tai lopettamaan 
toimintansa, seka 

2) ettei edunsaajalle ole voitu valittomasti valtion toimesta 

osoittaa muuta soveltuvaa virkaa tai tyota. 

Edunsaajalla, jolla palvelussuhteensa perusteella on oikeus elak

keeseen, ei ole oikeutta erorahaan. Oikeutta erorahaan ei ole myos

kaan edunsaajalla, jolle on myonnetty ylimaarainen slake tai jolle 

on varattu mahdollisuus erityisin edellytyksin saada ylimaarainen 
slake ennen elakei~aa. 
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5 L 

Erorahan A~summan saaneella edunaaajalla on oikeus saada myos ero~ 

rahan B~summa , jos han valittomasti palvelussuhteensa paattymises~ 

ta lukien on ollut tyottomana tyonhakijana tyovoimatoimistossa va

hintaan kolmen kuukauden ajan. eika han tana aikana ole ilman pate~ 

vaa syyta kieltaytynyt: 

1) ottamasta vastaan saatavissa ollutta , hanen ammattitaitoaan, 

tyokykyaan ja koulutustaan vastannutta ja hanelle muutoin soveltu~ 

nutta lakosta tai tyosulusta taikka muusta naihin verrattavasta 

tyoriidasta vapaata tyota , josta olisi maksettu virka- tai tyoehto

sopimuksen mukainen palkka tai, jollei sopimusta ollut, sellaises

sa tyossa kaypa palkka, tai 

2) osa!listumasta hanelle sopivaan tyollisyyskoulutuksesta anne~ 

tun lain (31/761 mukaiseen tai muuhun ammattikoulutukseen. 

6 .§. 

Erorahan A-summan ·suuruus maaraytyy siten, etta 

1) 50 vuotta tayttaneelle edunsaajalle maksetaan 5 vuotta kasitta

neen palveluk.sen perusteella 2 060 markka·a ja siihen lisataan 120 

markkaa kultakin 5 vuotta ylittavalta taydelta palvelusvuodelta ; 

2) 40 mutta ei 50 vuotta tayttaneelle edunsaajalle hanen taysien 

ik.avuosiensa ja taysien palvelusvuosiensa summan ollessa 50 - 55 

maksetaan 2 060 markkaa ja siihen lisataan 120 markkaa k.ultakin 

summan 55 ylittavalta vuodelta. 

Palvelusvuosia laskettaessa otetaan huomioon aika, jonka edunsaaja 

on ollut vahintaan kuukauden yhdenjaksoisesti jatkunaessa palvelus

suhteessa valtioon . Eri palvelusjaksoja yhteenlaskettaessa otetaan 

huomioon k.uitenkin vain taydet kuuk.audet eika palvelusajaksi laske

ta yli.vuoden kestaneen poissaolon edeltaneita palvelusjaksoja . Mil

loin tyo tai virantoimitus palveluksen jatkuessa on ollut ~eskeyt y

neena yhdenjaksoisesti enemman kuin 30 paivaa, ei myoskaan tata ai

kaa oteta huomioon, ellei silta ajalta ole suoritettu palkkaa eika 

palkattomuuden syyna ole ollut raskauden ja synnytyksen vuoksi 
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myonnetty virkavapaus tai lema. 

Erorahan 8-summa maaraytyy ikavuosien perusteella ja se on 50-vuo

tiaalle edunsaajalle j 770 markkaa, Jokaiselta seuraavalta taydel

ta ikavuodelta aina 61 ikavuoteen asti maksetaan lisaksi 135 mark

kaa. Alle 50-vuotiaalle edunsaajalle maksetaan erorahan 8~summana 

1 770 markkaa. 

Mikali edunsaajan kuukausiansio on alle 1 600 markkaa~ ei ansiolla 

ole vaikutusta erorahan suuruuteen, Ansion ollessa 1 600 markkaa 

kuukaudessa tai sita enemman korotetaan A-summaa edella sanotun li~ 

saksi seuraavasti: 

ansio/kk korotus erorahaan 

600 " 699 mk 135 mk 

700 - 799 mk 270 mk 

800 ~ 899 mk 405 mk 

900 999 mk 540 mk 

2 000 - 2 099 mk 675 mk 

2 100 - 2 199 mk B10 mk 

2 200 - 2 399 mk 945 mk 

2 400 - 2 599 mk 080 mk 

2 600 - 2 799 mk 215 mk 

2 BOO - 2 999 mk 350 mk 

3 000 - 3 199 mk 485 mk 

3 200 - 3 499 mk 620 mk 

3 500 - 3 799 mk 755 mk 

3 BOO - 4 099 mk 890 mk 

4 100 - 2 025 mk 

Milloin edunsaajalle myonnetaan erorahan 8-summa vasta 5 §:n 2 me

mantissa tarkoitetun uuden tyopaikan menettamisen jalkeen, maaray

tyy erorahan 8-summan suuruus uuden palvelussuhteen paattymisvuo

den mukaan. 

Milloin 5 i:n 1 momentissa tarkoitettu tyonhakuaika ei ennata tayt

tya ennen elakeian saavuttamista, maaraytyy 8-summan suuruus siina 

suhteessa kuin tyonhakuaikaa ker'tyy koko summan maksamiseen vaa-
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dittavaata tyonnakuajasta~ ei kuitenkaan, milloin tyonhakuaika on 
ollut lyhyempi kuin 40 % koko vaadittavasta ajasta, Maksettavan sumT 

man suuruus maarayt~y talloin taysin kymmenin prosentein koko sum~ 

masta. 

7 5. 

Mikali edunsaajan viikottainen tyoaika on palvelussuhteen paatty

mista edeltaneiden viiden vuoden aikana ollut paaasiallisesti va
hintaan 35 tuntia~ hanella on oikeus saada eroraha taysimaaraisena. 

Jos viikottainen tyoaika on ollut 27 - 34 tuntia hanella on oikeus 
saada kolme neljasosaa ja jos tyoaika on ollut 20 ~ 26 tuntia vii

koasa, hanella on oikeus saada puolet taydesta erorahaata. Edella 

sanottu koskee seka A~ etta B-summia~ kuitenkin niin, etta A-sum

man suuruus on vahintaan 2 060 markkaa ja B-summan suuruus, mikali 
6 5:n 6 rnomentista ei muuta johdu, vahintaan 1 770 markkaa. 

Tata paatosta sovelletaan 1 paivana tammikuuta 1977 ja sen jalkeen 

paattyneisiin palvelussuhteisiin. 

(Hloj n:o Hlo 274/115/77, 19.4.1977) VT 17/77 
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VIRKAMIESTEN VUOS!LOMA 

Asetuskokoelmassa on julkaistu: 

N:o 306/77 

A S E T U S 

valtion virkamiesten vuosilomasta annetun asetuksen 

muuttamisesta, 

Annettu Helsingissa 7 paivana huhtikuuta 1977 . 

Valtiovarainministerion toimialaan kuuluvia asioita kasittelemaan 

maaratyn ministerin esittelysta k u m 0 t a a n 31 paivana elo

kuuta 1973 valtion virkamiesten vuosilomasta annetun asetuks e n 

4 §:n 2 momentti, m u u t e t a a n 2 ja 5 § se~a 16 §:n 1 ja 4 

momentti, naista 2 ja 16 §:n 4 momentti sellaisina kuin ne ovat 

5 paivana maaliskuuta 1976 annetussa asetuksessa (219/76) seka 

1 i s a t a a n 6 §: aan uusi 3 momentti seuraavasti: 

Vuosiloman pituus . 

2 §. 

Virkamies saa vuosilomaa : 

1) kaksi arkipaivaa kultakin taydelta lomanmaaraytymiskuukaudelta ; 

kuitenkin on virkamiehella oikeus saada lomaa kaksikymmentakuusi 

arkipaivaa kahdeltatoista taydelta lomanmaaraytymiskuukaudelta; ja 

2) kolme arkipaivaa kultakin taydelta lomanmaaraytymiskuukaudelta, 

jos hanella ennen loman alkamista on vuosilomaan oikeuttavaa pal

velusaikaa yhteensa viisitoista vuotta . 

J os virkamies en nen lomavuoden, jolla tarkoitetaan kalenterivuotta , 

paattymista saavuttaa 1 momentin 2 kohdan mukaiseen pitempaan lo

maan oikeuttavan palvelusajan , han saa aikaisemmin pitamastaan lo-
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masta huolimatta saman lomavuoden aikana tasta johtuvan loman pi

tennyksen. Pitamatta jaanytta loman pitennysta tai sen osaa ei voi

da siirtaa seuraavaan lomavuoteen eika asianomaisella myoskaan ole 

oikeutta saada siita kDrvausta. 

5 j. 

Oman kehityksensa vuoksi valtion palveluksessa eleva harjoi.ttelija, 

jok.a ei ole tyo- tai oppisopimussubteessa valtioon, saa vuosilomaa 

2 §:n mukaisesti. 

6 §. 

-~--~----------------------------~---~--------------------------~~ 

Ilman virkamiehen suostumusta ei lomaa tai sen osaa saa maarata al

kavaksi virkamiehen vapaapaivana, mikali tama johtaisi lomapaivien 

lukumaaran vahenemiseen. 

Talvilomapitennys. 

16 j, 

Milloin 2 5:n 1 momentin 1 kohdan mukaan maaraytyvasta vuosilomasta 

osa pidetaan muuna kuin lomakautena, mutta viimeistaan ennen seu

raavan vuoden toukokuun 1 paivaa, myonnetaan lorna talta osin piten

nettyna puolella. 

Milloin vuosilomaa ei ole voitu virantoimituksen keskeytyksen vuok

si pitaa lomakautena tai milloin on kysymys 2 §:n 2 momentin mukaan 

myonnetysta lomasta, samoin kuin jos virkasuhde katkeaa ennen loma

kauden alkua tai alkaa edellisen lomakauden jalkeen, ei asianomai

sella ole oikeutta loman pitennykseen. Virantoimituksen keskeytymi

nen lomakautena ei kuitenkaan aiheuta pitennysoikeuden menetysta. 

jos 

1) keskeytys on aiheutunut virkamiehen sairaudesta taikka raskau

desta ja synnytyksesta silta osalta, johon sairausvakuutuslain mu

kaan tulevan aitiysrahan katsotaan kohdistuvan; tai 
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2) keskeytys on aiheutunut muista Kuin edella 1 kohdassa maini• 

tuista syista, mutta virkamies on ollut lomakautena virantoimituk• 

sessa tai lomalla vahintaan 70 paivaa. 

Tata asetusta sovelletaan ensimmaisen kerran 1 paivasta huhtikuuta 

1977 lukien 31.3.1977 paattyneen lomanmaaraytymisvuodan perustaalla 

ansaittua lomaa ja lomakorvausta maarattaessa. 

(Hloj n:o Hlo 273/114/77, 19.4.19771 VT 17/77 
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ALDITTEIDEN PALKITSEMINEN 

Levyseppa Juhani Takalo, Pasilan konepaja 

Levyseppa Jorma Kosunen, 

MD-telin U-palkin taivutuksessa kaytettava tasopoyta. Kunniakir

jat ja yhteensa tuhatkaksisataa (1.2001 mk rahapalkintona. 

Insinoori Diva Rantala, Pieksamaen ratapiiri 

Koneteknikko Reijo Ropponen 

Koneteknikko Esko Suhonen 

Hitsaaja Yrjo Hamalainen 

17 

Paalujuntta raiteen asemaa osoittavien merkkien pystytykseen. Kun

niakirjat ja yhteensa kahdeksansataa (8001 mk rahapalkintona. 

Teknikko Dlavi Sokka, Pasilan konepaja 

Sisaisten materiaalikuljetusten parantaminen Pasilan konepaja

alueella. Kunniakirja ja neljasataa (400) mk rahapalkintona. 

Rakennusmestari Yrjo Harjula, Parkano 

Tasori~teysten kumipaallysteinen ylikaytava. Kunniakirja ja kol

mesataa (300) mk rahapalkintona, 

Kirjuri Runar Holmlund, Vaasan liikennealue 

Opiskelijalippujen kayttojarjestelman parantaminen. Kunniakirja 

ja kolmesataa (300) mk rahapalkintona. 

Vaununtarkastaja Pertti Olkkonen, Helsingin varikko 

Ig- ja lgb-vaunujen kylmakoneiden dieselmoottoreiden maaraaikais

huoltojen tarkkailuun huoltolipuke. Kunniakirja ja kaksisataa (200) 

mk rahapalkintona. 

Liikennetarkastaja Aatos Laakkonen, rh/liikennetoimisto 

Huomion kiinnittaminen "Tavaraliikenneohjeet asiakkaille" julkai

sun kokoamiseksi. _Kunniakirja. 

(Jrt n:o 54/17/77, 6,4.77) VT 17/77 
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ULKOMAAN VALUUTAN MUUNTOKURSSIT 

Ulkomaan valuutal'l muuntokurssit henkil5 - ·ja kiitotavaraliikentees

sa 1 . 5 . 1977 alkaen ovat seuraavat: 

Luku 
maara Rahayksikk5 LyhBJ1nys mk 

100 

100 

100 

100 

100 

100 

100 

HJO 

100 

100 

100 

100 

100 

100 

100 

100 

100 

100 

100 

100 

100 

100 

100 

100 

100 

Alankomaide~J floriinia (gulden) .•. Fl 

Belgian frangia ....•....•.•..•.... FrB 

Bulgarian levaa •..........••...... Leva 

Englannin puntaa .. ... ...• ....•. ... £ 

Espanjan pesetaa ......•........•.. Pta 

Italian liiraa ..••......••........ Lit 

Itavallan shillinkia .......••...•. Des 

Jugoslavia, kayttaa UIC-frangda ... FrUIC 

Kreikan drakmaa ............•.•..•. Dr 

Luxemburgin frangia ...... •..••.. . • Frlux 

Neuvostoliiton ruplaa, clearing •• . Rbl 

Norjan kruunua .. , •.•••••........•• NKr 

Portugalin escudoa ..•.•...•.....•• Esc 

Puolan zlotya ..•...••.•.....•...•. Zl 

Ranskan frangia •.. ...... •... ...... FF 

Romanian lei ta .. .........•. •.•. ..• Lei 

Ruotsin kruunua ............•• •. •.. SKr 

Saksan Liittotasavalta, markkaa OM 

Saksan Demokraattinen Tasavalta M 

Sveitsin frangia ..•.•...•.•••..... Frs 

Tanskan kruunua ......••••......... OKr 

Tsekkoslovakian kruunua •.....•.•.. Kcs 

Turkin puntaa .•........•....•••... Ltq 

Unkarin forinttia ....•.•.•.•.•.... Ft 

UIC-frangia ......•. ••.. .•........• FrUIC 

(Tft n : o -Tou 71/230/77, 21.4 . 77) VT17/77. 

167,10 

11,45 

440,00 

720,00 

6, 1 0 

0,50 

24, ?O 

165,75 

11,55 

11,45 

551,20 

78,50 

10,80 

21,00 

83,80 

81,70 

95,00 

174,05 

172,20 

163,80 

69 ,50 

72,80 

27,15 

19,95 

165,75 
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TARIFFITULKINTOJA 

Autokuljetukseen soveltumaton kappaletavara 

Kappaletavaralahetyksia koskeva yleismaarays edellyttaa, etta kap

paletavarana yleensa voidaan ottaa kuljetettavaksi ainoastaan auto

kuljetukseen soveltuvaa tavaraa. 

Terminaaliasemien valisissa kuljetuksissa voidaan kuitenkin ohje

vaunuissi ottaa kuljetettavaksi kappaletavarana my6s autokuljetuk

seen soveltumatonta tavaraa, joka t5116in rahditetaan perusrahdil

la laht6terminaalista maaraterminaaliin ilman paikallisliitanta

rahtia. 

Jos autokuljetukseen soveltumatloman lahetyksen lahtHpaikka on muu 

kuin terminaaliasema, voidaan lahetys rahdittaa vahintaan 400Q kg : n 

painoisena asemavaununa A tai B palvelutason asemalle . Jos tallai 

sen lahetyksen ffiaarapaikka on jakin muu rautatieliikennepaikka, on 

lahetys rahditettaya vaunukuormana laht6paikalta maarapaikalle . 

Asema- ja aluevaunujen rahdittaminen 

Asema- ja aluevaunujen vahin kokonaistariffipaino on 4000 kg kahta 

vaununakselia kohti, joten seuraavissa rahditusohjeissa on pidet

tava tata painoa rahdituksen vahimmaispainona (TS 38 § 3 lm ja 

50 § 1 lm J • 

Asemavaunut 

Asiakas voi kuormata asemavaunun vain A tai B palvelutason ass

mille. 

Jos vaunuun on kuormattu vain kappale'tavaralahetyksia, rahdite

taan ne perusrahsilla laht6paikasta maaraasemalle ja rahtiin lisa

taan 1. v~6hykkeen mukainen paikallisliitan~arahti • . jos lahetys on 

autokuljetukseen soveltuva eika lahettaja ole kieltanyt · kotiinkul

jetusta. 

Jos vaunuun on kuormattu seka kappaletavaraa etta vaunukuormaluok 

kien mukaan rahditettavia lahetyksia, rahditetaan kappaletavarat 



17 - 12 -

edellisessa kappaleessa mainitun ohjeen mukaisesti ja vaunukuorma
tavara kunkin lahetyksen painosta riippuen joke vajaitten vaunu
kuormien maksutaulukon 27 A tai taysien vaunukuormien taulukon 27 
mukaan ilman vahinta maksua. Lahetysten yhteisen rahdin on kuiten
kin oltava vahintaan vaunukuorman vahimman maksun suuruinen. 

Jos vaunuun on kuormattu yksinomaan v~unukuormaluokkien mukaan rah
ditettavia lahetyksia, rahditetaan kukin lahetys juke vajaitten 

tai taysien vaunukuormalahetysten taulukoiden mukaan ilman vahinta 

maksua, ~iita riippuen, onko kuonnattujsn 1ahetysten yhteispaino 

alle 15 DOD kiloa tai vahintaan 15 ODD kiloa. Mahdoliiset paino

luokkavahennykset kaytettavasta hinnoitusluvusta tehdaan talloin 

kunkin yksityisen lahetyksen painon perusteella. Tallaisten lahe

tysten kokonaisrahdin oi oltava vahintaan sama kuin ko. matkan 

vaunukuorman vahin maksu. r1ahdo1lisesti puuttuva era lisataan tal

loin painoltaan suurimman psalahetyksen rahtiin. Yksinomaan vaunu

kuormalahetyksia sisaltavia asemavaunuja voidaan kuormata myos C 

palvelutason asemille. 

Jos C palvelutason asema~le osoitettuun asemavaunuun on kuormattu 

autokuljetukseen soveltumattomia kappaletavaralahetyksia rahdite
taan kukin lahetys 5 DOD kilon vajaana vaunukuormalahetyksena il

man vahinta maksua .. Lahetysten kok·onaisrahdin on ol tava vahintaan 

ko. matkan vaunukuorman vahimman maksun suuruinen. 

Asema~aunuihin kuorm~ttujan lahetysten rahtikirjojen Kuljetusohje& 
kenttaan on merkittava "Lahettajan kuormaus" ja rahtikirjan ylareu 

naan muiden samaan vaun·uun kuormattujen lahetysten rahtikirjojen 

numerot. 

Aluevaunut 

Asiakas voi kuormata aluevBunun vain saman rrlaar5termina.alipiirin 

kappaletavaralii~ennepaikoille osoitetuista lahetyksista. Lahetyk

set rahdit.etaan P.erusrahdilla. lahtopaikasta maaraterminaaliin ja 

sielta edelleen liitantarahdilla lopulliselle maarapaikalle. 

Mikali aluevaunuun on kuormattu yksi muulle ~uin terminaaliasemal

le osoitettu autokuljetukseen soveltumaton lahetys, rahditetaan 
58 perusrahtina lahetyspaikalta maaraterminaaliin jB sielta edel-
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leen vaunukuormana vahimpine maksuineen lopulliselle maar3paikal

le. 

Jos aluevaunuun on kappalet_avaran lisaksi kuormattu yksi vau.nukuor

mana rahditettava lahetys, lasketaan sen rahti joke vajaana tai 

taytend vaunukuormana ilman vahinta· maksua laht1ipaikalta maari:iter

minaaliin ja sielta edelleen lopulliselle maarapaikalle uutena vau

nukuormana vahimoine maksuineen. 

Jos alue~aunuun on kuormattu useampia aJtokuljetukseen soveltumat

tomia tai vaunukuormana·rahditettavia lahetyksia peritaan kustakin 

lahetyksesta vaunuk~ormarahti vahimpine maksuineen katkorahtina 

laht1ipaikasta maarateminaaliin ja sielta edelleen lopulliselle maa

rapaikalle. 

Aluevaunuun kuormattujen lahetysten rahtikirjojen ylareunaan on 

aina merkittava muiden samaan vaunuun kuormattujen lahetysten rah

tikirjojen numerot ja kuljetusohjekenttaan "Lahettajan kuormaus". 

Elainlahetykset 

Jos samaan vaunuun kuormataan etukateen tehdyn kuljetussuunnitelman 

mukaan elaimia usealta asemalta tai samasta vaunusta puretaan elai

mia usealle asemalle, perit5an elainvaunusta lahetysaseman ja lo

pullisen maaraaseman valiselta matkalta tariffis5ann1in 49 § 2 lm 

mukaisesti vaunukuormarahti, johon lisat5an jokaista valiasemaa 

kohti vaihtoty1ikorvauksena tariffitaulukon 22 . kohdassa 7 mainittu 

minuuttitariffin lisamaksun vahin maksu. 

(Tft n:o To 1379/241/77, 21.4.1977) VT17 /77 
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MATKALIPPUIHIN TEHI'.lW1tT MATKAN KESKEYTl'lOO:SMERKINNJtT 

Takaisiranaksuasiakkaat ovat toistuvasti valittaneet, ettei asemalla ole 

pyym~ist!l. huolinatta tehty mi.nld:ill.nlaista keskeytt!l.misnerkint!l.!l. mtkalippuihin. 

T1:lrn!in johdosta kehoitetaan tiedustelemaan keskeytt1lmismerkint!l.!l. tai leil!Ba 

lippuunsa pyyt!l.v!l.lt!l. asiakkaalta, aikooko hful kl:!ytt!l.!l. esit~ rratkalippua 

viel!l. vai keskeyt~ matkansa kokonaan ja tekee tal<aisirrnaksuananuksen 

matkaliptm kl:!yttfun!l.ttom1!ksi jMv!l.lta osuudelta. 

Jos matkustaja ilmoittaa vieUi. kl:!ytt!l.Vcins!l. lippuaan, on liptm taakse ly~t!l.v!l. 

aseman nimileima. (Ks Tfs 6 § 1. lm) 

Jos matkustaja pyyt!l.1l. leirraa tai nerkint!l.!l. takaisimaksua Var"ten, on llptm 

ta~se ly~t!l.v!l. aseman nimi- ja p!l.iv!l.leima ja kirjoitettava leil!Bajan nimi. 

Lippu on my~s t!l.ll~in mit!l.t~it!l.~ yliviivaamalla tekstipuoli vinoristill!l.. 

(Ks VT 52/1975) (N:o tlt 299/244/77, 21.4.1977) VT 17/77 . 

.r.rnAKELIPPI.illN TILAAMINEN 

Lippulanakkeet uusitaan sutmnitteilla olevaa tilitysten, tarkastuksen ja 

tilastoinnin atk-sovellutusta varten. Tfun!in johdosta kehoitetaan asemia ja 

matkatoimistoja tilaal!Ban larakelippuja vain kuluvan vuoden tarve siksi kunnes 

uudet lippulamakkeet valmistuvat. (N:o tlt 300/241/77, 21.4 .77) VT 17/77 . 

RATAOSAN SEINAJOKI - KASKINEN/KRISTIINANKAUPUNKI 
LIIKENN~IMINEN 

Jtt:n 5.71 (1) kohdan mukainen liikennoiminen 17- 20 tonnin akseli

painoisilla vaunuilla (Rpp Sk 1333/62/76, 21 . 12 . 1976 ja VT 1/77) 

rataosalla Seinajoki-Kaskinen/Kristiinankaupunki on paattynyt 18.04 . 

1977. (N:o Lko 31016/62/77, 21 .4. 1977) VT 17/77 . 
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AVOIMIA VIRKOJA JA TOIMIA 

Rakennusmestarin (V18) virka, toistaiseksi Tampereen ratapiirissa 

(Pori). 

17 

Rataosaston johtajalle osoitetut hakemukset on toimitettava rauta

tiehallituksen kirjaajalle viimeistaan 25.05.1977 ennen kello 12 

(postitse ennen virka-ajan paattymista). 

Konttori~pulaisen toimi toistaiseksi Helsingin ratapiirin toimis 

tossa (Helsinki) seka kaksi rataesimiehen tointa, toistaiseksi 

Helsingin ratapiirissa (1 Karjaa ja 1 Lohja, asunnot varattu). Rata

osaston johtajalle osoitetut hakemukset on toimitettava Helsingin 

ratapiirin paallik5lle viimeistaan 25.05.1977 mennessa. 

RAUTATIEOPISTO 

Liikennetutkinnossa 07 . 04 .1 977 on hyvaksytty seuraavat: 

Ahvenniemi, Hannu Antero (Hki/Hkil; Antikainen, Pekka Olavi (lt); 

Ekholm, Ann-Christin (Hki/Hkil; Hild~n. Kjell Olof (Sk/Kok); Hil 

den, Sinikka Marjatta (Sk/Kok); Hokkanen, Erkki Allan (Tpe/Tpel; 

Huhtala, Risto Armas (Tpe/Pril; Jaatinen, Jorma Ensio (Pm/Pml ; Jo · 

kela, Niilo Martti Juhani (Hki/Lhl ; Karttunen, Irja Anneli (Jns/ 

Jnsl; Kettunen, Jorma Ensio (Pm/Jyl; Kiema, Ari Hannu Olavi (Pm/ 

Jy); Karenlampi, Timo Johannes (01/Tor); Lappalainen, Raimo Aata 

mi (Pm/Ilml; Lauronen, Tuomo Kalevi (Kv/Kvl ; Lehtimaki, Kari An 

taro (Tpe/Tll ; Lehto, Kari Olavi (Pm/Kaj); Mannikko, Saara Inkeri 

(Sk/Yvl ; Mantyla, Pasi Tapio (Jns/Jnsl; Nevalainen , Reino Topias 

(Jns/Jns); Pasanen, Kari Heikki (Kv/Mil; Pesonen, Eero Antero {Hki/ 

Hkil; Pietarinen , Kirsi Kaarina H.elena (Kv/Imrl; Seppanen, Markku 

Juhani (Tpe/Pril; Setala, Pentti Valentin (Hki/Hki); Sinervo , Leo 

Emil A. (Tpe/Tku); Sjolund, Kurt Roger (Hki/Krl ; Vainikka , Jorma 

Ensio (Kv/Vna); Wallenius, Paavo Juhani (Sk/Vsl ; Wessberg, Magnus 

Rafael (Kr/Krl; Vii tala, Ari Veli-Pekka (Tpe/Tpe) ja Virtanen, Hen 
rik Kalervo (Tpe/Tku). 
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NIMITYKSIJl 

L i i k e n n e o s a s t o : asemap~~llikBn virkaan (V23) (Rauma) 

apulaisasemap~~llikkB (V20) Eero-Veli Kustaa s a i n e, liikenne

tarkastajan virkaan (V22) (Pieks~m~en liikennepiiri) 1. luokan 

kirjuri Erkki Kalervo S a u k k o n e n, 3. luokan asemap~~llikon 

virkaan (Pohjankuru) yp. 2. luokan kirjuri Tor Emil Damen, asema

P~~llikBn virkaan (Vl8) (Luum~ki) yp . 2. luokan kirjuri Matti Veli 

Juhani K ~ ~ p ~. 

Hebinlci 1977. Valtloa poinuuslceolcus 
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TARIFFITAULUKKDJEN MUUTOS 

Tariffitaulukkojen taulukosta 22 poistetaan kohta 20 ja kohta 19 

muutetaan seura~vasti: 

19 . Tulliselvitysmaksut rahtikirjalta: 

Vientitava"asta: 

tullaus VR :n tulliasioimistojen toimesta .. .. .. .. .. 20 , 00 

tulla us muiden kuin rautatien toimesta . .. ... . . . . .. 5 , 00 

Tuontitavarasta : 

raja-asemil}a perit~~n rautatiehallituksen 

erikseen m~~r~~m~t maksut . 

Kauttakulkutavarasta : 

sek~ maaraja-asemien ett~ satamien kautta 

tapahtuvasta kuljetuksesta .... .. ............... . .. 10 , 00 

(Tft n: o. To 1073/241(77 , 28 . 4 . 1977) VT 18/77 

LIIKENNEPAIKKOJEN VALIMATKAT - JULKAISU 

Herra1an 1iikennoimistavan muutos , joka on i1moitettu Vira11isten 
Tiedotusten numerossa 8/ 77 peruutetaan a i heettomana . 

Liikennoimistapamerkint~ on t~ten 1 . 6 .- 77 ja1keenkin Hr1 Tt . 
(N:o Lko 31082/67/77 , 28 . 4. - 77) VT 18/77 . 

22 . 5. - 77 1ukien muutetaan Niemisj~rven kohda11a merkinnat seuraaviksi: 

1 3 
Niemisj~rvi 

4 

Jy 33 . Pm ~· 
5 

Hil 
6 

Koodimerkinn~t poistetaan myos ju1kaisusta "Liikennepaikkojen koodit". 
(N : o Lko 31075/67/77, 28 . 4 .-77), VT 18/77 · 
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DYNA!UITTIVAUNUJEN LUKKOJEN PALAUTUS HANKOON 

Suomen Forsiitti - Dynamiitti Oy:n Hangosta l~hett~miin dynamiitti 
vaunuihin rautateiden toimesta asetetut lukot j~~v~t kuljetussaat 
teissa olevista palautuspyynnoist~ huolimatta usein palauttamatta . 
Koska t~llaisesta on seurauksena jatkuva lukkojen puute 1~hetysase
malla, kehoitetaan 1iikennepaikkoja, joil1e kyseisi~ l~hetyksia 
saapuu, palauttamaan lukot viipymatta kuljetussaatetta k~ytt~en 
Hangon asemalle. (N:o Lko 31442/53/77, 26.4 . 1977) VT 18/77. 

AVOH1IA VIRKOJ A J A TO I MIA 

18 

Liikennetarkastajan virka (V22) . Rautatiehallituksen p~~johtajalle 

osoitetut kirja1liset hakemukset on toimitettava rautatiehallituksen 
kirjaaja11e viimeist~~n kes~kuun 1 . p~ivan~ 1977 ennen kel1o 12 
(postitse ennen vi rka- ajan p~attymist~). 

Edell~ mainittuun virkaan nimitetty sijoitetaan toistaiseksi Kouvo-
1an 1iikennepiiriin . 

NIMITYKSH 

L i i k e n n e o s a s t o : 1 . lk kirjurin virkaan (Nurmes) 

ylim . 3. lk kirjuri (VlO) A11i Elina Asikainen , ap. asemamestarin 

virkaan (Vl3) (Lieksa) konttoriapulainen Irja Ilona Kortelainen , 
veturinkuljettajan virkoihin (Joensuun varikko) veturin1~mmitt~j~t 

Lauri Henrik Lehtinen , Viljo Rainer Jumppanen, Arto Uolevi Eronen , 
Mauri Kalervo Ovaskainen , Martti Olavi Varonen ja Martti Pe1tonen , 

konduktoorin virkoihin (Joensuu) junamies Eero Johannes Kurki, 

(Uimaharju) asemamies Su1o Seppo Toropainen , (Lieksa) junamies 
V~ino Kalevi Luukkonen , veturinl~mmittaj~n toimiin (Joensuun varikko) 
ti1ap. veturinl~mmitt~j~t Pentti Kalervo Kuosmanen, Veli Pekka Risto-
1ainen ja Kari Tapani Hyttinen, (Savonlinna) tilap. veturinl~mmitt~

ja Ilkka Ve1i Pekka Miettinen, junamiehen toimeen 
Leo Tapani Ryyn~nen , vaihdemiehen toimeen (Joensuu) asemamies Timo 
Pekka Toivanen , asemamiehen toimiin (Joensuu) y1im. asemamiehet Asko 
Ylermi Iivanainen, Raimo Juhani Voutilainen, Jorma Veli Sakari Paivi-
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nen , Eino Ensio Tuononen, Ulla Kaija Hirvonen, Harri Kalevi Vaskonen, 
Esko Juhani Vornanen ja Hannu Juhani Rauhala, (Viinij~rvi) ylim. ase
mamies Keijo Tapani Mononen, konttoriapulaisen toimeen (Niirala) 
ylim. toimistoapulainen Aino Elina Turunen, l . lk kirjurin virkaan 
(Sein~joki)l . lk asemamestari Seppo Juhani Kiviniemi, ap . 2. lk 

kirjurin virkaan (Ylivieska) ylim. 3. lk kirjuri Vilhelm Kustaa 

Kukkola , jarjestelymestarin virkoihin (Sein~joki) ylim. jarjestely

mestarit Johannes Valdemar Makela ja Arvi Karpoff, veturinkuljetta

jan virkoihin (Seinajoen varikko) veturinlammittajat Alpo Kustaa 

Kivel~ ja Eero Helroeri Makinen, (Kokkolan varikko) veturinl~mmittaj~ 

Seppo Armas Rukkila, (Ylivieskan varikko) veturinlammittaja Toivo 

Antero Jaaskelainen, konduktoorin virkoihin (Seinajoki) junamies 

Allan Ensio Pihlas, (Kokkola) kuormausmestari Juho Kustaa Huittila, 

(Ylivieska) junamiehet Kauko Viljami Kunelius ja Heimo Herman Hieta

la, veturinl~mmitt~jan toimiin (Sein~joen varikko) ylim . veturin

lammittaj~ Tauno Valdemar Nummela j-a tilap. veturinlammittajat Yrjo 

Heikki Keskinen, Esko Kaapriel Paste, Markku Antero Peltonen, Eero 

Jaakko Matias Halmesmaki, Jukka Matti Linna sek~ Jouko Toivo Johannes 

Raina, (Vaasan varikko) tilap. veturinlammittaj~ Tapani Leander Seppa

la , (Kokkolan varikko) tilap. veturinlammittajat Juhani Mikael Kalma

ri ja Bengt Ludvig Lahti, (Ylivieskan varikko) tilap. veturinlammit 
taj~t Tapio Salomon Koivisto ja Markku Tapani Typpo, junamiehen toi

miin (Seinajoki) asemamiehet Martti Jaakko Juhani Pihlaja, Lauri 

Kalevi Virkki, Aarre Viljami Saarikoski, Taisto Johannes Laamanen, 
Risto Salomon M~kela , Eero Johannes Viertola seka Jaakko Makinen, 

(Pietarsaari) asemamies Levi Rafael Torp , (Ylivieska) asemamies 

Paavo Johannes Kinnunen , vaihdemiehen toimeen (Pannainen) asemamies 

Bo-Erik Edvin Enell , autonkuljettajan toimeen (Vaasa) junamies Kaarle 

Kustaa Kiikkala , apulaiskanslistin toimiin (Seinajoen liikennepiiri) 

konttoriapulainen Jenny Maria Tuorila , (Vaasa) konttoriapulainen 

Kaija Aulikki M~kynen, asemamiehen toimiin (Seinajoki) .ylim. asema

miehet Erkki Johannes Hunnakko , Heikki Jaakko Koykka ja Leo Artturi 

Kiviluoma , (Vaasa) ylim . asemamies Markku Tapani Huhtala , (Kokkola) 
ylim. asemamiehet Erkki Tapani Sivula , Markku Tapio Kippo , Kalevi 

Ensio Jokela ja Jouni Antero Palosaari seka tallimiehen toimeen 

(Seinajoen varikko) ylim. tallimies Heikki Kalervo Virtanen. 

Rat a o sa s to : yp 1 l ratainsinoorin(B1) virkoihin (rautatie

hallituksen rataosasto ) ap 1 l ratainsinoori Reijo Juhani Lehikoinen 
ja diplomi-insinoori Esa Antero Nissinen. 
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TARIFFITAULUKKOJEN MUUTOS 

Tariffitaulukkojen taulukosta 22 poistetaan kohta 20 ja kohta 19 

muutetaan seuraavasti : 

19 . Tulliselvi tysmaksut rahtikirjal ta : 

Vientitavarasta : 

tullaus VR:n tulliasioimistojen toimesta . . . . . . . . . . 20,00 

tullaus muiden kuin rautatien toimesta . . . . . . .. . . .. 5 , 00 

Tuontitavarasta: 

raja-asemill·a peritaan rautatiehallituksen 

erikseen maaraamat maksut . 

Kauttakulkutavarasta: 

seka maaraja-asemien etta satamien kautta 

tapahtuvasta kuljetuksesta ... . ............•...... · 10 , 00 

( Tft n : o . To 1073/24 1/77, 28 . 4 . 1977) VT 18/72 

LIIKENNEPAIKKOJEN VALIMATKAT - JULKAISU 

Herra1an 1iikenn~imistavan muutos , joka on i1moitettu Vira11isten 

Tiedotusten numerossa 8/77 peruutetaan aiheettomana . 

Liikenn~imistapamerkint~ on t~ten 1 . 6 .- 77 j~1keenkin Hr1 Tt . 

(N:o Lko 31082/67/77 , 28.4. - 77) VT 18/77 . 

22 . 5 .- 77 1ukien muutetaan Niemisj~rven kohda1la merkinn~t seuraaviksi : 

1 

Niemisj~rvi 

2 3 4 

33 Jv 33 . Pm~. 

~ 

5 
Hi1 

6 

Koodimerkinn~t poistetaan my~s ju1kaisusta "Liikennepaikkojen koodit". 

(N:o Lko 31075/67/77, 28.4.-77), VT 18/77. 
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DYNAMIITTIVAUNUJEN LUKKOJEN PALAUTUS HANKOON 

Suomen Forsiitti - Dynamiitti Oy;n Hangosta 1~hett~miin dynamiitti

vaunuihin rautateiden toimesta asetetut 1ukot jaavat ku1jetussaat
teissa olevista pa1autuspyynnoista huo1imatta usein palauttamatta. 

Koska ta11aisesta on seurauksena jatkuva 1ukkojen puute 1ahetysase

malla, kehoitetaan liikennepaikkoja, joil1e kyseisia 1ahetyksi~ 

saapuu, pa1auttamaan 1ukot viipymatt~ ku1jetussaatetta kaytt~en 

Hangen asema1le. (N:o Lko 31442/53/77, 26.4.1977) VT 18/77. 

AVOIMIA VIRKOJA JA TOIMIA 

18 

Liikennetarkastajan virka (V22) . Rautatieha11ituksen p~ajohtajal1e 

osoitetut kirja11iset hakemukset on toimitettava rautatiehallituksen 

kirjaaja11e viimeistaan kesakuun 1. p~iv~n~ 1977 ennen ke1lo 12 
(postitse ennen virka- ajan pa~ttymista). 

Ede11a mainittuun virkaan nimitetty sijoitetaan toistaiseksi Kouvo
lan 1iikennepiiriin . 

NIMITYKSI~ 

L i i k e n n e o s a s t o ; 1 . 1k kirjurin virkaan (Nurmes) 

y1im. 3. 1k kirjuri (V10) Alli E1ina Asikainen, ap. asemamestarin 

virkaan (V13) (Lieksa) konttoriapu1ainen Irja Ilona Korte1ainen , 

veturinku1jettajan virkoihin (Joensuun varikko) veturinlammittajat 

Lauri Henrik Lehtinen, Vi1jo Rainer Jumppanen, Arto Uo1evi Eronen, 

Mauri Ka1ervo Ovaskainen, Martti 01avi Varonen ja Martti Pe1tonen, 

konduktoorin virkoihin (Joensuu) junamies Eero Johannes Kurki, 

(Uimaharju) asemamies Su1o Seppo Toropainen, (Lieksa) junamies 

Vaino Ka1evi Luukkonen, veturinlammittajan toimiin (Joensuun varikko) 

tilap. veturinlammittajat Pentti Kalervo Kuosmanen, Ve1i Pekka Risto-

1ainen ja Kari Tapani Hyttinen, (Savon1inna) ti1ap. veturin1ammitta

ja I1kka Veli Pekka Miettinen, junamiehen toimeen (Joensuu) asemamies 
Leo Tapani Ryynanen, vaihdemiehen toimeen (Joensuu) asemamies Timo 

Pekka Toivanen, asemamiehen toimiin (Joensuu) ylim. asemamiehet Asko 

Ylermi Iivanainen, Raimo Juhani Vouti1ainen, Jorma Ve1i Sakari Paivi-
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nen, Eino Ensio Tuononen, Ulla Kaija Hirvonen , Harri Kalevi Vaskonen, 
Esko Juhani Vornanen ja Hannu Juhani Rauhala , (Viinij~rvi) ylim . ase
mamies Keijo Tapani Mononen, konttoriapulaisen toimeen (Niirala) 
ylim . toimistoapulainen Aino Elina Turunen, 1. lk kirjurin virkaan 

(Seinajoki)l . lk asemamestari Seppo Juhani Kiviniemi, ap. 2. lk 

kirjurin virkaan (Ylivieska) ylim . 3 . lk kirjuri Vilhelm Kustaa 
Kukkola, jarjestelymestarin virkoihin (Seinajoki) ylim . jarjestely

mestarit Johannes Valdemar Makela ja Arvi Karpoff, veturinkuljetta

jan virkoihin (Seinajoen varikko) veturinlammittajat Alpo Kustaa 

Kivela ja Eero Helmeri Makinen, (Kokkolan varikko) veturinlammittaja 

Seppo Armas Rukkila , (Ylivieskan varikko) veturinlammittaja Toivo 

Antero Jaaskelainen, konduktoorin virkoihin (Seinajoki) junamies 

Allan Ensio Pihlas, (Kokkola) kuormausmestari Juho Kustaa Huittila, 

(Ylivieska) junamiehet Kauko Viljami Kunelius ja Heimo Herman Hieta

la, veturinlammittajan toimiin (Sein~joen varikko) ylim. veturin

lammittaja Tauno Valdemar Nummela j'a tilap . veturinlammittajat ·Yrjo 

Heikki Keskinen, Esko Kaapriel Pasto, Markku Antero Peltonen , Eero 
Jaakko Matias Halmesmaki, Jukka Matti Linna seka Jouko Toivo Johannes 

Raina , (Vaasan varikko) tilap. veturinlammittaj~ Tapani Leander Seppa

la, (Kokkolan varikko) tilap . veturinlammittajat Juhani Mikael Kalma

ri ja Bengt Ludvig Lahti, (Ylivieskan varikko) tilap . veturinlammit 

tajat Tapio Salomon Koivisto ja Markku Tapani"Typpo , junamiehen toi
miin (Seinajoki) asemamiehet Martti Jaakko Juhani Pihlaja, Lauri 

Kalevi Virkki , Aarre Viljami Saarikoski, Taisto Johannes Laamanen, 
Risto Salomon M~kela , Eero Johannes Viertola seka Jaakko M~kinen , 

(Pietarsaari) asemamies Levi Rafael Torp, (Ylivieska) asemamies 

Paavo Johannes Kinnunen , vaihdemiehen toimeen (Pannainen) asemamies 

Be-Erik Edvin Enell , autorikuljettajan toimeen (Vaasa) junamies Kaarle 
Kustaa Kiikkala , apulaiskanslistin toimiin (Seinajoen liikennepiiri) 

konttoriapulainen Jenny Maria Tuorila , (Vaasa) konttoriapulainen 

Kaija Aulikki Makynen , asemamiehen toimiin (Sein~joki) ylim . asema

miehet Erkki Johannes Hunnakko , Heikki Jaakko Koykka ja Leo Artturi 

Kiviluoma, (Vaasa) ylim. asemamies Markku Tapani Huhtala, (Kokkola) 

ylim. asemamiehet Erkki Tapani Sivula , Markku Tapio Kippo , Kalevi 

Ensio Jokela ja Jouni Antero Palosaari seka tallimiehen toimeen 

(Seinajoen varikko) ylim. tallimies Heikki Kalervo Virtanen . 

Rat a o s as to : yp 1 1 ratainsinoorin(B1) virkoihin (rautatie

hallituksen rataosasto) ap 1 1 ratainsinoori Reijo Juhani Lehikoinen 

ja diplomi-insinoori E~a Antero Nissinen . 
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VALTIONRAUTATEIDEN HALLINTOASETUS 

Asetuskokoe1massa on julkaistu; 

A S E T U S 

va1tionrautateiden ha11innosta annetun asetuksen muuttamisesta. 

Annettu Helsingissa 7 paivana huhtikuuta 1977. 

Liikenneministerin esitte1ysta 

muutetaan va1tionrautateiden ha11in nost a 14 paivana maa1iskuuta 

196g annetu n asetuksen (183/691 33 ' j:n 1 momentin 2 kohta j a 2 mo

mentti seka 34 j:n 1 momentin 13 kohta, 

se11aisina kuin niista ovat 33 §:n 1 momentin 2 kohta ja 2 moment

ti muutettuina 9 paivana huhtikuuta 1976 an netussa asetuksess a 

(298/761 nain kuu1uviksi: 

33 § . 

Taman asetuksen 12 §:ssa mainittujen virkojen 1isaksi va1tionrau

tatei11a on seuraav ia virkoja ja toimia, joita voi ol1a eri 1uok

kaisia, pa1kkaluokka isi~ tai palkkausluokkaisia: 

21 y1ilaakarin, tyoterveys1aakarin , arkkitehdin, koneinsinoorin, 

ratainsinoorin , tutkijan, y1ikamreerin, ylitark kaa jan, yliaktuaa

rin , asianvalvojan, suunnittelupaallikon. kayttopaa1likon, koulu

tuspaallikon, paamatemaatikon, kemisti-insinoorin , geo1ogi-insinoo~ 

rin , konttoripaa1likon ja sosiaalipaa11ikon virat ; 

Ede11a 12 §:ssa mainitut virat samoin kuin tassa pyka1assa maini

tut y1i-insinoorin, apu1aisjohtajan, y1i1aakarin , tyoterveys1aaka

rin. 1iikennepiirin paa11ikon, arkkitehdin, tutkijan, suunnittelu

paa1likon, kayttopaa1likon , kou1utuspaal1ikon, suunnitte1ijan, ko-
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neins1noor1n, ratainsinoorin, kemisti-insinoorin ja geo1og1-insi 

n55rin virat voivat ol1a sopimuspalkkaisia. 

34 §. 

Ke1poisuusehtoina va1tionrautateiden virkoihin j a toimiin vaadi 

taan, etta asianomainen on aikais emmal1a toiminn a llaan osoittanut 

oma avansa se1lais e n taidon ja kyvyn, jota vira n tai toimen menes

tyksel1inen hoitamin e n ede11yttii. Se n 1isaksi vaa dit aan: 

13) y1i1iakirilti j a tyoterveysliikirilti, e tta he ovat laillis

tettuja laakareiti; 

(ASK 307/77] 

(N:o 54/ 011/77, 18 . 4 . 19771 VT 19/77 

PAIHDEAINEIDEN NAUTTIMISEN TOTEAMISKOE 

HENKIL~N MAARAAMINEN TAMAN MAHOOLLISESTI NAUTTIMAN ALKOHOLIN TAI 

MUUN HUUMAAVAN AINEEN TOTEAMISEKSI TEHTAVAAN KOKEESEEN 

Rautatiehallitus on kirjeellian n:o 156/010/77, 28 . 1.1977, (VT 9/ 

77) maarannyt ne virkamiehet, joilla tehtavissaan on sama toimi

valta kuin poliisimiehella maarata henkilo kokeeseen , joka tehdian 

taman mahdollisesti nauttiman alkoholin tai muun huumaavan aineen 
toteamiseksi . Mainitut henkilot ovat 

piirin piallikk5 

konepajan piallikko 

kiytt6piillikk5 

osastoinsinoori 

liikennealueen paillikko 
varikonpiallikko 

19 
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matkaneuvoja 

sahk5tarkastaja 

junaohjaaja 

junasuorittaja 

tallipaivystaja 

rakennusmestari 

jarjestelymestari 

kuormausmestari 

komennusesimies 

autonkuljettajain esimies 

autoliikenteen liikennetarkastaja (RHJ. 

Sisaasiainministeri5n poliisiosasto on kirjeellaan n:o 1614/401/77 , 

29.3.1977, antanut poliisimiehille mainitun kokeen suorittamisesta 

seuraava n sisalt5iset ohjeet: 

"Takavari kosta ja e tsinnasta rikosasioissa annetun lain (260/59) 

22 S:n mukaisessa henkil55n kayvassa katsastuksessa voidaan tarpeen 

vaati essa ottaa verinayte ja suorittaa muu tutkimus, joka voi ta

pahtua ilman sanottavaa haittaa . Elimist5ssa olevan alkoholin to

teamiseksi on sanotunlaisena muuna tutkimuks e na kaytetty muun 

muassa hengityspuhalluskoetta, jota ei kuitenkaan kaytann5ssa voi

da suorittaa pakkotoimenpitein. 

Huhtikuun 1 paivana 1977 tulee vo1'maan 1 k' t k a 1 a avarikosta ja et-

sinnasta rikosasioissa annetun lain muuttamisesta (965/761. Lakiin 

lisatty uusi 22 a § laajentaa moottorikaytt5isen ajoneuvon kuljet~ 
tajan ja eraiden muidenkin henkil5iden osalta alkoholin tai muun 

huumaavan aineen nauttimisen toteamiseksi suoritettavaan kokee~ 
seen maaraamisen perusteita seka velvoittaa kokeesta kieltaytyneen 

alist umaan henk1laqn kayvaan katsastukseen, Sisaasiainministerio 

antaa kokeen tekemisesta seuraavat ohjeet: 

I Kokeeseen maaraaminen 

Poliisimiehella on oikeus maarata moottorikayttoisen ajoneuvon 

kuljettaja taman mahdollisesti nauttiman alkoholin tai muun huu

maavan aineen toteamiseksi tehtavaan kokeeseen. vaikka kuljetta

jaa ei epailtaisi rikoksesta. Sarna oikeus on poliisimiehella my5s 

muiden rikoslain 23 luvussa tarkoitetuissa tehtavissa toimiv ien 
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henkiloiden suhteen, joita ovat: 

- junatu~vallisuuteen olennaisesti vaikuttavissa tehtavissa toimi 

va henkilo (lakiesityksen pe~usteluissa on esime~kkina mainittu 

junansuorittajat ja vaihdemiehet seka vaihtotyota johtava kon

duktoo~il 

ilma-alusten miehiston jasen, lennonjohtaja ja muussa lentotu~

vallisuustehtavassa toimiva henkilo 

aluksen paallikko, pe~amies, luotsi ja muu aluksessa palvelusta 

suo~ittava henkilo, joka ohjailee alusta tai toimii sen kulun 

tu~vallisuuteen olennaisesti vaikuttavassa tehtavassa . 

Kokeesta kieltaytynyt on velvollinen alistumaan henkiloon kayvaan 

katsastukseen, joten pelkka kokeesta kieltaytyminen ~iittaa siis 

~ikeuslaaketieteellisen humalatilatutkimuksen suo~ittamisen pe~ 

rusteeksi. 

Jos mootto~ikayttoisen ajoneuvon kuljettajan tai muun edella mai

nitun henkilon alkoholin taikka muun huumausaineen vaikutuksen 

alaisuus on muutoinkin ilmeista ja oikeuslaaketieteellisen humala 

tilatutkimuksen suo~ittaminen aiheellista, ei kokeen suo~ittaminen 

ole tarpeellista . 

Takava~ikosta ja etsinnasta ~ikosasioissa annetun lain uusi 22 a § 

ei koske muun kuin moottorikayttoisen ajoneuvon kuljettajaa . 

II Koevalineista 

19 

Kokeissa saa kayttaa ainoastaan ministe~ion hankkimia tai hyvaksy

mia valineita. Valineita pii~eihin toimitettaessa liitetaan niihin 

myos kayttoohjeet . Talla hetkella on poliisin kaytossa hengitykses~ 

td puhallusmenetelmalla tapahtuvaan alkoholin nauttimisen maarityk 

seen soveltuvat Alcolmeter-laite sake ampullipuhalluslaitteita. Koe~ 

valineet on sailytettava ja kuljetettava pakkauksissaan ja py~itta

va suojaamaan valon, kosteuden ja lampotilan vaihteluilta . 

Alcolmete~-laitteen kalib~oinnista, sen pa~iston kayttokuntoisuu

desta seka muusta huollosta huolehtiminen on yksikossa maa~attava 

nimettyjen toimenhaltijain tehtaviksi . 
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Ampullipuhalluslaitteissa ei pakkaukseen merkityn kelpoisuusajan 

ylittaneita eika muutoin viallisia ampulleja saa kayttaa. Suukap

paletta kaytetaan vain yhteen kokeeseen ja samaa muovipussia vain 

yhdessa pakkauksessa olevien ampullien puhaltamiseen. Kaytetyt tai 

vialliset ampullit, jotka sisaltavat muun muassa syovyttavia ainei

ta, on havitettava murskaamalla ne suojuksen sisalla ja huuhtomal

la jaannokset vedella, jollei kayttoohjeissa toisin maarata. Kayte

tyt suukappaleet ja muovipussit on poltettava. 

III Kokeen suorittamisesta 

Koetta suoritettaessa on ehdottomasti noudatettava valineiden muka

na olevaa kayttoohjetta. Tutkittava ei valittomasti ennen koetta 

saa syoda eika juoda eika myoskaan polttaa tupakkaa. Sylkeen liuen

nut alkoholi tai muu aromipitoinen aine saattaa vaikuttaa koetulok-, 
seen, ellei nauttimisesta ole kulunut yli 15 minuuttia. Sanottua 

virh evaikutusaikaa voidaan lyhentaa, jos tutkittava huuhtoo suunsa 

ja nielunsa ennen koetta puhtaalla vedella . 

IV Kokeen tuloksen toteaminen ja asiakirjamerkinnat 

Alcolmeter-laitetta kaytettaessa koetulos on luettavissa laitteen 

asteikosta. Ampullipuhalluslaitteiden kayttoohjeissa on selvltetty 

koet uloksen toteaminen ampullin varimuutoksen laajuudan perusteel

la. Alkoholimyont einen koetulos, joka saattaa syntya eraiden muit

tenkin aineyhdisteiden nauttimisesta, ei kuitenkaan ole riittava 

selvitys veren todellisesta alkoholimaarasta, vaan sen toteamisek

si on asianomaiselle suoritettava oikeuslaaketieteellinen humalaT 

tilatutkimus. 

Kokeeseen maaraamisista on tehtava merkinta partioilmoitukseen 

taikka erillinen kirjallinen ilmoitus, josta kay selville kokee

seenmaaraystilanteittain (esim: ratsia, liikennerikkomus, kolari 

jne) kokeeseen maarattyjen lukumaari'i sek.a kokeen jalkeen oikeus

laaketieteelliseen humalatilatutkimukseen maarattyjen lukumaara. 
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Oikeuslaak..etieteelliseen humalatilatutkimuksean maarattyjen osal

ta on poliisin tutkimuspyyntolomakkeen viimeiseen sarakkeeseen 

merkittava kokeen suoritusaika, kaytetyn koevelineen merkki ja 

kokeen osoittama, valittomasti sen suorittamisen jalkeen todettu 

tulos (esim: "Puhalluskoe 4.4.1977 klo 16.15, Alcolmeter, 0,8°/oo). 

Talla yleiski.rjeelHi kumotaan Poliisin kaskylehti n:o 3/8.2.1971." 

Edella olevan johdosta rautatiehallitus maaraa, etta niissa tapa

uksissa, jolloin virkamiehella on kaytettavissaan ampullipuhallus

laite , edella mainittJja poliisimiehille annettuja ohjeita noud a

tetaan my6s VR:n sisaisessa kaytannossa . Milloin laitetta ei ole 

kaytettavissa , tulee kokeeseen maaraavan henkilon ilmoitta·a asia 

lahimmalle poliisille ja pyytaa talta virka-apua. 

Kaikista edella mainituin tavoin VR:n toimesta tai aloitteesta suo

ritetuista kokeeseen maaraamisista maaraajan tai poliisille i lmoi

tuksen tehneen on tehtava kirjaliinen ilmoitus esimiehelleen . 

(RH n:o 156/010/77, 15.4.1977) VT 19/77 

UllCOHAAN VALUUTAN MUUNTOKURSSIT TAVARALIIKEilNRrTA VARTEN 

VT:ssa n:o 6/77 ja sen jalkeen tariffitoimiston sahkeilla ilmoitetut 

VR:n tavaraliikenteen ulkomaan muuntokuraait ovat 6 .5.1977 lukien seu

raavan taulukon mukaiaet . Tariffitoimiaton aahkeella n:o RH 51, 5 . 5. 77 

on ruplan kursai muutettu 555,00 markakai ja DM : n kurssi 177,00 mar

kaksi 6.5.77 lukien. 

~ariffitoi~iaton sahkeella ilmoitettavat kursaimuutokset kehotetaan 

merkitsem~nn taulukossa oleviin sarakkeisiin . 
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Ulkomaan valuutan muuntokurssit tav 

I 

I 
RH :n sahke n:o I 
Voim 1ssa 1 1kien I 

Luku Rahayksikko ked Lyhennys FM I maara 

1 DO Alankomaiden floriinia (gulden) ..... 84 Fl 167,Dq 

1 DO Belgian frangia 88 FrB 11,30 ..................... 
1 Bulgarian leva 52 Leva 

4,40 
•••• 0 ••••••••••••••••• 

1 Englannin punta ••• 0. 0 ••••••••••••••• 70 £ 7' 12 

1 DO Espanjan pesetaa ..................... 71 Pta 6,08 

100 Italian 1 iiraa •••• 0 ••••••••••••••••• 83 Lit 0 ,4 ;1 

100 Itavallan shillinkia ................ 81 Des 24,60 

100 Jugoslavian dinaria 0. 0 •••••• 0 ••• 0 ••• 72 Din 23,75 

100 Kreikan dra kmaa ..................... 73 Dr 11 ' 55 

100 Luxemburgin frangia 0 I o o o a 0 o 0 o 0 o o 0 0 0 0 82 Frlux 11 '3Q 

100 Neuvostoliiton ruplaa, clearing •••• 0 20 Rbl 555 ,0( 

100 Nor jan kruunua ••••• 0 •••••••••••••••• 76 Nkr 78, DQ 

100 Portugalin escudoa ••••••••••••• 0 •••• 94 Esc 10, 8C 

100 Puolan zlotya 0 0 0 0 0 o 0 0 I 0 0 ll 0 0 0 o o 0 o o 0 0 0 51 Zl 21 '01 

100 Ranskan frangia 87 FF 83 ' 51 ..................... 
100 Romanian leita •••••••• 0 ••••••••••••• 53 Lei 81 '7 [ 

100 Ruotsin kruunua 74 SKr 94' 9( ..................... 
100 Saksan Li it totasava lta, markkaa ..... 80 OM 177' 0( 

100 Saksan Dem. tasavalta, markkaa 50 M 172, 2( ...... 
100 Sveitsin frangia 85 Frs 163' 81 .................... 
100 Tanskan kruunua •••••••••••••••••• 0 •• 86 OKr 69 , Dl 

100 Tshekkoslovakian kruunua o o o o o o o o o o I o 54 Kcs 72,81 
-----

1 USA:n dollari ••••••••••••••• 0 ••• 0 ••• ~ 4 ' 1• 

100 Unkarin forinttia 0 0 0 0 0 o I I 0 o 0 0 0 o o o o 0 0 55 Ft 19' 91 

1 UIC-frangi o o 0 o o 0 0 o o o I 0 o 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 o. o 01 FrUIC 1 '61 

Suomen markan kansainvalinen lyhen-

nys on .............................. 10 FM 

(Tft n:o Tau 29/230/77, 6.5.771 VT 19/77 
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annetta varten, lu kien 6. 5.1977 

I 

Tass a VT:ssa (VT 19/77) ilmoitettuja muuntokursseja 
on muutettu RH:n sahkeella seuraavasti 

I 

FM FM FM FM FM FM FM 

.. 

l 
I 

. 

--- ·-' 
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KULJETUKSET SUOMESTA IRANIIN 

VR:n ja V/0 Sojuzvneshtransin (SVT) v~lisen sopimuksen perusteella 

on 1 huhtikuuta 1977 alkaen aikaisemmin VR:lle kuulunut Iranin vau

nukiintiB siirretty Oy East-West Service Ltdllle. Muut SVT:n kanssa 

sopimussuhteessa olevat Iranin huolitsijat ovat Saimaa Lines ja Ra

jahuolinta. L~hetyksi~ ei voida l~hett~~ Suomen raja-asemilta 

Dzhulfaan , ellei rahtikirjaan ole merkitty, mink~ edustajan kiin

ti55n l~hetys kuuluu, 

L~hetysasema valvoo, ett~ kaikissa Iranin liikenteen rahtikirjoissa 

on kiintiBt~ koskeva merkint~ "KVOTA EWS", "KVOTA SAIMAA LINES" tai 

"KVOTA RAJAHUOLINTA". Raja-asema (Vna/Nrl) Mhett~~ yhden l~hett~j~n 

t~ytt&m~n ylim~~r~iaen matkakirjan luovutusp~iv~leimalla varustettu

na Oy East-West Service Ltd:lle. 

Rahtikirjan osoittamisesta on voimassa VT 53/76 30.12.76 

Kun l~hetykset menev~t Oy East~West Service Ltd:n kiintiBst~ ja 

niist~ on sovittu t~m~n huolintaliikkeen kanssa (puh 90-171833, 
Uudenmaankatu 29 A 2), l~hett~j~n on rahtikirjaan tehtav~' mm. seu

raavat merkinn~t: 

- vasemman yl~reunan marginaaliin "KVOTA EWS" 

- sarakkeeseen 24 "F" (~lahetys on Suomesta) 

- sarakkeeseen 24 transitoluvan numero 

Oy East-West Service Ltd vastaa Iranin liikennett~ koskeviin rahti

tiedusteluihin, vastaanottaa seuraavan kuukauden ennakkoilmoituksen , 

dekadi-ilmoituksen ja vaunutilauksen sek~ v~litt~~ VR : n antaman kul

jetusnumeron kuten t~h~nkin asii . 

Kun lahett~minen tapahtuu Saimaa Linesin tai Rajahuolinnan kiinti

Bist~. k~~nnyt~~n vastaavasti n~iden huolitsijoiden puoleen. 

VT:ss~ 52/76 23 . 12.76 julkaistut m~~raykset kumotaan. 

(Tlt 329/253/77, 5 . 5.1977) VT 19/77 . 
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NORDEG-TARIFFI 

NORDEG-vaunukuormatariffiin (NORDEG/Wg1 9927/28) i1mestyy 
1isa1ehti n:o 5, joka on voimassa 1.6.1977 1ukien. Lisa1ehti 
sisa1taa mm. Norjan korotetut rahdit seka pohjoismaisten 
osuuksien vahimmat maksut ja vahimmaispainot syvakuormaus
vaunui11e. 
NORDEG-kappa1etavaratariffiin (NORDEG/Stg 9929) i1mestyy 
1isa1ehti n:o 4, joka on voimassa 1.6.1977 1ukien ja sisa1-
taa mm. Norjan osuuden korotetut rahdit. 
Tariffitoimisto jakaa 1isa1ehdet niiden saavuttua Saksasta. 
(Tft n:o Tou 7/252/77, 5.5.77) VT 19/77 

POHJOISMAINEN TAVARATARIFFI NGTV (9760) ja NGTS (9761) 

Pohjoismaiseen vaunukuormatariffiin (NGTV 9760) i1mestyy 
1isa1ehti n:o 10, joka on voimassa 1.6.1977 1ukien. Lisa-
1ehti sisa1taa mm. Ruotsin/Norjan NET-osuuden korotetut 
yksikkohinnat (10 %). 
1.6.1977 i1mestyy Pohjoismaisen kappa1etavaratariffin 
(NGTS 9761) 1isa1ehti n : o 5, joka sisa1taa mm. Norjan 
kappa1etavararahtien korotuksen (10 %) ja uuden painoksen 
tariffin Liite 1:sta. 
Painatusjaosto suorittaa 1isa1ehtien jake1un ruotsa1ais
suoma1aisten sivujen saavuttua Ruotsista. 
(Tft n:o Tou 32/251/77, 5 . 5.77) VT 19/77 

EUR-LAVALIPUKKEET 

Raja-asemat, mm. Haaparanta, ovat huomauttaneet, etta 1an
tisen kansainva1isen 1iikenteen lahetysten rahtikirjoista 
on puuttunut EOR-1avojen kayttamisesta i1moittava punainen 
1ipuke (VR 2863). Viitaten VT 12/76.8 ja VT 7/77 huomaute
taan asemi11e, etta 1ahetysaseman on kiinnitettava EUR-
1avoi11e kuormatun lahetyksen rahtikirjaan (CIM-rahtikirja, 
osa 1 "Rahtikirjan a1kuperaiskappa1e") kenttaan 10 tallainen 
punainen 1ipuke ja merkittava lipukkeeseen 1avojen 1ukumaara. 
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Vaunukuormalahetyksissa tama on ehdottomasti tehtava (vrt. 
julkaisun "Kansainvalinen tavaraliikenne, lantinen" osassa 
"Erikoissopimukset VR 4677" olevan EUROOPAN LAVA-POOLIN 

maaraysten kohta 523). 
EUR-lavalipukkeita (VR 2863), jotka ovat tarralipukkeita 
tilataan VR Painatusjaostolta Hyvinkaalta. 
Huomattava on, etta lipuke kiinnitetaan rahtikirjaan vain, 
joe lahetyksessa on kaytetty EUR-vaihtolavoja. 
(Tft n:o Tou 41/252/77, 5.5.77) VT 19/77 

KOULULAIS- JA OPISKELIJALIPUT 

Koululais- ja opiskelijalippuja koskevia maarayksia on muutettu 

IVT 12/77) siten, etteivat oppilaitosten my6ntamat luontoisedut 

enaa ole esteena naiden lippujen saannille. Vaikka luontoisetuja 

koskeva vaatimus on poistettu, sisaltavat maaray~set edelleenkin 

ehdon opiskeluajalta nautittavasta palkasta. Jos oppilaat opiskelu

ajaltaan saavat palkkaa, vaikka vahaistakin, tai paivarahaa, ei 

heilla ole oikeutta lunastaa koululais- tai opiskelijalippuja. 

Koska esim. ammattikurssikeskuksissa Koulutettaville ja harjoit

telupaikpissa ty6skenteleville opiskelijoille maksetaan palkkaa 

tai paivarahaa, ei heille myyda opiskelija- eika koululaislippuja. 

(Tft ·n:o To 1268/241/77, 6.5.1977) VT 19/77 

LIIKENNEPAIKKOJEN VXLIMATKAT -JULKAISU 

22.5.1977 lukien muutetaan alla lueteltujen liikennepaikkojen 
liikennoimistapamerkinta sarakkeessa 5 seuraavaksi: 

Aittaluoto Tt 

Muij ala Tt 

Kaipiainen Tt 
Raippo Tt 
Simola Tt 

22.5.1977 lukien poistetaan julkaisusta seuraavia liikennepaikkoja 
koskevat merkinnat: 



- 13 -

Fiskari Verna Ko1o Hyrk!!s 

Ke1kka1a Haimila Me1kko1a Korte1ainen 

Kinnari Hi~nus Pajari So so 

Pinjainen Hytti Pu1sa Uuttu1a 

Tyrysoja Jukka RikkiH. Ruotanen 

Kuusoja Kaitj!!rvi Tani Isokangas 

Muuraisniemi Kiehuva Te1kj 1!rvi Rauhaky11! 

Rajasuo Kirvesportti Tuhkakangas 

1.5.1977 1ukien muutetaan Voikosken 1iikennoimistapamerkinnaksi 

sarakkeessa 5 Hi1 Tt. 

22.5.1977 1ukien poistetaan Vainikka1an kohda1ta sarakkeesta 5 
1iikennoimistapamerkint1! H ja 1is1!t1!an sarakkeeseen 6 merkint1! 
11 H vain kansainvalistl 1iikennettl varten 11

• 

(N : o Lko 22322/67/77 , 25.4 . 1977) VT 19/77. 

KONDUKT~ORIN JA KULJETTAJAN V~LINEN RADIOPUHELINYHTEYS MATKUSTAJA
JUNISSA 

Kannettavien radiopuhe1imien klytto 22 . 5.1977 a1kaen: 

Juna Huomautuksia Juna Huomautuksia 

p 1 p 77 
II 2 II 78 
II 3 

II 79 pe 
II 4 II 80 su 
II 5 pe (pal. su 6) II 81 pe (pal. su 74) 
II II lislr. pe (pal.la 26) EP 83 II 6 ~ II 84 
EP 7 H 95 ma-la 
" 8 II 96 su- pe 
p 11 p 97 (pal. su 98) II 12 pe 

" 
II 98 su 13 II 102 su- pe 

" 14 " 103 II 20 u 104 (ed . 132) 
" 22 su pe , su 

" 107 
" 25 la- to (pal. su 22, su- pe 

" 109 ma- pe 26) 
" 110 (ed . la , ma 136 ) 

" 26 ma- la " 121 
" 32 su pe 

" 122 pe 
" 41 

19 
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Juna I Huomautuksia IJuna I Huomautuksia I 
II 123 II 42 
II 124 II II listir. su II 125 pe-su (pal.pe,su II 44 ---su 

126, la 132) II 45 pe (pal. su 32) 
II II lisar . la (pal . II II listir . pe (ed. 43) 

su 134) II 47 pe('"pal . su 42) 
II 126 pe,su II 51 su-pe 
II 127 II 52 su-pe 
II II listir. la,ma 

EP 53 ~109) 
II 54 II 128 
II 57 II 129 ma-to,1a (pal. 
II 58 ti-pe , su 136) 

II II pe,su (ed. la,ma p 61 
103) II 62 

II 132 pe-su II 63 II 134 su II 64 
II 136 II 65 pe 

II 66 su 11 141 rna 
II 67 II 142 rna 
II 68 II 143 1a- ma 
II 71 II 144 la-ma 
II 72 II 145 
II 73 su- pe II 146 
II 74 su-pe II 151 
II II lisar. su (pa1.8l:stti) II II lisar. to (pal. 
II 75 --- peTOo) 
II II lisar. (pal. 20) II 152 
II 76 ---
p 155 p 157 su (pal. rna 158) 
II rl lisar. pe (ed . 47) II 158 rna - --
II II listir. pe (ed. 97) II 160 pe ---
11 156 II 653 

II 654 

(N:o Lko 22048/435/77 , 29 . 4.77) VT 19/77. 

KAJAANIN AUTOMAAT TIKESKUKSEN KA YTT00NOTTO 

Kajaanin uusi automaattikeskus otetaan· kayttoon 24.5.1977 k1o 16.on 
Seuraavat muutokset astuvat ta11oin voimaan: 

Kontiomaen aseman LB-keskus poistuu kaytosta ja sen suunt~r 
numero 991 siirretaan Kajaanin suuntanumeroksi (huom. Kajaanin 
vanha suuntan.umero 992 poistetaan). 
Kontiomaen LB-keSkuksen tilaajat 1iitetaan Kajaanin automaatti
keskuksen ti1aajiksi 
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- Oulusta Kontiomae11e paattynyt se1ektorijohto kytketaan Kajaanin 
keskukseen suuntanumero11a 141 (asemase1ektori). Vanhat selektori
en suuntanumerot pysyvat enna11aan. 

- Taivalkosken ja Nurmeksen suunnan ~yhteydet liitt;Yvat tois
taiseksi kasiva1itykse11a VR:n automaattiverkkoon Kontiomae11a. 
Puhelun va1itys naihin suuntiin suoritetaan numeron 991-378 
kautta. 

- Uusi puhe1in1uette1o jaetaan ennen taman keskuksen kayttoonottoa. 

(N:o Ko 2760/434/77, 5.5.1977) VT 19/77 

KIRJATUN MATKATAVARALIIKENTEEN LOPETTAMINEN 

RATAOSILLA HKI·RI ja HKI-KKN 

VT 19/76 kohdassa 4 o1evasta ohjeesta huolimatta tu1ee jatku
vasti kirjattua matkatavaraa ee1lais1lle aeiakohdassa ma1n1ttu
jen rataosien 111kennepaiko111e,joi1ta sen kuljettaminen on lope
tettu 30.5 . 1976 lukien. Kun kirjatun matkatavaran kuljetus eahko
junissa tuottaa y1ivoima1eia vaikeuksia, esitan etta VT:ssa ju1-
kaistaisi1n seuraava asiaa kos.keva muistutus: 

Rautat1eha111tus on 20.4.1976 tekemallaan paatoksella (Rh 523/640/ 
76) lopettanut kirjatun matkatavaran lahettamisen ja vastaanotta
misen rataosilla Hki-Ri ja Hki-Kkn 30.5.1976 lukien. 

Asiasta on ilmoitettu VT 19/76 kohdassa 4 ja on siina annettuja 
rajoitukaia ehdottomaati noudatettava. (N:o Hki lp 970/640/77, 
5.5.1977) VT 19/77· 

AVOIMIA VIRKOJA JA TOI MIA 

Apulaisasemapaallikon virka (Vl9), ensi luokan kirjurin virka, kaksi 

ylemman palkkaluokan toisen luokan kirjurin virkaa, ylemman palkka

luokan asemamestarin virka (Vl6), kaksi alemman palkkaluokan asema

mestarin virkaa (Vl4), nelja alemman palkkaluokan toisen luokan 
kirjurin virkaa, kaksi veturinkuljettajan virkaa ja konduktoorin 

virka . Rautatiehallituksen liikenneosaston paallikolle osoitetut 
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kirjalliset hakemukset on toimitettava rautatiehallituksen kirjaa
jalle viimeist~~n kes~kuun 8. p~iv~n~ 1977 ennen kello 12 (postitse 
ennen virka-ajan p~~ttymist~). 

Edell~ mainittuihin virkoihin nimitetyt sijoitetaan toistaiseksi 
seuraavasti: 

Apulaisasemap~allikko (Vl9): Savonlinnan (1 Par) liikennealueelle, 

1. luokan kirjuri: Joensuun (1 Jns kauko-ohjaus) liikennealueelle, 
yp. asemamestari (Vl6): Savonlinnan (l Sl palkkausasiat) liikenne

alueelle, 
yp. 2. luokan kirjurit: Joensuun (2 Jns junaohjaus) liikennealueelle, 
ap. asemamestarit (Vl4): Lieksan (1 Nrm) ja Joensuun (1 Jns) liiken

nealueille, 
ap. 2. luokan kirjurit: Joensuun liikennepiiriin (1) seka Joensuun 

(l Jns) ja Savonlinnan (2 Sl) liikennealueille, 
veturinkuljettajat: Joensuun (2) varikolle ja 
konduktoori: Savonlinnan (1 Sl) liikennealueelle. 

Vaununtarkastajan toimi, viisi vaihdemiehen tointa, kaksi junamiehen 
tointa, yhdeks~n veturinlammittaj~n tointa ja nelj~ asemamiehen 
tointa. Rautatiehallituksen liikenneosaston pa~llikolle osoitetut 

kirjalliset hakemukset on to~mitettava Joensuun liikennepiirin 
paallikolle viimeistaan 8.6.1977. 

Edella mainittuihin toimiin nimitetyt sijoitetaan toistaiseksi 

seuraavasti: 
vaununtarkastaja: Savonlinnan (1 Sl) liikennealueelle, 
vaihdemiehet: Savonlinnan (1 Sl) ja Joensuun (4 Jns) liikenne

alueille, 
junamiehet: Joensuun (1 Jns) ja Lieksan (l Lis) liikennealueille, 

veturinlammittajat: Joensuun (9) varikolle ja 

asemamiehet: Joensuun (1 Uim, 1 Hnv, l Smj) ja Savonlinnan (l Kll) 
liikennealueille. 

Helsinki 1977. Valtion painatuskeskus 
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KOULUTUSOHJElL~T 

Koulutustoimikunta on kokouksessaare 09.05.1977 hyvaksynyt 
seuraavat koulutusohjelmat: 

yleiseen toimistotutkintoon valmentava kou1utusohjelma 

KOTO 4.1.1 

ha11intotutkintoo~valmentava kou1utusohjelma 

KOTO 4.1.2 

turvalaiteasentajien ylempaan sahkoammattitutkintoon 

valmentava koulutusohjelma, KOTO 4.6 

Hyvaksytyt· koulutusohjelmat otetaan ldiyttoon valittoni:i.sti ao. 
kursseja jarjestettaessa. Ohjelmien perusjakelu on suoritettu 
koulutusjaoston toimesta. Niiden lisakappaleita on saatavissa 

rau·tatieopiston kansliasta. 

('Ktj no 108-li0/1581-1583, 04.05.1977) VT 20/77 

LIITANTARAHTIEN KORDTUS 

Rautatiehallitus on elinkeinohallituksen '22.2.1917 tekem§n p§§t6k

sen n : o 2219/41/77 perusteella korottanut liit§ntarahteja 1.6.1977 

lukien. Korotus on 8 %, kuitenkin siten, etta vahimm§ismaksujen 

(7 ja 9 mkl korotus on yksi markka. 

Tariffitaulukoiden taulukot 28 B (Kappaletavaran liitantarahdit) 

ja 28 C (Kappaletavaran kokonaisrahdit ) painatetaan uudelleen. 

Painatusjaosto suorittaa taulukoiden perusjakelun . 

(Tft n:o To 1390/241/77, 13 . 5.1977) VT 20/77, 

TILITYSPAIKAN LAKKAUTTAMINEN 

Ti1ityspaikkoja koskevasta 1uette1osta (ks. Valiaikaiset ti1itys
maaraykset, 1iite n:o 1) poistetaan Tampereen kirjauskeskuksen 
kohda1ta ti1ityspaikka: 162 Tampere, kiitotavaratoimisto 
22 . 5 . 1977 1ukien . (N:o t1t 336/230/77, 10.5.1977) VT 20/77 
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Julkai sun "XANSAJNVALINEN TAV/,RALIIKENNE, Lantinen' osaan JI 

"Pil" (VR 4669) ilmestyy Jjsfilebti n:o 5. 
Sar11m julkaisun osaan JV "Kansa:! nva1 i He en tavara1i i kenteeseen 
liittyvat ERIKOISSOPl&UKSET" (VR 4677) i1mestyy 1is~Jebti n:o 

18. 
Fainatus~aosto jakaa 1isalehdet . 
(Tft n:o Tou 4/252/77, 10.5 . 77) VT 20/77 

Fidebast-tariffiin tehdlan sivu11e 10 (7) aakkosjarjestyk

seen seuraava lisays: 

33221 Sa1 o ..... 6 
Lisays on voimassa 1.5.1977 lukien. 
(Tft n:o Tou 9/252/77 , 12.5.77) VT 20/77 

VUOKRATUT SAILI~VAUNUT 

Virallisissa tiedotuksissa n:o 12/76 julkaistusta Kemira Oy:lle 
vuokrattujen vaunujen luettelosta poistetaan seuraavia Svs - sarjan 

vaunuja koskevat merkinn~t : 199 889, 199 905, 199 935 , 199 995 ja 
200 07~ . (N:o Lko 2266~/652/77 , 12.5 . 77) VT 20/77 . 

AIKATAULUKIRJOJEN JAKELU 

20 

Aikataulukirjojen jakelussa on ilmer.nyt usein tapauksia, joissa 
tilaaja ei ole saanut tilaamaansa m~~r~~ kirjoja . T~m~ johtuu 

useimmiten harhautuneesta tai v~~rin osoitetusta 1~hetyksest~ . 

Virheiden oikaisemiseksi on jokaisen tilaajan tarkistettava 
saamiensa kirjojen lukum~ar~ ja jos se ei t~smaa tilauksen kanssa 
(joko liikaa tai 1iian vahan), on siit~ ehdottomasti ilmoitettava 

liikennetoimistoon puhelin Hki 2302, 2565 tai 2957. (N:o Lko 22~51/ 
63/77 , 13 . 5 .1977) VT 20/77. 
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JTT:N KORJAUSLEHTI 

Jtt : n korjaus1ehti 26 on i1mestynyt ja tu1ee voimaan 22.5.1977. 

(N :o Lko 31016/62/77, 26.4.77) VT 20/77. 

AVOIMIA VIRKOJA JA TOIMIA 

Ne1ja rataesimiehen tointa, joista toistaiseksi yksi Tampereen rata

piirissa (Haapamaki) ja ko1me Oulun ratapiirissa (2 Ou1u, 1 Kemi). 

Rataosaston johtaja11e osoitetut hakemukset on toimitettava ao rata

piirin paal1iko1le viimeistaan 15.06 .1 977. 

RAUTATIEOPISTON OHJELMA SYYSKAUDELLA 1977 

Y1einen toimistokurssi 3/77 
alkaa 08.08.77 k1o 9.45, 

Ha11inno11inen kurssi 
a1kaa 08.08.77 k1o 10.00, 

Liikenneosaston toimistokurssit 

paattyy 09.09. 77 

paattyy 16.09.77 

kurssi 5/77 22.08.77 - 14.10.77 Tampere 
" 7/77 a1kaa 17.10.77 k1o 9.30, paatt3~ 09.12.77 

Liikenneosaston toimistolcurssi t toimistovirka'llieshar,joi tte1i
joi11e 

kurssi 4/77 

" 6/77 

alkaa 

" 
08.08.77 k1o 9.30, paattyy 30.09.77 
03.10.77 klo 9.30, '' 25.11.77 

Liikenteenohjauskurss i 2/77 
alkaa 15.08.77 k1o 9.15, 

Liikennekurssi 3/77 
alkaa 07.11.77 k1o 9.15, 

paattyy 04.11.77 

paattyy 16.12.77 
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Rautatieopi11inen kurssi 2L_77 

1. jakso 22. - 26.08.77 Au1anko 

2. • 05 • - 09.09.77 Vuokatti 

). " 03. - 14.10.77 " 
4. " 28.10.-02.12.77 " 

Tyonjohdo11inen kurssi 
1. jakso 24.10.77- 28.10.77 Au1anko 

Vuokatti 2. " 14.11.77 - 18.11.77 

Veturinku1jettajakurssi t . 3-4/77 

20 

alkavat 03.08.77 k1o 10.oo, paattyvat 20.12.77 
Veturinkuljettajakurssei11e saapuv~11a on o1tava mukanaan seu

raavat ohjesaannot: 

Jt (2660) korjattuna, 
OTRO (2635 v. 1975 ~inos), 
Virantoimi tusohj e5aanto ( 2501) , \ 
Jilkenne....,S\B.ston toimintaohjeita LTO (2514), 

Hoyryvetureiden painei1ma- ja jarru1aitteet (2707), 
Vaunujen uudet jarru1aitteet (2708), 
Itsesaatava kuljettajaventtii1i (2709), 

--

Vaunujen 1ammitys-, tuuletus-, jaahdytys- ja kayttovesi1ait
teet (2718 v. 1974 painos), 
Diese1veturit ja moottorivaunu I-II osat, 
Tavara1iikenteen ku1jetuska1usto (2679 v. 1975 painos), 
Radiopuhe1imen kayttoohjeet (2740 v. 1972 painos), 
Rataoppi (3214) seka 
Turva1aiteoppi (3264) 

Konduktoorikurssit 4-5/77 
alkavat 08.08.77 k1o 9.15, paattyvat 09.12.77 

Konduktoorj.kurssei11e saapuvi11a on o1 tava mukanaan seuraa:.. 
vat ohjesaannot: 

Jt (2660 v. 1975 painos korjattuna), 
OTRO (2635 v. 1975 painos) 
Liikenneosaston toimintaohjeita LTO (2514) •. 
Se1vitte1yohjeet Se1o (2651), 
Virantoimitusohjesaanto (2501), 
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Terasrunkoisten matkustajavaunujen Hi.=itys-, tuuletus- ja 
vesilaitteiden kayttoopas (2718 v. 1974 painos), 
Tavaraliik. kuljetuskalusto (2679 v. 1975 painos), 
Radiopuhelimen kayttooh jeet (2740 v. 1972 painos), 
Rataoppi (3214), 
Turvalaiteoppi (3264) ja 
Vaunujen uudet jarrulaitteet (2708) 

Rakennusmestarikurss~ 

1. jakso alkaa 19 . 09 . 77 klo 9.15, paattyy 30.09.77 
2. II .. 17. 10.77 klo 9.50, " 04.11. 77 

fllateriaalihallinnon ATK- neruskurssi 1/77 
alkaa 07 .11. 77 kl:o 6~0'), paattyy 

/ 
10.11. 77 

os at 

Kurssien ilmoitettuihin kest~aikoihin s isaltyy «yos t)~~kinto. 

Muusta koulutus toimi nnas ta ti edotetaan -erikseen. 

Koska rautaticopistosta ei ;maa jaeta sella isia tass!i kuulutuk
sess a mainittuja oh j es!i!intoja, joita voidaan tilata painatus jaos
ta, on esimiehien ja piirien koulutus s i ht eerien huolehdittava 
ajoissa niiden harudcimi sesta kurssilaisille. 

Rautatieopisto on suljettu 27.06.77 - 17.07.1977. 
(Ropj 120/1710, 11.05.1977) 

RAUTATIEOPISTO 

Ratatutkinnossa 15.04.1977 hyvaksytyt: Harju, Pentti Olavi (Tpe), 
Kiskonen, Timo Tauno (Hki), Kontiainen, Terho Kalevi (Sl), Koro-
1ainen, Paavo 01avi (01), Kujansuu, Valto Johannes (Tpe), Leva
nen, Terho (Hki), Mehtala, Veikko Iisakki (Yv), Mikkola, Varma 
Voitto (Harmt), Munne, Kauko (Kv), Nevalainen, Lauri Ilmari (Pm), 
Niemi, Heikki Juhani (Kv), Nurminen, Jouko A (Hki), Nygren, Erkki 
Einari Tapia (Jns), 011ikainen, Voitto Tapani (01), Pul1i, Kauno 
Olavi (Pm), Pusa, Tapia Viljo Ensio (Pm), Sepp!inen, Erkki Aukusti 
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(01), To1onen, Paavo Johannes (Hki), Tul1i1a, Juhani Matti (Tpe) 

ja Vainionpaa, Matti Ja1mari (Sk). 

Rautatie1aisten opintorahastosaation stip endi annettiin Ti.mo Ta -

no Kiskose1le, Hki rp. 

Toimistotutkinnossa Tamperce1la 2? . 04 . 1977 on hyvtiksytty seuraavP.t 

he.nki1ot : 

Ilves , Merja HruU1ele (Kv/Kv), Jarvinen , Pirjo Riitta (Pm/'£uo) , 

Ji:Eiskelainen , Anitta Irmeli. (Tpe/ Pri) , Kautto , Tarjo Pilirjam (Tpc/ 

T'pc ) , Kemi.lainen , His to· Juhani ( 01/Roi) , Kold~onen , Pirkko Est8r i 

( Tpc/Tku), ICH.rki , Saara Tellervo (01/Kem), Leht i nen , Rai ja Eli ina 

(Illci/IJh) , L:ihdc , Vilho Ilmari (Kv/Vna) , rJerjokari , Anja r.'laarit 

( Tpc/Tpe), Ni.irh i, Hn.ili Tellcrvo (Hki/Hki ), Pentikliinen , Tuire Si

n i lcka (Tpe/Tku) , Piho , Saili Maar i t (lllr i /Hki) , Ropw1en , Tuomc Sa

kari (Tpe/Tpe), Rounamaa , Inerja Anl'lcli (Tpe/Tku), Saarela , Llaarit 

Helinti (01/ 01 ), Saarinen , SiniJcka Inkcri Elisabet (Tpe/Tpe), Su

honen , Kaija Kristiina (Tpe/Tpe), Turunen, Pirjo Orvokl:i (Pm/Kaj) , 

Turmti. , Tuu1a Illar,iatta (Sk/Sk), Voutilainen , Ei ja Ka.ari na (K-.r;kta) , 

Vuorinen , Pirk1co r:,arja Helena ( Sk/Vs ), Vuor isto , Se ija- Li i s a ICas

t ehe1mi (Tpe/ Tlcu) j a Viiiinlinen, Irma Sini kka (Jn s/Jns). 

NIMITYKSIA 

H a 1 1 i n t o - o s a s t o : y1im. toimistoapu1aisen toimQin 

(V 6) ti1ap. toimistoapu1aiaet (V 5) Pirjo Annikki Rusanen ja 

Marita Hannele Kivimaa. 

R a t a o s a s t o: apu 1aisinsin55rin (V 25 ) virkaan ( rautat i ehal l i

tuksen rataosasto } apulaisinsin55ri ( V24 ) Henry William Virtanen ja 

konttoriapulaisen toimeen (Tampereen ratapiirin toimisto ) tilap . toi 

mistoapulainen Kerttu Marjatta Saarela . 



•· 
20 - 8-

L i i k e n n e o s a s t o : yp . 2. lk kirjurit Majlis Beatrice 

Smeds, Yrjo Johannes Siltamie s , veturinkuljettajat Erkki Olavi 
Ovaska, Tuure Olavi Yl ~talo , Erkk i Erland Johannes Mauno, Allan 

Alarik Suomi, Pentti Olavi V~l im~ki , konduktoori Onni Ilmari I mmonen, 

vaihdemiehet Toivo Aatt o Einari Huusela, Ensio Ke ttunen, Oiva Vallius, 

polttoainetyonjohtaja Onni Kyykk~ , autonkuljettaja Matti Laaksonen , 

junamies Helvi Elina Tonteri, asemamiehet Pertti Olavi Rasilainen, 

Toivo Elias Nieminen , Veikko Olavi Rantala, Toivo Johannes Sintonen, 

ta1limies Lauri Leander Kallio , ylim. 3. lk kirjuri Maija Sofia 
Gisela Hokkanen, ylim . vaununsiivooja Katri Aliina Kivisto, 

yliteknikko Heino Kustaa Piirainen, asemap~~llikko Tauno Eerik 

Turunen , yp . 2. lk kirjuri Enni Lyyli Immonen, ap. 2. lk kirjurit 

Anja Muttonen , Aino Aallotar Torkkeli, j~rjestelymestari Kalervo 
Enok Hermap Kankaanp~a , veturinkuljettajat Eino August Airaksinen, 

Leo Oskari Nissinen, Pekka Joel Kallinen, autonkuljettaja Vilho 

Nestor Vehvil~inen, konduktoorit Eino Allan Antero Kinnunen, Heino 
Olavi Kortemaki, kuormausmestari Einari Tiainen, vaihdemiehet Pentti 

Gunnar Huittinen , Kalevi Ilmari Kurki , Arvi Matias Mantymaki, Aate 

Veikko Simonen, junamies Erkki Johannes Lehto, ylim. autonkulj etta

jat Aino Anni Anneli Ruoho-Keturi, Aarne Artturi Aromaa , ylim . vau

nunsiivooja Elin Ester Erkinantti. 

R a t a o s a s t o : yp 1 1 koneinsinoori Lars Axel Haglund ja ra

taesimies Lauri Eemil N~rhi , rakennusmestari Leonard Ahola. 

H a n k 1 n t a o s a s t o: kirjanpitaja Arvo Olavi Koponen 

Helsinki 1977. Valtion palnatuskeskuo 
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VALTION TY~NTEKIJ~IOEN MATKAKUSTANNUSTEN KDRVAAMISESTA ANNE
TUN VALTIONEUVOSTON PAAT~KSEN SOVELTAMISOHJEET 

Va1tiovarainministario on y1aiskirjee11aan n:o P 5315, 

22.4.1977 an t anu t va1tion tyHntek ij6iden matkakustannustsn 

korvaamisesta annetun Qa1tioneuvoston paat6ksen (533/72), 

jota on muutettu viimeksi 30.3.1977 anQetulla valtionauvos

ton paat6ksella (296/77), soveltamisesta sauraavat uudet oh

j set: 

Yleista 

1 

Va1tion ty6sopimussuhteisen henki16kunnan matkakustannusten 

korvausperusteet voidaan paakohdittain ryhmittaa seuraavasti: 

1) Valtioneuvoston paat6ksen mukaisia maksuperusteita soval-

1ataan sel1aisiin tape uksiin, joissa ty6ntekija tai toimihen

ki16 ty6njohdon ma3rayksesta tilapaisesti matkustaa asuin-

ja ty6paikkansa ulkopuolelle tai joissa matka aiheutuu pysy-
• 

vaksi tarkoitetusta ty6njohdon maaramasta siirrosta uuda1le 

sijoituspaikkakunnelle (3 § l mom.). Paat6ksessa mainitut 

korvausperusteet maaraytyvat tall6in valtion virkamiesten 

matkakustannusten korvausperusteisiin nahden noudatettavan 

II matka1uokan mukaisesti (ks. virkaehtosopimus va1tion vir

kamiesten matkakustennustsn korvaamisesta 14.3.1977 jaljem

pana virkaehtosopimus) ottaen kui~enkin huomioon eraat ty6-

sopimussuhteisen hsnkil6kunnan ty6- ja matkustusola6ta ai

heutuvat, valtioneuvaston paat6ksesta i1menevat nak6kohdat 
( 2 § 1 mom.). 
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2) Silloin kun asianomaisen tyonteki jan tai toimih e nkilon 
tehtavat olennaisilta osiltaan edellyttavat muutoin kuin 
tilapliisesti tapahtuvaa matkustamista, matkakustannusten 
korvauksista voidaan sopia tyi'chtosopimuksin (23 5 3 1'\0ct). 

Hilloin asianomainen ei kuulu tyoehtosopimusten piiriin 

asia jlirjestetaa n valtion tyosopimussuhteisen henkiiokun

nan palkka- ja tyoehtojen vahvistamisesta muutoin kulloin
kin voirnassa olevia maarayksiti noudattaen (ks. 3 §:n sovel
tamisohjeet). 

3) Metsa- ja ui ttotoissa noudatetaan metsa- ja uitto~/on

tekijl:iin yhteisasunnoist:a 28.7.1967 annetun l a in (344/67) 

2 §:n saannosten mukaisesti metsaalan tyoehtosopimukseen 
liittyvali kulkemisk®rvauk:sesta ym. kulloinkin voimassa 

olevaa tyoehtosopimuspoytakirjaa. Naiden tyoehtosopimus
ten soveltamisalalla ei siten lainkaan sovelleta valtioneu
voston paatosta . (29 § 1 mom.). 

4) l-lerenkulun ja laivaliikenteen alalla korvausperusteet 

niin ikaan ilmenevat valtioneuvos ton paatoksen sijasta 
alalla voimassa olevis.ta tyoehtosopimuksista sek:ti varsi
naisen merenk:ulun etta rannikko- ja sisavesiliikenteen 
osalta (29 § 1 mom.). 

5) Valtion liike- tai teollisuuslaitoksen, jolla on eril
linen johtokunta, henk:ilok:untaa varten voidaan vahvistaa 

erillinen matkustussiianto, mi.lloin erityista syyta harki
taan siihen olevan (29 § 2 mom.). Hatkustussaannan vah
vistamisen suhteen on noudatettava valtion tulo- ja meno

arvion soveltamisesta voimassa olevia maarayk:sia. 

20a 
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6) Johtavassa asemassa tyHsopimussuhteessa valtioon olevan 

henkilon l<an~sa voidaan tyoehtosopimuksessa sopia, etta h~

nelle suoritetaan matkakustannusten korvausta valtioneuvos

ton pd.atol<sen miiacayk:3ista poiJ<eten valtion virkamiesten 

I matk~luokan mukaan edellytt~en. ett~ henkilo tehtavil

taan on tallaiseen virkamieheen verrattavassa asemassa (2 § 

2 mom.). 

7) Ulkomailla tehtavista matkoista suoritetaan korvausta 

valtion virkamiesten ulkomailla tehtyjen virkamatkojen kus

tannusten korvaamisesta kulloinkin voimassa olevien ffidara

ysten. ja virkaehtosopimusten mukaisesti. Valtion virkamies

ten ulkomail~ tehtyjen virkamatkojen kustannusten korvaa

misesta on 14.3.1977 tehty virkaehtosopimus, joka on voi

massa 1.4.1977 alkaen. Ulkomailla tehtyjen virkamatkojen 

kustannus ten korvaamisesta 27.2.196 5 annettua ase·tusta 

(106/65), jota on viimeksi muutettu 5.5.1972 annetulla ase

tuksella (351/72) noudatetaan edelleen mik~li se ei ole 

ristiriidassa mainitun virkaehtosopimuksen kanssa. 

8) Milloin valtakunnan rajojen ulkopuolella sijaitsevan ty~

maan huolto on )arjestetty Suomen olosuhteita vastaavasti, 

matkakustannusten korvausperusteisiin nahden noudatetaan 

valtioneuvoston paatosta (1 § 5 mom.). Paivarahan maksupe

rusteista voidaan paat?ksen 15 §:n viimeisen momentin maa

rayksen perusteella erityisten syiden niin vaatiessa viela 

tyoehtosopimuksin poiketa. 

Valtioneuvoston paatokseen sisaltyvat matkakustannusten kor

vauslajit on yle1sluontoisesti todettu paatoksen 1 §:n 1 

ja 2 momenteissa. Virkaehtosopimuksesta poiketen paatoksee~ 

ei ole otettu auto- ja junavirantoimituksesta suoritetta

vaa m~tkarahaa vaataavaa korvauslajia, koska valtion ty6so

pimussuhteisen henldlokunnan matkakustannusten korvauspe

rusteet muutoin kuin tilapaisesti tapahtuvan matkustamisen 
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os a l t a vo i daan sopia tyoehtosopimuks in. Pa ivi ttaisen matka
aj an ja rnatkustami s kus tannusten korvaamista (11 j a 12 §) 

seka matka- a jan palkkaa (2 4 §) kos keva t maJr ayk5ct perus tu
vat vanhastaan voi rnassa olle i siin maks uperusteisiin. 

Kor vattavina matkakustannuksina pidetaan t odel listen kus
tanJ)Usten periaatteen mukaises ti va in niita ylimaarais i~ 
menoja, joit a asianomais ella on o l l ut matkan johdosta (1 § 

3 mom.). PaivittJisen matka-ajan ja matkustamiskustannusten 
korvaus seka matka-ajan palkka suoritetaan kuitenkin asian
omaisten erityismaaraysten mukaisesti (11, 12 ja 24 §). 

2 § 

Valtion palveluksessa tyosopimussuhteessa oleva henkilokun
ta on suurimmalta osalta tehtaviltaan sellaisessa asemassa, 
etta heidat·, mikali he olisivat virkasuhteessa, sijoitettai
siin palkkausluokkiin V 1 - V 24 tai vastaaviin sopimuspalk
kaluokkiin. tfatkakustannusten korvauksen ja kokopaivarahan 
maksuperusteet onkin siten maaratty valtion virkamiesten 
matkakustannusten korvausperusteisiin nahden noudatettavan 
II matkaluokan mukaisiksi. 

Niissa poikkeustapauksissa, joissa toimihenkilo tehtavil
taan on sellaisessa asemassa, etta hanelle, jos han olisi 
virkasuhteessa, tu1isi suorittaa matkakustannusten kor vaus
ta I matkaluokan mukaan, hanen kanssaan voidaan tyosopimuk
sessa sepia, etta hanelle suoritetaan matkakustannusten kor
vausta t~man paatoksen m!arayksist~ poiketen valtion virka
miesten I matkaluokan mukaan. Selvitettaessa sita, milloin 
toimihenkilo tehtavilta~n on ko. asemassa, on huomiota kiin

nitettava hanen asemaansa organisaatiossa samoin. kuin teh
tavakokonaisuuteen ja palkkaukseen. Tassa kohdin viitataan 
valtion palveluksessa tyosopimussuhteessa olevan henkilokun
nan palkka- ja tyoehtojen kasittelysta kulloinkin voimassa 
oleviin saannoksiin ja maarayksiin. 

20a 

' 
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Valtioneuvoston paatoksen mukaisia maksuperusteita sovelle
taan sen 3 §:n 1 momentin nojalla vain sellaisiin tapauk
siin, joissa tyontekijl tai toimihenkilo tyonjohdon mJirA

yksesta tilapaisesti matkustaa asuin- ja tyopaikkansa ulko
puolelle. 

Maksuperusteita sovelletaan niin ikaan tapauksiin, joissa 

matka aiheutuu pysyvaksi tarkoitetusta tyonjohdon maara~
masta siirrosta uudelle sijoituspaikkakunnalle. 

Silloin kun asianomaisen tyontekijan tai toimihenkilon teh

tAvat erityistapauksess~ edellyttavat olennaiselta osal

taan muutoin kun tilaplisesti tapahtuvaa matkustamista, mat
kakustannusten korvauksista sovitaan 29 §:n 3 momentin mu

kaisesti tyoehtosopimuksin. Tama koskee myos matka-ajan pal
kan seka paivittllisen matka-ajan matkustamiskustannusten 
korvaamista naissa t~auksissa. 

Milloin tyoehtosopimusten ulkopuolella oleva tyontekija tai 
toimihenkilo suorittaa matkoja muutoin kuin tilapaisesti, 

matkakustannusten korvausperusteiden vahvistamismenettelyn 
suhteen noudatetaan valtion tyosopimussuhteisen henkilokun
nan palkkausperusteiden vahvista~isesta tulo- ja menoarvion 

soveltamisesta kulloinkin voimassa olevissa yleisohjeissa 

edellytettya menettelya. 

Paivarahaa suoritetaan matkan ajalta myos silloin, kun mat

ka aiheutuu pysyva~si tarkoitetusta tyonj~hdon maaraamasta 

siirrosta uudelle sijoituspaikkakunnalle (3 §:n 1 mom.). 

Siirto ei 3 §:n 2 momentin mukaan ole kysymyksesal ailloin, 
kun vieraalla paikkakunnalla olo on tarkoitettu niin lyhyt
aikaiseksi, ettei asianomaisen sen johdosta kohtuudella voi
da edellyttaa hankkivan pysyvaa asuntoa silla paikkakunnalla. 
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Milloin matka on katsottava komennusluontoiseksi ja milloin 
taasen siirto on kysymyksessa, ei ole yleisell~ saannoll~ 
maJritettavissa, vaan asiaa on arvostcltava kussakin tapd
uksessa erikseen. TJlloin on kiinnitett~va asianmukaista 
huomiota kullakin tyoalalla noudatettavaan ktiytanto~n ja sil
le ominaisiin olosuhteisiin. 

Valtion rakennustyomaiden tyontekijoiden tyosopimukset teh
daan vallitsevan kayttinnon mukaisesti heidan varsinaisesta 

koti- ja asuinpaikastaan riippumatta yleensa asianomaiselle 
tyomaalle. Tyontekijat eivat siten yksinomaan sanotulla tyo
maalla tyoskentelyn tai tyomaamajoituksessa olon perusteella 

tule valtioneuvoston p~atoksessa tarkoitettujen etuuksien 
piiriin. Hikali tallainen tyontekija tyonjohdon maaraykses

ta suorittaa komennusluontoisen matkan, hanen matkakustan

nuksensa korvataan valtioneuvoston paatoksesta ilmenevien 

edellytysten rajoissa ja mukaisesti. 

Asunnon ja ty~paikan valisiin tyomatkoihin valtioneuvoston 

paatoksen mukaisia maksuperusteita sovelletaan vain 12 
§:ssa edellytetyssa poikkeustapauksessa. 

IJ § 

Matkavuorokaudella tarkoitetaan enintaan 21J tunnin pituista 
ajanjaksoa, joka alkaa asianomaisen ltihtemisesta tyopaikas

taan tai asunnostaan ja paattyy hanen palaamiseensa tyopaik

kaansa tai asuntoonsa sen mukaan, kummasta han lahtee ja 

kumpaan han ensiksi palaa. 

Keskeista nain ri'.~;~ri tellyllc matkavuorokauden kasi tteelle 

on, etta asianomaisen lahtiessa matkan paattymisen jalkeen 

uudelle matkalle, uusi matka aloittaa myos uuden matkavuoro
kauden. Minka&n matkan jalkeen ei si~en jaa sellal•~a jo ko•· 
vatuksi katsottavaa aikaa, joka olisi otettava huomioon uu
den matkan kustannuksia korvattaessa. 
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t1.:.~ tkavuorokuuden las kemincn paattyy siis peri a.:~ tteessa aina 

silloin , kun C\sianomainen pu l au tyiipui.kull~~en t u i a c untoon
sa . Joskus caatt~a kuitenkin e lla tnrpee ll i sta , etta matkan 

kcstJ~ssH kaydaan ty6paikalla t y6nanta jan ma~rayksestli tai 

mu us t a tyoh6n li ittyvasta va l t t (ima t ti.\mas t il syys t a esim. tyo

v~lin e iden luovuttamista tai va ihtamis ta tai rnuuta naihin 

ve rrattavaa lyhyta ikaista tyotehtavien hoitamista varten se

ka jatkctaan t~m~n jiilke en viilittomasti matkaa. Tiillainen 

tyopaikalla k~ynti, jonka enim~aispituudeksi vqidaan katsoa 

noin yksi tunti, ei katkaise matkavuorokauden kulumista. 

5 5 
Matka on t e htilva niin lyhyess a aj a s s a ja vcihin kokonaiskus

t a nnuksin kuin on mahdollista huomi oon o t taen asianornaisen 

hoidettavie n tehta vien tarkoituks enmuka inen suorittaminen. 

Taman vuoksi onkin pykalan 2 momen t tiin otettu lausuma sii

ta, ett~ matkasta ei suoriteta korvaus ta enempaa kuin mit~ 
olisi ollut maksetta~a, jos matka olisi tehty pyklilan 1 mo

mentissa tarkoitetulla, valtiolle edullisimmalla tavalla. 

Kysymys luvasta jatkuvaan oman auton k~yttoon on edelleen 

saatettava asiar.omaisen ministerion ratkaistavaksi niinkuin 

9 §:n kohdalla kay ilmi. Vaikka asianomaisella onkin lupa 

jatkuvaan oman auton kayttoon, on kuitenkin otettava huomi

oon, etta omaa autoa e~ kayteta silloin, kun on tarkoituk

senmukaisempaa ja valtiolle edullisempaa k~ytta~ yleisia 
' kulkuneuvoja. Omalla autolla tehdysta matkasta suoritetaan 

talloin korvaus sen mukaan, mitii matka olisi tullut maksa

.maan yleisia kul.kuneuvoja kayttaen, mikali tilma on valtiol

le edullisempaa. Milloin jollakin matkalla on edellytetty 

oman auton kilyttoa, maksetaan siita kilometrikorvaus jal

jempana 9 ja 10 §:ssa mainituin perustein. 

Matkan kustannusten korvausta suoritettaessa otetaan kuiten

kin lahtBkohdaksi se tie- ja matkustustapa, jota asianomai-



- 9 -

nen on k~ytt~nyt . Kulke mise s t a j o h t uneita kustannuks ia e i 

vo i da kor vata s e n muka is e sti , mitJ kulkemis t apaa ta i tietl 

toimitukseen tavanmu kaisesti k~yteraau , jos tulee selv i t e 

tyksi~ e tta siihen a i k a an ja niissa o l oissa, joissa matka 

t c h t i i n, t avanmuka i nen k u lkemista pa tai tie ei o l lut kly

tetta viss ll . 

Hatkustamiskus tannus ten korvaukset 

6 § 

Asianoma iselle suoritetaan korvaus matkalipuista seka ha

nen suorittaoistaan rahtimaksuista-, paikk~ja makuupaikka

lipuista sek~ muista niihin verrattavista valttJma ttomi sta 

varsinais een matkustamiseen kuuluvista maksuista. Valtta

mattomina pidetaa n sellaisia a s ianoma isen suorittamia mak

suja, jotka suoranais esti lii t tyva t ma tkus tamiseen. Siten 

esimerkiksi korvattaviin ma k s uihin eivcit kuulu asianomaisen 

oman auton seisontapaikkakulut tai hanen matkaan liittyvi

en vahinkojen varalt~ ottamansa vakuutuksen vakuutusmaksu. 

Hikali oman auton kaytto lentokentalle mentaessa on esimer

kiksi vuorokauden ajasta joht uen tai muusta erityisesta 

syysta tarpeellista, korvataan lentokentalla perittava au

tan seisontapaikkamaksu tositteen mukaisesti, kuitenkin 

enintaan kolmelta paivalta kutakin matkaa kohti. 

Jos asianomainen joutuu matkallaan kayttamaan _lentokonetta , 

voidaan haenelle suorittaa tositteen mukaisesti korvausta 

vuokra-auton kaytosta matkasta lentotoimistoon tai -asemal

le taikka lentoasemalta t a i - toimistosta, mika li lentokone 
' lahtee tai saapuu klo 21.00- 07.30 valisena aikana. 

7 § 

Asianomainen on edelleen velvollinen esittamaan maksutosit

teet saadakseen matkustamiskustannusten korvaukset sellai

sissa tapauksissa, joissa matkustamiskustannusten maara ei 

muutoin ole tiedossa kuten esimerkiksi vuokra-autolla tai 

20a 
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vuokramoottoriveneella suorittamastaan matkasta tai sen 

osasta. Vastaavasti on tosite tai selvitys esitettlivH myos 

scllaisesta muulla tavalla tehdysta raatkasta, josta suo!'i
tetaan '18 pennin tai korkeampi kilometrikorvaus. 

a § 

l"latkustamiskustannusten korvaus voidaan raut;ateilla tam~n 

pykalan nojalla poikkeuksellisesti suorittaa I luokan osas

ton kayttoon oikeuttavan paikan mukaan, jos tyontekija jou

tuu junamatkan aikana valraistelemaan tulevia tehtavia sel

laisen henkilon kanssa, joka saa korvausta I luokan paikan 

mukaan. - Oikeuden I luokan osaston edellyttaman korvauksen 

suorittamiseen ratkaisee yleensa kulloinkin matkamtlarayksen 

antaja. - I matkaluokkaan kuuluva henkilo saattaa olla joko 

valtion virkamies, johtavassa asemassa tyosopimussuhteessa 

valtioon oleva toimihenkilo taikka erityistapauksessa myos 

muun kuin valtion palveluksessa eleva, asemaltaan edellisiin 

verrattava henkilB. 

9 § 

Tyosopimussuhteisen henkilon oikeus kayttaa omaa tai hallit

semaansa kulkuneuvoa tyonantajan maarayksesta tehtavan mat

kan suorittamiseen ao. korvaukseen oikeuttavasti on periaat

teessa toisaalta virasto- ja laitoskohtainen jHrjestelykysy

mys, toisaal ta tyonant.aj an tyonjohtoval taan kuuluva asia. 

Kaytannossa luvat myonnetaan joko yksittaista matkaa varten 

tai jatkuvasti voimassa oleviksi. Yksittaisten matkojen 

osalta luvan oman kulkuneuvon kayttamiseen antaa asianomai

nen virasto tai l 'ai tos hallinnonalalla noudatettavien ohjei

den mukaisesti kiinnittaen matkan kokonaiskustannusten kan

nalta huomiota matkustustavan tarkoituksenmukaisuuteen ja 
edullisuuteen valtiolle. 

Milloin matkan tarkoitus tai erityiset syyt edellyttavat 

jatkuvaa oman auton tai moottoriveneen kayttoa, kysymys mat-



- 11 -

kakustannusten korvauksesta on edelleen alistettava asian

omaisen ministerion ratkaistavaksi. 

Asianomaisen omalla tai hallitsemNllaan autolla suorittami

en matkojen osalta kilometrien laskeminen alkaa huhtikuun 

1 paivJsta. 

Lis likorvausta asianomainen voi saada peravaunun kuljettami

sesta autoon kiinnitettynH sekH autossa kuljetetuista yli 

80 kiloa painavista esineista, kuten mittauslaitteista, koe

tutkimusv~lineista tai erityisvalineist~ ja samoin koirasta, 

jota kuljetetaan toimenhoitoon kuuluvien tehtlvien vuoksi. 

Miklli kuljetettava esine on suurikokoinen tai mikali on ky

symys ajosta tierakennustyomaalla tyotehtavien hoidon vuok

si, voidaan lislkorvausta myos suorittaa. 

10 § 

Lislkorvaukseen oikeuttaa salnnoksen mukaan kaikkien niiden 

henkiloiden kuljettaminen, joiden kuljetus on tyonantajan 

asiana, olipa henkilo valtion palveluksessa tai ei. 

Paivittaisen matka-ajan ja matkustamiskustannusten korvaa

minen 

11 5 

Silloin kun matkaan kaytetty aika tyoaikalain 9 §:n mukai

sesti luetaan tyoaikaan, sen korvaamisesta ei yleensa esiin

tyne ongelmia. Mainitun lainkohdan mukaan tyoaikaan luetaan 

20a 

~ kaivos- ja vuoriteollisuudessa myos kaivokseen laskeutumi

nen ja siita nouseminen. Muussa tyossa tyoaikaan luetaan kul

keminen tai kuljetus tyonantajan maaralmasta lahtopaikasta 

varsinaiseen tyon suorituspaikkaan ja sielta lahtopaikkaan 

palaaminen. Huussa tapauksessa matkaan k~ytettya aikaa ei 

lueta tyoaikaan vaikka siita olisikin sovittu korvausta suo

ritettavaksi. 
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Matkapaivilta maksetaan paJtoksen 24 §:n 1 mornentin mukaan 
palkka ~i l tJ ma tkaan kJytetyltH ~jnlta, jolta asianomainen 
matkan t ak ia ~1uten on estynyt saama9ta palkkaa kuitenkin 
enintJJn niin pitkllta ajalta, et ta hJn ~ aa s~Hnndllis tJ 

pliivittJis tJ tyoaikaansa vas taava n palkan. Tata matka-aikaa 
ei lueta tyoaikaan. 

Sunnuntai- ja pyhapaivana seka muuna tyontekijan tai toimi

henkilon tyotuntijarjestelman edellyttamana vapaapaivana 

suoritctusta matkasta maksetaan Jnatka-ajan palkka asianomai

sen saannollist& tyoaikaa vastaavasti enintaan kahdeksalta 

tunnilta yksinkertaisen tuntipalkan mukaan (paatoksen 2~ § 

2 mom.). 

Valtion maa- ja vesirakennustyomaiden seka radanrakennustyH

maiden samoin kuin muidenkin vastaavicn tyokohteiden tyonte

kijoista osa on palkattu tyomaan sijaintipaikkakunnalta tai 

sellaiselta etaisyydelta tyomaasta, etta he voivat asua ko-
• 

tonaan. Taman helpottamiseksi tyonantajan toimesta on pyrit-
ty jarjestamaan kuljetuksia jo~o asianomaisen tyontekijan ko

toa tai hanen kanssaan sovitusta kokoontumispaikasta tyomaal
le ja takaisin. Tyomaan majoitustukikohta voi sekin eri syis

ta sijaita myos muualla kuin kulloisenkin tyokohteen valit

tomasstl laheisyydessa. Tilloin tyontekijat saatetaan kuljet

taa tyonantajan toimesta majoitustukikohdasta tyomaalle. 

Kerrotuissa tapauksissa tyontekija voi myos esim. tien~es
keneraisyyd~r,ta tai asuntonsa sijainnista johtuen joutua kul

kemaan osan matkasta jalan tai kayttama~ esim. polkupyoraan

sa. 

Edellisessa kappaleessa tarkoitetuissa tapauksissa tyonteki

jalle tai toimihenkilolle suoritetaan tunnin ylittavalta 
kulkuajalta paatoksen 11 §:aan perustuen ja'entisen valtiol
la yleisesti noudatetun kaytannon mukaisesti matka-ajalta 

korvausta yksinkertais~n tuntipalkan mukaan. Ellei tuntipal-
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kan laskemispcruste ilmene asianomaiseen mclhdollisesti so

vellettavasta tyoehtosopimuksesta, pcrustana voidaan k~yt

ta~ viimeksi paattyneen tilikauden saannollisen tyoajan 

keskituntiansiota. - Jalankulku on nopeudeltaan laskc ·ttu 

neljllk5i kilornetriksi tunnissa. Paatoksessa ei ole tarkoi

tettu maarittaa tyonantajan velvollisuutta jtirjest~a siin~ 
tarkoitettuja kuljetuksia. 

Todelliset matkustamiskustannukset l<orvataan paatoksen 11 

5:n 2 momentin mukaisesti. 

12 § 

Varsinaisista tyomatkoista ei korvauksia makseta enempaa 

virkarniehille kuin tyontekijoillekaan, niiflkuin edelUi 3 

§:n kohdalla on todettu. Tama siis tarkoittaa sellaisia . . 
matkoja, jotka tyoptekija suori ttaa asunnostaan siihen toi

mi- tai tyopaikkaan, johon hun on tyosopimul<sensa tehnyt. 
Matka-ajan ja matkustamiskustannusten korvausta voidaan 

paatoksen 12 §:n muk~an kuitenkin poikkeuksellisesti suo

rittaa, jos se tyopaikan erityisolosuhteista kuten syrjai

syyde~ta, hankalista liikenneyhteyksista tai asunnonsaan

~ivail<euksista johtuen on katsoctava kohtuulliseksi. Tal

lainen tilanne saattaa olla esirnerkiksi valtion tien- ja 

radanrakennustoissa, jos niita suoritetaan sellaisella 

pail<kal<unnalla, ettei voida pitaa kohtuullisena sita, etta 
asianomainen itse kokonaisuudessaan kustantaa matkat asun

nostaan tyopaikalle. Haiden korvausten suorittamisen suh

teen voidaan muutoin yleensa viitata vakiintuneeseen kay

tantoon. Korvaus suoritetaan enint~an 11 §:ss~ mainittujen 

periaatteiden mukaisesti. 

P~ivaraha 

13 § 

Paivarah~n suorittamisen edellytyksena on, etta matka tayt

taa maaratyt ehdot seka pituuden etta l<estoajan osalta. 

20a 
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PHivirahan suorittamisen edellytykscn~ m~tka n pi tuudc n osal

t a on , ctt:~i SE' ulottuu yl i 15 kilom~tri; , ctil i syyc!elle t y<m

t eki j.dn tai toimihcnki l on as unnos ta tai tyopail:asta , lasket

tuna kul l o ink~n si i t~ pa ikasta , mis ta ma tka a l kaa j a minne 

se .pa~ttyy, s i ten k u i n s e ur aava sta kappa l eesta ilme nee . Ta

mil raja on en s isijainen j a s iita riippumat on, ulot tuuko mat

ka oman tai muun kunnan rajasta toisen kunnan alu~ elle. Tois

sijainen r a ja, yli 5 ki1ome t ria oma n kunnan raja s ta toisen 

kunnan alueelle, on vastaavasti riippumaton siita, mika on 

oman kunnan alueella kuljetun matkan osuus. Periaa tteena mat

kan pituuden laskemis e lle mole~~issa tapauks issa on lyhin 

yleisesti kayt e ttavissa ollut tie silloin, kun matka tehtiin. 

11atkan pituuden l as kemin en joke asunnos t a t ai tyopaikasta on 

a i heut tanut seka vuutta s e lla i sissa t apauks issa, j o lloin mat

kan kohde on e s imerkiksi asunnos t a yli 15 kilometrin paassa 

mutta l ahella tyopaik~aa. Tal l a i sis s a tapauksissa, kun mat

kan kohde on enintaan 5 kilometrin paass a ty~paikasta, ei 

pa ivaraha a suor iteta , koska matkasta ei ole katsottava aiheu

tuvan mitaan ylimaara isia kustannuksia verrattuna siihen, 

etta asianomainen olisi tullut tyopaikalleen. 

Matka voi alkaa joke asunnosta tai ty~paikasta ja vastaavasti 

paattya joke asuntoon tai tyopaikkaan. Ensisijaisena siHl.nto

n~i on, etta matkan tulee ulottua . yli 15 kilometrin etaisyy

delle tyopaikasta tai asunnosta . Paivarahan maksamisen edel

lytyksia ei siten ole olemassa, jos esimerkiksi matka lahto

paikasta tehtavln ~uorituspaikkaan on ollut 16 kilometril, 

rnutta paluumatka ty6paikkaan tai asuntoon 10 kilometria. Oi

keus paivarahan saamiseen syntyy matkan pituuden osalta nain 

ollen vain, jos seka meno- etta paluumatka tehtavan suoritus
paikalle tai etlisimpaln pisteeseen muutoin ylitttla 15 kilo

metria. Llhdon ja paluun on tapahduttava sen rnukaan kumrnasta 

tehtavjen hoito edellyttaa matkan tarkoituksenmukaisimrnin al

kavan ja kumpaan paattyvan. 
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Toissi jaisena cde llytyks ena paivarahan saamiselle ma tkan p i 

tuu t een n~ hden on, ettH se u l ottuu yli 5 kilometri n etHisyy 

de l le ~unnan raj as ta. EdellytyksenJ tallo inkin on, etta sek~ 

l a h to- etta paluumatka tciy ttavat kunna n raj an u lkopuolista 

ma tkaa k os k e van edel l y tyksen, muu ten paivKrahaa ei suoriteta. 

Kun yli 15 k ilomctrin eta i s yys tyo paikasta tai a s unnos ta t e h

tavan suorituspaikkaan aina ensisijaisesti t a yttaa paivara

han saamisen edellytyksen matka n p i tuuden o s alta, pa ivarahan 

saamisen edellytys on tayttynyt esimerkiksi silloinkin, kun 

matka lahtopaikasta, joko tyopaikasta tai asunnosta teht~van 

suorituspaikkaan on yli 15 kilometria ja paluumatka joko tyo
paikkaan tai asuntoon toisen kunnan alueella on yli 5 kilo

metria. 

14 § 

Matkan kestoajan perusteella suoritetaan osapaivaraha, jos 

se on kestanyt yli 8 ,tuntia. Talloin ei ole vaikutusta silla, 

mina kellonaikana matka alkaa ja pHattyy. Toisessa osapaiva

rahan suorittamista koskevassa tapauksessa sensijaan on ni

menomaisesti merkitysta matkan vuorokautisella ajoittumisel

la. Osapaivaraha suoritetaan nimittain myos, mikali naatkaan 

kaytetty aika yiittaa 6 tuntia, jos enemma n kuin 3 tuntia 

matkasta on tapahtunut kello 16.00_- 07.00 valisena aikana. 

Kokopaivaraha suoritetaan yli 12 tuntia kestaneesta matkas

ta. Talloin ei ole merkitysta silla, mihin kellonaikaan mat

ka sijoittuu. 

, 
15 § 

Osapaivaraha suoritetaan joko kaupunkipaivarahana, tai muuna 

paivarahana seuraavin edellytyksin: 

Kaupunkipaivaraha suoritetaan silloin kun asianomainen on 

tyo tehta vien, yopymisen tai muun patevan syyn vuoksi mat

kan aikana oleskellut kaupungissa yht~jaksoisesti tai use-
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ammassa eriissa yh·t eensa yli viisi tuntia. 

Muiss~ tapauksissa osapaivaraha suoritetaan muuna pdl.Vara-
• 

hana . Kun matkaan kaytetty aika esim. ylittaa viimeisen 

matkavuorol<auden yli kahdella tunnilla, jolloin oikeus uu

teen plivarahaan on syntynyt, osapi:iiviiraha suoritetaan ko

rottamattomana, ellei viir.1eisen matkavuorokauden yli t -tlva 

aika tiiyta korotukseen oikeuttavia vaatimuksia. siten kuin 
edellisessa momentissa on selostettu. 

KokopaivJraha suoritetaan, kun matka on kestlnyt yli 12 tun

tia, joko Helsinein paivilrahana tai muuna paivarahana. 

Helsingin piiivaraha suoritetaan silloin kun asianomainen 

on tyotehtavien, yopymisen tai muun patevan syyn vuoksi 

oleskellut Helsingin kaupungissa matkavuorokauden aikana 

yhteensa yli viiden tunnin ajan. 

Kaikissa muissa tapauksissa suoritetaan muu paivlraha. 

Itse matkustamiseen kuluvaa aikaa ei oteta huomioon korotuk

seen oikeuttavaa aikaa laskettaessa. Taten esimerkiksi sitl 

aikaa, joka kuluu, kun asianomainen lahtee Helsingissa tyo

paikastaan, menee bussilla lentoasemalle ja odottaa siella 

lentokoneen lahtoi:i, ei lasketa kaupungiss-a oleskeluksi, 

vail<ka han onkin talloin l<aupunkialueella. ~tikali ban l<oti

pail<l<al<unnallaan suorittaa paivarahaan oikeuttavan matkan, 

ei matl<a-ail<aa ensimmaiseen tyokohteeseen eika viimeisestl 

tyokohteesta paluuseen kulunutta aikaa oteta huomioon koro

tukseen oikeuttavana aikan~. Sen sijaan kun han suorittaa 

samalla matkalla kaynteja useissaeri kohteissa korotukseen 
oikeuttavalla paikkakunnalla, lasketaan myos t~llainen koh

teesta toiseen siirtymiseen kuluva aika korotukseen oikeut
tavaksi. 
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P~ivarahan maksuperusteiden maaraaminen niissa tapauksissa, 

jolloin on kysyn~s valt akunnan rajojen ulkopuolella sijait

cevasta sellaisesta tyumaasta, jonka huolto on jdrjestetty 
Suomen· olosuhteita vastaavasti, on pyritty jarjestilmdtin mrut

dollisimman joustavaksi. t1ahdollinen korotusperuste luyde

taan siitii, mihin ryhmaan ao. tyomaan olosuhteet lahinna 

ovat verrattavissa. tl~Uirc'iyksest~ voidaan erityisten syiden 

niin vaatiessa viela ty~ehtosopimuksin poiketa. 

16 § 

Paivarahalla korvattavat erityiskustannukset ovat paas~~n

toisesti aterioimiskustannuksia. Nilloin asianomainen jona

kin matkavuorokautcna on saanut ilmaisen tai matkalipun 

hintaan sistlltyneen muonituksen, paivaraha tallaiselta matka

vuorokaudelta suoritetaan 50 %:lla alennettuna. Huonituksel

la tarkoitetaan tassa yhteydessa asianomaisen matkavuorokau

dcn kaikkea ruokailua eika esimerkiksi, kokopaivarahan ol

lessa kysymyksessa, yhta ilmaista ateriaa. Osapaivarahan 

alentarniseen 50 \:lla riittaa kuitenkin yksi ilmainen ateria. 

Jotta paiv~raha maksettaisiin alennettuna muonituksen on tul

tava rnatkan tarkoitukseen liittyen eika esirnerkiksi siten~ 
etta asianomaine.n saa muonituksen joltakin omaiseltaan tai 

tuttavaltaan matkaan liittyrnattornan syyn vuoksi. 

Ateriakorvaus 
17 § 

Ateriakorvauksen saarninen edellyttaa, etta matkasta ei suori

teta paivarahaa, etta matka on kestanyt yli 6 tuntia seka 

etta asianomainen on matkallaan aterioinut v~hintaan 10 kilo

metrin etaisyydella tyopaikastaan tai asunnostaan tavanomai

sen ruokailupaikkansa ulkopuolella. 

18 § 

Jos majoittumismaksuun sisaltyy ~terioita, aamukahvia lukuun

ottamatta, majoittumiskorvausta suo~itetaan vain huoneen hin-



20a - 18 -

nan osalta, kuitenkin eninta~ n vahviste t tu en imma ismaa~a . 

Jotta pe l ka t majoittumi skuctnnnukset ei v~t se)<aantui~i pci i 
vcir.:thalla korvattaviin };ustannus<>riin , pidet~icin asi.:tnmuk-ai

s e na ; etta majoitus liikkeen laskus ta il~enev~it eri t eltyina 

s i ihen sisalt yneet a teri a t s en mukaan kuin niista on asian
omaista veloite t t u. 

Majoittumiskorvaus maksetaan myos silloin kun asianomai

nen on korvausta vastaa n joutunut yopymaan muualla kuin ma

joitusliikkeessa . Korvauksen suori t tami sen edellytyksena 

on kuitenkin luot ettavan maksutositteen esittaminen. Siten 

on pidetta va asianmukaisena, etta maksutosi t teen sisiil tamat 

tiedot ovat tarvittaessa sopivin tavoin tarkistettavissa ja 

_ etta tie dot tarvi ttaessa on eri tel ty edellisessa ka.ppalees

sa edellytetyin tavoin. - Tarkoitus ei ole, ett a esimerkik

si sellaisella paikkakunnalla, jossa on n~joitusliikkeita, 

yopymises·ta maksettaisiin korvaus jonkun sukulai s en tai tut

tavan kirjoittaman Qaskun mukaan. 

Mikali asianomainen on erityisista hanesta riippumattomis

ta syista joutunut suorittamaan majoittumiskustannuksia 

enemman kuin mita hanelle valtioneuvostan paatoksen mukaan 

voitaisiin maksaa, saa asianomainen tyonantajaviranomainen, 

mikali sanotut kustannukset ylittavat vahintaan 25 \:lla 

sovitun enimmaismaaran_, suorittaa hanelle korotettua majoit

tumis.korvausta kui ten kin enintaan 180 markkaa vuorokaudel

ta Helsingin, Espoon, Vantaan ja Kauniaisten kaupunlden 

osalta ja 150 markkaa muiden kuntien osalta. 

Majoittumisolojen, jotka valtio tarjoaa, tulee tayttaa koh

tuulliset vaatimukset. Kohtuullinen majoitus kasittaa yopy
mispaikan, jossa asianomaisella on lamm6n ja valaistuks~n 

lisaksi asianmukainen makuusija vuodevaatteineen seka pe

seytymismahdollisuus. Yksittaistapauksessa on my6s otetta

va huomioon palkulliset olosuhteet ja asia on selvitett~v~ 
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objcktiivisesti. Milloin paJtos on tyoeht os opimuksen osana, 
sc lvittcly tapah t uu t yDehtosopimuks e n cdcllytt ~m~J neuvot
tclumene t telyi.i kJ yttacn . Luottamus mL?.s j ~h'jes ·tclmJn ede lly t 

tama n ~uvo ttelumenettely lienee muutoinkin t a r koi tuksenmu
ka inen. 

Valtion jar jestHes sa ma j oi t uksen sit a on paatoks e n mukaan 

kaytc t ttiva , mi ktili se t~iyttaa kohtuulliset vuatimukset. 
Seuraamuksena osoitetun maj oittumispaikan ulkopuolella va

litun majoituspaikan k~yttamisesta on, etta valtio suorit
taa majoittumiskorvausta tositteen mukaan enintaan siihen 

madraan asti, minka se olisi perinyt ma j oituksesta j arjes
tamassaan majoituspaikassa. 

Jos paikkakunnalla ei ole majoittumismahdollisuuksia korva

taan majoittumista rarten tehtavasta matkas.ta aiheutuvat 

kohtuulliset kustannukset. 

Yomatkaraha 
22 § 

20a 

Yomatkarahaa suoritetaan sellaiselta kokopaivarahaan oikeut

tavalta matkavuorokaudelta, josta matkaan tai tyotehtavien 
hoitamiseen on kaytetty yli 12 tuntia ja josta ajasta vahin
taan nelja tuntia on ollut kello 21.00- 07.00 valisena ai

kana, paitsi milloin asianomaiselle suoritetaan majoittumis
korvausta tahi han saa eri korvauksen junan makuupaikasta 
tai laivan hyttipaikasta taikka mat ka tapahtuu valtion 'kay
tettavana olevalla laivalla tai junassa, jossa matkustajal-

la on tilaisuus asua tahi milloin asianomaisella ei ' muutoin 

ole valtion jarjestaman maksuttoman majoituksen johdosta yo

pymiskustannuksia. Jos asianomainen on kayttanyt majoituk
seansa asuntovaunuaan, suoritataan h~nello y~matkarahaa, 
mikali mainitut muut edellytykset sen saamiseen ovat olemassa. 
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23 !3 

Oppikurssilaisella tarkoitet~an asunnon tai ty5paikan ulko

puol~lle pidettaville viraston tai laitoks en j ~rjestamille 

tai sen muu to in osoi ttami lle oppikursseille m;Hi.riittya ty5n
t eki jaa t ai to imihenkiloa . Oppikurssit puolestaan vo i vat 

kasittaa tavanomais t a a mmatt ikoulut:usta tai si i hen verrat t a
vaa koulutusta. Kysymys voi niin iktian olla virastojen ja 

laitosten seka ao. jarj eston va lis i ss a tyBeh t'osopimuksissa 
taikka erillisissti koulutustoimintaa koskevissa sopimuksis

sa tarkoitetuista kursseista, edellyttacn, ett~ niista on 

osanottajille sovittu suoritet t avaksi tassa paatoksessa edel· 

lytettyja korvauksia. 

Matkasta l<:ursse ille ja l<:urssei l t a takaisin suoritetaan mat

kakustar.nuste~ korva us t a yl eis ten peri aatteiden mukaisesti 

ja siten kuin matkan pituus ja kestoaika l ahdos ta saapumi

seen kurssin toime~npanopaikkaan ja vastaavasti paluusta 
kursseilta sita edellytttivat. Kun kysymyksessa on sellainen 
yhtajaksoisesti yli 21 paivaa kestava kurssi, jolloin kurs

sin ajalta suoritetaan jokaiselta kalenterivuorokaudelta 
kurssipaivarahaa, on pa ivarahan ja kurssipaivarahan paallek
kain suorittamisen estamiseksi meneteltava niin etta matkus
tamisvuorokausi katsotaan loppuvaksi kurssia edeltav~r.a 
paivana klo 24.00 ja vastaavasti viimeinen l<urssipaiva lop

puvaksi klo 24.00. Taten henkilo, jonka kurssi p~Uittyy esi
merkiksi klo 11.00 ja joka on palannut kotiinsa klo 23.00,· 

ei saa talta kalenterivuorokaudelta muuta kuin kurssipaiva

rahan. 

Jos oppikurssilainen kurssiaikana asuu ja ruokailee vakinai
sessa asunnossaan, ei kurssipaivarahaa suoriteta. Jos vain 
kotona asuminen on oppikurssilaiselle mahdollista mutta ei 
ruokailu, suori tetaan hanelle 50 \ kurss iplti vHra~asta. 

Milloin valtio on jarjestanyt oppikursseille osallistuvalle 
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maksuttoman ruoan, vahennetaan kurssipaivarahasta 50 %. Jos 

valtio on l istiksi jarjest.:inyt maksuttoman kohtuulliset vaa
timuksct taytt~vtin rn.:~joi tuksen on vcih<mnys kurssipa.i. "~'t' ,1h«s

ta lisfiksi 25 %, joten maksuttoman majoituksen ja muonituk
sen s aanut oppikurssilaincn on oikeutettu saamaan 7,50 mk 
kalcn terivuor okaudelta . Jos valtlon j.:irjestam~i maksuton ma
joitus tapahtuu kuitenkin kasarmi-, leiri- tai muissa vas- · 

taavissa olosuhteissa, ei 25 \:n vahennysta suoriteta. Huuna 
vastaavana olosuhteena pidetaan majoitusta esimerkiksi majoi
tusvaunussa, parakissa, vankila- tahi muulla suljetulla tai 

rajoitetulla alueella. 

Kurssipaivaraha suoritetaan oppikurssilaiselle myos kurssin 
kestoaikaan sisaltyvilta sunnuntai-, kirkollisilta- tai 

muilta juhlapaivilta sek~ toiselta viikottaiselta vapaapai
v~lta, mikali oppilas ntiina paivina oleskelee J:urssipaikka

kunnalla, mutta ei oppikurssin jarjestajan etukateen ilmoit
tamalla lorna- eika poissaolopaivilta. Pakottava syy, kuten 
esimerkiksi sairaus, aiheuttaa, etta kurssipaikkakunnalla 
olo oikeuttaa saamaan kurssipaivarahan myBs vap·aapaivilta. 

Mikali oppikurssilainen joutuu kurssista aiheutuvien tehta
vien vuoksi oleskelemaan muuallakin kuin kurssipaikkakunnal
la, kotipaikkakuntaa lukuun ottamatta, hanelle suoritetaan 

nailta paivilta kurssipaiv~raha. 

Paatoksen 23 §:n 6 momentin mukaisesti kurssipaivaraha suo

ritetaan sarnoin edellytyksin kuin mita 13 §:n 1 momentissa 

on pSivarahan saamisen osalta sanottu. Tama edellyttaa siis 
sita, etta kurssipaiKka on samassa kunnassa yli 15 km tai 

toisessa kunnassa yli S km etaisyydella. 

Niilta paivilta, joilta oppikurssilainen on oikeutettu kurs

sipaivarahaan, ei suoriteta majoittumiskorvausta eik~ yOmat
karahaa. Niiden suorittaminen saattaa siten tulla kysymyk-
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s een enin tli~n 21 vuorokautta kes t a viltti kurs s eilta ja kaik

k i e n ku r ssimn m~tk6vuorokausil ta. 

Matkakustannusten kor vaukse t koskevat va in kahta ma tkaa, 

matkaa k ursseille c nsimm~ isen kerran ja s i eltli paluut a kurs

sin piWtytty;i . tl ikal i asia_noma inen kui tcnkin m:.iar~it ~ian kes

ken kurssin t y6tehta vain toiselle paikkakunnalle , s~orite

taan tilllai s el·ta matka l ta ma t kakustannus ten kor~a\!sta yleis

ten sciann6sten mukaan . Kurssien jakaa ntuessa kahteen tai 

useampaan osaan niita pidetaan eri oppikursseina, jos osien 

valinen aika ylittaa 12 vuorokautta. 

Mikali kurssin aikana tehdaan kurssin ohjelmaan kuuluvia tu

tustumi s - yms . matkoja, suori tetaan niis t a aiheutuvat mat"lr••c;

tamiskulut ja mahdolliset majoit tumiskulut valtioneuvoston 

piHit6ksen mukaisesti. Samoin suoritetaan tiHlaiselta matkal

t a joko pa ivaraha tai, yli 21 pa ivaa kestavan kurss.in olles

sa kysymyksessa, kurspipaivaraha. 

llatka-aj an palkka 
24 § 

Matka-ajan korvaamiseen liittyvia yleisia nakBkohtia on se

lostettu myos edella 11 §:n kohdalla. 

Pacit5ksen 24 §:ssa tarkoitetussa matka-ajan palkassa on ensin

nakin (1 mom.) kysymys sen ansionmenetyksen korvaamisesta, 

joka tyontekijalle tai toimihenkilolle aiheutuu siita, etttl 

asianomainen matkan takia muuten on estynyt saamasta palkkaa. 

Talloin korvausta suoritetaan enintaan niin pitkalta ajalta, 

etta asianomainen saa saannollista paivittaista tyoaikaansa 

vastaavan palkan. Jos asianomainen tyovuorokauden aikana mat
kallaolon ohella tekee tyot~, matka-ajan palkka maksetaan 

talla peruste~lla vain niiltJ matkatunneilta, jotka muodosta
vat tyotuntijarjestelman mukaisen ty5ajan ja to~ ~lla ty6sken

nellyn tyoajan erotuksesta. Niin kuin tyoaikalain 9 . §:sta k~v 

ilmi, tata matka-aikaa ei lueta tyoaikaan. 
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Siihen kysymykl;een, onko tyontel<:ija vclvollinen ryhtymi!lin 

tyohon vLilitti.>mi:i.st;i yi c lti csim. istumap<d.kalla junassa rnat

kustctun yon j~lke en , vastausta ci ole yl e i cc llli s~ annHlli:i 

annett~vissa. Asia riippuu muun ohclla tchtJvien luonteesta 

seki:i tapaukseen lii t-tyvisti:i muista asianhaaroista. Tlissa yh

teydcssl on kuitenkin otettava huomioon tyosopimuslain 33 

5: n s liiinnos, jonka mukaan tyo on niin jarjestettavd, etta 

tyontekija saa tarpeeksi aikaa muun muassa lepoa ja virkis

tyst-1 varten. 

Hatka-ajan palkka maksetaan pykcilan 2 momentin perusteella 

sunnuntai- ja pyh:ipaivcinli seka muuna tyontekijan tyotunti

ji:irjestclman edellyttamlina vapaapaivana suoritetusta matkas

ta asianomaisen saannollisti:i tyuaikaa vastaavasti enint~an 

kahdeksa~ta tunnilta yksinkertaisen tuntipalkan mukaan. 

Ha·tka-aj an palkkaa suori tetaan aikaisemman k.lytannon mukai

sesti vain todella matkustamiseen ktiytetylta ajalta. Milloin 

tyontckiji:i viettaa vi~kkovapaapaivaa tai muutoin on levossa, 

matka-ajan palkkaa ei suoniteta. Hatkustmnisen tarkoitukseen 

liittyvat pysahdysajat {esim. vciliasemilla) luetaan matka

aikaan. Sunnuntain ja muun vapaapaivtivuorokauden kasite maa

rtiytyy sen mukaan, kuinka asianomaisen tyovuorokausi alkaa 

ja pai:ittyy siita riippumatta, rnilta ajalta sunnuntaity~n 

korotusosa hHnelle suoritetaan. 

20a 

Hatka-ajan palkkaa ei maks,eta erillisena silloin, kun asian

omainen tehtaviensa luonteen vuoksi itse paattai:i matkojensa 

sucrittamisesta ja tyoaikansa kaytosta. Yleisellii saannolltl 

ei ole rnaariteltdyissa, kuka on tJllaisessa asemassa. Yksit

taistapauksessa on huomiota kiinnitettava muun ohella teht~

vien luonteeseen, henkilon asemaan organisaatiossa seka sii
hen, mita h~nen palkkausperusteitaan vahvistettaessa on otet

tu huomioon. 

Silloin kun asiano~aisen normaalit tyotehtavAt edellytt~v~t 
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muutoin kuin ti l apliisest i t apahtuvaa matkustami sta matkal<us

t annusten ja rr<yo s matka- a j a n korvaami Ges ta s ovi taun t yoeh to

sopimuksin. Tyoehtosopi mus t e n ulkopuolel l a ol e va n po henki

lokunnan osalta usia jc'irjestetaan va lt ion t yosopi mussuh tei

sen henkilo kunnan palkka- ja t yoehtoj en va hvi sta mis esta muu

toin kulloinkin vo~massa olevia m~~rayksia noudattaen. 

Erinaisia ma lirayks ia 
2s § 

Tc'ima koskee toimihenkilon tai tyontekijan oikeutta saada val• 

tion varoista matkustamisesta johtuvien kustannusten korvaus

ta tapauksissa, joissa toimitusta pyyta nyt suorittaa mainitut 

korvaukset tai osan n i ista . Tarkoituksena on, etta asianomai

sen ylimd.ara iset kust.:l.nnukset tulevat korvatuiks i, mutta leu

kin kustannusera luonnolli s esti vain yhteen kertaan. 

26 § 

Paatoksen kohta koskee asianomaisen velvollisuutta toimittaa 
• 

lasku matkakustannusten korvaukses t a asianomaiselle hyva ksy-

vtille viranomaiselle maara ajassa matkan pliattymisen jalkeen. 

Selvittamisvelvollisuus kohdistuu lahinna nayttoon matkusta

miskustannuksista seka oikeudesta paiva rahaan, majoittumiskor

vaukseen, kurssipaivarahaan, ateriakorvaukseen ja yomatkara

haan. Sen sijaan paatoksen 11 ja 12 §:sstl tarkoitetut korva

ukset suoritetaan tyonantajaviranomaisen toimesta. 

Lupa saada maksattaa myohastynyt matkalasku on haettava asian

omaiselta ministeriolta. 

27 § 

Tyont ekijalla tai toimihenkilolla on oikeus saada matkaa var

ten ennakkoa. Ennakkoa annetaan etukateen tiedossa olevista 

todennakoisista kuluista ja siita riippumatta, onko kysymyk
sessa matkustamiskustannusten korvaus, paivaraha, yomatkara
ha tai majoittumisl<orvaus. Kurssipaivarahasta saadaan, aikai-
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semma s t a l< ~iytcinnos tU poil<cten, myos ma ksaa ennakl<oa, l<ui ten

k in en in tHJn 3 0 pii.i v~il·ta kcrrallaan . Atcriakor.vaukses ta j a 

pdJtoksen 11 j a 12 G:ssa tarkcitetuista korvauksista ennak

l<oa e~ s en s ijaan s uori teta. 

Valtion t ilinta rkas t ajat o vat kiinni t t d.neet huomio·t a kerto

muksessaan siihen etta matl<a ennakoiden pa lautta mises sa on 

tapahtunut viivyttely~. jota e i vo i d a piti! a hyvakr;yt t~i vand.. 

Tilman vuoksi olis i ennakoita myonnettaessa kiinnitettava 

erityistii huomiota siihen, etta ennal<koa ei myonneta, ennen 

kuin edellisen osalta on matkalasku tehty ja mahdollinen 

liikaa saatu ennakko pala utettu. 

26 § 

11atkustamisl<ustannusten korvaus ta suori tetti i n aikais emmin 

voimassa olle iden s aannosten perustcella rautateilla I luo

kan osaston paikan mukaan rnyos eraille nyttemmin valtioneu

voston pa titoksen alaisuuteen kuuluville tyontekijoille ja 
toimihenkiloille. - Nykyisin tama oikeus on ainoastaan niilla 

tyontekijoilla ja toimihenkiloilla, joille suoritetaqn mat

kal<ustannusten korvausta valtioneuvoston paatoksen md.ariiyk

sistti poil<eten valtion virkamiesten I matkaluokan mukaan. 

Paatoksen 28 §:n mul<aan sellainen henkilo, jolla tamJ oikeus 

oli ennen 1 paiva~ elokuuta 1972 ja jol<a on ollut jatl<uvasti 

valtion palveluksessa mainitun paiv~n j~ll<een on kuitenkin 

sailyttanyt sanotun oikeutensa. 

29 § 

Paatoksen soveltamisalan rajoitukset on otettu t~han pyka

laan. Soveltamisalaa on selostettu lahemmin edella 1 §:n 

kohdalla, johon tassa yhteydessa viitataan. 

Pyl<Ul Un 1 momentin 1 virkkeessa on ~ainittu ne tyoalat, joil

la paatosta ei sovelleta. ·viittaus yleissitovan ty~ehtosopi

muksen soveltamisen varalta on otettu sarnan momentin toiseen 

virkkeeseen. 
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Pyklilan 2 momenttiin on sijoi ·tettu val tion erai ta teollisuus

ja liikelaitoksia koskeva mJhdollisuuG oman matkustussJlinnOn 

vahvistamiseen, jos erityista syyta harkitaan siihen olevRn. 

Pyki.ilan 3 momenttiin on otettu maara.ys, jonka mukaan muissa 

kuin paiituksen 3 §:n 1 momentissa tarkoitetuissa tapauksissa 

matkakustannusten korvauksista voidaan sopia tyochtosopimuk

sin. 

Tyoehtosopimuksin voidaan erityistapauksissa poiketa myos 15 

§:n 3 momentin mHHrlyksestl siihen sisaltyvln valtuutuksen 

nojalla. 

30 § 

Valtioneuvoston pcii.itoksen mukaiset matkakustannusten korvaus

perusteet on periaatteessa tarkoi tettu i ·tsenaisiksi. Kay tiin

nossa saattaa erlissa tapauksissa ilmeta tilanteita, joiden 

varalta valtioneuvoston paatokseen ei ole mlaraysta otettu . 
• Klytannon soveltamisen helpottamiseksi on maaratty, etta val-

tion tyontekijain ja toimihenkiloiden matkakustannusten kor

vauksen suhteen noudatetaan mikali paat5ksessa ei ole toisin 

maaratty val tion virkamiesten osal ta voimassa olevia s~Ulnnl:>k

sia ja maarayksia. 

31 !i 

Pykala kasittaa voimaantulosaann~ksen. Paat8sta sovelletaan 

v~imeksi muutettuna 1 paivana huhtikuuta 1977 ja sita myohem~ 

min alkaviin matkavuorokausiin. Nyt muutetun valtioneuvoston 

pae.toksen markkamaarat ovat uusimman virkaehtosopimuksen rnu~ 

kaiset. 

Naita soveltamisohjeita noudatetaan 4 paivasta huhtikuuta 

1977 lukien. 

(Hloj n:o Hlo 322/125/77, 5.5.1977; vert. VT 16/77)VT 20a/77. 
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VALTION TYONTEKIJ~IN VUOSILOMISTA ANNETU N VALTIONEUVOSTD N P~~TOK

SEN SDVELTAMISDHJEET 

Valtiovarainministerio on valtioneuvoston kanslialle ja kaikille 

ministerioille seka niiden alaisille virastoille ja laitoksille la

hettamallaan yleiskirjeel1a n:o P 53 21, 25.4.1977 antanut valtion 

tyontekijain vuosi1omista 30 paivana maaliskuuta 1977 annetun va1-

tioneuvoston paatoksen (297/77) 7 § :n noja1la kyseisen vuosiloma

paatoksen soveltamisesta seuraavat ohjeet: 

Savel tamisa la l § 

Yksityisoikeudellisessa tyosopimussuhteessa valtioon olevien tyon

tekijoiden ja toimihenkiloiden vuosiloma maaraytyy paasaantoise s ti 

vuosilomalain (272/73) perusteella. Vuosilomapaatos sisaltaa erai

ta vuosilomalakia taydentavia maarayksia ja antaa erailta osin pa

rempia vuosilomaetuuksia kuin vuosilomal a issa on saadetty. 

Jaljempana mainituin poikkeuksin vuosilomapaatosta sovelletaan kai~ 

kiin valtioon tyosopimussuhteessa oleviin vuosilomalain soveltamis

piiriin kuuluviin niin tunti- , urakka-, viikko- kuin kuukausipalk

kaisiinkin tyontekijoihin ja toimihenkiloihin. 

Vuosilomapaatosta ei sovelleta sellaisten tyontekijoiden ja toimi

henkiloiden vuosilomiin, joiden osalta poikkeuksellisesti noudate

taan jonkin yksityisilla tyomarkkinoilla voimassa olevan, yleiseksi 

katsottavan ~altakunnallisen tyoehtosopimuksen vuosilomaa koskevia 

maarayksia . Esimerkkina voidaan mainita valtion painatuskeskuksen 

graafisen alan tyoehtosopimusten piiriin kuuluva henkilosto, jonka 

vuosilomat maaraytyvat mainitun tyoehtosopimuksen vuosilomaa koske

vien maaraysten, eika vuosilomapaatoksen perusteella. Vuosilomapaa

tos tulee talta osin voimaan kuitenkin vasta maarattaessa vuosilo

maa ja lomakorvausta 31.3 . 1978 paattyvan lomanmaaraytymisvuoden pe

rusteella (vuosilomapaatos 8 § 3 mom.). 

Vuosilomapaatosta sovelletaan sen sijaan niilla valtion tyoaloilla, 

joilla palkkojen osalta sovelletaan jotakin yleista valtakunnalli~ 

ta yksityisilla tyomarkkinoilla voimassa olevaa tyoehtosopimusta. 

Samoin menetellaan metsaalalla. 

Vuosilomapaatosta ei sovelleta merimiesten vuosilomiin, vaan niis
ta on saadetty merimiesten vuosilomalaissa (353/75). 
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Vuosiloman pituus 2 j 

momentti 

Vuosiloman pituuteen vaikuttaa toisaalta palvelusajan pituus, toi
saalta taysien lomanmaaraytymiskuukausien lukumaara lomanmaaray

tymisvuoden aikana. Vuosilomalain 3 S:n 3 momentin mukaan lomanmaa

raytymisvuosi on lomakautta edeltava 1.4. - 31.3. valinen 12 kuu

kauden jakso. Taysi lomanmaaraytymiskuukausi on sellainen lomanmaa

raytymisvuoteen sisaltyva kalenterikuukausi, jonka aikana tyonteki

ja tai toimihenkilo on joke ollut tyossa 14 paivana tai hanella on 

tyopaivia ja vuosilomapaatoksen 3 § :ssa mainittuja tyossaolopaivi

en veroisia paivia yhteensa vahintaan 14 (vuosilomalaki 3 §:n 

3mom.J. 

Vuosilomapaatoksen 2 § :n 1 momentin 1 kohdan mukaan lomaa tulsa an

taa 2 arkipaivaa jokaista edella maarattya taytta lomanmaaraytymis

kuukautta kohti kuten vuosilomalain 3 §:n 1 momentissa on saadetty. 

Mikali palvelus on jatkunut keskeytymatta koko lomanmaaraytymisvuo

den eli lama maarataan 12 tayden lomanmaaraytymiskuukauden perus

teella, tulsa vuosilomaa antaa kuitenkin 26 arkipaivaa. Aikaisem
min 26 arkipaivan lama myonnettiin vuosilomalain 3 §:n 1 momentin 

viimeisen virkkeen perusteella vasta kun asianomaisella o~i loman

maaraytymisvuoden loppuun mennessa 10 vuotta vuosilomaan oikeutta
vaa palvelua. 

Edella mainittu . 26 arkipaivan lomaoikeutta koskeva muutos tulee 

voimaan vasta maarattaessa lomaa ja lomakorvausta 31.3.1978 paatty

van lomanmaaraytymisvuoden perusteella (vuosilomapaatos B § 3 mom.L 

Vuosilomapaatoksen 2 § :n 1 momentin 2 kohdan perusteella tulee 15 

vuosilomaan oikeuttavan palvelusvuoden jalkeen antaa vuosilomaa 3 

arkipaivaa jokaiselta taydelta lomanmaaraytymiskuukaudelta aikai

semman 2 1/2 asemasta. Vuosilomaan oikeuttava palvelus on maaritet

ty tarkemmin vuosilomapaatoksen 4 § :ssa. 

Vuosilomapaivat ovat arkipaivia. Siten kalenterimukaiset pyhapaivat 

eivat ole lomapaivia. Myoskaan itsenaisyyspaiva, joulu- ja juhannu~ 

aatto, paasiaislauantai ja vapunpaiva eivat ole vuosilomalaissa 

tarkoitettuja arkipaivia eivatka siten lomapaivia (vuosilomalaki 
3 § : n 2 mom. l • 



- 29 -

2 momentti 

Pitemman loman saamisen edellytyksena on paasaantoisesti, etta 15 
vuoden palvelus tulee tayteen annan loman alkua. Esimerkiksi hen

kilo, jonka lama alkaa 1.6. ja joka saa 1.5. 1ukea vuosi1omaan oi

keuttavaa palvelusaikaa hyvakseen 15 vuotta, saa vuosilomaa 3 ar

kipaivaa taytta lomanmaaraytymiskuukautta kohti. Vaatimus 15 vue

den pa1velusajan saavuttamisesta annan loman alkua ei ole kuiten

kaan ehdoton. Vuosilomapaatoksen 2 §:n 2 momentin mukaan saa tyon

tekija ja toimihenki1o vuosilomaa pidennettyna, jos han saavuttaa 

1 momentin 2 kohdan mukaisen pa1ve1usajan myohemmin samana kalen

terivuonna. Tata pidennysta tai sen osaa ei ole kuitenkaan oikeus 

siirtaa seuraavaan kalenterivuoteen eika siita ole oikeutta saada 

lomakorvausta. Sen sijaan ao. lomanmaaraytymisvuoden loppuun men

nessa ansaitusta 1omasta lomavuoden paattyessa pitamatta eleva osa 

voidaan siirtaa pidettavaksi annan seuraavan 1omakauden alkua. 

Tyossaolon veroiseksi 1askettava aika 

3 § 

Vuosilomalain 3 § 4 ja 5 momenteissa on maarite1ty mitka poissaolo

paivat katsotaan taysia lomanmaaraytymiskuukausia laskettaessa tjC~ 

saolon veroisiksi paiviksi. Vuosilomapaatoksen 3 § :ssa on saadetty 
em. momenttien maarayksiin eraita poikkeuksia seka lisatty eraita 

muita tyosta poissaoloja tyossao1opaiV.Sn veroisten paivien jouk con. 

Vuosilomapaatoksen 3 § :n 1 kohdan mukaan tyossaolopaivien veroisi

na paivina pidetaan kaikkia s8ilaisia sairauden tai tapaturman vuok

si myonnettyyn lomaan sisaltyvia tyopaivia, joilta tyontekijalle 

taikka toimihenkilolle on maksettu valtioon tyosopimussuhteessa ole

vista henkiloista voimassa olevien maaraysten perusteel1a palkkaa 

joke kokonaan taikka osaksi. 

Talta osin viitataan valtion tyontekijain terveydenhuollon ohjesaan
non (386/76) maarayksiin myohempine muutoksineen. 

Edella esitetyn lisaksi- on otettava huomioon, etta vuosilomalain 

(272/73) 3 §:n 5 momentin 3 kohdan mukaan tyossaolopaivien veroisi

na pidetaan myos niita tyopaivia, joina tyontekija on tyosuhteen 

kestaessa ollut estynyt suorittamasta tyota sairauden taikka tapa

turman vuoksi, ei kuitenkaan enempaa kuin yhteensa 75 paivaa loman
maaraytymisvuoden aikana taikka jos on kysymys lomanmaaraytymisvuo-
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den v~intumisen yli keskeytyksitta j~tkuv~st~ tyokyvyttomyydesta 

enintaan 75 paivaa kyseisen s~ir~uden t~ik~ t~p~turman osalt~. 

Nama tyokyvyttomyyspaivat ovat tyossaolopaivien veroisia paivia 

silloinkin, kun asi~nomaiselle ei suoriteta niilta palkkaa. 

Vuosilomapaatoksen 3 § :n 2 kohdan mukaan tyossaolopaivien veroisi

na pidetaan myos niita tyopaivia, Janka tyontekija tai toimihenki-

15 on tyosuhteen kestaessa ollut poissa tyosta maanpuolustuskurs

seilla, vaestpnsuojelukoulutukseen tai -palvelukseen maarattyna 

taikka palkattomalla lamella palvelua varten suomalaisessa valvon

tajoukossa tai koulutettavana edella mainittua t~hi valmiusjoukkoa 

varten Suomessa edellyttaen, etta asianomainen, olematta valilla 

muun tyonantajan palveluksessa, on palannut tyohon valittomasti t~

laisen esteen lakattua. 

Edelleen tyossaolopaivien veroisina pidetaan vuosilomapaatoksen 

3 §:n 3 kohdan mukaan siina lueteltuja sellaisia tyopaivaksi sattu

via poissaolopaivia, josta johtuvan ansionmenetyksen tyonantaja k~ 

vaa kokonaan tai osaksi. 

Vuosilomapaatoksen 3 § :n 4 kohdan mukaan luetaan vuosiloman pituut

ta maarattaessa tyossaolon veroiseksi ne tyopaivat, joiksi tyonte

kijalle tai toimihenkilolle on annettu vapautusta tyosta oman am

mattiliittonsa liittokokouksen tai liittovaltuuston taikka liitto

toimikunnan tai naita vastaavan hallintoelimen kokoukseen osallis

tumista varten. 

Mikali tyontekijalle tai toimihenkilolle on myonnetty palkallista 

vapautusta tyosta hanen osallistuessaan tyoehtosopimuksiin osalli

sen jarjestonsa tai sen ylajarjestojen ylimpien paattavien elinten 

kokouksiin, jollaisiksi katsotaan edustajakokous, valtuusto ja hal

litus tai niita vastaavat elimet silloin, kun niissa kasitellaan 

tyoehtosopimusasioita, sanottuja kokouspaivia pidetaan vuosiloma

paatoksen 3 §:n 5 kohdan mukaan tyossaolopaivien veroisina. 

Edella tarkoitettuja ammattijarjestoja ovat: 

Suomen Ammattiliittojen Keskusjarjesto SAK ry, 

Julkisten Tyoalojen Ammattijarjesto JTA ry, 

Virkamiesten ja Tyontekijain Yhteisjarjesto VTY ry, 

Toimihenkilo- ja Virkamiesjarjestojen Keskusliitto TVK ry, 

Virkamiesliitto ry, Akava ry ja Suomen Teknillisten toimihenkilo

jarjestojen Keskusliitto (STTKJ ry tai Valtion Teknillisten Keskus
liitto VTK ry. 
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Vuosilomaan oikeuttava palvelus 

4 

Vuosilomapaatoksen 4 S:ssa on maaritelty mika palvelus otetaan 

huomioon laskettaessa sita 15 vuoden palvelusaikaa, joka oikeut

taa 2 S:n 1 mom:n 2 kohdassa tarkoitettuun pitempaan lomaan. Pal

velusaikoja on lisatty tyosuhteisten vuosilomamaaraysten yhdenmu

kaistamiseksi virkamiesten vastaaviin maarayksiin nahden. Samalla 

on poistunut aikaisemmin voimassa ollut 6 kuukauden karenssiaika. 

Aikaisemmat palvelusajat voidaan siten ottaa huomioon, vaikka hen

kilo on ollut valtion palveluksessa vahemman kuin 6 kuukautta en

nan vuosiloman alkamista. Palvelusajat lasketaan taysina loman

maaraytymiskuukausina, ottaen huomioon vuosilomalain 10 S:n 3 mo

mentin maarayksen siita, etta mikali tyontekija tai toimihenkilo 

niina ~alenterikuukausina, joina tyosuhde alkoi ja paHttyi on ol

lut tyos~a yhteensa vahintaan 14 paivaa tyossaolopaivien veroiset 

paivat mukaan lukien, luetaan ne yhdeksi lomanmaaraytymiskuukau 

deksi. Tyontekijan tai toimihenkilon tulee esittaa selvitys niiden 

palvelusaikojen ~uosilomaan oikeuttavuudesta, joista virastolla 

tai laitoksella ei ole ~ietoa. 

1 momentti 

Momentin 1 kohdan perusteella vuosilomaan oikeuttavaksi luetaan 

kaikki valtion palvelus tyosuhteessa, virkasuhteessa ja siihen ver

rattavassa muussa julkisoikeudellisessa palvelussuhteessa, kuten 

esimerkiksi satunnaisena apulaisena, posti- tai puhelinasemanhoi

tajana, varvattyna tai ylimaaraisena virastotyontekijana. Palve

lus voi ella koko- tai osa-aikaista. Valtion palvelukseksi luetaan 

aikaisemman kaytannon mukaisesti palvelus valtion liike- ja teolli

suuslaitoksissa, jollaisia ovat muun muassa Turun asennuspaja, 

keskusautokorjaamo, valtion painatuskeskus, valtion tietokonekes

kus, valtion pukutehdas, Puolustuslaitoksen Vammaskosken tehdas, 

Lapuan patruunatehdas, valtion hankintakeskus, valtion polttoaine

keskus, valtion margariinitehdas, maanmittaushallituksen kartta

paino ja valtion ravitsemiskeskus. 

Momentin 3 kohdassa luetellaan eraita palvelusaikoja, jotka ovat 

vuosilomaan oikeuttavia vain jos ne ovat olleet paatoimisia. 
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3 a) -kohdan mukaan otetaan huomioon eduskunnan, kansanelakelai

toksen, Suomen Pankin, Postipankin, valtioenemmistoisen yhtion, 

Ahvenanmaan maakunnan, kunnan, kuntien keskusjarjeston, kuntien 

yhtyman ja uskonnollisen yhdyskunnan seka sellaisen yksityisen, 

yhteison tai laitoksen palvelus, joka saa lain tai asetuksen no

jalla taikka harkinnanvaraista valtionapua yli puolet palkkausme

noistaan. 

Valtioenemmistoisia yhtioita ovat mm. 
Ajokki Oy, Oy Alko Ab, Enso Gutz~ Dsakeyhti5, Finnair Oy, Imat

ran Voima Osakeyhti5, Kehitysaluerahasto Oy, Kemijoki Oy, Kemira 

Oy, Neste Oy, Outokumpu Oy, Oy Pohjolan Liikenne Ab, Rautaruukki 

Oy, Televa Oy, Valco Oy, Valmet Oy, Veitsiluoto Oy ja Oy Yleis

radio Ab. 

3 b) -kohdan mukaan otetaan huomioon Yhdistyneiden Kansakuntien, 

sen erityisjarjeston (UNESCO, UNICEFF, ILO jnel tai muun edelli

siin verrattavan valtioiden valisen yhteisty5elimen (DECO, EEC, 

SEV jnel palvelus seka palvelus sellaisen kansainvalisen kehitys

apuohjelman toteuttamisessa, jossa Suomi on mukana (esim. Tansa

niassa, Keniassa, Sambiassa). 

3 c) -kohdan mukaan otetaan huomioon valtion haltuun otetun rauta

tien, puhelinlaitoksen tai muun laitoksen tai toiminnan palvelus. 

Tallaisia ovat mm. palvelus tuomiokunnan arkistossa, henkikirjoit

tajan toimistossa seka maanmittausinsin66rien toimistoapulaisena, 

maanmli±austeknikkona, kartoittajana ja kartanpiirtajana edellytta

en, etta toimistotyo on suoritettu maarattyna tyoaikana tyonanta

jan osoittamassa toimistotilassa. Saannos taydentaa vuosilomalain 

6 §:a. Saannoksen mukaan luetaan vuosilomaan oikeuttavaksi palve

lus aikaisemminkin kuin valtion haltuunottohetkella. Myoskin pal

velus sellaisissa tuomiokunnissa, joita ei ole viela siirretty 

kokonaispalkkaukseen, otetaan huomioon. 

3 d) -kohdan mukaan otetaan huomioon palvelus sellaisessa rekis

teroidyssa yhaistyksessa, jonka varsinaisiin tarkoituksiin kuuluu 

valtion palveluksessa virka- tai tyosuhteessa olevan henkil5st6n 

etujen valvominen. Myos ammattijarjestojen eriasteisissa rekiste

roidyissa alayhd~styksissa palveltu aika luetaan taman kohdan mu

kaan vuosilomaan oikeuttavaksi. 

3 e) -kohdan mukaan otetaan huomioon eraita palveluksia kauppalai

vastossa, mikali henkilolla on talloin ollut jakin tassa kohdassa 
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tarkemmin mainittu patevyyskirja tai vastaava todistus ja same pa

tevyyskirja on edellytyksena valtion tyosuhteiseen toimeen. 

3 fl -kohdan mukaan otetaan huomioon palvelus seuraavissa sosiaa
li- ja terveydenhuoltoalan tehtaviss~ yksityisessa yhtiossa, yh
teis5ssa tai laitoksessa, mikali ne vastaavat vaatimuksiltsan ja 

laadultaan sita valtion tyosuhteista tointa, johon henkil5 on en

siksi valtiolle tUllut: laakari, hammaslaakari, elainlaakari, fyy

sikko, kemisti, psykologi, osastonhoitaja, ylihoitaja, toimintate

rapeutti, puheterapeutti, lastentarhanopettaja, sosiaalihuoltaja, 

sosiaalityontekija, sairaanhoitaja, terveyssisar, kati15, mieli

sairaanhoitaja, proviisori, farmaseutti, rontgenhoitaja, labora

toriohoitaja, laakintavoimistelija, terveydenhoitaja, hammashoita

ja, apuhoitaja ja lastenhoitaja. 

3 g) -kohdan mukaan palvelus yksityisessa yhtiossa, yhteisossa 

tai laitoksessa otetaan huomioon, jos vaatimus tallaisesta palve

luksesta on nimenomaisena edellytyksena valtion tyosuhteiseen teh

tavaan ja tama voidaan yksiloida ja kohdistaa tiettyyn toimialaan 

tai tiettyjen tehtavien suorittamiseen. Joe edellytyksena on vaa
dittu esimerkiksi kokemusta wkassanhoitajan tehtavissa•, ~uutar

hurin ammatissa•, "kansainvalisten asiain hoitamisessaw, "kartoi

tustehtavissa•, "palkanlaskentatehtavissa", "toimistotehtavissa•, 

"ATK-alalla" tai "liikealalla", tallainen yksityinen palvelus lue

taan vuosilomaan oikeuttavaksi. Tata kohtaa sovelletaan myos ail

loin, kun on vaadittu kokemusta "vastaavissa tehtavissa• tai •toi

meen kuuluvissa tehtavissa• ja nama tehtavat voidaan yksiloida. 

Yksityista palvelusta ei oteta huomioon tapauksissa, joissa 

a) edellytyksena mainittua vaatimusta ei voida kohdistaa mihin

kaan tiettyyn alaan tai tiettyihin tehtaviin (esim. "riittava 
taito ja kyky", "riittava kaytannon kokemus"), 

b) kaytannon kokemus on asetettu tietyn tutkinnon tai koulutuk

sen vaihtoehdoksi, 

c) kokemus on liittynyt harjoitteluna tiettyyn tutkintoon tai 
koulutukseen, ja 

d) asianomainen on palvellut omassa yrityksessaan. 

Saannoksen perusteella voidaan vuosilomaan oikeuttavaksi palvelus

ajaksi lukea koko se aika, jonka asianomainen on palvellut tyosuh

teen edellytyksena vaaditussa yksityisessa palvelussuhteessa. Myos 
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silloin, kun on vaadittu esimerkikei •vahintaan kolmen vuoden ko
kemusta vaetaavalla kaytannollisella alalla", voidaan koko tallai
nen palvelus lukea hyvaksi. Vastaavasti menetellaan tapauksissa, 

joieea vaadittavan palvelusajan vahimmaispituutta ei ole mainittu. 

2 momentti 

Taman momentin mukaan otetaan ensinnakin huomioon koko se aika, 

jonka asianomainen on ollut sotatilan aikana seta- taikka lotta

palveluksessa. Sotatilaksi luetaan 30.11.1939 - 26.9.1947 valinen 

aika. Sotapalvelukseksi katsotaan myoe sotatilan aikainen asevel

vollisuusaika. Sotatilan aikaisena palveluksena luetaan hyvaksi 

yleensakin aika, minka asianomainen on ollut puolustusvoimain kas

ky- ja johtovallan alaisena. Nain allen myos tyovelvollisena val

tiolla palveltu aika luetaan hyvaksi. 

Asevelvollisena vakinaisessa vaessa palveltu aika otetaan vuosilo

man pituutta laskettaessa huomioon silloinkin, kun se ei valitto

masti liity valtion palvelukseen tai sotatilan aikaiseen palveluk

seen. Mainittua aikaa ei sen sijaan, kuten aikaisemminkaan, lueta 

tyossaolopaivien veroisiksi tyopaiviksi. 

3 momentti 

Vuoailomaan oikeuttavaksi P,alvelusajaksi luetaan 3 momentin perus

teella ensinnakin tyossaolopaivien veroisiksi vuosilomapaatoksen 

3 §:n nojalla laskettavat ajat. Taman lisaksi otetaan huomioon 

myos muut tyon keskeytymisen ajat, jos silta ajalta on suoritettu 

palkkaa. Joe tyontekijalle tai toimihenkilolle on myonnetty vapau

tus tyosta esimerkiksi opiskelua varten, on aika vuosilomaan oike

uttavaa palvelusaikaa edellyttaen, etta tyonantaja on maksanut ko. 

ajalta palkkaa. Mainittua aikaa ei luonnollisesti kuitenkaan lue

ta tyossaolopaivien veroiseksi ajaksi. 

4 momentti 

Paatoimiseksi katsottavan palvelun edellytykseksi on asetettu, et

ta saannollinen tyoaika kyseisessa palveluksessa on ollut keski
.maarin vahintaan 20 tuntia viikossa. Mikali asianomaisella on sa

manaikaisesti useampia osa-aikaisia palvelussuhteita, jotka saat
taisivat tulle kysymykseen vuosilomaan oikeuttavaa palvelusaikaa 
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laskettaessa, on kutakin palvelussuhdetta nyt kysymyksessa olevaa 
saannosta sovellettaessa tarkasteltava erikseen. Toisin sanoen 

useampien osa-aikaisten palvelussuhteiden tyoaikaa ei lasketa yh

teen. Palvelusajan pituutta laskettae~sa otetaan useammista saman

aikaisesti voimassa olleista palvelussuhteista huomioon vain yksi, 

vaikka kukin niista erikseen tayttaisikin vuosilomaan oikeuttaval

le palvelussuhteelle asetetut edellytykset. Sa seikka, etta asian

omaisella on samanaikaisesti voimassa useampia palvelussuhteita, 

ei siis aiheuta huomioon otettavan palvelusajan kertautumista. 

Vuosilomapaatoksessa ei sen sijaan ole poikettu vuosilomalain osa

aikatyossa olevia koskevista saannoksista. Nain allen valtion pal- · 

veluksessa osa-aikatyossa olevan henkilon oikeuteen saada lomaa 

taikka lomakorvausta seka hanelle maksettavan lomapalkan ja loma

korvauksen laskemisessa noudatettavaan menettelyyn nahden sovelle

taan vuosilomalain, taman paatoksen seka voimassa olevien lomapalk

kasopimusten maarayksia. 

Talvilomapidennys 5 f 

1 momentti 

Vuosilomalain 4 §:n 1 momentin mukaan lomakausi on toukokuun 2 

paivan ja syyskuun 30 paivan valinen aika, nama paivat mukaan lu

ettuina. Talvilomapidennys myonnetaan myos lomasta, joka pidetaan 

lomavuonna annan lomakauden alkua. Oikeus pidennykseen on riippu

maton syysta, joka on aiheuttanut loman tai sen osan siirtymisen 

lomakauden ulkopuolelle. Saannos ei kuitenkaan vaikuta siihen oi

keuteen, joka tyonantajalla vuosilomalain saannosten nojalla on 

maarata vuosiloman ajasta. Kuitenkin on pidettava kohtuullisena, 

etta tyontekijoiden ja toimihenkiloiden vuosilomansa tarkoituksen

mukaista kayttoa silmalla pitaen esittamat toivomukset lomansa 

tai loman osan siirtamisesta lomakauden ulkopuolelle pyritaan ot

tamaan huomioon edellyttaen, etta lomien ajoittaminen voi tapahtua 

tuottamatta haittaa viraston taikka laitoksen saannollisalle tyos

kantelylle taikka tarkoituksenmukaiselle jarjestelylle. 

2 momentti 

Pidannys myonnetaan anintaan asianomaisen koko loman puolesta maa

rasta, mahdollisia paivan osia lukuun ottamatta. Jos loman pituut-
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t8 laskettaessa lomapaivien luvuksi ei tule kokonaisluku, annetaan 

paivan osa taytena lomapaivana. Niissa tapauksissa, joissa lamia 

pidetaan lomakauden ulkopuolella useammissa osissa, talvilomapi

dennys lasketaan koko vuotta koskevana eli toisin s8noen sri lo 

man asian yhteenlasketusta maarasta. Pyoristyssaantoa sovelletaan 

talloin vain kerran, ei siis kunkin loman osan kohdalla erikseen. 

Edella olevan perusteella saadaan lomapaivien ja pidennyspaivien 

lukumaarat, edellyttaen, etta lomasta vahintaan puolet pidetaan 

lomakauden ulkopuolella, jaljempana olevasta taulukosta. 

Taulukko 1 

Lome an 
oikeuttavien 
kuukausien 
lukuma~ra 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

B 
9 

10 

11 

x) 12 

12 

Lomaoikeus 2 arkipaivaa lomanmaaraytymiskuukautta 

kohden taikka oikeus 26 arkipaivan lomaan. Lomasta 

vahintaan puolet pidetaan lomakauden ulkopuolella. 

Lomapaivien Pidennyspaivien 
lukumaara ilman lukumaara 
pidennysta 

2 1 

4 1 

6 2 

B 2 

10 3 

12 3 

14 4 

16 4 

18 5 

20 5 

22 6 

24 6 

26 7 

xl Voimassa vain maarattaessa vuosilomaa 31.3.1977 paattyvan 
lomanmaaraytymisvuoden perusteella. 

3 momentti 

Samella kun 15 vuoden palvelusajan perusteella myonnettavan loman 

pituutta on lisatty, on talvilomapidennys talta osin yhdenmukais 

tettu virkamiesten vastaavien saannosten kanssa. Talvilom8piden

nys myonnetaan vain siina tapauksessa, etta vuosiloma maaraytyy 
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12 tayden lomanmaaraytymiskuukauden perusteella. Pidennys on kolme 

arkipaivaa, mikali lomaata on pidetty lomakautena enintaan 30 p~ 
vaa. Loman kokonaiapituus on talloin 39 arkipaivaa. 

4 momentti 

Vuosilomapaatoksen 2 §:n 2 momentin mukaan pidentyneeata lomasta 
ei my5nneta talvilomapidennysta. Saannoa tarkoittaa sita, etta hen

kilo, joka loma.n a1kamisen jalkeen myohemmin samana ka1enterivuon
na saavuttaa oikeuden pitempaan lomaan, voi sina ·kalenterivuonna 

saada lomaa enintaan 36 arkipaivaa. Nain ellen hanelta mahdollises

ti lomakautena pitamatta jaaneet vanhojen perusteiden mukaiset lo

mapaivat eivat pitene, vaikkakin ne voidaan siirtaa ennen seuraa

van lomakauden alkua pidettaviksi. Talvilomapidennysta ei saa myo~ 

kaan henkil6, jonka ty5suhde katkeaa annan lomakauden alkua, eika 

henkilo, jonka tyosuhde alkaa edellisen lomakauden paattymisen jal

keen, vaikka han saattaakin olla vuosilomalla ennen seuraavan lo

makauden alkua. Sen sijaan jalkimmaisessa tapauksessa talvilomapi

dennys tulee antaa henkilolle silta osin lomaa, jonka han pitaa 
seuraavan lomakauden jalkeen. 

5 momentti 

Syysta tai toisesta saamatta jaaneesta lomanpidennyksesta ei asi
anomaisella ole oikeutta saada lomakorvausta. 

Viikko- ja k_uukausipalkkaisten vuosilomapalkan maaraytyminen. 

6 § 

Esilla olevassa pykalassa kasitellaan kuukausi- ja viikkopalkka~ 

ten tyontekijoiden ja toimihenkiloiden vuosilomapalkan ja lomakor

vauksen laskemista. Pykala nojautuu vuosilomalain 7 §:n saan 

noksiin ja ne vastaavat oikeuskaytannossa omaksuttua vuosilomalain 

tulkintaa. Kysymys on nain allen sellaisista lisapalkoista ja 

-palkkioista, jotka vuosilomalaki edellyttaa otettavaksi lomapalk

kaa ja lomakorvausta laskettaessa huomioon. 

Sen lisaksi mita esilla olevassa pykalassa on saadetty, on otetta
va huomioon kulloinkin voimassa olevien kuukausi- ja viikkopalkkai

sia koskevien lomapalkkasopimusten lomapalkan laskemista koskevat 

maaraykset. Talta osin viitataan jaljempana 7 §:n kohdalla esitet
tyyn. 
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1 momentti 

Momentissa kasitellaan lain mukaan maksettavia lisapalkkoja ja -palk

kioita. Kyseisten lisien maksamisesta on saadetty tyoaikasaannoksis

sa, jollaisia ovat lahinna tyoaikalaki (604/46), talonmiesten tyoai

kalaki (284/70) ja maatalouden tyoaikalaki (31/70), Huomioon tulevat 

otettavaksi vain sellaiset lakimaaraiset lisapalkat ja -palkkiot, 

jotka on sovittu sisallytettavaksi palkkaan tai joista on sovittu 

maksettavaksi erillinen kiintea korvaus. Tifllaisia ovat muun muassa 

tyonjohtajille maksettavat yli- ja sunnuntaityokorvaukset, silloin 

kun ne tyoaikalain 17 § :n 8 momentin ja 18 S :n 5 momentin nojalla 

on sovittu maksettaviksi palkasta erillisina kuukausikorvauksina. 

Mainitut korvaukset voidaan kyseisten tyoaikalain saannosten mukaan 

maaritella joko erikseen ylityon ja sunnuntaityon osalta tai yhtena 

kuukausikorvauksena niista molemmista. Mikali korvaukset on maini

tuin tavoin sovittu maksettavaksi kiinteana kuukausikorvauksena, ne 

otetaan lomapalkkaa ja lomakorvausta laskettaessa huomioon . 

2 momentti 

Momentissa kasitellaan sopimukse (tyoehtosopimukseen tai tyoso= 

pimukseenl perustuvia lisapalkkoja ja -palkkioita, jotka perustu

vat tuotannon maaraan, tyosuoritukseen, erityisiin tyoolosuhtei

siin (olosuhdelisatl tai muihin niihin rinnastettaviin seikkoihin. 

Luettelo ei nain allen ole tarkoitettu tyhjentavaksi. Mainituin 

perustein maksetut lisat otetaan huomioon kuitenkin vain edellyt

taen , etta lisaan oikeuttavaa tyota suoritetaan joko jatkuvasti 

tai etta tya etukateen vahvistetun suunnitelman mukaan toistuu 

saannallisesti. 

Tassa momentissa tarkoitettujen lisien laskemisesta on sovittu la

hemmin kuukausi- ja viikkopalkkaisia koskevassa lomapalkkasopimuk

sessa (kts. jaljempana 7 Sl. 

Soveltamisohjeet 7 s 
Tyaehtosopimusten piiriin kuulumattomien lomapalkka- ym . jarjeste-

~ 

Sen lisaksi mita vuosilomapaataksessa ja edella naissa soveltamis

ohjeissa on sanottu, valtiovarainministeria antaa, tyasopimuslain 

17 S:n saannoksiin viitaten, tyaehtosopimusten piiriin kuulumatto-
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mien henkiloiden lomapalkasta ja vuosilomajarjestelyista seuraavat 
ohjeet: 

Kaikkiin valtion tyontekijoihin ja toimihenkiloihin nahden nouda
tetaan valtionhallinnossa kulloinkin voimassa olevien lomapalkka

sopimusten maarayksia, vaikka asianomainen henkilo ei kuuluisikaan 

kyseisen viraston tai laitoksen solmiman lomapalkkasopimuksen pii

riin. Nykyisin voimassa olevat lomapalkkasopimukset on solmittu 

valtiovarainministerion yleiskirjeen n:o P 3151/6.4.1974 liittei

na o1evien poytakirjaluonnosten sisaltoisina (tunti- ja urakkapal~ 

kaiset Liite 1 ja kuukausi- ja viikkopalkkaiset Liite 2) ottaen 

huomioon ne muutokset, jotka sisa1tyvat valtiovarainministarion 

yleiskirjaaseen n:o P 5322/25,4.1977, 

On huomattava, ettei lomapalkkasopimuksia sovelleta niihin tapauk

siin, joissa vuosilomalain 9 l:n 1 momentin, 10 l:n 4 momentin, 

12 ja 13 l:n mukaan lomakorvaus suoritetaan ns. prosenttikorvauk

sen muodossa. Kyseisissa tapauksissa 1omakorvauksen laskeminen 

tapahtuu siis mainittujen vuosilomalain saannosten tai alalla mah

dollisesti voimassa olevien tyoehtosopimusten mukaisesti. 

Vuosiloman jakaminen osiin 

Ottaen huomioon, ettei kolmen arkipaivan pituista tai sita lyhyem
paa loman osaa vuosilomalain (272/73) 5 l:n 1 momentin viimeisen 

virkkeen mukaan saa ilman tyontekijan suostumusta antaa siten, et

ta 1omapaiva sattuisi tyontekijan tyoaikajarjestelyn mukaisaksi va

paapaivaksi ja toisaalta valtion virkamiestan vuosi1omasta annetun 

asetuksen muuttamisesta 5.3.1976 annetun asetuksen (219/76) 13 § 

2 momentin saannoksen, jonka mukaan erillisista 1omapaivista koos

tuvaa viitta lomapaivaa kohden maarataan lisaksi yksi vapaa arki

lauantai lomapaivaksi, tyosopimussuhteisen tyontekijan tai toimi

henkilon lomaa ei tule ilman erityista syyta jakaa osiin siten, 

etta han talla perusteella tulisi virkasuhteista henki1oa adulli

sempaan asemaan. 

Voimaantulo 8 

Vuosilomapaatoksen soveltamisen aloittaminen on porrastettu siten, 

etta vuosilomapaatosta sovelletaan paaosiltaan maarattaessa vuosi
lomaa 31.3.1977 paattyneen lomanmaaraytymisvuoden perusteella. 
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Kahden kohdan osa1ta on kuitenkin vuosi1omapaatoksen voimaantu1oa 

katsottu tarkoituksenmukaisesti siirtaa myohemmin a1kavaksi. 

Vuosi1omapaatoksen 1 §:n 3 momenttia sove11etaan vasta 1.4.1978 a~ 

kaen. Maarattaessa vuosi1omaa ja 1omakorvausta 31.3.1977 paatty
neen 1omanmaaraytymisvuoden perustee11a noudatetaan niin muodoin 

ta1ta osin entista kaytantoa. Vuosi1omapaatoksen 2 S:n 1 momentin 

1 kohtaa si1ta osin kuin siine on kysymys 26 arkipaivan 1omasta 

12 tayden 1omanmaaraytymiskuukauden perustee11a sove11etaan myos 

vasta maarattaesse vuosi1omaa ja 1omakorvausta 31.3.1978 paattyvan 

1omanmaaraytymisvuoden perustee11a. 

Vuosi1omapaatoksen 2 §:n 1 momentin ede11a mainitun kohdan voi

maantu1on siirtamisen takia sove11etaan, maarattaesse vuosi1omaa 

ja 1omakorvausta 31.3.1977 paattyneen 1omanmaaraytymisvuoden perus

tee11a vuosi1oma1ain 3 S:n 1 momenttia si1ta osin kuin siine on ky 

symys 26 arkipaivan 1omasta 10 vuoden pa1ve1un perustee11a. Tehan 

1omaan sove11etaan voimaantu1osaann5ksen 4 momentin noja11a vuosi-

1omapaat5ksen 4 !:n maarayksia vuosi1omaan oikeuttavasta pa1ve1us

ajasta ja 5 S:n 1, 2, 4 ja 5 momenttien maarayksia ta1vi1omapi

dennyksesta. My5skin ta1ta cain noudatetaan entista kaytanto~. 

Naita sove1tamisohjeita noudatetaan 4.4.1977 1ukien mui1ta osin 

paitsi 1 § :n 3 momentin ja 2 S:n 1 momentin 1 kohdan osa1ta si1ta 

cain kuin on kysymys 26 arkipaivan 1omasta, joita sove11etaan maa
rattaessa vuosi1omaa ja 1omakorvausta 31.3,1978 paattyvan 1oman

maaraytymisvuoden perustee11a. Nai11a sove1tamisohjei11a kumotaan 

va1tiovarainministeri5n y1eiskirjee11aan n:o P 4514/21.4.1976 an

tamat y1eisohjeet. 

Ede11a o1evan va1tiovarainministerio kunnioittavasti i1moittaa va1-

tioneuvoston kans1ia11e ja kaiki11e ministeri5i11e tiedoksi ja 

noudatettavaksi seka niiden a1aisten virastojen ja 1aitosten tie

teen saatettavaksi ja noudatettavaksi. 

Lisayksena ta1vi1omapidennysta koskeviin maarayksiin i1moitetaan, 

etta 3 paivan ta1vi1omapidennys 15 vuoden pa1ve1usajan perustee1-

1a annetaan edellyttaen, etta 15 vuott a on tayttynyt joke annan 
1omanmaaraytymisvuoden paattymista tai ennen vuosi1oman a1kamista 
ja viime mainitussa tapauksessa siten, etta 1omakaudesta on vie1a 

ja1je11a 36 arkipaivaa. - Vuosi1omapaat5s on ju1kaistu VR Vira11i

sissa tiedotuksissa 16/77. (H1oj n:o 599/10/77, 5.5.1977) VT 20a/77 
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VIRKAMIESTEN VUDSILDMA-ASETUKSEN MUUTOKSET 

Valtiovarainministerio on yleiskirjeellaan n : o P 5328, 13.5 . 1977 

antanut virkamiesten vuosiloma-asetukseen asetuksella 306/77 tehty

jen muutosten soveltamisesta seuraavat ohjeet: 

Valtion virkamiesten vuosilomasta 31 paivana elokuuta 1973 annettua 

asetusta on m.uutettu 7 paivasta huhtikuuta 1977 Tasavallan Presi

dentin esittelyssa . Asetusta (306/77) sovelletaan ensimmaisen ker

ran 1 paivasta huhtikuuta 1977 lukien 31 . 03 . 1977 paattyneen loman

maaraytymisvuoden perusteella ansaittua lomaa ja lomakorvaust a 

maarattaessa. 

Asetukseen on tehty seuraavat muutokset ja lisaykset: 

Vuosiloman pituus 

2 § : n m u u t o s merkitsee sita, etta kaikilla asetuksen pii-

riin kuuluvilla paatoimisilla virkamiehilla on palvelusvuosiensa 

perusteella oikeus saman pituisiin lomiin. Taten siis esimerkiksi 

tilapainen virkamies saa 12 taydelta lomanmaaraytymiskuukaudelta 

26 l omapaivaa ja 15 vuoden palvelun jalkeen 36 lomapaivaa kuten 

vakinainen ja ylimaarainen virkamies . 

5 §:n m u u to s merkitsee sita, etta myos harjoittelija , joka 

ei ole tyo- tai oppisopimussuhteessa valtioon , saa vuosiloman sa

main kuin edella 2 §: ssa on mainittu. 

6 §: aan 1 i s a t y n 3 momentin mukaan ilma n virkamiehen suostu 

musta ei lomaa tai sen osaa saa maarata alkavaksi virkamiehen va

paapaivana, mikali tama johtaisi lomapaivien lukumaaran vahenemi

see n. Vuosilomalain 4 §:n ' 1 momentissa on liastaava saannos . Virka

miesten osalta sovelletaan saannosta samoin perustein kuin vuosi

lomalain alaisten osalta. Tama merkitsee sita, etta lorna on mahdol

li s ta aloittaa virkamiehen vapaapaivana, mikali 1) se ei johda lo

mapaivien lukumaaran vahenemiseen , tai 2) virkamies suostuu siihen , 

vaikkakin se johtaisi lomapaivien lukumaaran vahenemiseen. 
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Talvilomapitennys 

16 S:n m u u to s merkitsee seuraavaa: 

1) Jos virkamies on lomakautena (01.06. - 30.09) virkavapaana sai

rauden vuoksi taikka raskauden ja synnytyksen vuoksi silta osal

ta, johon sairausvakuutuslain mukaan tulevan aitiysrahan katso

taan kohdistuvan (= 174 pv), han ei meneta oikeuttaan talvilo

mapitennykseen. 

2) Jos virkamies on virkavapaana muista kuin edella mainituista 

syista, mutta on ollut kuitenkin lomakautena virantoimituksessa 

tai vuosilomalla vahintaan 70 paivaa , han sailyttaa oikeutensa 

talvilomapitennykseen . 

E s i m. Jos aitiyspaivarahaan oikeuttava virkavapaus kestaa 

vahintaan 10 . 08 . saakka (= 70 pv iomakautenal ja jatkuu 

sen jalkeen kuuden kuukauden palkattomana ja aitiyspai

varahaan oikeuttamattomana virkavapautena , asianomai

nen on oikeutettu talvilomapitennykseen vuosilomal

laan . 

Talvilomapitennykseen ei ole kuitenkaan oikeutta kenellakaan vir

kamiehella seuraavissa tapauksissa: 

1) Jos virkasuhde katkeaa ennen lomakauden alkua 

2) Jos virkasuhde on alkanut edellisen lomakauden jalkeen (esim . 

01.10 . 1976 valtion palvelukseen tullut ei lomavuonna 1977 voi 

saada talvilomapitennystal 

3) Oikeus kolmeen talvilomapitennyspaivaan 15 vuode n palvP.lun pe

rusteella on kyseisena lomavuonna vain virkamiehella, joka on 

saavuttanut mainitut palvelusvuotensa 31 . 03. mennessa . 

Muita ohjeita 

Kuolinpesalla on oikeus lomakorvauksen lisaksi saada my5~ vuosilo

malisa (ylei nen virkaehtosopimus 7 §) . 

Ohjeet siita milloin lomakorvaus voidaan maksaa suoraan viraston 
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tai laitoksen paatoksella seka milloin asia on saatettava valtio

varainministerion raha-asiainkasittelyyn (8-lista) , on annettu 

valtion tulo- ja menoarvion soveltamista koskevissa yleismaarayk

sissa (TM 515/11 . 02 . 1977) . 

Edella olevan valtiovarainministerio ~unnioittavasti ilmoittaa 

valtioneuvoston kanslialle ja kaikille ministerioille seka niiden 

alaisille virastoille ja laitoksille tiedoksi . 

(Hloj n : o Hlo 273/114/77, 18 . 5 . 1977; vrt. VT 17/77) VT 21/77 

KANSAINVALISESSA LIIKENTEESSA KAYTETTYJEN SAILIOIDEN VIIVASTYMIS~ 

MAKSUT 

Liikennepaikoille huomautetaan, etta lantisess5 kansainvalisessa 

tavaraliikenteessa kaytetysta sailiosta on ns . RIV-sopimuksen pe

rusteella kannettava sailion palautuksen viivastymismaksuna 1 . 3.1977 

lukien 2 UIC-frangia (FrUICl sailiota ja vuorokautta kohti. Tama 

vuorokausikohtainen irangi-maara muutetaan Suomen markoiksi VR : n 

kulloinkin voimassa olevan kurssin mukaan tasoitettuna lahimpaa n 

kymmenella tasan jaolliseen pennilukuun. Maksu eroaa siis nain al

len kotimaisen liikenteen tariffitaulukoiden taulukossa 20 B maini

tusta maksusta . 

Vrt . myos julkaisun "Kansainvaliseen tavaraliikenteeseen liittyvat 

ERIKDISSOPIMUKSET" (VR 4677) , sivu 18. 

(Tft n:o Tau 4/252/77, 18.5.77) VT 21/77 . 

RAHTILUOTTO 

VR Vira11isissa tiedotuksissa n : o 33a/75 esitettyyn 1uette1oon 

asiakkaista , joi11a on · oikeus k~ytt~~ r ajatonta 1uottoa kai ki11a 

1iikennepaikoi11a , 1is~t~~n 1 . 6 . 77 1uki en 

S~hk~1iikkeiden Oy 

(T1t n : o 360/245/77 , 17 . 5. 1977) VT 21 /77 



- 5- 21 

VAHVISTETUT JA PERUUTETUT VRS-STANDARDIT 

Ylijohtaja on 1977-05-17 vahvistanut seuraavat muutokset 
VRS-kokoelmaan. 

u u d e t' s t a n d a r d i t 
VRS ryhma 
n:o n:o 

1279 001 
1001 111 

1215 133 

374 213 

1103 412 

1280 901 

P e r u u t e t u t 

Toimistohuoneen nimikilpi 
Terasten tunnusmaalaukset 
Korvaa: VRS 1001 1970-02-17 ent VRS 1002 
1959-04-23 
Voitelunipat. Kaulanipat UIC 805-01 mukaan 
Korvaa: VRS 1215 1970-02-17 
Pyoreat aluslaatat, puuta vasten kaytettavat 
Korvaa: VRS 374 1962-12-19 
Keskioporaukset pyorakertojen akseleita varten 
Korvaa: VRS 1033 1956-10-08 
Ratakiskojen sidekiskot 

s t a n d a r d i t 

Ryhma 
n:o 

VRS Vahvistus-

051 

051, 
210 
051, 
210 

111 

213 

213 

215 

215 
215 
216 
216 

220 
220 
221 

n:o vuosi 

1204 

1047 

1134 

1006 

375 

1159 

29 
1029 
1030 

83 
261 

1171 
1172 

15 

1966 

1963 

1967 

1952 
1962. 

1962 

1953 
1953 
1953 
1953 
1962 

1963 
1963 

Lastuavan tyoston ja puristustoiden tyotapa
kohtaiset toleranssit 

Ristiura. Perusmitat 

Ruuvien vapaareiat 

Kuumavalssattu kuvioteras telkirenkaita varten 
Nelikulmaiset aluslaatat, puuta vasten 
kaytettavat. Kevyt malli 
Nelikulmaiset aluslaatat, puurakenteiden 
rasitetuille ruuveille 
Nelikulmaiset lankanaulat 
Huopanaulat 
Heloitusnaulat 
Uppokantaniitit 10-25 mm 
Kupukantaiset pikkuniitit 3-8 mm 
Teraskoydet. Hamppusydamiset seka h~ruskoysi 
Teraskoydet. Terassydamiset 
Huonekaluja, poytia, kaappeja, hyllyja ym 
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Ryhma VRS Vahvistus-
n:o n:o vuosi 

221 1173 1964 Kaksipuolinen vaatekaapisto 

221 1174 1964 Yksipuolinen vaatekaapisto 

223 427 1948 Eristimet heikkovirtajohtimille. Malli HE 

223 428 1948 Eristimet heikkovirtajohtimille. Malli HEt 

223 429 1938 Eristinavain 

223 446 1958 Pylvasaskel 

223 463 1963 Eristinkoukku pienjannite-eristimille. 
Malli PK-I 

223 464 1963 Eristinkoukku suurjannite-eristimille. 
Malli SK-20 I 

223 1117 1958 Puhelinjohtojen vuorottelulaatta 

223 1118 1958 Kantoaaltojohtojen vuorotteluhaarukka 

350 1084 1955 Valumallien ja keernalaatikoiden tunnusvarit 

Standardikansioiden haltijoiden tulee poistaa kansi
oista peruutetut ja korvatut standardit. Uudet 
standardit jaetaan valittomasti niiden valmistuttua. 
(Jrt 80/065/77, 20.5.77) VT 21/77• 

ULKOMAAN VALUUTAN MUUN~OKUHSSIT TAV ARALIIKENNF.TTA VARTF.N 

'l'ariffitoimiston sahkeelHi n:o RH 102, 13.5.1977 on VT:ssa 
19/77 ilmoitettuja kansainveJisessa tavara1iikenteessa kay
tettavia u1komaan va1uutan muuntokursseja muutettu 16.?. 
1977 1ukien seuraavasti: 
JOO Hol1annin floriinia 170,00 FM 
100 Belgian frangia 11,60 II 

100 Itavallan shillinkia = 24,80 II 

100 I.uxemburgin frangia 11,60 II 

100 Nor jan kruunua 79,00 II 

100 Rans~an frangia 84,50 II 

100 Ruotsin kruunua 96,00 II 

100 Svei tsin fniDgia 165,00 II 

100 'l'anskan kruunua 69,?0 II 

(Tft n:o •rou 28/2 30/77, 18 .5. 77) VT 2]/77 
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LINJARADIOJXRJESTELMX 

Kokei1uk~yt5ss~ o11ut 1injaradioj~rjeste1ma rataosa11a Tornio -

Kk~sjoki/Rautuvaara otetaan varsinaiseen k~ytt55n kes~kuun 1. p~iv~s

t~ 1977 a1kaen. J~rjeste1m~ toimii kanavaryhm~11~ 1. 

Tukiasemat ovat Aavasaksa11a ja Ko1arissa. Tukiasemien k~ytt~1ait

teet ovat mainittujen 1iikennepaikkojen junasuorittajien toimistoissa, 

mink~ 1is~ksi 1iikennepaikkaradio on Torn~njunasuorittaja11a. 

Liikennepaikkaradio poistetaan Niemisjarven junasuorituksesta 

toukokuun 22. p~iv~sta 1977 a1kaen. (N:o Lko 22048/435/77, 16.5.1977), 

VT 21/77. 

LIIKENNEPAIKKOJEN VXLIMATKAT -JULKAISU 

1 . 6.1977 1ukien muutetaan a11a1uete1tujen 1iikennepaikkojen 1iiken

n5imistapamerkinnat sarakkeessa 5 sek~ tehd~~n 1is~ys sarakkeeseen 

,6 seuraavasti: 

A1apitk~ 

t:nonj~rvi 

Jaa1anka 

Keite1epohja 

Kulunta1ahti 

Lippo 

Sauvamliki 

v~aki5 

sarake 5 

Hr1 

Hr1 

Hil 

Hil 

Hrl 

Hil 

sarake 6 

(1isays 1iikennepaikka

merkint5jen j~1keen) 

Tt 1ahtev~~ tavaraa var

ten 1pp:n erikoisiuva11a 

_u_ 

-"-
-"-
-"-
-"-
_II_ 

-"-

Samasta paivast~ 1ukien poistetaan ju1kaisusta Varanen merkintoineen. 

Myos ju1kaisusta "Liikennepaikkojen koodit" poistetaan Varanen koodi

merkintoineen. (N:o Lko 22544/67/77, 17.5.1977), VT 21111. 
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Korj aus 

Sarakkeessa 6 Vaskiluodon liikennepaikan kohdal1a eleva merkint& 

pita& olla Hil 15.6. - 15.8.1977 . (N:o Lko 31577/67177, . 17.5 . 1977), 
VT 21/77 . 

VAUNUKUORMIEN KOTIINKULJETUSSOPIMUS JA -TARIFFI 

Rautatieha1lituksen ja Ku1jetuskeskusten Liitto ry:n kesken 30.5 . 1973 

tehdyn sopimuksen n:o 870/66/73 9. kohdan 1 momentti seka 1iitteess& 

4 vahvistettu vaunukuormien kotiinku1jetustariffi - se11aisena kuin 

se on viimeksi 15 . 9.1976 1ukien muutettuna ju1kaistu "Tariffitau1u

kot" - kirjan tau1ukossa 35, on muutettu 1.6.1977 alkaen seuraavan 

sisa1toiseksi. 

9 . kohdan 1 momentti 
J os siirtokuormaus autosta vaunuun tai painvastoin on suoritettu 

va1tionrautateiden toimesta, kannetaan tasta tyosta siirtokuormaus

korvausta seuraavasti : 

Jos nouto- tai kotiinku1jetusmaksu on 1askettu 

Li i te 4 

painon mukaan 

kuutiotaksan mukaan 

VAUNUKUORMIEN KOTIINKULJETUSTARIFFI 

Kotiinkuljetusmatka 

2,50 mk/tonni 

1 , 00 mktm3 

Kotiinkuljetusmatka1la tarkoitetaan 1yhinta yhdysliikenneaseman 

ja vastaanottajan valista yhdensuuntaista maantievalimatkaa . 

Jos kotiinku1jetusmatka on enintiian 10 km, kotiinkuljetusmaksu 

1asketaan ja1jempana mainitun yksikkohintataulukon mukaan. 

Jos kotiinkuljetusmatka on y1i 10 km , kotiinkuljetusmaksu 1asketaan 

kohdassa " Kotiinku1jetustariffi yli 10 km kotiinku1jetusma tkoil1e " 

mainittuj en perusteiden mukaan. 
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Kotiinku1jetusmaksu m~~r~t~~n: 

a) tavaran tode11isen painon mukaan noudattaen va1tionrautateiden 

tariffis~~nnon 37 §:n 1 kohdan mukaisia tasoituss~~nnoksi~. jos 

tavaran ti1avuuspaino on v~hint~~n 600 kg/m3. 

b) tavaran ti1avuuden mukaan jokaise1ta a1kava1ta kuutiometri1t~. 

jos ti1avuuspaino on a11e 600 kg/m3. 

c) kappa1e1uvun mukaan. kun rahditusyksikkosarakkeessa on erikseen 

niin m~~r~tty. 

21 

Kotiinku1jetusmaksu. joka p~~ttyy kymmene11~ jaottomaan penni1ukuun. 

tasoitetaan 1~imp~~ kymmene11~ tasan jao1liseen penni1ukuun siten. 

ett~ viitt~ penni~ pienemm~t penni1uvut pyoristet~~n alasp~in ja 

viisi penni~ sek~ sit~ suuremmat penni1uvut y1osp~in. 

Maksuluokat 

Kotiinku1jetusmaksua m~~r~tt~ess~ 1~etykset jaetaan painonsa . 

tilavuutensa tai kappa1e1ukunsa perusteel1a viiteen maksu1uokkaan 

seuraavasti: 

Maksu-
1uokka 

L ~ h , e t y k s e n 

Tariffipainor--------T~i~l=a~v=u=u~s~m~3----.--------i 
kg mineraa1ivi11at muut 

~100 kglm3 >100 kg/m3 
1--------~----------~~~~~~ 

enint. 7.000 ~ 24 I 

II 

III 

IV 
v 

7.500- 9 . 500 25- 33 

10.000- 12.000 34 - 41 

12 . 500-14.500 42 - 49 

v~hint.15.000 :: 50 

L... 24 

25 - 31 

32 - 37 

38 

<:.. 24 

25 - 29 

> 30 

Tavararyhm~t k~sitte1y- ja siirtokuormaustavoittain 

A - E k~sitte1ytavat tavaraa autosta purettaessa 

kappa1e
mMr~ 
(ky1py
ammeet) 

kp1 
L... 44 

45 - 59 

60 - 74 

75 - 89 

> 90 

1 - 2 = siirtokuormaustavat tavaPaa rautatievaunusta autoon 

kuormattaessa 
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Yksikk5hintatau1ukko 
A. Erikseen hinnoitetut irra11aan k~site1t~v~t tavarat 

(Siirtokuormaustapa vaunusta autoon ei t~ss~ tavaral·yhm~ssl:i 
vaikuta hintaan) 

Rahdi
tusyk
sikk5 

Aa1topahti, va1misteet m3 
Eriste1evyt, kev., muov. m3 

Huoneka1ut ja myym.ka1. m3 

I1mastointi1aitteet m3 
Karmit, ovi ja ikkuna, 
tav . 
Keitti5ka1., va1m. 
Keitti5ka1., puo1iva1m. 

Keittiokon. ja -kojeet 
Kreppipaperi 
Lannoit., 50 kg:n s~k. 
Lannoit., 1000 kg:nsl:lk.t 
Miner.vil., v~h. 100kg /m3 m3 
Miner. vil., alle 100 kg/m3 m3 

Paine- ja viem.putk., met. t 
Paine- ja viem.putk., muov. 
- nioussa tai kehikossa m3 

- irra11aan m3 

Pakastearkut m3 
Radiaattorit m3 
Rak.1evyt, v~h. 600 kg/m3 t 

Rak.1evyt, a11e 600 kg/m3 

Saniteettitav., ky1p.am. kp1 
Saniteettitav., ker. m3 

B. Kipattava tavara 
1 . Konee11inen 
- vahint. 600 kg/m3 

- a11e 600 kg/m3 

M a k s u 1 u o k a t 

I II III IV V 
Kotiinku1jetusmaksu mk/yksikk5 

7,30 7,05 6,85 
6,50 6,25 6,05 

8,20 7,90 7,65 
8,00 7,70 7,45 

9,65 9,30 9,00 
5,00 4,80 4,65 
7,05 6,80 6,60 
8,00 7,70 7,45 
7,40 7,15 6,95 

33,30 31,30 29,55 28,40 27,50 
17,90 16,75 15,95 15,35 14,85 

6,05 5.75 5.55 5,40 
3,60 3,40 3,25 3,15 3,05 

21,10 19,70 18,75 18,00 17,40 

6,65 
8,05 

9,05 

6,40 
7,75 
8,70 

6,20 

7' 50 
8,45 

29,15 27,25 25,90 24,90 24,10 
31,85 29,75 28,30 27,20 26,30 

16,95 16,30 15,80 

9,00 8,40 8,00 7,70 7,45 
14,30 13,75 13,30 

12,65 11,85 11,30 10,85 10,50 
6,70 6,45 6,25 
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Rahdi- M a k s u 1 u o k a t 
tusyk-
aikki:> I II III IV v 

Kotiinkuljetusmaksu mk/yksikkB 

c. Lavataakkoina k~sitelt~v~ 
tavara 

l. Lavataakat, jotka voidaan 
purkamattomina j~ttt:i.~ vastaan-
ottajalle 
- v~hint. 600 kg/m3 t 16,40 15,35 14,60 14,05 13,60 
- a1le 600 kg/m3 m3 8,65 8,35 8,10 

D. Truki11a tai nosturil1a 

purettavat muut kuin lava-
taakat 

l. Konee11inen 

- v~hint. 600 kg/m3 t 18,75 17,50 16,65 16,00 15,50 
- a1le 600 kg/m3 m3 10 , 00 9,60 9,30 
2. K~sin 

- v~hint . 600 kg/m3 t 24,00 22,40 21 , 30 20,45 19,80 
- al1e 600 kg/m3 m3 12,75 12,25 11,85 

E. K~sinpure ttavat muut kuin 
tavararyhmt:i.sst:i. A mainitut 
tavarat 

l. Koneel1inen 

- vt:i.hint. 600 kg/m3 t 20,80 19,45 18,50 17,80 17,25 
- a1le 600 kg/m3 m3 11,00 10,60 10 . 25 
2. Kt:i.sin 

- v~hint. 600 kglm3 t 25,60 23,90 22,75 21,85 21,15 
- a1le 600 kg/m3 m3 13,55 13,05 12,65 

Kotiinkuljetustariffi yli 10 km kotiinkuljetusmatkoilla 

Jos kotiinku1jetusmatka on yli 10 km, m~t:i.r~t~~n kotiinkuljetusmaksu 

yhdistettya perus- ja 1isamaksuhinnoittelua soveltaen siten, ett~ 

perusmaksu 1asketaan aina tavaran maaran ja yksikk5hintataulukossa 

mainittujen hintojen mukaan ja 1isamaksu kuljetukseen k~ytett~v~n 
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autoka1uston 1aadun. ku1jetusmaksun ja autokuormien 1ukum~~r~n 

perustee11a seuraavasti: 

Autokalusto 

Kaikki kuorma-autot 

- i1man per~vaunua 

- peravaunu11isena 

ajoneuvoyhdiste1man~ 

Lisamaksu ku1jetusmatkasta 

jokaista autokuormaa kohden 

mk/5 km 

15,00 

22,20 

Lisamaksua m~~rattaessa ku1jetusmatka11a tarkoitetaan 1yhint~. yhdys

liikenneaseman ja vastaanottajan va1ista yhdensuuntaista maantie

v~limatkaa vahennettyna 10 ki1ometri11a. Lis~maksu lasketaan n~in 

saadulta kuljetusmatka1ta jokaista a1kavaa 5 ki1ometria ja auto

kuormaa kohden. 

Tal15in autokuorma1la tarkoitetaan yhta kantavuus- tai tilavuus

kapasiteetin mukaan jaettua osaa vaunukuormasta siten. etta viimei

nenkin mahdo11isesti vajaaksi jaav~ osa katsotaan yhdeksi autokuor

maksi . 

Vaunukuorman jakaminen autokuormiksi suoritetaan kantavuuskapasi

teetin mukaan, kun kotiinkuljetusmaksun perushinta m~~rat~~n tavaran 

painon perusteel1a, ja tilavuuskapasiteetin mukaan. kun perusmaksu 

lasketaan kuutiometrihinnan perusteella . 

Avolavaisten kuorma-autojen kapasiteetin katsotaan olevan 

a) i1man peravaunua v~hintaan 6 t tai 12 m3 muu1loin paitsi mineraa-

1ivi11aa yli 100 kg/m3 kuljetettaessa v~hintaan 15 m3 ja mineraa-

1ivi11aa a1le 100 kg/m 3 kuljetettaessa v~intaan 20 m3 sek~ 

b) peravaunul1isena yhdistelm~na vahinta~n 15 t tai 30 m3 muu1loin 

paitsi mineraa1ivil1aa y1i 100 kg/m3 kuljetettaessa vahinta~n 
40 m3 ja mineraalivi11aa alle 100 kg/m3 kuljetettaessa v~hint~~n 
50m3 . 

Kuljetettaessa sellaista kuorma1avoilla, h~kkilavoi1la tai niihin 

verrattavina pakkausyksikk6in~ k~sitelt~v~a tavaraa, jota ei voida 
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kuormata yksikkoin~ paallekkain, lasketaan autokuormaluku sen mukaan, 

kuinka menta kuormalavaa, h~kkilavaa tai pakkausyksikkoa auton 
lavalle pinta-alan mukaan voidaan sijoittaa. 

Kun kotiinkuljetusmaksu on ma~rattava yhdistettya perus- ja lisa

mak~uhinnoittelua soveltaen, on lahetysaseman aina etukateen sovit
tava puhelimitse kotiinkuljetuksen hoitavan yhdysliikenteenharjoit

tajan kanssa siita, minkalaisella autokalustolla ja kuinka moneen 

autokuormaan jaettuna kotiinkuljetus hoidetaan ja mika on lisamaksun 

laskentaperusteena eleva kuljetusmatka. 

Jos lahettajalle on eri sopimuksella varattu oikeus osoittaa samassa 

vaunussa samalle liikennepaikalle yhta useammalle vastaanottajalle 

tai samalle vastaanottajalle yhta useampaan kotiinkuljetusosoittee

seen vaunukuormalahetyksia, lasketaan kotiinkuljetusmaksu lahetys

kohtaisesti kuitenkin niin, etta maksu maarataan kultakin lahetyk

selta vahintaan 5 tonnin tai 20 m3 :n kuormakoon mukaan . 

Soveltamisrajoitukset 

Vaunukuormien kotiinkuljetustariffia ei saa soveltaa vaunukuorma
lahetyksiin, jotka kasittavatmuuttotavaraa, lammitys-, jaahdytys-

ja pakastevaunuissa kuljetettavaa tavaraa, yli 7 metri~ pitkaa 

tavaraa tai kokonsa ja yksikkopainonsa suhteen autoliikenteessa 

erikoiskuljetukseksi katsottavaa tavaraa. (Lko 2?S ~4/66/77, 20.5.77) 
VT 21/77 
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NESTEKAASUS~ILIOIDEN LASKENTA 

Valtionrautateiden hallussa olevien nestekaasupullojen 1nvento1nt1 
suoritetaan koko maassa 31.5.1977. Laskentaohjeet ja -lomakkeet 
on lahetetty p11re1h1n ja vastuualueille. 

Mikali jokin nestekaasua kayttava tyop i ste viela on jaanyt lasken
talomakkeiden jakelun ulkopuolelle, pyydetaan asiasta ens1 tilassa 
ilmoittamaan rautatiehallituksen hankintatoimistoon puh. 

911-2631/Alava. 

(HTO 197/52/77, 5.5.77) VT 21/77 

AVOIMIA VIRKOJA JA TOIMIA 

Rataesimiehen toimi , toistaiseksi Joensuun ratapiirissa (opastintyot, 
Joensuu ). Rataosaston johtajal1e osoitetut hakemukset on toimitettava 
Joensuun ratapiirin paallikolle viimeistaan 22 . 06 .1 977 . 

NIMITYKSIA JA MAARAYKSIA 

H a 1 1 i n t o - o s a s t o : kirjanpitajan (V 18) virkaan yp. 

2 1. kirjuri Mai1a Terttu Tuulikki Soini, ylimaaraiseen vanhemman 
toimistorakennusmestarin (V 22 ) toimeen y1im. vanhemp i tyontutkija 
(V 21) Jaakko Parvia inen. 

T a 1 o u s o s a s t o : y1ikamreerin virkaan ( B 1) konttoripaa1-
1ikko Sirkka Jamsa. 

R a t a o s a s t o : vanhemman toimistorakennusmestarin ( V22) virkaan 
(rautatiehallituksen ratatoimisto ) vanhempi toimistorakennusmestar i 
(V2 1 ) Aulis Ilmari Alanko. 
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Ajankobtallta 

JwWiikenne aiheuttu jatlruvon vuron ratapihalla ja radalla liikkuville ja 
oielli ty&kenteleville tyontelcijoille. T"amin vuron vihentimiJdtsi i• tyotutvalli
IUuden tehostamiseksi tarvitaan k.alklcicn llikenteen parissa toim.ivien jatkuvu 
yhteistoimmtaa. Erilalset tyiiolosuhteet talvella i• kesiilli, saan vaikutukset niky
vyyteen seki liikenteen nopew ja tiheys ovat wkeimmiit tyoturvsllisuutta uhJ<u. 
nt tekijiit. 

Veturinkuljettaja, niie i• tult: nihdyksil Kilyti vihellinti nikyvyyden heike
teuil 

Resiinamies, ratatyontekiji, kiyti virillisii liiveji tai vaiti tadalla tai .... 
piha1la liikkueuui. Ennen ksikkea katao ja kuuntele, ole vlll'OVainml 
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Mieluulftlftin 
happea · 

kuinsavua. 

Helsinki 1977. Valtion painatuskeskus 
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KIRJATUN MATKA- JA KIITOTAVARAN LAHETTAMINEN 

22 . 5 . 1977 voimaan tulevassa aikataulussa tapahtuu muutoksia kauko
junien vaunustoissa . Taman johdosta annetaan matka- ja kiitotavaran 
lahettamisesta seuraavat selventavat ohjeet: 

A Kirjattu matkatavara 

K a u k o j u n a t 

1. Kirjattua matkatavaraa koskevat maaraykset ovat Rautatiekulje

tusasetuksen 3:ssa luvussa. 
Siina mainittuja esineita voidaan ottaa kuljetettavaksi kirjattu

na matkatavarana ilman rajoituksia niissa kaukojunissa, joissa on 
erillinen matkatavara- ja konduktoorivaunu (Fo) tai matkatavara- ja 

kond uktooriosastolla varustettu paivavaunu (EFit ja EFi) . 

TIH l ainen vaunu on 

Juna 

1/2 

5/6 

20 
11/12 

13/14 
13/802/807/14 
41/42 

43/44 

45 

32 
51/52 
51 /95/96/52 
61/62 

63/64 

65/66 
67/68 

71/72 

73174 

75176 

seuraavissa kaukojunissa : 

Rataosa Vaunu 

Hki - Jns - Hki EFit 

Hki-Jns-Hki EFi 

Kv-Hki EFi 
Hki - Imr- Hki EFi 

Hki - J ns - Hki Fo 

Hki - Sl- Hki EFi 

Hki - Kok- Hki Fo 

Tpe- Sk- Hki EFi 

Hki - Sk EFi 
Vs ~Hki EFi 
Hki - 01- Hki Fo 
Hki - Pm- Hki EFi 
Hki- Roi - Hki Fo 

Hki - Kja- Hki Fo 

Hki - Roi- Hki EFi 

Hki - Roi- Hki EFit 

Hki - Kon- 01- Kon-
Hki Fo 
Hki - Kuo- Hki Fo 

Hki- Kon- 01- Kon-
Hki EFit 

Huom. 

pe/su , sv 

pe/su , sv 

pe 

su , sv 

pe , su , sv 
(ei matkatav. yhteyt 
ta Vaasaan 67 Sk/567; 

74 SU, SV 

Kon- Hki EFi 



Juna 

79/80 
81 
97/98 

103/104 
107/102 
109/110 
125/126 

127/128 

134 
136 

145/146 

151/152 
155/47 
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Rataosa 

Hki-Ilm-Hki 
Hki-Kon 
Tpe-Prn-Hki 
Tus-Jns-Tku 
Tku-Tpe-Tku 
Tku-Tpe-Tus 
Hki-Tku-Hki 

Hki-Tku/Tus-Hki 
Tku-Hki 
Tus-Hki 
Hki-Pri-Hki 
Hki-Tpe-Hki 
Hki-Pko-Sk 

Vaunu 

EFi 
EFi 
EFi 
EFit 
EFi 
EFit 
EFit 

EFit 
EFi 
EFit 
EFit 
EFit 
EFi 

2. K i r j a t t u a rn a t k a t a v a r a a 

Huorn. 

pe/su, sv 
pe 
pe/su, sv 

pe-su, sv 

su, sv 
pe-rna 

pe 

v a i n 

21a 

r a j o i t e t u s t i (1astenvaunuja, -rattaita, inva1idien 
pyor~tuo1eja seka seppe1eit~) voidaan ottaa ku1jetettavaksi niiss~ 
junissa, joissa on vain piene11~ rnatkatavaraosasto11a varustettu 
Drn 8- tai Drn 9-vaunusto. 

T~11ainen vaunusto on seuraavissa kaukojunissa: 

15/16 

33/34 

93 
94/34 

46 

98 
101/106 

108/105 

121/122 

125/126 

130 

131/132 

135 
141/142 

Hki-S1-Hki 
Hki-Vs-Hki 
Hki-Jy 
Jy-Hki 

Sk-Hki 
Tpe-Hki 
N1s-Jy-N1s 

Tpe-N1s/Tku-Tpe 

Hki-Tus-Tku-Hki 
Hki-Tku-Hki 
Tku-Hki 

Hki-Tus-Hki 

Hki-Tus 
Hki-Pri-Hki 

su, sv EFi Prn:1ta 

1a-to 
rna-to 

P132 pe,la,su, 
sv EFit 

rna vain CEift 
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Juna Rataosa Vaunu 

157 Hki-Tpe 

158 Tpe- Hki 

159 Hki-Tpe 

160 Tpe- Hki 
162 Tpe- Hki 

3. K i r j a t u n m a t k a t a v a r a n 

Huom. 

su-pe 

arkisin 

pe CEift 

su 

v a s t a a n -

o t t a m i n e n k u l j e t e t t a v a k s i k i e 1 1 e -

t a a n k o k o n a a n niissa junissa , joissa on konduktoori 

osastol1a varustettu CEift- tai Eift - vaunu . Naissa vaunuissa ei 

ole 1ainkaan matkatavaraosastoa - ainoastaan pieni avonainen 

hyl1y kasimatkatavaraa varten konduktooriosastoa vastapaata. 

Tallainen vaunu on seuraavissa 

Juna Rataosa 

3/4 Hki - Jns - Hki 
7/8 Hki-Jns - Hki 

22 Kv-Hki 
25/26 Hki - Kv- Hki 

53/54 Hki - 01- Hk i 

57 I 58 Hki - 01- Hki 

'77/78 Hki - Kuo - Hki 
83/84 Hki - Kon- Hki 

121/122 Hki - Tus/Tku- Hki 
123/124 Hki - Tku- Hki 

129 Hki - Tus 

136 Tus - Hki 
143/144 Hki - Pri - Hki 

155/156 Hki - Tpe- Hki 

160 Tpe- Hki 
653/654 01- Roi - 01 

P a i k a l 1 i s j u n a t 

kaukojunissa: 

Vaunu 

Eift 

Eift 

Eift 

Eift 

Eift 

Eift 
Eift 

Eift 

Eift 

CEift 

CEift 

CE ift 

Eift 

Ei ft 

CEift 

Eht 

Huom . 

SU , SV 

l a - to/ma-1a 

pe 

pe , s u, s v EFit 

t i- to 

ti- pe Dm 

155 pe EFi 

pe 

Paika11isjunien osalta matkatavaran 1ahettami nen on r a j o i te tt ua . 
vain sahkomoottorijunissa , j oissa on pieni matkatavar aosasto ta i 
osasto puuttuu kokonaan . 
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Y l e i s t ~ 

N~it~ ohjeita noudatetaan toistaiseksi 24.9.77 saakka ja 25.9 . 77 

alkaen annetaan uudet ohjeet. 

Erikoisesti on kiinnitett~v~ huomiota siihen, ett~ jokaiselle 

l~ett~j~1le annetaan oikeat tiedot h~nen matkatavaral~hetyksens~ 

kulusta aina m~~r~asemalle saakka huomioiden ede11~ luetel1ut 

rajoitukset. 

A s i a k k a i 1 1 e o n m a h d o 1 1 i s i m rn a n 

t e h o k k a a s t i t i e d o t e t t a v a m a t k a t a v a -

r a n e t u k ~ t e e n 1 ~ h e t t ~ m i s e n m e r k i -

t y s t ~ -

B Kiitotavara 

Kiitotavara ku1jetetaan p~~osa1taan kiitotavarajunien ohjevaunuis -

sa. 

Pika- ja henki1ojunissa , myos kiskoautojunissa saadaan kiitotava

raa ku1jettaa rajoitetusti. Lis~ksi on otettava huomioon , e t t e i 

p i k a - e i k ~ h e n k i 1 o j u n i a s a a m y o h ~ s -

t y t t ~ ~ k i i t o t a v a r a n k ~ s i t t e 1 y n t a -

k i a k u o r rn a u s - s i i r t o k u o r m a u s - j a 

p u r k a m i s a s e m i 1 l a ja ett~ n~iden junien konduktoori 

ja matkatavaravaunuissa on ensisijaisesti varattava ti1aa matka

tavara1le. 

EP- junissa , Om 8- ja Om 9- vaunusto11a sek~ CEift- tai Eift-vau

nu11a varustetuissa pikajunissa ei ku1jeteta mink~~n1aista kiitota

varaa . Kiitotavaran ku1jetus on kie11etty myos seuraavissa pikaju

nissa: 1/2, 67/68, 75/76 v~1i11~ Hki-Kon-Hki, 145/146, 151/152 . 

Juniin, joissa kiitotavaran ku1jetus on kie1letty, myontaa Poikkeus -

1uvan 1iikennetoimisto . 

M u i s s a p i k a j u n i s s a s a a d a a n v i e 1 a 

t 0 i s t a i s e k s i k u 1 j e t t a a j u n i a m y 0 -
h ~ s t y t t a m a t t a p i e n i a k i i r e e 1 1 i s i ~ 

k i i t 0 t a v a r a 1 a h e t y k s i a s e u r a a v a s t i: 
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Kiitotavaran kuljetusohjeet pikajunittain: 

Llihto 
ase-

Junan malta 

n:o klo Vaunu Mist~ Minne Huomautuksia 

13 ~2 . 10 Fo Hki-Jns Hki-Imr Jts, Rj ~-Kit 

Jns jk emk ja kp 

EFi Hki-Sl Hki-Imr Par-Sl j. 13 Par/802 

14 22.20 Fo Jns - Hki Jns-Kv Jns-Kv jk 

EFi Sl- Hki Sl-Par Sl- Par jk 

41 15 . 10 Fo Hki-Hpk-Kok Hki-Hpk Hl-Ko)< emk ja kp 

42 5-45 Fo Kok-Hpk-Hki Kok-Hl Hpk-Hki 

51 22.35 Fo Hki-Hpk-01 Hki-Tpe M~n, Vlp- Sk emk ja kp 

Hpk-Yv Ph-01 emk ja kp 

Fo Hki-Hpk-Jy Hki-Tpe Jy-Pp, Kio-

Hpk-Vn j . 51 Hpk/95 

EFi Hki-Hpk- Pm HKi- Hpk Vko- Nri j. 51 Hpk/95 

52 18 . 20 Fo 01-Hpk-Hki 01 Rki - Ko)< Hpk 

itp (ei Hki 

Tpe) 

Yv-Hpk Hpk jk emk ja kp 

Fo Jy-Hpk-Hki Jy-T1 Tl : n etp j. 96 Hpk/52 

EFi Pm- Hpk-Hki Pm-Jy Hpk:n lp , 

T1 : n etp 

61 22 . 00 Fo Hki-Roi Hki-Kem Kem- Roi emk ja kp 

62 18 . 10 Fo Roi-Hki Roi-01 01 jk 

01 Kok- Sk , Vs 

63 19.00 Fo Hki- Pko-Kj~ Hki, Ri Mis-Kj~-K1s, emk ja kp 

H1, T1, Kri jk 

Tpe, Sk , 

Kok, 01 

64 18 . 25 Fo Kj ~-Pko-Hki Kj ~,Roi , 01 jk 

Kern 

71 20.20 Fo Hki-01 Hki- 01 Kon jk 

72 19.10 Fo 01-Hki Kon-I1m Ilm , Kuo jk 

73 23.00 Fo Hki-Kuo Hki-Mi Lh-Kuo 

74 21.45 Fo Kuo- Hki Kuo- Kv Pm jk 

103 8 . 50 EFit Tus-Jns Tku- Pm Hpk itp emk ja kp 

104 8.25 EFit Jns - Tku Jns - Tl Ur- Tku jk emk ja kp 

; 
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Lahto 

ase-

Junan malta 

n:o klo Vaunu Mist& Minne Huomautuksia 

107 19.15 EFi Tku-Tpe Tku Tku-Tpe 

102 12.40 Fo Tpe-Tku Tpe-Tl Tl-Tku jk 

109 21.15 EFit Tku-Tpe Tku Tpe 

llO 6. 40 EFit Tpe-Tus Tpe,Tl Tl-Tku jk emk ja kp 

126 l7 .25 EFit Tku-Hki Kr Hki jk emk ja kp 

127 16.00 EFit Hki-Tku Hki,Kr, Kr, Hnk, emk ja kp 

Po, Slo Slo, Tku jk 

128 8.30 EFit Tus-Hki Tku,Slo Kr jk emk ja kp 

y l e i s t a 

L i i k e n n e p i i r i e n k a p p a l e t a v a r a l i i -

k e n t e e n v a l v o j i e n t u l e e a l u e e l l a a n 

v a l v o a k i i t o t a v a r a n K u o r m a u s - j a 

k u l j e t u s o h j e i d e n n o u d a t t a m i s t a. 

(N:o Lko 22658/61/77, 12.5 . 77) VT 21a/77 
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KAPPALETAVARA 
OSOITTAMISOHJEET 

Osoittamisohjeet muuttuvat 1.10.-76 alkaen siten, 
etta kuljetuskirjaan ja osoitelappuun on aina 
merkittava maaraasemaksi vastaanottajan 
osoitepaikka (kappal etavarali i kennepai kka) 
- olkoon se rata- tai maantieverkolla. 
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Merkitse terminaalipiirin numero 
vihrealla varilla osoiteiapun 

Helsinki 1977. Valtion painatuskeskus 

"Kappaletavara
liikennepaikat" 
-kirjasesta saatava 
terminaalipiirin 
numero on 
rnerkittava 
kuljetuskirjan 
"kuljetusohjeet" 
-kenttaan seka 
kolliin tai 
lavataakkaan . 
Merkinta on 
tehtava kolliin 
osoitelapun viereen 
ja lavataakkaan 
pitkalle sivulle tai 
lavataakan paalle 
vihrealla varilla. 
Postinurneron 
rnerkitsemi neri 
auttaaja 
ja nopeuttaa 
jakelua. 

VALTIONRAUTATIET 
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HAKKEEN RAHDITTAMINEN 

Kehitysalue~yohykkeistJ seka lisatukialueista ja tukialueista 

5 paivana toukokuuta 1977 annetun valtioneuvoston paatcksen 

(N:o 374) johdosta muutetaan valtionrautateiden Tavaranluokitus

taulukossa (sivu ~4) nimikkeen "Puunjatteet" kohdalla eleva m! H

rittely kehity s aluerajasta (alaviite 1) rataverkolla seuraava ks i: 

1) 
Kehitysalueella sijaitsevat ne liikennepaikat, 

jotka ovat linjan Noormarkku, Yl6jarvi, lyly, 

Joutjarvi, Voikoski, Simpele pohjoispuolella tai 

Driveden itapuolella (mainittuja paikkoja lukuun 

ottamatta) olevilla rataosilla. 

(Tft n:o To 1465/241/77 , 27.5.77.) VT 22/77. 

TILITYSPAIKAN LAKKAUTTAMINEN 

Joensuun kirjauskeskukseen kuuluva Heinaveden tilityspaikka on 
lakkautettu ja poistetaan Tilityss&&nn5n tilityspaikkaluettelosta. 

(N:o tlt 374/230/77, 23.5.1977) VT 22/77 

ASEMASELEKTORIPUHELIMET KEMI - ROVANIEMI 

18.5.1977 lukien on Kem-Roi valin liikennepaikat liitetty suorina 

yhteyksina Kemin ja Rovaniemen keskuksiin: 

Kemin keskukseen (965) 
Laurila n:o 226 
Tervola n:o 225 

Rovaniemen keskukseen (967) 
Koivu n:o 234 
Muurola n:o 235 

Em. paivasta lukien poistetaan kaytosta ko. valin asemaselektori
yhteydet. 

VR:n puhelinluettelon ao. kohta pyydetaan korjaamaan edella olevan 
mukaiseksi. (N:o Lko 31618/434/77, 24.5.1977) VT 22/77 
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LIIKENNEPAIKKOJEN VALIMATKAT -JULKAISU 

1.6.1977 1ukien poistetaan Kupittaan 1iikennepaikan kohdalta 
sarakkeesta 6 merkinta "Turun terminaa1in vastaanottopaikkana 
1ahtevaa rahtikappa1etavaraa varten". 

1.6.1977 1ukien lisataa n Liikennepai.kkojen valimatkat -julkaisuun 
liitteeseen V seuraavat merkinnat: 

2 3 4 5 

22 

Kupittac.. 126 15 Tku Vain 1ahtevaa rahti
kappa1etavaraa varten. 

Turun satama 135 15 Tku 1 

(N:o Lko 31343/67/77, 26.5.1977) VT 22/77 

Vain 1ahtevaa rahti
kappa1etavaraa varten. 

Heinaveden 1Hkennepaikan muuttuessa 1. 4. 1977 1 ukien tili tykse1 taan 
epaitsena iseksi, on sarakkeen 4 merkinnat muuttuneet seuraaviksi: 

4 

Heinavesi Vihtari 22. 

Vnj 58. Hko 61. 

(N:o Lko 31093/67/77, 23.5.1977) VT 22/77 

KAPPALETAVARALIIKENNEPAIKAT-KIRJANEN (VR 3726) 

Kappa1etavara1iikennepaikat-kirjasen s ivu1ta 50 a1kavasta Oy 
Matkahuo1to Ab:n ja va1tionrautateiden yhdys1iikenteen toimipaikka-
1uette1osta poistetaan toimipaikat M u 1 t i a ja N i i n i s a 1 o 
merkintoineen. (N:o Lko 22712/67/77) VT 22/77 
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AIKATAULUN 144 LISAYS 

Lisays n:o 1 aikatauluun 144 on ilmestynyt ja jaettu kaikille aika
taulukirjan tilanneille. (N:o Lko 22451/63/77, 26.5.1977) VT 22/77 

AVOIMIA VIRKOJA JA TOIMIA 

Koneinsinoorin virka (V 26). Rautatiehallitukselle osoitetut kir
jalliset hakemukset on toimitettava rautatiehallituksen kirjaajal
le viimeistaan kesakuun 29. paivana 1977 ennen kello 12 (postitse 

ennen virka-ajan paattymista). 

Edella mainittuun virkaan nimitetty sijoitetaan toistaiseksi rauta

tiehallituksen liikenneosastolle. 

Liikennetarkastajan virka (V 26), liikennetarkastajan virka (V 24), 
liikennetarkastajan virka (V 22), osastosihteerin virka (V22) ja 
asemapaallikon virka (V 18). Rautatiehallituksen paajohtajalle 
osoitetut kirjalliset hakemukset on toimitettava rautatiehallituk
sen kirjaajalle viimeistaan kesakuun 29. paivana 1977 ennen kello 
12 (postitse ennen virka-ajan paattymista). 

Edella mainittuihin liikennetarkast~jan virkoihin ja osastosihtee
rin virkaan nimitetyt sijoitetaan toistaiseksi rautatiehallituksen 
liikenneosastolle seka asemapaallikon virkaan (V18) nimitetty 
Iisalmen (1 Skv) liikennealueelle. 

Yliteknikon virka (V21), apulaisasemapaallikon virka (V20), ensi 
luokan asemamestarin virka, alemman palkkaluokan toisen luokan 
kirjurin virka, alemman palkkaluokan asemamestarin virka (V13), 
kolme jarjestelymestarin virkaa, kaksitoista veturinkuljettajan 
virkaa, viisi konduktoorin virkaa ja kuormausmestarin virka. 

Rautatiehallituksen liikenneosaston paallikolle osoitetut kirjalli
set hakemukset on toimitettava rautatiehallituksen kirjaajalle 
viimeistaan kesakuun 29. paivana 1977 ennen kello 12 (postitse 
ennen virka-ajan paattymista). 

Edella mainittuihin virkoihin nimitetyt sijoitetaan toistaiseksi 
seuraavasti: 

yliteknikko (V21): Oulun (1) varikolle, 

apulaisasemapaallikko (V20): Tampereen (1 Vma) liikennealueelle, 
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1. 1uokan asemamestari: Seinajoen (1 Yhm) 1iikennea1uee11e, 
ap. 2. 1uokan kirjuri: rautatiehal1ituksen 1iikenneosasto11e (1), 
ap. asemamestari (V13): Rovaniemen (1' Roi) 1iikennea1uee11e, 
jarjeste1ymestarit: Vaasan (1 Vs) ja Ou1un (2 01) 1iikennea1ueille, 
veturinkuljettajat Lahden (5), Seinajoen (2) ja Oulun (4) varikoille 

seka Kemijarven (1 Kja) liikennealuee1le, 
konduktoorit: Seinajoen (1 Sk), Kokkolan (2 Kok), Oulun (1 01) ja 

Rovaniemen (1 Roi) liikennealueille ja 
kuormausmestari: Kokko1an (1 Kok) liikennealueelle. 

Y1iasentajan toimi, kolme vaununtarkastajan tointa, kuusi junamiehen 
tointa, kaksi vaihdemiehen tointa, seitsemantoiata veturinlammitta
jan tointa, kaksikymmentakolme asemamiehen tointa, kaksi ta1limiehen 
tointa, apu1aiskans1istin toimi, kaksi konttoriapu1aisen tointa ja 
kaksi ylimaaraista jarjeste1ymestarin tointa. Rautatiehallituksen 
liikenneosaston paa11iko11e osoitetut kirjal1iset hakemukset on 
toimitettava asianomaisen liikennepiirin paalliko1le viimeistaan 
29.6.1977. 

Edella mainittuihin toimiin nimitetyt ja ylimaaraisiin toimiin 

otetut sijoitetaan toistaiseksi seuraavaati: 

yliasentaja: Seinajoen varikol1e (1), 
Vaununtarkastajat: Seinajo.el" (1) ja Oulun (2) varikoille, 
junamiehet: Seinajoen (1 Krk, 1 Alv, 1 Hm), Vaasan (1 Vs), Kokkolan 

(1 Kok) ja Kemijarven (1 Kja) 1iikennealueille, 
vaihdmmiehet: Ou1un (2 01) liikennealueel1e, 
veturinlammittajat: Seinajoen (10), Vaasan (1), Kokkolan (1) ja 

Oulun (5) varikoi1le, 
asemamiehet: Seinajoen (4 Sk), Pietarsaaren (2 Pts), Kokko1an (1 Kok, 
2 Rpa, 2 Ela), Ylivieskan (1 Svi, 2 Kgs, 2 Kua), Oulun (2 01, 1 Lka, 
1 Hvn, 1 Rki), Raahen (1 Rhe) ja Kemijarven (1 Kurs) liikennealueille, 

ta1limieh~t: Oulun (1) ja Kemin (1) varikoille, 
apulaiskanslisti: Tornion (1 Tor) liikennealuee1le, 
konttoriapulaiset: Seinajoen 1iikennepiiriin (1) ja Vaasan (1 Vs) 

liikennealueelle seka 
ylimaaraiset jarjestelymestarit: Seinajoen (2 Sk) liikennealueelle. 
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Rakennusmestarin (V19) virka, toistaiseksi Seinajoen ratapiirissa 

Seinajoen vastuualueella (Seinajoki). Rataosaston johtajalle osoi 

tetut hakemukset on toimitettava rautatiehallituksen kirjaajalle 

viimeistaan 29 . 06.1977 ennen kello 12 (postitse ennen virka-ajan 

paattymista) . 

KONDUKT~~RIKURSSIT VUONNA 1978 

Rautatieopistossa kevat - ja syyskaudella 1978 jarjestettaville 

konduktoorikursseille pyrkivien tulee jattaa tata koskeva yleisen 

toimiston paallikolle osoitettu hakemuks e nsa lahimmal1e esimiehel-

1een viimeistaan 1.9.1977. (Hakemusten vastaanotto aloitetaan valit 

tomastij 

Vahvistetun koulutusohj e lman mukaan voivat po . kurssei1le pyrkia 

henkilot, jotka ovat suorittaneet alemman pa tevyystutkinnon (= lii

kenneperustutkinnon) 10.9 . 1973 tai aikaisemmin, ja joil1e kertyy 

10.9.77 mennessa em . tutkinnon jalkeista pa1velusta vahintain ne1ja 

vuotta. Tahan aikaan tulee sisaltya ratapihatoimintaa junamiehen tai 

siihen verrattavissa tehtavissa vahintain kuusi kuukautta . Mahdolli 

sesti vajaa ratapihatoiminnan aika voidaan kuitenkin taydentaa kurs 

sin alkamiseen mennessa . 

Hakuedel1ytykset tayttavat hakijat kutsutaan 10 . 9 . 1977 myohemmin 

tarkemmin ilmoitettavi l1a paikkakunni l la jarjestettavaan konduktoori 

kursseille pyrkivien kelpoisuuskokeeseen , joka sisa1taa laskennon ja 

aidinkielen (ruotsinkie1isten osalta myos suomenkielen) tehtavia . 

Lisaksi hakijoi1le jarjestetaan syys - 1okakuun 1977 aikana sove1tuvuus 

kokeet myohemmin ilmoitettavan ryhmajaon mukaan eri paikkakunnilla . 

Myos se1laisten henkiloiden , jotka aikaisemmin ovat hakeneet konduk

toorikursseille, mutta eivat ole tulleet va1ituiksi (nimetyiksi tie

dossa oleville kursseille) tulee vuonna 1978 konduktoorikurssei lle 

edel1een pyrkiessaan jattaa uusi hakemus . 

Jos tal1ainen henkilo on osallistunut 16 . 10 . 1976 tai sen jalkeen jar

jestettyyn kelpoisuus - ja soveltuvuuskokeeseen, hanen ei tarvitse 
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osallistua kokeisiin uudelleen. Kelpoisuuskokeen h~n voi kuitenkin 
halutessaan uusia. T~st~ tulee mainita hakemuksessa erikseen. 
Soveltuvuuskokeen uusimista pidet~~n suotavana aikaisintaan kolmen 
v~livuoden j~lkeen, ellei kokeen uusimiselle ilmene jotain erityist~ 
syyt~ . 

Yleinen toimisto antaa liikennepiireille erikseen ohjeet hakemusten 
k~sittelyaikataulusta. Muuten k~sittelyj~rjestyksess~ noudatetaan 

soveltuvin osin lko:n kirjeess~ 1854/151/76 , 13 . 9.76 annettuja 

ohjeita. (N:o Lko 194/151/77, 18.S.l977), VT 22/77 . 

NIMITYKSIA JA MAARAYKSIA 

L i i k e n n e o s a s t o : yliteknikon virkaan (V21) (Helsingin 

liikennepiiri) veturinl~mitt~j~ Reijo Matti Kuokkanen, apulaisasema
p~allikon virkoihin (V20) (Tikkurila) 1. lk kirjuri Uuno Armas Rinne , 
(Hyvinka~) yp . 2 . lk kirjuri Unto Erik Aittola , 1. lk kirjurin virkaan 
(Lahti) ap . asemamestari (Vl3) Reijo Kalevi Simola, ap. 2. lk kirju
rin virkoihin (Helsingin liikennepiiri) ylim . 3. lk kirjuri (VlO) 
Erkki Einari Reiman , (Helsinki) ylim. 3. lk kirjurit (VlO) Rainer 
Ensio Karvonen ja Eino Johannes Hert~eli sek~ apulaiskanslisti Elina 
Gerda Kaarina Lajunen, (Karjaa) konttoriapulainen Raili Marita Lean 
der, ap . asemamestarin virkaan (Vl3) (Lohja) ylim. toimistoapulainen 
Terttu Liisa Hoysniemi, konduktoorin virkoihin (Helsinki) kuormaus 

mestar i Otto Ilmari Karjalainen seka jun~miehet Timo Teemu Juutilai 
nen ja Juho Ripatti , kuormausmestarin virkoihin (Helsinki) asemamie 

het Seppo Kalev i Pitkanen, Erkki Kalevi Jalo, Viljo Ensio Smed ja 
Eino Matias Ora , apulaiskanslistin toimiin (Helsinki) ylim . toimisto 

apulaiset Ritva Helena Lehtola, Mervi Marianne Ahonen ja Carola 
Beatrice Magnusson seka konttoriapulainen Arja Anneli Sorvari, (Lahti) 
konttoriapulaiset Oili Ritva Orvokki Karhula ja Anja Irmeli Hakala , 
konttoriapulaisen toimiin (Helsingin liikennepiiri) ylim . toimisto

apulainen Ritva Sinikka Saijonkivi, (Helsinki) ylim . toimistoapulai 
set Ritva Helena Hakkarainen, Tarja Virve Hannele Turtiainen ja Tuula 
Kyllikki Svarvar- Pelli, (Kerava) ylim . 3 . lk kirjuri Riitta Liisa 

Mett~nen , (J~rvenpaa) ylim . toimistoapulainen Viivi Valkama , (Hyvin
ka~) ylim . toimistoapulaine~ Sirpa Riikka Maritta Maisonlahti seka 
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(Lahti) ylim. toimistoapulainen Katri Annikki Lehto, apulaisasema

P~~llikon virkaan (V20) (Kuopio) 1. lk kirjuri Erkki Olavi Hynninen, 

apulaisasemap~~llikon virkaan (Vl9) (Hyrynsalmi) ap. 2. lk kirjuri 

Arrni Anneli Salo, yp. 2. lk kirjurin virkoihin (Siilinj~rvi) ap. asema

mestari (Vl4) Syl~i Kyllikki H~~l~inen, (Kontiom~ki) ylim. 3. lk 

kirjuri (VlO) Eero Johannes Nevalainen, ap. asemamestarin virkaan 

(Vl4) (Kuopio) ap. asemamestari (Vl3) Raino Ossian Johansson, ap. 

asemamestarin virkaan (Vl3) (Pieks~m~ki) ylim. 3. lk kirjuri (VlO) 

Pirkko Tuulikki Heiskanen, j~rjestelymestarin virkoihin (Jyv~skyl~) 

kuormausmestari Ensio Tamminen, (Iisalmi) konduktoori Kauko Ferdinand 

Ruotsalainen, veturinkuljettajan virkoihin (Pieks~m~en varikko) 

veturinl~mmitt~j~t Seppo Oskari Siitonen, Taisto Kari Olavi Sipola, 

Matti Aulis Nevalainen ja Otto Pekka Tarkiainen, (Jyv~skyl~n varikko) 

veturinl~mmitt~j~t Vilho Juhani Hiltunen ja Erkki Johannes Mikkonen, 

(Kuopion varikko) veturinl~mitt~j~t Matti Hyvonen ja Paavo Ilmari 

Nyk~nen, (Iisalmen varikko) veturinl~mmitt~j~t Pentti Jaakko Antero 

Huusko ja Kalevi Aukusti ' Poyhonen, (Kontiom~en varikko) veturinl~

mitt~j~ Antero Erkki Olavi Tauro, konduktoorin virkoihin (Pieks~m~ki) 

junamies Veikko Jalmari Taivalantti ja asemamies Seppo Kalevi Vainikka, 

(Jyv~skyl~) junamiehet Erkki Olavi Tolkki ja Pentti Sysm~l~inen sek~ 

kuormausmestari Veikko Antero Kosonen, (Kuopio) kuormausmestari Teemu 

Gunnar Tuovinen, (Iisalmi) junamiehet Heikki Antero Paananen ja Tuomo 

Alfred Kauhanen, apulaiskanslistin toimeen (Iisalmi) ylim. toimisto

apulainen Eeva Eliina Kajaste, vaununtarkastajan toimeen (Pieks~~en 

varikko) vaununvoitelija Paavo Kalevi Markkanen, veturinl~itt~j~ 

toimiin (Pieks~m~en varikko) tilap. veturinl~mmitt~j~t Markku Juhani 

Loikala, Matti Juhani Rotinen, Heikki Johannes Laamanen, Ahti Ensio 

H~m~l~inen, Kari Tapani Nenonen ja Pekka Eino August V~is~nen, (Jyv~s

kyl~n varikko) tilap. veturinl~mmitt~j~t Matti Juhani Puttonen, Ismo 

Tapani Rajala ja Jouni Taisto Allan_ Vatanen, (Iisalmen varikko) tilap, 

veturinl~mmitt~j~t Veli Onni Albert Lipponen, Matti Heikki Airaksinen, 

Raimo Juhani Hartikainen, Timo Petteri Kiiskinen ja Hannu Pekka Antero 

Kauppinen, junamiehen toimiin (Pieks~m~ki) asemamiehet Esko Olavi 

Sepponen, Aarne Siitonen ja Aimo Albin Maaranen, (Jyv~skyl~) asema

mies Sulo Anselm Jaatinen, (Kuopio) asemamies Paavo Olavi Tikkanen, 

(Iisalmi) asemamiehet Vilbo Johannes Ronkko ja Pentti Antero Kaikkonen, 

(Kajaani} asemamiehet Erkki Kalevi M~kitupa ja Eino Partanen, (Kontio

m~ki) ylim. asemamies Olli Kalevi H~rkonen. 

Helsinki 1977. Valtion painatuskeskus 
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SOTILASLOMALIPPUJEN MYYNTIKOKEILU 

Puolustusministeri6 ja rautatiehallitus avat sopineet sotilastarif

fin mukaisten sotilaslomalippujen koeluonteisesta myynti- ja las 

kutusj~rjestelm~st~ 1.7.1977 lukien· toistaiseksi seuraavaa: 

1. Lounais-Suomen ja Pohjois-Suomen sotilas1~8nl6n alue1lla sijait 

sevat . puolustusvoimien y ksik6t eiv~t anna varusmiehille vapaita 

lomamatkoja varten sotilaslomalippuja (lomakkeet VR 2234 ja 2235], 

vaan varusmiehet lunastavat .n8it8 matkoja varten t8ysihintaiset 

matkaliput luotolla asemien lippukassoista. ~uotto - ja tilitosit

teena k~ytet8an puolastusvoimien ko. yksik6n varmentamaa matkalipun 

tilausta (lomake SA Kulj 1033). 

2. Matkalipun tilausta vastaan annetaan sen esittajalle tilauksessa 

mainitulle matkalle aikui~en meno- tal meno-paluulippu, johon lei

mataan sana "Sotilas". Lipun hinta merkit~8n tilauslomakkeeseen 

laskutusta varten. 

"Sotilas"-leimalla varustetulla lipulla matkustavan varusmiehen tu

lsa ella puettuna sotilaspukuun; muuten katsotaan h~net liputtomaksi 

matkustajaksi. 

Matkalippujen kelpoisuusajat ovat tariffis~8nn6n mukaiset. 

-
3. Puolustusvoimat j8rjestaa matkalipputilausten toimittamisen en-

nakkoon lippukassoille silloin, kun samanaikaisesti lomalle lahti

joit8 on suurehko m88ra. Ennakkotilausjarjestelyista sovitaan pai

kallisesti. 

4. Luottolaskelmat, joiden loppusummasta my6nnet8an 40 %:n alennus, 

laheteta~n Puolustusvoimien Pa~es~kunnan Kuljetusosastolle, jonka 

osoite on PL 919, 00101 Helsinki 10. 

Luottotilin numero on 98012" ja siihen sovelletaan luotosta annettu~ 

ja yleisia m~arayksia. 

s. Edell8 kohdassa 2 mainittuihin, "Sotilas"-leimalla varustettui

hin taysihintaisiin matkalippuihin sovelletaan takai~inmaksujen 
osalta rautatiekuljetusasetuksen ja sen yleise~tojen maarayksia. 
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Seka kayttamattomien etta o5ittain kaytettyjen lippujen takaisin

maksuanomukset jatetaan ao. a5emille edelleen rautatiehallituksen 

tilitoimi5toon toimitettavaksi. Tilitoimisto 5uorittaa takai5inmak-

5ut Paae5ikunnan Kuijetu5osa5ton postisiirtotilille. 

Soti1as-leimalla varu5tetusta tay5ihintaisesta lipu5ta ei 5aa suo

rittaa takai5inmak5ua 1ipun esittaja1le . 

Lounai5-Suomen 5oti1aslaani on Jamijarven, Kauvatsan, Loimaan ja 

Kosken 1iikennepaikkojen ete1a- ja lan5ipuo1e1la o1evalla alueella. 

Pohjois-Suomen 5oti1a5laani on 1injan Sievi, Kumi5eva, Komu, Murto

maki ja Maan5a1ka pohjoi5puplella oleval1a aluie11a. Luetellut 1ii

kennepaikat kuu1uvat ko . 50ti1a5laanin aluee5een . 

Kokei1u a1oitetaan ede11a mainittujen sotila51aanien a1ueella ole

vi55a varuskunni55a, mutta m a t k a 1 i p u n t i 1 a u k 5 i a 

v o i d a a n e 5 i t t a a m u u a 1 1 a k i n m a a 5 5 a 

.matkalipun lunastami5tq varten. 

Soti1as1omaliput (1amakkeet VR 2234 ja VR 2235) jaavat ede1leen 

kayttoon , 5illa e5im. muut soti1a5laanit ja rajavartiolaito5 eivat 

5iirry uuteen jarjeste1maan kokei1unkaan ajak5i. 

Yk5inamaan paakaupunki5eudun vyohyketariffia1ueella kelpaavia 1ip

puja ei myyda ti1auslomakkeil1a. 

Luotol1a myytavat liput 

Uuden jarjeste1man tullessa kayttoon on erittain tarkeata, etta 

asemien toimesta otetaan yhtey5 a5eman vaikutuspiiri55a sijait5e

vaan varu5kuntaao tai puolu5tu5voimien yksikkoon lippujen ennakko

ti1auk5e5ta sopimi5ta varten. Tarkoituk5ena on , etta ruuhkien valt

tami5eksi lipputilauk5et toimitetaan yksikoista asemi1)e hyvissa 

ajoin ennen matkojen alkamista. 
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M a t k a 1 i p u n t i 1 a u s 1 o m a k k e e 1 1 a e i 

my y d a m a t k a 1 i p p u a j u n a s s a. 

Matkalipun tilausta ·vastaan myydaan asemilla sen esittajalle lyhin

ta tieta (va1illa Tampers - Seinajoki pyydettya tietal kelpaava 

taysihintainen 2 luokan meno- tai meno-pa1uulippu, johon leimataan 

ja rast[tetaan sana "Sotilas". Lipun takasivul1e on sitapaitsi lei

mattava sana "Luotto:. 

' Tallainen "Sotilas"-leimalla varustettu taysihintainen lippu oikeut-

taa matkustamaan myos EP-junassa lunastamalla etukateen EP-junan 

~stumapaikkaan oikeuttavan lisamaksun 8 mk. 

Kaytt"amattomista, "Sotilas"- ja "Luotto"-leimalla varustetuista, 

taysihintaisista lipuista e i s u o r i t e t a t a k a i s i n

m a k s u a 1 i p u n h a 1 t i j a 1 1 e. Lippuun tehdaan mer

kinta sen kayttamattomyydesta ja se annetaan takaisin ! Kaikki taysi 

hintaisia sotilaslippuja koskevat takaisinmaksuanomukset tehdaan 

keskitetysti kunkin yksikon toimesta. Yksikko jattaa anomukset 

omalle asemalleen, josta ne toimitetaan edelleen tilitoimiston ko

timaiseen tarkastusjaostoon takaisinmaksun suorittamista varten. 

Puolustusvoimien VR matkalipun tilauslomakkeella (lomake SA Kulj 

1033) ostetut liput veloitetaan yleisia luottomaarayksia soveltaen 

kuuk·ausi ttai n Puo 1 ustusvoimi en Paaes ikun nan Ku lj etusosas to 1 ta, 

osoite Pl 919 00101 Helsinki 10, luottotilin n:o 98012. Luottolas

kelmaan liitetaan keratyt tilauslomakkeet. 

Sopimuksessa mainittu 40 %:n alennus myonnetaari luottolaskelman 

loppusummasta. 
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Seuraavassa malli tilauslomakkeesta 

VR 
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Lomakkeen pohjavari on punainen. 
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Hyvaksyttavan. tilauksen tulee ,ella tilaavan yksikiin leimalla ja an

tajan allekirjoituksella varmistettu, asianomaisilta kohdiltaan tay

tetty ja tarpeeton lipun laji yliviivattu. Tilaus on voimassa yhden 

kuukauden antamispaivasta lukien. Myydyn lipun hinta merkitaan ti

lauslomakkeeseen. 

Varusmiesliput 

On huomattava, etta "Sotilas"-leimalla varustettu puolilippu · (varus
EP.-

mieslippul ei kuitenkaan oikeuta matkustamaan7junassa ilman lisamak-

sua (ko. matkan puolilippu + lisamaksu 8 mk). Varusmieslippuna kir-
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joitettavaan lomakelippuun on •sotilas"-leiman lisaksi rastitettava 

seka ruut~ •sotilas• etta ruutu "lapsi". 

Varusmieslipuista fSotilasleimalla varustetuista puolilipuista) 

suoritetaan mahdollinen takaisinmaksu lipun haltijalle. 

Kaikkien "Sotilas"-leimalla varustetu i lla lipuilla matkustavien on 

aina oltava puettuna sotilaspukuun, muuten heidat katsotaan liput

tomiksi matkustajiksi. Henkilollisyyden totepmiseksi voidaan asian 

omaista vaatia esittamaan .varusmieskorttinsa. 

(Tft n:o To 1214/241/77, 3.6.1977) VT23!77 

TILITYSPAIKAN LAKKAUTTAMINEN 

Tilityssaann6n tilityspaikkaluettelosta poistetaan 1.6.1977 1ukien 
Joensuun kirjauskeskukseen kuu1uva ti1ityspaikka 461 Joensuu, 
asematoimisto. 

Samasta ajankohdasta 1ukien ti1ityspaikan: 460 Joensuu, tavaratoi

misto merkinn~t muutetaan seuraavaksi: 460 Joensuu. 

(N:o t1t 384/230/77, 1.6.1977) VT 23/77 

LIIKENNEPAIKKOJEN V~LIMATKAT -JULKAISU 

Liikennepaikkojen v~1imatkat ju1kaisun 1iitteeseen v "Kappa1e

tavara1iikennepaikat" tehda~ seuraava korjaus sarakkeeseen 4. 

A.htari Hpk 3 (48 km) 

(N:o Lko 22745/67 / 77,31.5.77) VT 23/77 

1.6.1977 1ukien poistetaan julkaisusta Somerharjun 1iikenne
paikkaa koskevat merkinnat. (N:o ·Lko 22322/67/77,1.6.1977) 
VT 23/77 
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VR lAUlOXIRJOITINVBRlXO. 
TAHPEREER UUDEN ~AUKOliRJOITINKESKUKSEN 
IXYTTOONOTTO 

Tampereen liikennepiiriin on asennettu uusi kaukokirjoitinkeskus, 
joka otetaan kAytt~~n lauantaina 18. kesakuuta 1977 k1o 16-20. 

Tampereen uudet t11aajanumerot 

23 

Tampereen keskusalueen t11aajien (11ittymien) numerointi muuttuu 
siten, ettA alanumerot ovat uuden keskuksen kiytt~onoton ja1keen 
ne11numeroisia. Kaukokirjoitintilaaji~n numeroiden eteen tu1ee nu
merot 31. Siten esimerkiksi Sein!joen junatoimiston uusi numero on 
3128. Toise1ta keskusaluee1ta va11ttaessa Tampereen keskusaluee11e 
otetaan edel1een suuntanumerot 93 ensin. Seinajoen junatoimiston 
kirjoitin va1itaan siten toise1ta keskusa1uee1ta, esimerkiksi He1-
singista, numerosarja11a 93 3128. Uudet Tampereen keskusa1ueen 
kaukokirjoitint11aajanumerot ovat 1977-05-25 paivatyssa piirustuk
sessa Stt II 2 352 25 "VR kaukokirjoitinverkko He1singin, Kouvo1an, 
Pieksam~en ja Oulun keskusten kaukokirjoitin1iittymi11e". Tampereen 
keskuksen kaukokirjoitinti1aajia (1iittymia) varten on er1111nen 
luettelo, piirustus Stt II 2 352 40 "VR kaukokirjoitinverkko Tam
pereen keskuksen kaukokirjoitin11ittym111e", paivatty 1977-05-26. 
Sita kayttav!t vain Tampereen keskuksen kaukokirjoitinti1aajat. 
Muut kayttavat aikaisemmin mainittua 1uetteloa. Mo1emmat 1uette1ot 
(kartat) ovat ohessa. Ne tu1evat voimaan 1auantaina 18. kesakuuta 

1977 k1o 20. 

Tampereen keskuksen t11aajat ottavat pa1ka11jsyhteyden uusi11a ne-
1inu~ero1si1la 111ttymanumeroi1la. Muua11e VR:n verkossa valites
saan Tampereen keskuksen ti1aajat kayttavat vastaavia ne1ja4 nume
roa nykyisesta poiketen. He1singin keskuksen t11aajanumeroita ennen 
va11taan 11, Kouvolan 71, Piekaam4en 81 ja Ou1un 61. Esimerkiksi 
naissA keskuksissa o1evat koekoneet valitaan Tampereen keskusa1u
ee1ta numeroi11a 1160 He1singissa, 7160 Kouvo1assa, 8160 Pieksa
mAell~ ja 6160 Oulussa. 

Napp~invalinta 

Tampereen keskusa1ueella valinta toise1le tilaaja1le suoritetaan 
nappAimist~n avu1la uuden keskuksen tu1tua kayttoon. Numerolevya 



23 - 8 -

ei saa silloin en~~ k~ytt~§ Tampereen keskusalueella. NApp~invalin
ta tarkoittaa sitA, ett~ haluttu numero annetaan keskukselle kauko
kirjoittimen numeronApp~imill§. Valittavaa numeroa lukuunottamatta 
yhteyden muodostaminen Tampereen keskusalueelta tapahtuu muutoin 
siten kuin t~h~nkin asti. 

Yhteisanto 

Tampereen uudessa keskuksessa on yhteisantopalvelu. 
Tampereen keskusalueelta ei voi en~§ varata toisen keskuksen yh
teisantolaitetta. Yhteisannosta Tampereen uudessa keskuksessa anne
taan erilliset ohjeet, jotka julkaistaan Virallisissa Tiedotuksissa. 
Muutokset yhteisannossa tulevat voimaan silloin kun Tampereen uusi 
kaukokirjoitinkeskus on otettu k~yttaan. 

Erityisohjeet Tampereen keskuksen kaukokirjoitinliittymille 

Tampereen keskuksen kaukokirjoitinliittymille annetaan erilliset 
ohjeet, joiden jakelun huolehtii Tampereen s§hk6huolto. 

TAMPEREEN UUDEN KAUKOKIRJOITINKESKUKSEN KXYTTtltlNOTON AIKANA ON 
KAUKOKIRJOITINLIIKENNE TAMPEREEN KESKUSALUEELLE JA TAMPEREEN KES
KUSALUEELTA KIELLETTY. K§ytt66noton ajankohta on valittu v§h~isim
mAn liikenteen aikaan ja pituudeltaan mahdollisimman lyhyeksi, jot
ta kaukokirjoitinliikennett~ h~iritt~isiin mahdollisimman vAhAn. 
KAytt6anoton aikana l§hetett§viksi tarkoitetut sanomat voi valmis
taa reikAnauhalle ja l§hett§§ normaalin liikenteen ollessa taas 
mahdollinen. 

(No. Ko 2181/434/77) 
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Korjoo jnl 
t<Drjoo as 
Hanko 

Hanko roilship 

- 10 -

Lahti jnl 

lnkeroinen 
Kymi 

Helsinki suuroselinloile~l~ . 
7/efokoneloimisto(OTX) 11 

Helsinki vr m·· 
Kolojonokko m 
Lonsisotomo 
Posilo jnl I 1 

Si:irnoinen 11 · --'1 
Fbsim V<TIJSfo jo ~l1165l_j 
fbsibn~lli wii""-<J--

Uppuloimislo 

Yhfei$onnon numero on 381 
c::::::J Koukokirjoilinl iittyma 
c:J Liikenneyhleys yteiseen lelex-verkkoon 

VB KAUKOKIRJOITINVERKKO 
MMPEREEN KESKUKSEN 
KAUKOK/RJOIT/NUITTYMILLE 

Sit II 2 352 40 Korj 1977- CIS- 26 
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KONEPAJOJEN SEISONTA-AJAT v.1977 
Vuosilomista johtuen on kaikkien konepajojen seisonta-aika 
4.7. - 3.8.1977 . 

(Ko 2722/450/77, 26.5.1977). 

AVOIMIA VIRKOJA JA TOIMIA 

23 

Kirjanpit~jan virka, toistaiseksi rautatiehallituksen rataosastolla. 

Rataosaston johtajalle osoitetut hakemukset on toimitettava rauta

tiehallituksen kirjaajalle viiemistaan 6.7.1977 ennen kello 12 (pos

titse ennen virka-ajan paattymi~ta). 
. . 

Rataesimiehen toimi, toistaiseksi Kouvolan ratapii~issa (Kaipiainen). 

Rataosaston johtajalle osoitetut hakemukset on toimitettava Kouvolan 

ratapiirin paallik5lle viimeistaan 6.7.1977. 

Ylimaaraisen piirtajan (V12) toimensijaisuus rautatiehallituksen 

rakennustoimiston rakennusjaostossa. Tehtavana piirtamistehtavien 

lisaksi piirustusarkiston hoito. Rakennustoimiston paallik5lle osoi

tetut hakemukset on toimitettava rakennustoimiston kansliaan viimeis

taan 22.6.1977. Lahempia tietoja asiasta antaa ratainsinBBri Kuusinen, 

puh. 2301. 

VT:N A-NUMEROT JA HAKEMISTO 

Erikseen on julkaistu seuraavat a-numerot: 

13a/VR Matkailuliput 1977 ja Hopealinjan erikoisliput 1977. 
14a/Virkaehtosopimus valtion virkamiesten palvelussuhteen 
ehtojen tarkistamisesta 14.3.1977. 
20a/Valtion tyontekijoiden matkakustannusten korvaamisesta 
annetun valtioneuvoston paatoksen soveltamisohjeet ja 
Valtion tyontekijain vuosilomista annetun valtioneuvoston 
paatoksen aoveltaminen. 
21a/Kirjatun matka- ja kiitotavaran lahettaminen. 
Vuoden 1976 Hakemisto. 
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RAUTATIEOPISTO 

Veturinkuljettajatutkinnon teoreettisessa osassa 20.05.1977 

hyvaksytyt: 

Ha~ala, Pentti Kalevi (Tpe/Tpe), Heikkinen, Raimo Johannes 

(Kv/Lr), Heinonen, Veikko Ilmari (Tpe/Tpe), HamaHi.inen, Hannu 

Pertti Kalevi (Hki/Ri), Jauhiainen, Vesa Matti (Kv/Kv), Jokinen, 

Jorma Heikki Juhani (Kv/Kv), Karttunen, Raimo Veli-Pekka (Hki/ 

Hki), Kekkonen, Markku Einari (ll~i/Hki), Kurvi, Ossi Juh.a"li 

(Kv/Hma), Kuula, Jorma Jaakko Ilmari (Tpe/Tku), Kuusa, Heikki 

Kalevi (Tpe/Tpe), Laine, Timo Tapani (ffici/Hki), Lepikkomaki, 

Lasse Marlcku (Hki/Hki), Lindgren, Keijo Yrjo (Hki/Ri), Lipiai

nen, Oiva Antero (Kv/Imr), Mutanen, Pentti Sakari (Hki/Hki), 

Nappi, Pekka Tapani (Kv/Lr), Outinen, Pontti Juhani (Kv/Kv), 

Rahikka, Matti Hannes (Kv/Hma), Saarinen, Pertti r.!atti Juhani 

(Kv/Kv), Sillanmaki, Rainer Valdemar (Hlci/Hki), Sirkea, Esa 

Antero (Kv/Kv), Tanskanen, Pauli Tapani (Tpe/Tpe), Toivonen, 

Jorma Tapia (Hki/Ri) ,· Tuukkanen, Tauno Jorma Kalevi (Kv/Kv), 

·Ylisto, Veikko Jaakko Kalervo (Hki/Hki), Alaiso, Arvo Johannes 

(01/Kem), Anttila, Erkki Olavi (Pm/Pm), Hakala, Matti Iisakki 

(Sk/Sk), Hautamaki, Juhani Albert (Sk/Sk), Huttunen, Aimo Johan

nes (bl/Roi), Hakkinen, Kari Juhani (Jns/Sl), Kallio, Martti 

Olavi (01/01), Kinnunen, Raimo Antero (Pm/Pm), Kivila..'lti, Kalle 

Jalmari (Sk/Yv) ,ICoponen,Kari Antero (Pm/Pm) ,Korhonen, Unto Clavi 
(Jns/Jns), Kroger, 1~r~~u Ensio (Pm/Kuo), Lehtimaki, Pentti 

Jaalc~o (Sk/Sk), Leinonen, Juha Kalervo (Pm/Kon), Matinlassi, 

Markku Clavi (01/Kem), r.!iinalainen, Leevi (01/01), Ojala; P·ent

ti Auk)lsti (Slc/Sk) 1 Puurunen, Seppo Ilmari (01/0l), Pontinen, 

Pentti Eino (Pm/Pm), Ruotsalainen, Veli J~~ani (Pm/Ilm), Ra.sa

nen, Kalevi Juhani (Sk/Yv), Tammilehto, Rainer August (Sk/Sk), 

Toppinen, Jorma Olavi (Pm;iCon), Myyra, Jaakko Tapio (Kv/Kv), 

Kiviniemi, Olavi tekn. (~i/r.Qci), Salonen, Heikki Tapani tekn ' 

(Tpe/Tpe), Paavilainen, Hannu Juhani telc1'1 (Jns/Jns), Parviainen, 

Viljo Sakari ins. (rh/kpt), Ovaska. Jorma Veikko (Karhulan-Su

nilan Rautatie Oy). 

Suomen Veturimiesten Liiton stipendi annettiin Pauli Tapani Tans

kaselle (Tpe/Tpe). 

Helllnkl 1977. Valtlon painatuokaskus 

.. 
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KORJAUS RAUTATIELAISTEN LIITTO RY:N TY~EHTOSDPIMUKSEEN 

Rautatiehallituksen ja Rautatielaisten Liitto ry:n valisen sopi

muskautta 1 . 3 . 1977 - 28 .2. 1979 koskevan ty5ehtosopimuksen sivulla 

62 (Palkkahinnoitteluliite 3 , Liikenne- ja varikkoalan ty5nteki

jatl ja sivulla 71 (Palkkahinnoitteluliite 7, Rautatiehallituksen 

siivoojat) ovat palvelusvuosilisaprosentit virheelliset . Palvelus

vuosilisaprosentteja ei uudella sopimuksella muutettu ja nain al

len kyseiset sopimuskohdat korjataan seuraavasti : 

palvelusvuosilisa , 2 palvelusvuotta , 5 % 

2 palvelusvuosilisaa, 4 10 % 

3 6 14 % 

(n :o 479/121/77 , 6 . 6 . 1977) VT 24 /77 

VAUNUKUORMALAHETYSTEN KOTIINKULJETUS 

Huomautetaan, etta Virallisissa Tiedotuksissa no 21/76 selostettua 
l askutusmenettelya saadaan soveltaa vain silloin kun kotiinkulje 

tuksen on VR :n toimeksiannosta suorittanut joku liikennoitsija . 

Jos vastaanottaja itse huolehtii kotiinkuljetuksesta , ~aksetaan 

lahetysasemalla peritty tai rahdittamattomasta rahtikirjasta atk:n 

valityksella perittava kotiinkuljetusmaksu takaisin vain normaalia 

takaisinmaksumenettelya noudattaen lahettajalle tai hanen valtuut 

tamalleen. Rahdittamattomien rahtikirjojen liitteet on ko . tapa uk

s issa palautettava "saapuvan tilitys " - osien mukana kotimaiseen 

t arkastusjaostoon. (Tlt no 428/230/77 , 9 . 6 . 77) VT 24/77 . 
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YHTEISANTO VR:N KAUKOKIRJOITINVERKOSSA 

Muutoksia ohjeisiin Ko 1274, 27.10 . 1971 

T~mpP r eP11~ nn ~~en~ ~ ttu uusi k~uk ok i r j nitink P skus, j ossa yhteis
~nto on t oisPnlainen kuin vanhassa keskuksessa. Uuden keskuksen 

yhtei s antopalve1ua MAS (Multi-Address Service) voivat Ta~pereen 

kes~uksen k~ukok i r joit in tilaajien 1islksi klyttll my5s muiden kes

kusten kaukokirjoitinti1aajat. Tlssl ohjeessa esitetaln miten Tam
pereen uuden kaukokirjoitinkeskuksen yhteisantopa1velua kaytetlln. 

Tampereen uuden kPskuksen kaukokirjoitinliittymistl ei voi enll 

klyttll toisen keskuksen yhtPisanto1aitetta (SAM). Helsinein, Kou
volan, Pieks~mlen j c Oulun kPskusten kaukokirjoitinti1aaj~t voivat 

klyttll nliden keskustPP yhteisantolaitteita Pdelleen sekl Tampe

reen uuden keskuksen yhteisantonalvelua (MAS). Yhteisantolaittei

den klytt55n pltevlt edelleen ohjeet Ko 1274, 27.10.197L~illl muu
tokse1la, etta Tampereen keskuksen tilaajat eivlt voi kayttll mui

den keskusten yhteisantolaitteita. Tampereen keskuksen yhteisanto
palvelun kayt5st~ annetaan seuraavat erjlliset ohjeet. Nama ohj~et 

tu1evat voimaan Tampereen uuden kaukokirjoitinkeskuksen kaytt55n
oton yhteydessl, josta ilmoitetaan erikseen Virallisissa Tiedotuk

sissa. 

TAMPEREEN UUDEN KAUKOKIR.JOITINKESKUKSEN YHTEISANTOPALVELU 

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

1. Tampereen uudessa kaukokirjoitinkeskuksessa on yhteisantopalve

lu MAS (Multi-Address Service), jonka avulla sanoma voidaan sa
manaikaisesti antaa 2 .. ,q vastaanottaja11e. MAS voi pa1ve11a 

samanaikaisesti enintaln kolmea yhteisantoR. 

2. Yhteisantoon ha1utut yhteydet on otettava se11ajsessa jarjestyk

sessl , etta seuraavien va1intojen ajak~i odottamaan jlavlt yh

teydet ovat mahdol1isimman halpo j a. Ensin on siis va1ittava 

omaan keskukseen li i tetyt paikallisyhteydet ja viimeksi muil1e 

paikkakunnille · u1ottuvat yhteydet. 

b) Y h t e i s a n t o p a 1 v e 1 u n k I y t t 5 o h j e 

T a m p e r e e n k e s k u k s 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 
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1. Pajnet~an kytkinlaittPen varusnappja e. Kaukokirjoitin kaynnis
tyy j~ paivays ja kellonaika kjrjoittuvat paperille kuten ta
vallista yhteytta ~uo~ostettaessa. 

2. Valitaan 381, eli kirjoitetaan numeronappaimilla 381 + 

3 . Yhteisantopalvelu (MAS) ktrjoittaa tunnuksensa MAS TPE 

4. Valinnan suorittanut kone antaa nimensl yhteisantopalvelulle 
(MAS) 

?. MAS kirjoittaa GA . jonka jllkP.en voidaan suori ttaa valinta 

n. Kirjottetaan num eronlpp~imilla ' kaikkien valittavien osoitekonei

den numerot erotettu t na toisistaan merkeilll "paluu (<<)" ja 
"uusi rivi (~)". Siten numerot kirjoittuvat allekkain. Viimei

sen numeron jalk~en annetaan "•"· 

1. MA~ muo9ostaa yhteyden ensimm~iseen osoitekoneeseen ja pyytaa 
sen nimen (tunnuks~n) 

8 . MAS kirjoittaa sarjanumeron (1. ensimml i se11e yhteydelle, 2. 
seuraava1le jne.) jota seuraa osoitekoneen nimi (tunnus) 

9. MAS totstaa vaiheet 7 ja 8 kaikkien osoitekoneiden osalta. Saa
tur~.an k•mkin osoi tekonePn nimen MAS kfr joi ttaa osoi t.ekoneell e 
tekstin · 

MAS "iOM 
.Jos yhteyttl ei voida muodostaa jollekin osoitekoneel1e, MAS 
kirjoittaa va1innan suorittaneelle konee1le osoitekoneen nimen 
stjasta ilmnitu~1yhen t een. 

N1iitl ovat 

OCC = osoitekone varattu 
DER osoitekone epakunn.,ssa 

NP = vaara numero (esim. ei osoitekonetta tiissl nu-
merossa) 

NA = ei sa1littu ottaa yhteytta 
NC = ei vapaata keskusten vllista linjaa 

10. Kun viimeisen osoitekoneen nimi on kir j oittunut va11n~an sun~it
taneel1e koneelle MAS kir j oittaa DF, yhteys muodostettu. 

11. Llhetetlln kaukokirjoitinsanoma 

12. Sanoman paltyttya kirjoitetaan neljl M-kirjainta yhteyden pur
kamiseksi: 

MMMM 
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13. MAS pyytaa kunkin osoitekoneen nimen ja kirjoittaa ne valinnan 
~uorittaneelle konP.P.lle . Kut~kin nimea edeltaa sam~ sarj~num~ro 
kutn yht"ytta mu~rlostettaessa. Jos jnkin osoit~kone on kytketty 
pots yhteisannosta sanom~n si i rron aik~na s~n sarj~numeroa ei 
seuraa nimi va?. teksti 

cl 

DER roN XXX.X MIN 
Tekstissa XXX . X o~otttaa miten monta minuuttia yhteys tahan 
oso1tekoneeseen oli kunnoss~ . 

y h t e i s a n t 0 P a 1 v e 1 u n k a y t t 0 0 h j e 
H e 1 s i n g 1 n, K 0 u v 0 1 a n, p 1 e k s a m a e n 
j a 0 u 1 u n k e s k u s t e n k ~ u k 0 k i r j 0 1 t 
1 1 1 t ~ Y m i 1 1 e 

i n-

1. Va1itaan numero 93 381 normaa1isti, ru~erolevy~ kayttaen 

~. Jatketaan b-1uvun, yhteis~ntopalv~1un kayttoohje Tampereen kes
kuks~n kaukokirjoitjnlitttymal1e, kohdasta 3. 

T~man ja1keen valinnat suorltetaan numeronlpplimi111. Numerole
vyl ei saa kayttaa yhteisannon aikana (ohjeen b-luvun kohdat 
3-13). 

(Ko 2181/434/77, 3.6.771 VT 24/ 77 

VAUNUKUORMIEN KOTIINKULJETUSTARIFFI 

VR Virallisissa Tiedotuksissa n:o 21/77 seka "Tariffitaulukot "

julkaisun taulukossa 35 (1 . 6. 1977) julkaistun vaunukuormien kotiin 
kuljetustariffin yksikkohintataulukon A- ryhmassa on kaksi painovir
hetta , jotka korjataan seuraavasti : 

Radiaattorit , rahditusyksikko pitaa olla t 

Rakehnuslevyt , alle 600 kglm3 , rahditusyKsi koksi merkintaan m3 . 
(Lt n : o Lko 22634/66177 , 9 . 6 . 1977) , VT 24/77 . 
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AVOIMIA VIRKOJA JA TOIMIA 

Rataesimiehen toimi , toistaiseksi Pieksamaen ratapiirissa CVartius ; 

asunto varattu) . Toimenhaltijan tehtaviin tulee mahdollisesti kuu

lumaan myos radantarkastustehtavatNeuvostoliiton alueella Vartiuksen

Kostamuksen valilla . Rataosaston johtajalle osoitet~t hakemukset on 

toimitettava Pieksamaen ratapiirin paallikolle viimeistaan 13 . 7 . 1977 . 

RAUTATIEOPISTO 
Kondukto or i tutkinnossa 3. 6.1977 on hyvaksytty seuraavat herucilot: 

Askola, Seppo Tapio (Kv/Kv), Hermasvuo, Pauli Antero (Kv/Imr), 
Joru, Erkki Johannes (Pm/Ilm), Jantti, Raimo Antero (Pm/Pm), Kal
lonen, Jorma Juhani (Pm/Jy), Kankkunen, Vilho Olavi (Pm/Kuo), 
Karhu, Alpo Severi (Kv/Vna), Karhu, Seppo Ant t i (Kv/Imr), Kauppi
nen, Reine Einari (Pm/Pm), Keisanen, Voitto Johannes (Prr/Pm), 
Korppi, Esa Erkki Antero (Kv/Kv), Koskelo, Toivo Kaarlo (Pm/Kaj), 
Koskikero, Olavi Oi va Uolevi (Kv/Jri), Kykkanen, Teuvo Tuomas 
(Kv/Imr), Lavia, Sulo Robert Juhani (Pm/Jy), Lepisto, Seppo Juha
ni (Pm/Jy), Linnasalo, Martti Veikko (Kv/Kv), Liukkonen, Peklca 
Ju..'lani (Kv/Kv) 1 Loikala, Matti Tapio (Kv/Kv), r.1erikannel, Jouko 
Ola.vi (Kv/Kta), :Ma.k:elainen, Paavo Sakari (Pm/Kuo), Nartinen, Ri s to 
Juhani (Kv/Kv), Ojastenma.k:i, Kalle Olavi (Pm Aki), Partanen, Rei
no (Pm/Kaj), Pekkola, Vesa Tapio (Kv/Kv), Purho , Markku Ta pani 
(Kv/Kv), Rasimus, Eino Eelis (Kv/Mi), Ri tvanen, Kaa rlo Heikki 
Tapio (Kv/Kv), Rumpu, Heimo Matti Eemil (Kv/Vna), Salo, Eero Ju
hani (Kv/Jri), Santala, Jorma (Pm/Kuo), Turunen, Seppo Keijo Kul
lervo (Pm/Kaj), Vainikka , Seppo Olavi (Kv/Vna ), Vari s , Eino Kale
vi (Pm/Pp), Aro, Seppo Veli (Ol/Kja), Asikainen, Tau..~o Pertti 
(Jns/Oku), Haapala, Karl Matti Juhani (Sk/Sk), Hiltunen, Ahti 
Einari (Tpe/Tpe), Ha.k:kanen, Matti Tapio (Tpe/Tku), Inkinen, Vai
no Olavi (Jns/Sl)", Jokela, Kalevi Ensio (Sk/Kok), Kivela, Re:j.jo 
Vaino Henrik (Ol/Ol), Kopra, Osmo Vaino Antero (Tpe/Ov), Kukko
hovi, Mikko Henrikki (Ol/Kem), Kurki, Reijo Valdemar (Tpe/Tpe), 
Kylmamaa, Eero Tapani (01/Roi), Lammi, Reijo Kustaa (Sk/Sk), Lep
pikangas, Arvo Kustaa (Sk/Yv), Liehu, Seppo Juhani (Tpe/Tl), Lind
fors, Seppo Lasse Uolevi ( Tpe/Tl), Makinen, Antti Mikael ( Sk/Vs), 
Nousiainen, Tcivo Pekka (Ol/Ol), Papunen, Eero Juhani (01/0l), 
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Peltola, Toivo Matias (Sk/Kok), Pihlajasalo, Erkki J1~ani (Sk/Sk), 
Paakko, Vaino Yrjo Aleksanteri (Tpe/Tpe), Raiso, Seppo Juha Olavi 
(Tpe/Tpe), Saarinen, Aimo Kalevi Antero (Tpe/Tpe), Sairanen, Jussi 
(Tpe/Tpe), Siloaho, Jorma Matti (Sk/Sk), Tahvanainen, Kari Veikko 
Kalevi (Jns/Hsl), Virtanen, Ossi Jaakko (Sk/Sk), Vanttinen, Timo 
Ensio (Tpe/Tku), Happonen, Ri sto Johannes (Hki/Jp), Heikkinen, 
Illartti 01avi (Hki/Prv), Hjelt, Aarne 01avi (Hki/Hki), Huhta1a, 
Pauli Juhani (Hki/Hki), Hyytii:i.inen, Tarmo Arto Ensio (Hki/Ri), 
Htima1ainen, Jorma 01avi (Hki/Ke), Ihalainen, .~tti (Hki/Ri), Iko
nen, Jorma Tapio (Hki/Jp), Ikonen, Kari Ensio (Hki/Jp), 

Jokela , Lauri matias A1eksander (Hki/Hki), Jaaske1ainen, Veli 

Ju.hani (Hki/Ri), Kiuru, !llarkku Antero (Hki/Ri), Laihio, Seppo 

Kaarlo (Hki/Tk1), Lai tio1a, Heikki Antero (Hki/Ri), Mononen, 
Onni Johannes (Hki/Lh), rllononen, Osmo Veikko Ilmari (Hki/Hl), 
I.1utanen, Erkki (Hki/Kr), Maki, Ismo Ka1evi (Hki/Ri), Osma1a, 
Pentti 01avi (Hki/Lh), Paavilainen, Arvo Albin (Hki/Ke), Pesonen, 
Pertti Juhani (Hki/Hki), Rytkonen, Otto Juhani (Hki/Hki), Raty, 
Terho johannes (Hki/Ri), Tiainen, Kari Juhani (Hki/Hki), Tissari, 
Raimo Kauko Ka1evi ( Hki/Hki), To1 vanen, Vesa Illikko Kullervo, 
(Hki/Hki), Va1o, Matti Kalevi (Hki/Ri), Virta, Toimi Leonard, 
Hki/Ri). 

Rautatie1aisten Opintorahastosaation stipendin saivat Raino Par
tanen (Pm/Kaj), I\1ik..lco Henrikki Kukkohovi (01/Kem), Eero Juhani 
Papunen (01/01) ja Onni Johannes Il!ononen (Hki/Lh). 

NIMI TYKSIA 

L i ike nne o 5 a 5 to: 
asemapaallikon virkaan (Bl) (Hels i nki) ylim . liikenn et arkastaja 

(V26) Eeli Anselmi Kallionpaa , vaihdemiehen toimiin 

(Iisalmi) junamies Pentti Mikael Laitinen , (Kajaani) asemamies Seppo 
Keijo Kullervo Turunen , (Kontiomak i ) junamiehet Pentti Kal ervo Kont 
tinen ja Yrjo Edvard Ri~hunkangas , asemamiehen toimiin (Pieksamaki) 
ylim . trukinkuljettaja Hannu Olavi Holm seka ylim . asemamiehet Kei jo 
Ensio Heiskanen , Seppo Ilmari Haapsaari , Raimo Kalevi Jantti , Risto 
Esko Ville Paukkunen , Heimo Tapani Oksman , Reima Lauri Sorokin , Erkki 
Juhani Hakkanen ja Osmo Aimo Ante r o Andersson , (Siikamaki) ylim. 
asemamies Kalle Kalevi Ropponen , (Jyvaskyla) ylim . trukinkuljettaja 
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Tenho Johannes Norman sek~ ylim. asemamiehet Markku Tapani Rimmi, 
Pentti Clavi Lahtinen ja Kari Tapani Jaatinen, (Suolabti) tilap. 
asemamies Kari Heikki Hietala, (Kuopio) ylim. asemamiehet Erkki 
Juhani H~tinen, Jarmo Sakari Huttunen ja Kalle Juhani Villman, 
(Iisalmi) ylim. asemamiehet Tuomo Kaleva Kokkonen, Leo Antero 
VMis[nen ja Jouko Martti Juhani Partanen, (Kajaani) ylim. asemamies 
Markus Cskari Sutinen ja ylim. trukinkuljettaja Toivo Kaarlo Koske
lo, (Kontiom[ki) ylim . asemamies Jouko Ilmari Kemppainen, vaunun

voitelijan toimiin (Pieks~m[en varikko) tilap. vaununvoitelija 

Jorma Juhani Raatikainen, (Iisalmen varikko) tilap. vaununvoitelija 

Vilho Henrik Miettinen , (Kontiom[en varikko) tilap. vaununvoitelija 

Alpo Eino Clavi Ronkko. 

ERCJA 

L i i k e n n e o s a s t o : ensi luokan kirjurit Guido Georg 
Erjanti, Esko Ilmari Karjalainen, yp. 2. lk kirjurit Eero Antti 
Kalervo Kettunen, Eine Sylvi Puropaasi, Reino Olavi Suonio, vaunu
mestari Matti Clavi Kaariainen, veturinkuljettajat Kaarlo Cmar Aleksi 

Jarvenpaa, Viljo Tapio Malkavaara , Mauri Clavi Jokiranta, Leo Olavi 
Lintula, Ilpo Clli Anttila, Eino Edvard Lassila, Erkki Johannes Vali
maki, konduktoori Kauko Ensio Tiirinen, vaununtarkastajat Tauno 
Johannes Aalto, Eino Johannes Aihtia, junamies Erkki Lautala, vaihde
mies Heikki Clavi Aho, asemamiehet Lyyli Maria Ranta, Veikko Elias 
Loisa, Pentti Kalervo Polvi-Lohikoski, Hannu Heikko Tapio Makipaa, 
ylim. autonkuljettaja Taisto Tapio Luoma, ylim. asemamiehet Kari 

Johannes Sulasuo, Raimo Clavi Haapakoski, Jorma Kalevi Kesseli, 
ylim. siivooja Aino Irja Koskela, ylim. vaununsiivoojat Saima Kuokka

la, Eila Anna-Liisa Storlopare ja Rauha Emelia Huotari. 
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MATKUSTAJALASKENTA 

Normaalin matkustajalaskennan sijasta suoritetaan erikoispika- ja 
pikajunissa seka erikseen mainituissa henkilojunissa vuosittain 
11~17.7. ja 11-17.11 matkustajalaskenta jaljempana annettujen 
ohjeiden mukaisesti. 

Laskentapaikat 

Laskentapaikkoina ovat junien alku- ja paateasemien lisaksi 
seuraavat liikennepaikat: 

Riihimaki Yl.ivieska Mikkeli Imatra 
Toijala Oulu Pieksamaki Parikkala 
Tamp ere Kemi Kuopio Lieksa 
Haapamaki R6vaniemi Iisalmi Nurmes 
Seinajoki Jyvaskyla Kajaani Karjaa 
Kokkola Kouvola Lappeenranta Turku 

Matkustajien lukumaara ilmoitetaan matkustajien maaraalueet
lomakkeella (1om. n:o 4481) seka laskentapaikalle saavuttaessa 
etta sielta lahdettaessa ryhmiteltyina matkustajien maaraalueiden 
mukaisesti seka eriteltyina vaunuluokittain. 

Maar!i.alueet 

Maaraalueet on lueteltu junien kulkusuuntien mukaisessa ryhmityk
sess!i.. Kunkin kulkusuunnan kohdalla on mainittu kysymykseen tule
vat junat. Maara~ueet muuttuvat rataosittain matkan edistyessa. 
Maar!i.alueiden jalkeen suluissa olevat lyhennykset ilmoittavat 
alueelle kuuluvat pysahdyspaikat tai rataosan, jonka kaikki 
pys!i.hdyspaikat kuuluvat ao. alueelle. 
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1. Rataosat: Hki-Kv-Imr-Jns 

Junat: 

Laskenta
asemat 

Hkil 
Ri s 

1 

Kv s 

Kv 1 
Lr s 
II 1 
Imr 5 
II 1 
Par s 

" 1 
Jn5 5 

Ri 
(Ke,Hy) 

1 , 3, 5 t 7 , 11 , 13 ' 15 , 25 

Matkustajien maaraa1ueet tai -alueryhmat 

Lh Kv 
(Ka) 

Mi Lr 
(Kv pp) (Ta,Ui) 

Imr 
(Jts-Imr) 

Jns 
(Rja jk) 

Lr Imr Par S1 Kit Jn5 Lis 
(Ta,Ui)(Jt5-Imr)(Rja,Sp1)(Par 1p)(Sr,Kti)(Sa,H51)(Jn5 pp) 

2. Ratao5at: Jns-Imr-Kv-Hki 

Junat: 2, 4, 6, 8, 12, 14, 16, 20, 22, 26 

Jns 1 
Par 5 
II 1 

Imr 5 

Imr 51 Lr Kv Ri Hki 
(Hs1-Imr)(Par 1p)(To5-Lr)(La,Ta)(Ka,Lh)(Hy,Ke) 



.IJU' l 
Lr 8 

.. l 

Kv 8 

Kv l 
R1 8 

M l 

Hki s 

- It -

Lr Kv Kta Hi Ri Hk.i 

(Toa-Lr)(U, Ta)(Kv etp)(Kv pp)(Ka.Lb)(Q,y.Ke) 

Lh 
(Ka) 

R1 Hl Hki 

(Ri pp) (Hy,Ke) 

3. Rataoaat: Hki-Pko-Sk-01-Kj~ 

Junat: 

Hki l 
R1 8 

II l 

Tl s 
u l 

Tpes 

Ri 

45, 47, 53, 57, 61, 63, 65, 67, 653 

Tl 
(Hl) 

Tku Tpe 
(Tl lp) 

Ov Sk 01 
(Tpe pp) (Pko) (Pn& jk) 

j , 
i 
I 

' l 
J 

1 



'!'pel 

Sk s 

" 1 
Kok s 

" 1 
Yv s 

" 1 
01 e 

01 1 
Item 1t 

" 1 
Roi s 

" 1 
Kjll s 

- 5-

Sk Kok 01 Kem Tor Rol ~ 
(Pko) (Pn!l) (Kns-01) (OVa) (Lla-Rol) CRoi 1tp) 

Kem t'or 
(ova) 

Hpa Roi ~~ 
(Lla-Ro1) (Roi itp) 
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4. Rataosat: Kj~-01-Sk-Pko-Hki 

Junat: 46, 54, 58, 62, 64, 66, 68, 654, 668 
Roi Kem 01 Kok Sk Tpe Hki 
(Kvr-Roi)(Mui-Kem) (Vti-Kok)(~)(Pko)(T1-Hk1) 

Kjli 1 
Roi s 

" 1 
Kem s 

" 1 
01 s 

Yv Kok Sk Tpe T1 Ri Hki 
(Vti,Ou) (Kns) (~) (Pko) (In) 

01 1 
Yv s 

" 1 
Kok s 

" 1 
Sk- s 

" 1 
Tpes 

T1 Tku Ri Lh Hki 
(T1 1p) (In) (Ri itp) 

Tpel 
Tl s 

" 1 

Ri s 

" 1 

Hki s 
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5. Ratao5at: Hki-Kuo-Kon 

Junat: 

Hki 1 
Ri 5 
II 1 
Kv 5 

Kv 1 
Mi 5 
II 1 
Pm 5 
II 1 
Kuo 5 

Kuo 1 
I1m s 
n 1 

Kaj s 
II 1 

Kon s 

71, 73, 75, 77, 79, 81, 83, 771, 963 

Ri Lh Kv Kta Pm Kuo Kon 
(Ke,Hy) (Kv etp) (Voi-Pm) (Snj) (Sij jk) 

Mi Pm Jy Var Kuo Ilm Kon 
(Voi,Mr)(Hau)(Pm 1p)(Pm itp)(Snj)(Sij,Lna)(Skv,Kaj) 

Ilm Yv Kaj Kon 01 Nrm 

(Sij,Lna)(I1m 1p) (Skv) (Kon 1p) (Kon itp) 
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6. Rataosat: Kon-Kuo-Hkl 

Junat: 

Kon 1 

Kaj s 

" 1 
Ilm 3 

Ilm 1 

Kuo s 

" 1 
Pm B 

Pm 1 

Mi 3 

" 1 
Kv s 

Kv 1 

Ri s 
II 1 

Hki s 

72, 74, 76, 78, 80, 84, 772, 964, 968, 970 

Kaj Ilm Kuo Pm 
(Skv)(Lna,Slj)(Snj) 

Kv Rl 
(Hau-Kv) (Lh) 

Hki 
(Hy,Ke) 

Kuo Pm 

(Lna,Sij )(Snj) 

Ml 
(Hau) 

Lh 

Kv 

(Mr) 

Rl 

Jy Var Kv Ri Hki 

(Pm lp) (Pm itp) (Hau-Kv) (Lh) (Hy,Ke) 

Lr Kta Rl 
(Kv itp) (Kv etp) (Lh) 

H1 Hki 
(Rl pp) (Hy,Ke) 

Hki 
(Hy,Ke) 
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7. Rataosat: Hki-Jy 

Junat: 93, 97, pe Tpe-Hpk 

Ri Tl Tku Tpe Hpk Sk Jy 
(lll)(T1 1p) (Ov,V1p) (Hpk pp) (Keu,Pvi) 

Hki 1 
Ri s 

" 1 
T1 s 
II 1 
Tpe s 
tl 1 
Hpk s 
II 1 
Jy s 

8. Rataosat: Pm-Jy-Hki 

Junat: 94, 98 su, 518 

Jy Hpk Tpe T1 Ri Hki 
(Hks) (Pvi-Hpk)(V1p,Ov) (ill.) 

Pm 1 
Jy s 

" 1 
Hpk s 

" 1 
Tpes 

10988-76/539 



Tpe1 
T1 s 
II 1 

Ri s 
II 1 

Hki s 

T1 

- 10 -

Tku Ri Lh Hki 
(T1 1p) (ID.) (Ri itp) 

9. Rataosat: Hki-Hpk-Sk-01 

Junat: 

Hki1 
Ri s 
II 1 

T1 s 
II 1 

Tpes 

Tpe1 

Hpk s 
II 1 

Sk s 

41, 43 pe, 51, 601 

Ri T1 Tku 
(ID.) (T1 1p) 

Tpe Sk 

(Ov-Sk) 

Hpk Jy Sk Vs 

(Ov,V1p) (Hpk itp)(My-Sk) (Sk 1p) 

Jy 01 
(Hpk itp)(Lpa jk) 

Pts Kok 01 

(Lpa-~) (Kns-01) 



Sk 1 
Kok a 

" 1 
Yv B 

" 1 
01 B 

Pta 
(Pnl!.) 

Kok 

- 11 -

Yv 

(Kns) 
01 
(Ou-01) 

Kem 
(01 pp) 

10. Rataosat: 01-Sk-Hpk-Hki 

01 1 

Yv a 

" 1 
Kok a 
n 1 

Sk B 

Sk 1 
Hpk B 

" 1 
Tpe a 

Junat: 42, 44, 52, 610 

Yv Kok Sk Hpk Tpe Ri Hki 
(Rki-Yv) (Kns) (Pna-Sk) (Alv-Hpk) (Vlp,Ov)(Tl,ITI.)(Hy,Ke) 

Hpk Jy Tpe Tl Tku Ri Hki 

(Alv-Hpk) (Hpk itp) (Vlp,OV) (T1 lp) (ffi) (Hy,Ke) 



Tpe1 

T1 s 
II 1 

Ri s 
II 1 

Hki s 

Tl Tku 

(T1 1p) 

11. Rataosat: Hki-Vs 

Hki 1 
Ri s 
II 1 

Tl s 
II 1 

Tpes 
II 1 

Sk s 
II 1 

Vs s 

Juna: 33 

Ri T1 Tku 

(Hl.) (Tl lp) 

- 12 -

Ri 
(Hl.) 

Tpe 

Lh Hki 
(Ri itp) (Hy,Ke) 

Sk 
(Pko) 

Kok 

(Sk pp) 
Vs 
(Yst-Vs) 
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12. Rataosat: Vs-Hki 

Vs 1 

Sk s 

" 1 
Tpe s 

" 1 
T1 s 

" 1 
R1 s 

" 1 
Hki s 

Junat: 32, 34 

Sk Tpe 
(Lai-Sk) (Pko) 

T1 Tku Ri Lh Hki 
(T1 1p) (HI.) (Ri itp) 

13. Rataosat: Hki-Tpe-Pri 

Hk11 
Ri s 

" 1 
T1 s 

" 1 
Tpes 

" 1 
Pri s 

Junat: 141, 143, 145, 151, 155, 157, 159 

Ri T1 Tku Tpe Ov Ra Pri 
(Hl) (Tl 1p) (Tpe pp) (Pej 1p) (Noa-Pri) 
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14. Rataosat: Pri-Tpe-Hki 

Junat: 98, 142, 144, 146, 152, 156, 158, 160, 162 

Tpe T1 Tku Ri 

(Hl) 

Lh Hki 
(Hva-Tpe) 

Pri 1 
Tpe s 
II 1 
T1 s 
II 1 
Ri s 
II 1 
Hki s 

15. Rataosat: 

Hk11 
Kr s 

" 1 
Tku s 
II 1 

Tus s 

Junat: 

Kr 

(T1 1p) (Ri itp) (Hy) 

Hki-Tus/Nls 

121, 123, 125, 127, 129,131, 135 

Hnk S1o Tku Ukp Tus Nls 
(Kr etp) (Pku-S1o)(Po) (-Ukp) 



16. Rataosat: 

'l'usl 

Tku s 

" 1 
Kr s 

" 1 
Hki s 

Junat: 

Slo 
(Po) 

17. Rataosat: 

Junat: 
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Tus-Hki 

122, 124, 126, 128, 130, 132, 134, 136 

Kr 

(Po-Kr) 

Ri 
(Kr pp) 

Nls/Tus-Tpe 

Hnk Hki 

(Kr etp) (Klm) 

101, 103, 105, 107, 109 

Tku Lm T1 

(Hp,Ur) 

m. Tpe 

(T1 etp) 

Hpk Jy 

(Tpe pp) (Hpk i tp) 

Nls1 

Tus 1 

Tku s 

" 1 
Tl s 

" 1 
Tpes 
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18. Rataosat: Tpe-Tus/Nls 

Junat: 102, 104, 106, 108, 110, 548 

T1 Lm Tku Slo Ukp Tus Nls 
(Ur,Hp) (Tku i tp )( -Ukp) 

Tpe1 
T1 s 

" 1 
Tku s 

" 1 
Nls s 
Tus s 

19. Rataosat: Tpe-Jns 

Junat: 101, 103, 831, 833, 835, 915, 919 

Hpk Jy Pm Kuo Mi Sl Jns 

Tpe1 
Hpks 
n 1 

Jy s 
n 1 

Pm s 

Pm 1 
Jns s 

(Ov,Vlp)(Keu-Jy)(Hks)(Pm pp)(Pm etp)(Jor jk)(Var-Jns) 

Var Jns Lis 
(Hnv,Vnj)(Jns pp) 
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20. Rataosat: Jns-Tpe 

Junat: 104, 106, 830, 832, 834, 920 

Jns 1 

Pm s 

Pm 1 

Jy s 

" 1 
Hpk s 

" 1 
Tpes 

Var Pm Kuo Mi Jy Tpe Tku 

(Vnj-Var) (Pm pp) (Pm etp) (Hks) (Pvi-Tpe) (T1 jk) 

Jy Hpk Sk Tpe T1 Tku Tus 

(Hks) (Pvi,Keu)(Hpk pp)(Vlp,OV) (Ur-Tku)(Nls) 

21. Rataosat: 01-Kon 

01 1 
Kon s 

Junat: 72, 76, 870 

Kon etp Kon itp Kon pp muut 
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22. Rataosat: Kon-01 

Junat: 71, 75, 861 

01 etp 01 pp 01 muut 

Kon 1 
01 s 

23. Rataosat: Pri-Tpe 

Junat: 462, 466, 470 

Tpe Tpe PP Tpe etp muut 

Pri 1 
Tpe s 

24. Rataosat: Hpk-Sk 

Junat: 579, 581, 583, 585, 587, 589 

Alv Sk Sk 1p Sk pp muut 
(My,Aht) 

Hpk1 
Sk s 



25. Rataosat: 

Junat: 

Sk 1 
Hpk s 

Hpk 

26. Rataosat: 

Junat: 

Yv 1 
Ilm s 

Ilm pp 

27. Rataosat: 

Junat: 
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Sk-Hpk 

580, 582, 584, 586, 588 

Hpk etp Hpk i tp muut 

Yv-Ilm 

592, 594 

Ilm etp muut 

Ilm-Yv 

591, 593 

Yv etp Yv pp muut 

Ilm 1 
Yv s 



28 . Rataosat: 

Junat: 

Vs 1 
Sk s 

Sk 

29. Rataosat: 

Junat: 

- 20-

Vs-Sk 

562, 564, 568, 570 

Sk etp Sk pp Sk itp 
(Hpk) 

Tor-Kem 

634, 636, 638, 640 

L1a itp Kem Kem etp muut 

Tor 1 
Kem s 

30. Rataosat: Hpk-Pm 

muut 

Junat: 95, 97, 901, 903, 905, 907, 909 

Hpk1 
Jy s 

" 1 
Pm s 

Keu-Vn Jy Vko-Nri Pm Pm pp Pm etp Pm itp 
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31. Rataosat: Pm-Hpk 

Junat: 96, 98, 902, 906, 904, 908 

Lvt (Hkey) Jy Hpk pp Hpk etp Hpk 1p muut 

Pm 1 

Jy s 
II 1 

Hpk s 

32. Rataosat: Kon-Jns 

Kon 1 

Nrm s 
n 1 

Lis s 
II 1 

Jns s 

Junat: 862, -864, 866, 868, 870 

Jns Jns 1p Jns etp muut 
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33. Rataosat: Jns-Kon 

Junat: 861, 863, 865, 867, 869 

Kon Kon 1p Kon etp muut 

Jns 1 
Lis s 
II 1 
Nrm s 
II 1 
Kon s 

34. Rataosat: Pri-Hpk 

Junat: 493, 495 

Hpk etp Hpkitp Hpk pp 

Pri 1 
Hpks 

35. Rataosat: Srj-Jy 

Junat: 940, 942, 944 

Jy 1p Jy itp 

Srj 1 
Jy s 



36. Rataosat: 

Junat: 

Pm lp 

Sl l 
Pm 8 

37. Rataosat: 

Junat: 

Jns 
(Par pp) 

Sl l 
Par s 

38. Rataosat: 

Par l 
Sl s 

Junat: 

Sl 

- 23 -

Sl-Pm 

912~ 914, 916 

Pm pp Pm etp muut 

Sl-Par 

801, 16, 805, 807 

Imr Lr Kv Ri Hki muut 
(Lh) 

Par-Sl 

802' 804' 1.5 

Sl pp muut 
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EdelHimaini tuissa henkilojunissa sijoi tetaan ryhmlHin "muut" ne 
matkustajat, joita ei ryhmitella tarkemmin. Laskentapai kat ovat 
samat seka kauko- etta paikallisjunissa. 

Kaytetyt lyhennykset: 

LASKENTALOMAKKEIDEN TAYTT() 

jk 
etp 
itp 
pp 
lp 

ja kauemmaksi 
etelapuolelle 
itapuolelle 
pohjoispuolelle 
lansipuolelle 

l lahtiessa 
s saapuessa. 

Laskentalomakkeen "maaraalueet"-riville on merkittava 
k a i k k i ao. junan ja rataosan kohdalla luettelossa mainitut 
maaraalueet ja ennenkaikkea l u e t t e l o n m u k a i s e s
s a j a r j e s t y k s e s s a. Matkustajien lukumaarat 
merkitaan siten, etta kullakin laskentapaikalla (erikseen saavut
taessa ja lahtiessa) selviaa silla hetkella jUnassa oleva 
k o k o m a t k u s t a j a m a a r a jaoiteltuna maaraalueit
tain. Ellei jollekin maaraalueelle ole matkustajia, merkitaan 
ko. sarakkeeseen -

Kukin matkustaja merkitaan sille maaraalueelle, jolla han poistuu 
junasta joko jaadakseen tai vaihtaakseen junaa. Jos risteysase
malla tai junan paateasemalla on poikkeavaan suuntaan tai kauem
maksi matkustavia varten varattu oma maaraalue, merkitaan matkus
taja talle alueelle. 

Maaraaluejakautuman muuttuessa on aina aloitettava uusi lomake. 
Kun junassa on edella mainitussa tapauksessa kaksi tai useampia 
runkoja, jotka lasketaan eri tavalla, ei naita saa yhdistaa 
samalle lomakkeelle. Paiva- ja makuuvaunuista tehdaan ilmoitus 
eri lomakkeille. 
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Matkustajien l.ukumaarien kerailyn helpottamiseksi voidaan k~yttaa 
kerailylomaketta (1om. n:o 4482 ) tai kerailyliuskaa (1om. n:o 
4480), johon voi lipuntarkastuksen yhteydessa lippupihdeilla 
lavistaa rei an osoittamaan matkustajan maaraaluetta. Kerailylius
kat voi jakaa tarpeen mukaan eri suuruisiin kenttiin, jotka 
merkitsevat eri maaraalueita. Kunkin laskentapaikan jalkeen 
siirretaan kerailytiedot yhteenlaskettuina varsinaiselle laskenta
lomakkeelle. 

Taytetyt lomakkeet on jatettava kotiasemalle, jolta ne tarkastet
tuina ja junittain jarjestettyina lahetetaan paivittain tietokone
toimistoon, viimeistaan kunkin kuukauden 21. paivaan mennessa. 

Lomakkeen tayttamisessa noudatetaan muutoin soveltuvin kohdin 
LTO:n 10.4.9. kohdassa annettuja ohjeita. Lahempia ohjeita anne
taan lisaksi liikennepiirien toimistoista ja kotiasemilta. 

Lomakkeiden perusjakelu suoritetaan painatusjaoston toimesta 
suoraan junanvarusteluasemille . 

HUOM! 

Laskentalomakkeita tayttaessaan kehoitetaan jokaista tarkoin 
tutustumaan tayttoohjeisiin, silla lukuisat es11ntyneet taytto
virheet vaikeuttavat lomakkeiden koneellista kasittelya. 

Liitteena eraasta 7-kohdan junasta malliksi suoritettu laskenta 
ja taytetty lomake . 

Muiden junien osalta on soveltuvin osin noudatettava vastaavaa 
tayttamistapaa. 

Laskentalomaketta uusittaessa tullaan maaraaluesarakkeet numeroi
maan, jotta maaraalueen merkitseminen oikeaan sarakkeeseen 
helpottuu. 
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TERVEYDENHUOLTDKULUJEN KDRVAUSHAKEMUSTEN TAYDENTAMINEN 

Terveydenhuoltojaostoon saapuu jatkuvasti terveydenhuoltokulujen 

korvaushakemuksi~, joista puuttuu terveydenhuoltokulujen korvaa

misesta annettujen ohjeiden (lomakevihko VR 3352 , n:o Hlo 222/161/ 

771 4 . 1. kohdassa edellytetty rautatiel~~k~rin (ty6terveyshoita

janl l~hete (lomake VR 3359). 

Sen vuoksi t~hdennet~~n. ett~ lahetteen kolmas kappale, joka anne

taan potilaalle vastaanoton yhteydess~. on liitett~v~ hakemukseen . 

Ellei lahetetta ole, on selvitys puuttumisesta annettava korvaus

hakemuslomakkeen (lomake VR 3307) toisen osan k~ant6puolella koh-

dassa 5 . 

Ohjevihko terveydenhuoltokulujen korvaamisesta on j ae ttu painatus

jaoston jakelukaavan mukaisesti . Henkil6toimistoissa on syyt~ tar

kistaa , etta hakemukset ovat em . ohjeiden mukaiset. Ohjeita voi

daan tarvittaessa tilata painatusjaostosta. 

(Hlo 222/161/77 , 14.6.1977. Vert. VT 15/771. VT 25/77 

SUOMEN JA SNTL:N VALINEN YHDYSLIIKENNE 

Suomen ja Neuvostoli;iton yhdysliikennetar"iffiin (VR 4784) on ilmes

tynyt li~~lehti n:o 28 , jonka j~kelu on jo suoritettu . Lisalehti 

sisaltaa muutamien §-numeroiden oikaisujen lisfksi tariffin liit

teen 8 "MAARAYKSET vaarallisten aineiden kuljettamisesta SNT-Liiton 

ja Suomen rautatieyhdysliikenteess~· kansilehden (sivu 91) . Liit

teen 8 muut sivut (92-118b) on tall~ lisalehdella poistettu . Lii~

teesta 8 tulee 1.7.1977 lukien voimean uudet ma~raykset ja samalla 

liite julkaistaan erillisena painoksena, jonka lomakenumero on 

VR 4785. Julkaisuun liitettava vaarallisten aineiden aakkosellinen 

luettelo ei todennak6isesti ehdi valmistua uuden painoks,n mukana 

jaettavaksi . 

Painatusjaosto jakaa julkaisun VR 4785 tariffitoimiston kev~~lla 

suorittamaan tiedusteluun saatujen vastausten perusteella samoihin 

kohteisi~n kuin vastaisuudessa tullaan jakamaan itse yhdysliikenne

tariffiakin (VR 4784) . (Tft n:o Tau 158/·253/77, 15.6.771 VT 25/77. 
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POHJOISMAINEN TAVARATARIFFI NGTV (9760) JA NGTS f9761) SEK~ 

NDRDEG-TARIFFI (9929) 

Pohjoismaiseen vaunukuormatariffiin INGTV 9760) ilmestyy lisalehti 

n:o 11, joka on voimassa 1.7.1977 lukien. Lisalehti sisaltaa mm . 

Haaparannan siirtokuormausmaksujen korotuksen, uudet korotetut sai

lionkayttomaksut seka Tanskan kauttakulkuosuuksien yksikkohintojen 

korotuksen . Samalla huomautetaan, etta lisalehden kansilehdessa lue 

teltujen uudelleen painettujen kaksikielisten sivujen lisaksi lisa

lehti sisaltaa kaksikieliset sivut VR 241 - VR 244. 

Samasta paivamaarasta ilmestyy lisalehti n:o 6 Pohjoismaiseen kap

paletavaratariffiin INGTS 9761). Lisalehti sisaltaa korotetut sai

lionkayttomaksut seka maarayksen tilavuusrahdistuksen soveltamisest a 

Ruotsin, Norjan ja Suome n osuuk~illa myoskin lavoille kuormattuje n 

lahetysten osalta . 

Pohjoismaiseen kappaletavaratariffiin (9761) ilmestyy 1 . 7 . 1977 l u 

kien viela lisalehti n:o 7 . Lisalehti sisaltaa Suomen osuuden uudet 

kappaletavara rahdit (rahtitaulukko 51). Lisalehti on koko naisuudes

saan painettu Ruotsissa, joten sills ei ole laadittu suomenkielista 

kansilehtea . 

Vastaava korotus NDRDEG-tariffissa tulee voimaan vasta myohemmin . 

Samalla huomautetaan, etta NORDEG-tariffia kaytetaan niiden ass

mien valisessa liikenteessa [VR-DB/OR), jotka on merkitty NDRDEGin 

asemaluetteloon. 

Painatusjaosto jakaa Pohjoismaisen tavaratariffin lisalehdet . 

(Tft n:o Tau 32/251/77, 10 . 6 . 771 VT 25/77 . 

IT~INEN YHOYSLIIKENNE 

KULJETUKSET IMATRANKOSKEN KAUTTA SVETOGORSKIN RAKENNUSTY~MAALLE 

Poikkeuksena Suomen ja Neuvostoliiton rautateiden yhdysliikennemaa

rayksista noudatetaan Svetogorskin kuljetuksissa seuraavaa menette

lya: 

- Lahetykset, jotka on osoitettu Finn-Stroi Oy:lle, voidaan k~ljet
taa myos VR :n va unu illa . 
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- Kuljetusmaksut lahetyksista Finn-Stroi Oy : n suomalaisille raken
nusurakoitsijoille suorittaa lahettaja lahetysasemalla seka Suomen 

etta Neuvostoliiton osuudelta. Talloin rahti Neuvostoliiton osuu

delta, ts. matkalta Imatrankoski raja- Svetogorsk on 1,50 mk/ 

tonni tavaran laa~usta riippumatta . Rahti kannetaan todelliselta 

painolta, kuitenkin vahintaan 10 tonnilta vaunua kohti. Suomen 

osuus lasketaan normaalien kotimaisten tariffimaaraysten mukaan. 

Suomen ja Neuvostoliiton rahtiosuudet lasketaan yhteen ja merki

taan yhtena summana rahtikirjaan. Neuvostoliiton tonnirahtia ei 

siis merkita erikseen nakyviin. Venalaista vaunua kaytettaessa 

kannetaan kayttomaksu normaalisti. (Lahetyksista, jotka on osoi

tettu neuvostoliittolaisille vastaanottajille, maksetaan kuljetus

maksu Neuvostoliiton kuljetusmatkalta Neuvostoliitossa maan sisai

sen tariffin mukaan.) 

Aikaisemmat naita kuljetuksia koskevat maaraykset (sahke Tft 15/73, 

21 . 12 . 1973, VT Tft 40/73, VT Tau 58/253/74 ja markkinointiuutiset· 

24/73) kumotaan lukuunottamatta eraita markkinointitoimiston teke

mia rahtisopirr.uksia. 

(Tft n:o Tau 159/253/77, 16.6.1977) VT 25/77 

Rautatiehallitus on muuttanut tariffisaannon 29 l:n 1, 2 ja 3 lm :n 

1 . 7.1977 lukien seuraavan sisaltoisiksi: 

1 . Kirjattua matkatavaraa voidaan lahettaa henkiloliikenteelle 

av~tulta liikennepaikalta toiselle, ellei matkatavaran kuljetusta 

liikenn e paikan osalta ole rajoitettu. L~hettaj~lla tulee olla samal

le matkalle kelpaava matkalippu . 

Matk a tavaran kulj etusmaksut ovat tariffitaulukossa 1 A: 

Matkatavaralahetysten painon maar~amiseen · SOvelletaan 37 ja 44§: n 

ma~rayksia jaljempana·mainituin poikke~ksin. Lastenvaunujen paino 

lasketaan todsllisen painon mukaan . 

Matkatavarana ilman paallysta kuljetettavista koirista peritaan 

kuljetusmaksuna ko . matkan 2 lk : n puolilipun hinta . Vabin maks u ja 

e n immaismaksu on tariffitaulukossa I A. 

Matkatavarana kuljetettavista polkupyorista peritaan kuljetus

maksuna alentamattoman toisen luokan menolipun hinta ko. matkalta . 
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Vahin maksu ja e nimmaismaksu on tariffitaulukossa I A. 

Matkatavarana kuljetettavista suksista sauvoineen peritaan vali

m,tkasta riippumatta tariffitaulukossa 1 A mainittu maksu . 

Jos lahetykseen lastenvaunujen tai suksien lisaksi kuuluu myos 

muuta mat~atavaraa, koko lahetyksesta peritaan tavallinen matka

tavaramaksu. 

2 . Matkustajavaunuissa kasimatkatavarana ilman paallysta kulje 

tattavista koirista ja pienista elaimista samoin kuin kaukojunissa 

kuljetettavista lastenvaunuista , joita e i ole voitu si joittaa kasi 

matkatavaratilaan, peritaan kuljetusmaksuna puo let ko . matkan t oi 

sen luokan menolipun hinnasta. Vahin maksu on tariffitaulukossa I A. 

3. r1atkustaja saa kuljettaa maksutta mukanaan sallaista kasimatka 

tavaraa , joka voidaan sijoittaa vaunuss a kasimatkatavaralle varat

tuun tilaan . 

Rautatiekuljetusasetuksessa mainittujen , kasimatkatavarana ku lje

tettavaksi sallittujen pienten elainten kuten koirie n (eturaajojen 

kohdalta enintaan 40 em korkeidenl, kissojen yms . kuljetuksest a ei 

perit§ maksua, jos n a ov~t se llais assa paallyksessa , etta ne voidaan 

sijoittaa kasim3tk~tavuralle varattuun tilaan . 

P~ikallisjunissa ~ulj~tE!taan maksutta k~simatkatavarana my5s las 

t::~ nvaunut, jc ~1 m .!t~-lJs=.::Jjc i~se huals·htii niis ~-3 matkan aikana . 

loin. kun ne voidaan sijoittaa kasimatkatavaralle varattuun tilaan . 

Sokeain ja invalidien mukanaan kuljettamat opas- ja vetokoirat , 

rullatuolit, invalidipyorat ja -vaunut , myos moottorilla varustetut, 

kuljetetaan matkatavarana maksutta . Invalidipyoriksi katsotaan pol 

kupyorista mm . sellaiset , joista toinen poljin on poistettu tai teh

ty liikkumattomaksi . 

(Tft n:o To 1502/241/77, 14.6 . 1977) VT 25/77 

INTERCONTAINER-LIIKENNE 

Grossco·ntainer-tariffista (9145) ilmestyy 1 . 7 .1977 lukien uusi pai

nos , joke korvaa 1 .7.197 6 voimaan tulleen painoksen . 

Rahtitaulukot sisaltavat eri rautateiden sisaiset tariffikorotuk 

set . Koska Grosscontainer-tariffi on varsinaisesti ns . ohjetariffi, 
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tullaan sita jakamaan paaasiassa niille, joilla tama tariffi on 
ennestaan kaytossa. 

Tariffitoimisto suorittaa painoksen jakelun. 

(Tft n:o Tau 44/252/77, 14,6.77) VT 25/77 

ULKDMAAN VALUUTAN MUUNTOKURSSIT TAVARALIIKENNETTA VARTEN 

Tariffitoimiston sahkeella n:o PH 61, 15.6.1977 on kansainvBli

sessa tavaraliikenteessa kaytett a via ulkomaan valuutan kursseja 

muutettu 16.6 . 1977 lukien seuraavasti: 

100 Hollannin floriinia 169,00 FM 

100 Neuvostoliiton ruplaa 558,00 FM 

100 Ruotsin kruunua 94,50 FM 

100 Sveitsin frangia 167,00 Fl': 
100 Tanskan kruunua 69,00 Fl"' 

(Tft n:o Tau 28/230/77' 16.6.77) VT 25/77 
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LIIKENNEPAIKKOJEN V~LIMATKAT -JULKAISU 

1.7.1977 lukien muutetaan allalueteltujen 1iikennepaikkojan lyhenteet 
seura~vasti: 

Liikennepaikan nimi Poistuva K~yttoonotettava 
lyhenne 1yhenne 

Helsinki-Mets&l& Hkim Hkm 
Kalaranta Kala Kt 
Kalkku Kalk Kau 
Ke1a Ke1a Kl 
Kello Kelo Keo 
Kilo Kilo Kil 
Kiljava Kiva Kiv 
Kalkkimaa Klm Kkk 
Kannonkoski Knki Ksi 
Koivumaki Koiv Kvm 
Kolari Kola Kli 
Korte Kort Kot 
Kuona Kuon Kna 
Kursu Kurs Kuu 
Lapaluoto Lapa Lal 
Rautaruukki Raut Rat 
Rikkihappo Riki Rik 
Viheriainen Vi he Vie 

(N:o Lko 31700/011/77, 16.5.1977), VT 25/77. 

1.7.1977 lukien poistetaan Pietarsaaren liikennepaikan kohdalta 

sarakkeesta 5 merkinta H seka 1isataan sarakkeeseen 6 seuraava 
huomautus: "Henki1o- ja matkatavarayhdys1iikennetti:l VT 25177 

julkaistun sopimuksen mukaisesti". (N:o Lko 22536/66/77, 10.6.1977), 

VT 25/77. 

1.7.1977 1ukien muutetaan Loukolammen kohda11e liikennoimistapamer
kinta sarakkeessa 5 merkinnaksi Hil. Sarakkeeseen 6 1isati:lan va1imatka
merkintojen jalkeen merkinta: Tt ainoastaan Partek Oy:ta varten. 

(N:o Lko 31633/67/77, 6.6.1977), VT 25/77. 

1.7.1977 lukien muutetaan Pohjankurun 1iikennoimistapamerkinta 
sarakkeessa 5 merkinnaksi Hil Tt. Sarakkeeseen 6 va1imatkamerkintojen 
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j~lkeen lisataan merkinta: T lahteva~ kappaletavaraa varten asema

jaa:Juevaunujen rajoissa. (N:o Lko 22698167111, 8.6.1977), VT 25/77. 

PIETARSAARI - PANNAINEN YHDYSLIIKENNE 

Rautatiehal1itus on tehnyt liikenteenharjoittaja Bruno Ekmanin 

kanssa Pietarsaaren-Pannaisten valille jarjestettavasta 1inja-auto

yhdysliikenteesta ja sen hoitamisesta seuraavan sisl1toisen sopimuksen, 

jossa viimeksi mainittua sopijapuolta sanotaan liikenteenharjoitta

jaksi. Sopimus on voimassa 1.7.1977 alkaen toistaiseksi . 

(Ote) 

l. Liikenteenharjoittaja sitoutuu jarjestamaln ja hoitamaan Pietar

saari-Pannainen tieosal1a liikennoivilla linja-autovuoroil1aan edella 

tarkoitetun matkustaja- ja matkatavarayhdysliikenteen Pannaisista 

Pietarsaareen ja Pietarsaaresta Pannaisiin taman sopimuksen mukai

sesti . Yhdysliikenneasemana on Pannainen. Aikatau1unsa 1iikenteen

harjoittaja sitoutuu 1aatimaan ja tarvittaessa muuttamaan siten, 

etta ta111 linja1la 1iikennoidaan tyopaivina vahintaan 10 ja muina 

v]ikonpaivina vlhintaln 8 edestakaista vuoroa, jotka joustavasti ja 

1iikennetarvetta vastaavasti 1iittyvat Pannaisten junavuoroihin. 

Yhdys1iikennelippuja myydaan ja yhdysliikenteessl ku1jetettavaksi 

tarkoitettuia matkatavara1ahetyksia otetaan kirjattuna kuljetetta

vaksi vain rautatie1iikennepaikoil1a, ei kuitenkaan Pannaisten 
asema11a. 

2 . Aikatau1ujarjestelyjen lisaksi tahan yhdysliikenteereen sisally

tet~ln vain ne yhdys1iikennelippu-, matkatavaran kirjaamis- ja 

tariffijarjeste1yt, joista ja1jempana on erikseen sovittu . Matkusta

jiin, jotka kayttavat muita matkalippuja, seka kirjaamattoman matka

tavaran kuljettamiseen sovelletaan niin junaliikenteen kuin linja

autoliikenteenkin osuudel1a kummankin sopijapuolen omia maarayksia. 

3. Junamatkan osuude1la kaytettavana matkalippuna kelpaavat kaikki 

Pannaisiin ja Pannaisistl matkustamaan oikeuttavat rautatie1iput 

se1laisenaan. 

Pannainen-Pietarsaari ja Pietarsaari-Pannainen linja-automatkoja 

varten myydaan ainoastaan va1tionrautateiden menolippulomakkee1le 
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laad£ttavia yksinkertaisia matkalippuja, joihin leimataan tai 

kirjoitetaan ~ana: Yhdysliikennelippu. Autolinjan valipaikkakunnille 

ei yhdysliikennelippua myyda. Milloin kysymyksessa on edestakainen 

matka, myydaan molempia matkaosuuksia varten eri lippu . 

Yhlilysliikennelipun tariffivalimatka on aina 11 ki1ometria ja sen 

hinta lasketaan kulloinkin voimassa olevassa Suomen Kulkuneuvot 

aikatau1ukirjassa julkaistun 1inja-autoliikenteen matka1ippuhinnaston 

mukaan, talla hetkella 3,00 mk. 4- 11 vuotiail1e lapsil1e myydaan 

yhdysliikennelippu puoleen hintaan pyoristettyna ylospain 10 : 118. 

tasan jao1liseen pennilukuun. Ke1poisuusajaksi merkitaan yksi kuu

kausi. 

Yhdysliikennelippu luovutetaan linja-automatkalla autonku1jettajal1e 

tai rahastajal1e 1iikenteenharjoittajan kuljetuskorvauslaskutusta 

varten. 

4. Matkustaja , joka on ostanut edella mainitun yhdys1iikennelipun, 

on oikeutettu labettamaan kirjattua matkatavaraa yhdysliikennelahe

tyksena Pietarsaareen ja Pietarsaaresta. Pietarsaareen tarkoitettu 

yhdysliikennelahetys osoitetaan vain Pannaisiin, mutta matkatavara

todistuksen ku1jetusmaksulaske1maan lisataan siihen merkittavan 

autokuljetusmaksun kohdalla maininta : Autokuljetus Pannainen- Pietar

saari . Vastaava merkinta tehdaan myos Pietarsaaren asemal1a kulje

tettavaksi otetun matkatavaralahetyksen kulietusmaksulaske1maan, 

mutta liihetys OSoitetaan talloin SUOFaan maaraliikennepaikalle, 

Yhdysliikennelahetyksen kuljetusmaksu 1asketaan erikseen rautatie

matkan osuudelta va1tionrautateiden matkatavaratariffin mukaan ja 

erikseen liikenteenharjoittajan kuljetusosuudelta merkitsemalUi 

autokuljetusmaksuksi aina kaksi ja 60/100 (2,60) markkaa lahetyksel 

ta sen painosta tai laadusta riippumatta. 

Kaikissa muissa suhteissa sovelletaan yhdys1iikenteessa kuljetetta

vaan matkatavaraan valtionrautateilla voimassa olevia yleisia matk.a

tavaramaarayksia . 

Pietarsaaressa ja Pannaisissa sopijapuolten kesken tapahtuvassa 

matkatavaralahetysten luovuttamisessa ja vastaanottamisessa nouda

tetaan Seinajoen liikennepiirin pii.allikon toimesta erikseen annetta

via ohj eita . 
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5 . Kaikki maksut yhdysliikennelipuista ja matkatavaralahetyksista 
kannetaan ja ti1itetaan valtionrautatei1le kuu1uvina matka1ippu- ja 
matkatavaratu1oina. (N : o Lko 22536166177, 10.6 . 1977), VT 25/77. 

MATKATAVARA 

Koska Hki - Ri ja Hki-Kkn rataosien matkatavaran hoidosta annettujen 

ohjeiden osalta on ede11eenkin epase1vyytta o1emassa , ilmoitetaan, 

etta ko . rataosi11e voidaan matkatavaraa osoittaa vain Riihimaen, 

Hyvinkaan , Jarvenpaan, Keravan , He1singin ja Kirkkonummen 1iikenne

paikoil1e. (Vrt VT 19/76.4) (N:o Lko 31724/640/77, 14 . 6.1977) , 

VT 25177 . 

SOTILASPUOMIEN ETSIMINEN 

Sotilasku1jetuksiin kaytettavi~ miehistovaunuja (Gb1sk) varuste1u

asemi11a purettaessa on joissakin tapauksissa sattunut , etta vaunui 

hin on jatetty kuorman tukipuomeiksi soti1aspuomeja. 

H~a~utuneita soti1aspuomeja pyydetaan etsimaan ja 1oydettaessa 

1ahettamaan Riihimaen soti1asvarastoon . 

Soti1aspuomi on muuten saman1ainen kuin Gbl-vaunun tukipuomi, mutta 

soti1aspuomin mo1emmissa paissa on, tukipuomista poiketen, 1ukko

osassa meta11inen kaannettava v a r m i s t i n r e n g a s , joka 

estaa puomin 1iikkumisen paika1taan . 

Soti1aspuomit tu11aan 1ahiaikana merkitsemaan ke1taise11a teipi11a, 

jossa on musta11a painettu "VR SOTILASVARASTO" . 

Huomautetaan , etta sotilaspuomeja ei saa kayttaa kuorman tukipuomeina . 

(N:o St 302 , 13 . 6 . 1977) , VT 25/77 . 

AVOIMIA VIRKOJA JA TOIMIA 

Kaksi ensi 1uokan kirjurin virkaa , kuusi y1emman palkka1uokan toisen 

luokan kirjurin virkaa , a1emman pa1kka1uokan asemamestarin virka 

(V14) , ko1me a1emman pa1kkaluokan asemamestarin virkaa (V13) , 
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seitsem~ntoista veturinku1jettajan virkaa , ko1me konduktoorin 

virkaa ja ko1me kuormausmestarin virkaa. Rautatieha11ituksen 

1iikenneosaston p~~11iko11e osoitetut kirja11iset hakemukset on 

toimitettava rautatieha11ituksen kirjaaja11e viimeist~~ hein~kuun 

20. paiv~~ 1977 ennen ke11o 12 (postitse ennen virka-ajan pa~tty

mista) . 

Ede11a mainittuihin virkoihin nimitetyt sijoitetaan toistaiseksi 

seuraavasti: 

25 

1 . 1uokan kirjurit: Pieksamaen 1iikennepiiriin (1 kappa1etavara- ja 

autoasiat) ja Kuopion (1 K~o henki16asiatl : 1iikennea l ue el 1e, 

yp . 2 . 1uokan kirjurit : Pieksamaen (1 Pm ti1itysten va1vonta) , 

Varkauden (1 Var junasuor·itus) , Jyv~sky1~ (1 Jy junasuoritus) , 

Iisa1men (111m junasuoritus) , Kajaanin (l Otm asemanhoitaja) ja 

Kuopion (1 Kuo tav . to i m. ) 1iikennea1uei11e , 

ap . asemamestarit (V14): Kuopion (1 Sij) liikennea1ueel1e, 

ap . asemamestarit (V13): Pieksamaen liikennepiiriin (1) , Kuopion 

(1 Kuo) ja Kajaanin (1 Hys) 1iikennea1ueil1e , 

veturinku1jettajat: Varkauden (1 Var) 1iikennea1ueel1e seka Kuopion 

(1) , Iisa1men (4) , Pieksamaen (10) ja Jyvasky1~ (1) varikoi11e , 

konduktoorit : Pieksamaen (1 Pm) , Jyvasky1an (1 Jy) ja Iisa1men 

(1 11m) 1iikennealuei1le ja 

kuormausmestarit: Jyvasky1&n (2 Jy) ja Kuopion (1 Kuo) 1iikenne

a1ueil1e . 

Vaununtarkastajan toimi , yksitoista junamiehen tointa , vaihdemiehen 

toimi , ko1mekymmentakuusi veturin1ammittaj~ tointa , huo1tomiehen 

toimi, yhdeks~toista asemamiehen tointa ja ne1j~ vaununvoite1ijan 

tointa. Rautatieha11ituksen 1iikenneosaston pa~11iko11e osoitetut 

kirja11iset hakemukset on toimitettava asianomaisen 1iikennepiirin 

paa11iko11e viimeistaan 20 . 1 . 1977. 

Ede11a mainittuihin toimiin nimitetyt sijoitetaan toistaiseksi 

seuraavasti : 

vaununtarkastaja: Kontiom~en variko11e (1) , 

junamiehet: Pieksamaen (1 Pm) , Jyvasky1an (3 Jy) , Iisa1men (4 11m) ja 

Kajaanin (1 Kaj, 2 Kon) 1iikennea1uei11e , 

vaihdemies: Iisa1men (1 11m) 1iikennea1ueel1e, 

veturin1ammittajat: Kuopion (4) , Iisa1men (4) , Kontiom~en (7) , 

Pieksamaen (17) ja Jyvasky1an (4) varikoi11e, 
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huoltomies : Pieksam~en varikolle (1) , 

asemamiehet : Pieks~m~en (7 Pm) , Jyv~skyl~n (3 Jy , 1 Lvt), Kuopion 

(1 Jki) , Iisalmen (211m), Kajaanin (3 Kaj , 1 Kon) ja Joensuun (l Hsl) 
liikennea1uei1le sek~ 

vaununvoitelijat : Iisalmen (2) ja Pieksam~en (2) varikoi1le . 

KOULUTUSOHJELMAT 

Koulutustoimikunta on kokouksessaan 26. 05.1977 byvaksynyt 

sahkoperustutkintoon valmentavat koul ut usohjelmat 
KOTO 4.6.I 

Hyvaksytyt koulutusoh j elmat ot etaan kayttoon valittomasti ao kou
lutusta seuraavan kerran jarjeetettaessa. Ohjelm.ien peruejakelu 
on suoritettu koulutusjaoston toimesta. Niiden lisakappaleita on 
saatavissa rajoitetusti rautatieopiston kansliasta. 
(Ktj no 125/1829, 20.05.1977) 

EROJA 

L i i k e n n e o s a s t o : liikennetarkastaja Sulo Alfred Karsela, 

asemapaallik5t Leo Hanski, Yrj5 Pulliainen , apulaisasemapaallikk5 Reino 

Ilmari Pajari, 2. luokan kirjuri yp . Kustaa Sakari Lindbohm, Aarne 

Hannes Peltola , 2. luokan kirjuri ap. Aune Kyllikki Muramo, jarjeste

l ymestari Lauri Johannes Salonen , veturinkuljettajat Eino Aaro Johan

nes Herranen , Jorma Leo Iivonen , Erkki Nikkanen , Vilho Reino Antero 

Lappalainen , Arvo Johannes Kauranen , Vi1ho A1eksi Punkari , asetin

laitemies Kurt Erik Enberg, kondukt55rit Heikki Tulla, Pehr Johan 

Lunabba , Alarik Adolf Ruohonen , kuormausmestari Toivo Johannes Oksa , 

vaihdemies Onni 6lavi Suominen , junamiehet Erkki Armas Kallio , Vilho 

Unto Laine , vaununtarkastaja Eino Paavo Johannes Oksanen , veturin

lammittajat Aarre Evert Melander, Ky5sti Henrik Olavi Pennanen, asema

mi ehet Armas Kustaa Adolf Karinkanta, Bruuno Vilhelm Jaakkola . ylim . 

tallimiehet Tatu Aleksanteri Raisanen , Yrj5 Juhani Keinonen, ylim. 
asemamiehet Kari Kalevi Ingman, Kari Johannes Sulasuo, ylim . kateis

var . hoitaja Eino Johannes Repo , yl i m. vaununsiivoojat Jenni Maria 

Heiskanen , Aune Elina Piirainen , ylim . siivooja Paula Anna Liisa 

Tuomikoski . 

Helsinki 19n. Valtlon painatuskeskus 
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TAVARAVAUNUJEN PUHDISTAMIS- JA KUNNOSTAMISVIIKOT 

Ku1uvan vuoden toinen tavaravaunujen puhdistamis- ja kunnostamisjakso 
jarjestetaan Lko : n kirje1man n:o 31227/412/77 , 22 . 2 . 1977 mukaisesti 
3 . - 16 . 7 . 1977 va1isena aikana . Viikkojen aikana tapahtuneesta 
toiminnasta 1aaditut yhteenvedot tu1ee piirien 1ahettaa y1eiseen 

toimistoon . (N:o Lko 31227/412/77 , 20 . 6 . 1977), VT 26/77 . 

LIIKENNEPAIKKOJEN V~LIMATKAT - JULKAISU 

Ju1kaisuun Liikennepaikkojen va1imatkat 1isataan 1.7 . 1977 1ukien 
Juankosken 1iikennepaikan a1aisena Kaavin teo11isuusraide seuraavin 

merkinnoin : 

1 

J uankoski 
Kaavin teo11 isuus
raide 

960 - 36590 

4 5 

Jki 14. Tt 

Li says tehdaan myos ju1kaisuun 1iikennepaikkojen koodit. 

(N : o Lko 31778/67/77 , 23 . 6 . 1977) , VT 26/77 . 

15 . 7 . 1977 1ukien 1isataan Naanta1in sataman kohda11e sarakkeeseen 6 
seuraava merkinta "Ei kirjattua matkatavaraa". Sama11a kumotaan 
VT 42/71 o1eva maarays kirjatun matkatavaran osoittamisesta 

Naanta1 i n satamaan . (N:o Lko 22756/61/77, 23 . 6 . 1977) , VT 26/77 . 

RAUTATIEOPISTO 

Toimistotutkinnossa 03.06.1977 hyvaksytyt: Avikainen, Raili 

Tellervo (Har mt), Holmstten, Le~la . Orvokki (Hki la), Hyvonen, 
Liisa Mar j atta (Lh la), Hama l a inen, Rauha Sirkka (Psl knp), 

JokineJl, Sirpa-Li i sa Marianne (To/tkt), Kei nonen , Lea Hille
v:i (Kv vr), Kuiri, Rai l i Minnetaki (Hki vr), Ka r kkal nen, Tuu

la Inkeri (Pro vr), Linden, Merja Tuulikki (Ri va), Liukkonen, 
Ri tva Tuulikki (Pm knp), Murtonen, Haija Tuulikki (Jns rp), 
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Nurminen, Eira Irmeli (Tpe vr), Ojal a, Pirjo Sinikka (Pm rp) , 

Raisa nen, Jar mo Tapani (Psl knp),. Ropetti , Anna-Liisa (Psl 

knp), SeppaHi, Tuula Hannele (Rto/rpj), Sirviti, ·sirkka L.eena 

(01 vr), Turunen, Merja Anneli (Pro pavto), Uusitalo, Kaarina 

(To/tkt). 

Rautatievirkamies liiton lahjoittaman kellon sai Liisa ldarjatta 

Hyvonen. Lh la. 

Liikenteenohjaustutkinnon ovat suorittaneet 17.06.1977 seuraavat 

henkilot: 
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Asikainen, Reijo Johannes 01, Flinck, Mauri Jorma Juhani Tku, Hie

ta.ma.ki, Jaakko Jalmari Tku, Hiltunen, Veli Juha.ni Kuo, Hyttinen, 

Jukka l'ekka Artturi Jns, Jukkara, Jukka l'ekka Imr, Jarvinen, Irja 

Annikki Sk, Kallio, Kari Osmo Kta, Kirjavainen, Kari Juhani Tpe, 

Kotira.nta, Timo Tapani Hma, Kunnari, Seppo Uolevi Kja, Kuusisto, 

Pirjo Hannele Tku, Lahti, Risto Tapio Antero Hki, Lehikoinen, Han

nu Eino Kalervo Lh, Lindeman, Aune A.nnikki Hki, Miettinen, Martti 

Tapani l'm, Mikkola, Bengt Kal.ervo Sk, Makela, Ahti Viljami Jns, Ma.
keHi, Erkki Tuomo Tl, Oikarinen, Rauno Tapia Kaj, Oksa.nen, Sakari 

Matias Ald, l'ietarila, Alpo Henrik Ri, l'iilola, Ahti Olavi Hma, 

Sal.okanne, Juha Ilmari Hki, Tiilikainen, Kimma Tapa.ni Jns, Turu

nen Raimo Antero Lis, Uljonen, Eero Olavi Aleksanteri Ri, vaa.na
nen, Marja Leana Ke. 

RVL: n lahjoittaman kellon sai Reijo Johannes Asikainen. 

Toi mistotutkinnon ovat s u or itt a n e et 17. 6.1977 s euraavat henki l ot: 

Ahv enainen, Eeva Annikki (Hki/Jp) , Heinanen , Hans Goran (Hki/Kr), 

Renny, Sirkka- Liisa (Hki/Hki ), Hietal a , ll'lari tta Uirjam (l'm/Kuo), 

Hurskainen , Sirpa Anneli (Jns/Jns) , Hi:i.kkinen, Eija Anita (Kv/Illi ), 

Jarvinen, r.lerja Liisa (Kv/Kta ), KilpeUi.in en , Leena mar ia Ha.nnel e 

( Hki /Lh) , Kononen , Ta r ja Leena ( Hki/Hki ), Kiilvia , J ukka Anter o 

(Kv/Vna ), Lehtinen , Anne Marja (Tpe/Tpe ), Lemmetyinen, Alice Anneli 

(Hki/Hki ), Lepisto, Maarit I r meli ( Tpe/ l'ri ), Lepon okka , Hiivi Helena 

(Hki/Hki ), Luoma , Sointu Illarjatta (Hki/Kkn) , Lytsy , Leena Kaarina 

(Jns/ Nr l ), Moilanen, Taina Mir jami (l'm/Kaj) , Mi:ik:i n en, Soi l i Mar jatta 

(Kv/Kv ) , Nurmi , Leena Marjaana (Hki/Hki ), Okka , Arja fllaar it ( Pm/Kaj) , 

Rantanen, I r ma Annikki (Tpe/ Tpe), Vuoksivirta , Ulla Mar ja-Leena 

(Hki/Hki) , Vanttinen , Ei ja Irmeli (Tpe/ Tku) . 

Rautati evi r kamieslii ton l ahjoi t t aman kel lon sai Anne I1larja Lehtin en 

Tpe/Tpe . 
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NIMITYKSIA JA MAA RAYKS IA 

H a 1 1 i n t o - o s a s t o : As ianva lvojan (B 1 ) virkaan 
apulaisasianvalvo j a Helge Runar J ohannes Kal ls t r om. 

R a t a o s a s t o : rakennusmestarin (V19 ) virkaan ( Kajaani ) raken
nusmes t ari Te uvo Jaakko Keka l ainen . 

ratainsin5orin ( S12 ) virkaan (rautatiehalli

t uksen rataosasto ) diplomi- insin55ri Kai Markus Juhani Brandstack 
j a konttoriapulaisen toimeen (Helsingin ratapiirin toimisto) ylim . 
to i mistoapulainen Rauha Retriika Mattila 

K o n e o s a s t o : t eknikon (V21) virkaan ~~im .teknikko Erkki 

Kalevi Utriainen (Kuopion konepaja ) , yl emman palkkaluokan toisen 
luokan kirjurin virkoihin apulai skanslist it Eila Amanda Rantanen 
ja Kaija Annikki Hakkarainen ( RH/ yleinen jaosto), alemman palkka
luokan toisen luokan kirjurin virkaan apulaiskanslisti Irja Helena 
Immonen (RH/ yleinen jaosto), alemman palkkaluokan t oi sen luokan 
kirjurin ylimaaraisiin toimiin ylim. 3 1. kirjuri Kirsti Marjatta 
Sal minen ja konekirjoittaja Vuokko Sandelin ( RH/yleinen jaosto), 
teknikon (V21) virkaan teknikko Reijo Juhani Aho (Vaasan konepaja), 
teknikon (V20) virkaan ylim. teknikko Viljo Hemming Aaltonen ( Turun 
konepaja) , teknikon (V1 9 ) virkaan ylim. teknikko Asko . Olavi Savala 
(Tur un konepaja) ja konttoriapulaisen toimeen ylim . t~imistoapulai

nen Raija Marjatta Naveri (Hyvinkaan konepaja) , konemestarin vir
kaan vt . konemestari Eino Toivanen (Hyvinkaan konepaja ) . 

EROJA 

R a t a o s a s t o : vanhempi t oimi storakennusmestari Ve i kko Ilmari 

Nylande r ja r ataesimi es Eino Olavi Hai karainen . 

ratainsinoori (S1 3) Pentti Mauri Sakari Re i kko . 

~ a n k i n t a o s a s t o: kirjanpita j ti Vi ljo Marttila 
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TARIFFITAULUKKOJEN MUUTOS 

Tariffitaulukon 1 A. Matkatavaramaksut kohtaan 4 tehdaan tariffi

saannon 29 S: n 3 lm:n muutoksesta johtuva lisays : 

Paikallisjunissa kasimatkatavarana kuljetettavista lastenvaunuista 

ei perita ku ljetusmaksua , jos matkustaja itse huolehtii niista 

matkan aikana . (Tft n:o To 1502/241/77 , 15 . 6 . 1977) VT 27/77 . 

SUOMLN JA SNTL : N VALINEN RAUTATIEYHDYSLIIKENNE 

Suomen ja SNTL : n rautatiet ovat sopineet eraista yhdysliikennemaa

rayksia koskevista muutoksista . TamJn johdosta painetaan yhdyslii

kennetariff i in (VR 4784) , toimitusohjeisiin (VR 4781) ja rautatie

rajasopimukseen (VR 4782) lisalehdet, jotka tulevat voimaan 

1 . 7 . 1977 . 

Lisalehtien sisaltamat muutokset koskevat mm . metallisten kiris

tyssiteitten palauttamista , tasmennyksia konttien ja suuripainois

ten tavaroiden kuljetusmaarayksiin seka rahtikirjaan tehtavi~ mer

kintoja . 

Painatusjaosto suorittaa edellJ mainittujen lisalehtien jakelun . 

(Tft n : o Tou 119/253/77 , 1 . 7 . 1977) VT 27/77 
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ANASTETUT LIPUT 

Reko1an 1iikennepaika11a 21 .- 22.6.1977 murron yhteydessa on 

tarkistettujen tietojen mukaan kadonnut seuraavat kirjoittamattomat 

1iput: 

meno1omake n:o 186810 - 186850 
menopa1uu1omake n:o 210608 - 210650 
kuukausi1omake n:o 8941 - 8960 
kou1u1aiskuukausi1omake n:o 22090 - 22100 

Niita tavattaessa on ne otettava pois ja se1vitettava ha1tijan 

henkilollisyys . (N:o Lko 31853/037177. 1.7 .1 977), VT 27/77. 

KONDVKT~ORIKURSSIT VUONNA 1976 

Rautatieopistossa kevat- ja syyskaude11a 1978 jarjestettavi11e 

konduktoorikurssei11e pyrkivien tu1ee jlttaa tata koskeva yleisen 

toimiston paiH1iko11e osoitett;.~ hal-:emul<sensa 1ahimma11e esimiehe1 -

1een viimeistaan 1.9.1977. (Hakemusten vastaanotto a1oitetaan va1it 

tomasti.) 

Vahvistetun kou1utusohje1man ~ukaan voivat po. kurssetl1e pyrkia 

henkilot, jotka ovat suorittaneet a1e~~an putevyyst~tkin~on ( = lii 

kenneperustutkinnon) 10 .9.19 73 tai aikaisemrnin, ja joi1le kertyy 

10.9.77 mennessa em. tutkinnon jalkeista palvelusta vahi~tain ne:ja 

vuotta. Tahan aikaan tulee sisaltya ratapihatoi~intaa junamiehen tai 

siihen verrattavissa tehtavissa vahintain kuusi kuukautta . Mahdo1li 

sesti vajaa ratapihatoiminnan aika voidaan kuitenkin taydentaa k~rs 

sin alkamiseen mennessa. 

Hakuede11ytykset tayttavat hakijat kutsutaan 10.9.1977 myohe~~in 

tarkemmin ilmoitettavilla paikkakunnil1a jarjestettavaan kondu~tocri 

kurssei11e pyrkivien kelpoisuuskokeeseen, joka sisa1taa 1askenr.on ja 

aidinkie1en (ruotsinkielisten osalta myos suomenkielen) tehtavia. 

Lislksi hakijoi11e jlrjestetaln syys-1okakuun 1977 aikana soveltuvuus

kokeet myohemmin ilmoitettavan ryhmajaon mukaan eri paikkakunnilla. 



27 - 4 -

My5s sellaisten henkil5iden, jotka aikaisemmin ovat hakcneet konduk

t5orikursseille, mutta eivat ole tulleet valituiksi (nimetyiksi tie

dossa oleville kursseille) tulee vuonna 1978 konduktoorikursseille 

edelleen pyrkiessaan jattaa uusi hakemus. 

Jos tallainen henkilo on osallistunut 16.10.1976 tai sen jalkeen jar

jestettyyn kelpoisuus- ja soveltuvuuskokeeseen, hanen ei tarvitse 

osallistua kokeisiin uudelleen. ~elpoisuuskokeen han voi kuitenkin 

halutessaan uusia. Tasta tulee mai~ita ha ke~uksessa erikseen. 

Soveltuvuuskokeen uusimista pidetaan suotavana aikaisintaan kolmen 

valivuoden jalke~n, ellei kO~ee n U ~ 3i~is e lle ilme ne jo~ain erityistj 

syytj. 

Yleinen toimisto antaa liikennepiireille erikseen ohjeet hakemus ten 

kasittelyaikataulusta. Muuten kasi~celyjarjestyksessa noudatetaan 
soveltuvin osin lko:n kirjeessa 1854/151/76, 13.9.76 annettuja 

ohjeita. (N:o Lko 194/151177, 18 . 5.1977), VT 27/77 II ilmoi~lS ) 

AVOIMIA VIRKOJA JA TOIMIA 

Liikennetarkastajan (V 26) ylimaarainen toimi toistaiseksi rauta

tiehallituksen hallinto-osastolla. Toimen haltija tulee toimimaan 

rautatieopiston johtajana. Rautatiehallituksen paajohtajalle osoi

tetut kirjalliset hakemukset on toimitettava rautatiehallituksen 

kirjaajalle 29 . 7.1977 mennessa . 

Konttoripaallik5n virka, toistaiseksi Oulun ratapiirin toimistossa 

(Oulu). Rataosaston johtajalle osoitetut hakemukset on toimitettava 

rautatiehallituksen kirjaajalle viimerstaan 3.8.1977 ennen kello 12 

(postitse ennen virka- ajan paattymista}. 
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RAUTATIEOPISTO 

Raut atieopi llisen kurssin ovat 10.06.1977 suorittaneet seuraavat 

henkilot: 

Asunto, Leevi Heikki Sk/Sk vr, Eskola, Pentti Aarre Olavi Hki/ 

Ri la, Kerola, Mauno Olavi Rh/yt, Kivinen, Veikko Olavi Rh/rtt, 

Korhonen, Inkki Pertti Uuno Jns lppt, Lespi, Ensio Juhani Rh/het, 

Lindroth, Armas Arnold Hki lppt, Lonn, Aarre Valdemar Kv;Kta la, 

Maijala, Keijo Kalevi Tpe/Tpe la, Ojapalo, Aarre Aulis Vihtori 

Rh/mt, Pennanen, Oiva Antero Pm/Pm vr, Pietila, Leo Jaakko 01/ 
I 

Tor la, Pohjonen, Topias Evert Sk/Sk la, Rauta, Kari Johannes 

Tpe/Tpe vr, Rinne, Uuno Armas Hki/Hki la, Riutta, Viljam Rh/lt, 

Saari, Seppo Samuli Kv/Hma la, Saukkonen, Erkki Kalervo Pm ·lppt, 

Suomalainen, Unto Kalervo 01/Rhe la, Tenhunen, Erkki Vilho Pm/ 
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Pm la, Tikander, Hans Holger Edvin Hki/Lh la, Torkkel, Lauri Ka

levi Harmt, Tuovinen, Erkki Olavi Kv/Imr la, Vainio, Kalervo An

tero Sk/Vs la ja Vuorivirta, Tuomo Ilmari ' Antero Tpe/Noa. 

NIMITYKSIA 

L i i k e nne o s a s t o : asetinlait emiehen toimiin (Hel sinki) 

vaihdemies Kauko Kalevi Halonen sekti junamiehet Mikko Tapio Jtirven
paa ja Pauli Juhani Karjalainen , (Lahti) junamies Timo Armas Sipi , 
autonkuljettajan toimiin (Helsinki) ylim. autonkuljettaja Teuvo Tapio 
Arvelin seka asemamiehet Reino Johannes Angesleva , Eero Kalevi Toro 

painen ja Pekka Juhani Honkanen , autonkuljettajan toimeen (Hameenlin
na) asemamies Arvo Johannes Katajamaki , junamiehen toimiin (Helsinki) 

asemamiehet Onni Tapani Koski , Pertti Olavi Laamanen , Mauno Puurunen 
ja Tauno Ilmari Vehkalaht i , junamiehen toimiin (Riihimaki) asemamie
het Tuomas Jarvi , Toimi Leonard Virta , Aapeli Vaisanen ja Veikko 

Harkonen , junamiehen toimiin (Lahti) asemamiehet Matti Juhani 
Jaaskelainen ja Asko Majuri , vaihdemiehen toimiin (Helsinki) juna
mies Heikki Parviai nen ja asemamies Arvo Uolev i Nummenpaa , vaihde 
miehen toimeen (Hyvinkaa) asemamies Erkki Olavi Kauppila , vaihde
miehen toimeen (Lohja) junamies Lauri Olavi Sundholm , vaihdemiehen 

toimiin (Karj aa) junami es Alf Johan Holmqvist ja asemamies Keijo 
Kalevi Frimodig , asemamiehen toimiin (Helsinki) ylim . asemamiehet 

Hely Kaarina Ruohonen , Aili Salonen , Aki Ismo Kari Ki i skinen , Tarmo 
Paivio Hakal a , Elai Leo Bertil Lindfors , Tapio Johannes Hourula , 
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Kerttu Annikki Loikkanen , Erja Irina Pietila , Kari Juhani Ronkainen , 
Time Pekka Immonen ja Anne- Maarit Hiltula , t i lap . asemamiehet Onni 
Harkonen , Seija Anneli Pennanen , Veikko Paavo Tomminen ja Osmo Rainer 
Pennanen seka ylim. asemamies Helge Pirttilahti, asemamiehen toimiin 

(Tikkurila) ylim. asemamies Reijo Pentti Olavi Laakso ja tilap. ase
mamies Juha Markku Kalevi Tikka seka ylim . asemamies Olli Eino Elo , 

asemamiehen toimiin (Pitajanmaki) tilap . asemamiehet Pekka Sakari 
Aaltonen ja Toivo Antero Vayrynen , asemamiehen toimeen (Porvoo) 

ylim . autonkuljettaja Matti Juhani Niiro, asemamiehen toimiin 

(Riihimaki) ylim . asemamiehet Veli Matti Laitinen , Pentti Luoma , 

Raija Selma Myllyla , Pentti Juhani Ilmari Nieminen , Reijo Erkki 

Tapani Pylsy , Arvi Kalevi Salonen ja Mauri Kari Antero Talja , 

asemamiehen toimiin (Hyvinkaa) asemamiehet Raimo Tapani Narhi , 
Ari Tapio Skytta ja Kari Erik Makela , asemamiehen toimeen (Lohja) 

tilap. asemamies Jorma Aatos Rokka , asemamiehen toimeen (Hameenlinna) 

ylim . asemamies Lempi Orvokki Tyni , asemamiehen toimiin (Lahti) 

ylim . asemamiehet Risto Kalevi Auvinen , Teuvo Tapani Hakkarainen , 

Pertti Kalevi Pohjoisvirta, Taisto Tapio Markkula , Heimo Sulevi 
Kervinen , Heikki Armas Olavi Levaniemi , Matti Mauno Johannes Puusti 

nen , Aimo Kauko Kalervo Ilmojoki ja Pasi Kari Vihtori Lydman, asema 

rniehen toimeery (Karjaa) tilap. asemamies Sture Johannes Vikstrom , 

asemarniehen toimiin (Hanko) tilap . asemarniehet Pertti Kullervo 

Koskinen ja Juhani Rantala , jarjestelyrnestarin virkoihin (Helsinki) 

kuormausrnestari Pentti Vaino Hurskainen ja junamies Jouko Vihtori 
Savolainen , konduktoorin virkoihin (Riihimaki) kuorrnausmestari Urpo 

Niilo Matias Lindgren seka junamiehet Toivo Ensio Miettinen , Heino 

Kalevi Piiroinen ja Helge Helmer Toivonen , konduktoorin virkaan 

(Hyvinkaa) kuorrnausrnestari Frans Eelis Luomala , konduktoorin virkaan 

(Hanko) kuorrnausmestari Paavo Valdemar Nurnmenpaa, konduktoorin virkaan 

(Lahti) kuormausmestari Vesa Kalevi Lahnamaa , kuormausmestarin virkaan 

(Hyvinkaa) junarnies Heikki Matias Valimaki seka vaihdemiesten esimie

hen virkaan (Lahti) konduktoori Martti Petter Kupiainen. 

R a t a o s a s t o: vanhemman toimistorakennusmestarin (V20) virkaan 

(Seinajoen ratapiirin toimisto) rakennusmestari Rauni Seppo Takala 

ja rataesimiehen toimeen (Ammansaari) raidemies Voitto Johannes Vai
sanen. 
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EROJA 

L i i k e n n e o s a s t o : liikennetarkastaja Bruuno Lennart 

Pitk~en , yp . 2 . luokan kirjuri Kauko Antero Vettenranta , ap. 2 . 
luokan kirjurit Pentti Taavetti Kolehmainen , Astrid Alice Salenius, 

veturinkuljettajat Toivo Johannes Hytti, Jouko Aleksanteri Suvanto , 

Pauli Erkki Indren, Tenho Kalervo Korhonen, Alvi Salonen, kuormaus

mestarit Henrik Jaatinen , Viljo Johannes Roiha, vaununtarkastaja 

Antti Ilmari Ijas, veturinlammittaja Erkki Armas Lindell, auton

kuljettaja Aarne A~lis Rauhala , asemamiehet Heikki Juha Tapani 

Ketonen, Ritva Tellervo Mutikainen, Leo Viljo Toppala , Vaino Armas 

Koski , ylim . autonasentaja Toivo Erkki Lehtomaki , ylim . asemamies 

Olavi Antero Kiviaho. 
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TYONANTAJAN SOSIAALITURVAMAKSU 

Asetuskokoelmassa on julkaistu: 

N:o 466. 

La k i 

tyonantajan sosiaaliturvamaksusta annetun lain 3 §n 

muuttamisesta. 

Annettu Helsingissa 17 paivana _kesakuuta 1977. 

Eduskunnan paatoksen mukaisesti muutetaan tyonantajan sosiaali

turvamaksusta 4 paivana heinakuuta 1963 annetun lain (366/63) 

3 §:n 2 momentti nain kuuluvaksi: 

3 §. 

Sosiaaliturvamaksu suoritetaan taysin markoin siten, etta maksu 
tasoitetaan sen paattyessa 1 pennista SO penn11n lahinna alempaan 

ja sen paattyessa 51 pennista 99 penniin labinna ylempaan mark

kaan. 

Tata lakia sovelletaan ensimmaisen kerran tyonantajan sosiaali

turvamaksuun, joka suoritetaan 1 paivana tammikuuta 1978 tai sen 

jalkeen maksetun palkan perusteella. 

(Hloj n:o Hlo 433/133/77, 7.7.1977- Vert. Kl B/64.1) VT 28/77 

ULKOMAAN VALUUTAN MUUNTOKURSSIT TAVARALIIKENNETT~ VARTEN 

Tariffitoimiston sahkeella n:o RH 15, 4.7.1977 on kansainvalisessa 
tavaraliikenteessa kaytettavia ulkomaan valuutan kursseja muutettu 
5 .7.1977 lukien seuraavasti: 

100 Hollannin floriinia = 168,00 FM 
100 Neuvostoliiton rupla.a = 552 ,so FH 
100 Norjan kruunua = 78,00 FM 

(Tft n:o Tou 28/230/77, 5.7.1977) VT 28/77 
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NEUVCSTDLIITOSTA SAAPUVIEN HAAPA- JA KOIVUKUITUPUIOEN SEKA 

JATEPUIDEN JA HAKKEEN RAHTIALENNUS 

28 

Valtianeuvasta an my6ntanyt 1.7. - 31.12.1977 ajaksi katimaisille 

tuatantalaitaksille Neuvastaliitasta saapuvien P 2 luakan mukaan 

rahditettavien haapakuitupuiden ja P 3 luakan mukaan rahditettavien 

kaivukuitupuiden seka vaunukuarmaluakan 6 mukaan rahditett9vien 

nimikkeeseen 5194 kuuluvien jatepuiden ja hakkesn rautatierahtien 

Suomen asuuksista kuljetusmatkasta riippumattaman 5 prasentin suu

ruisen rahtialennuk&en (LM kirjelma n:~ 907/24/77, 16.6 . 1977). 

Edella' alevan perustee-lla rautatiehallitus an maarannyt, ett5 

alennus myonnetaan r a j a - a s e m i 1 1 a naiden lahetyst~n 

rahtia laskettaessa vahentamalla muuten kaytettavasta hinnoituslu

vusta luku 2. Mahdallisesti kysymykseen tuleva vaunukuarman vahin 

maksu maarataan yhta valimatkavy6hykett5 lyhyemmalta matkalta . 

Tuantitavaran rajaliikenteeseen kuuluvat lis5maksut peritaa n yleis

ten maaraysten mukaan. 

Lankun- ja laudanpatkien tariffipaina an 600 kg kiintakuutiametril

ta ja hakkeen asalta 800 kg kiintakuutiametrilta tai 400 kg irta

kuutiametrilta. 

Rautateille tulevan karvauksen laskemista varten pidetaan raja

asemilla naista kuljetuksista kuukausittain kahta luettelaa lomak

keella 4139 ~iten, etta toiseen luettelaan merkitaan haapa- ja 

kaivukuitupuut ja taiseen hake ja puunjatteet. Luettelaihin merki

taan rahtikirjaq paiva~s ja numera, maarSasema ja Suamen alennettu 

rahtiasuus ilman lisamaksuja. Luettelaiden asiakkaalle kuuluvat 

osat lahetetiin tilitaimiston kotimaiseen tarkastusjaostoon kor

vauslaskentaa varten. 

(Tft ·n:a To 1250/243/77, 20.6.1977) VT 28/77 
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RAHTIALENNUS RAUTA- JA TER~SROMULLE SEK~ JATEPAPERILLE 

Valtioneuvosto on myontanyt 1.7. - 31 . 12.1977 ajaksi (LM:n kirj. 

n:o 907/24/77 , 16.6 . 1977) kotimaasta talteenotetun vaunukuorma

luokkaan 6 kuuluvan rauta- ja terasromun rautatierahdeista 8 pro

sentin suuruisen alennuksen mainittuja romuja kotimaan sulatoil

le ja valimoille kuljetettaessa seka kotimaasta talteenotetun ke

rayspaperin rautatierahdeista 20 prosentin suuruisen alennuksen 

kerayspaperia kotimaan jalostuslaitoksille kuljetettaessa . Ke

rayspaperiksi katsotaan tavaranluokitustaulukon nimikkeisiin 

5312 ja 5313 kuuluva jatepahvi ja -paperi seka myos nimikkeeseen 

5311 kuuluva jatepahvi ja -paperi, joka lahetetaan muilta tuo

tantolaitoksilta ja tehtailta kuin paperi- ja kartonkitehtailta . 

Alennukset myonnetaan kullekin alennukseen oikeutet ulle asiak

kaalle kuukausittain rahtiluottotilin valityksella. Alennuksen 

alaisista kuljetuksista pidetaan lomakkeella VR 4139 luetteloa, 

jonka perusteella alennuksen maara lasketaan. Lomakkeessa mai

nitun jakelun lisaksi lahetetaan luetteloiden yhdet kappaleet 

ti l itoimiston kotimaiseen tarkastusjaostoon VR:lle kuuluvan kor

vaukse n laskentaa varten . 

Asemien on ilmoitettava edella mainituista rahtijarjestelyista 

ao . asiakkaille . 
(Tft n:o To 1250/243/77 , 20.6.1977) VT 28/ 7 7 

TARIFFITULKINJA 

Matkatavarana kuljetettavista tandempolkupyorista perita§n tariffi

t a ulukossa 1 A kohda s sa 3 mainittu polkupyoran matkatavaramaksu 

puolitoistakertaisena. 

(Tft n : o To 1502/241/77, 20.G.1977l VT 28/77 
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LUOTTO 

T~ydennyksen~ Vira11isissa Tiedotuksissa no 23/77 i1moitettuun soti-
1as1oma1ippujen myyntikokei1uun i1moitetaan, ettei matka1ippujen ti-
1auksista tarvitse t~ytt~~ 1uotto1uette1oa VR 4050 vaan niist~ 1aa
ditaan p~ivitt~in 1askukonenauhat, joiden 1oppusummat vied&~n 1o
makkee11e VR 4152 ti1auksista 1aadittavaan 1uotto1aske1maan. Ja 
muutenkin k~ytet~~n samaa 1uot~n kirjaus- ja 1askutusmenette1y& 

kuin Vira11is~~sa Tiedotuksissa no 33 a /75 on tavara1iikenteen 
1uotosta soti1asku1jetuskirjojen osa1ta m&~r~tty. (No t1t 480/245/7& 

6.7.77). VT 28/77 

LOMARAHOJEN MAKSATUS 

Lomaraha ja vuosi1oma1is& maksetaan virkasuhteessa o1evi11e 
hein&kuun 21 paivana . Kesakuun v~1irahat maksetaan hein~kuun 
15 paivana . (N:o t1t 479/115/77 . 6.7 . 77) VT 28/77 

HUMPPILAN JA MATKUN KAPPALETAVARALIIKENNE 

Sen johdosta, etta Humppi1aan ja Matkuun osoitettujen kiito- ja 

rahtikappa1etavara1ahetysten ku1jetuskirjoja toistuvasti 1ahete

taan suoraan em. 1iikennepaikoi11e, huomautetaan, etta turhan 
se1vitte1ytyon va1ttamiseksi on kuljetuskirjat tavaran ohel1a 

aina lahetettava Riihim~en kautta. (Lt n:o Lko 31859/640/77), VT 28/77 . 
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LIIKENNEPAIKKOJEN VALIMATKAT-JULKAISU 

1 . 8 .1977 1ukien muutetaan Hammas1ahden 1iikennepaikan merkinn~t 

sarakkeessa 4 . ja 5 . seuraavasti: 

4. 5 . 
Hammas1ahti Joensuu 22 . Hr1Tt 

Si:i 15 . Jns 22 . 
Par 10-8 . 

(N :o Lko 31837/67/77, ~.7.1977), VT 28/77. 

1 .8.1977 1ukien muutetaan Se1i:inpai:in, Voikosken ja Vuohiji:irven 

1iikennepaikkojen merkinni:it sarakkeessa 4. seuraavasti : 

l. 4 . 

Se1anpi:ii:i Kouvo1a 23 . 
Kv 23 . Pm 161. 

Voikoski Kouvo1a 50 . 
Kv 50. Pm 134 . 

Vuohiji:irvi Kouvo1a 30. 
Kv 30. Pm 154 . 

1.8.1977 1ukien poistetaan ju1kaisusta Uron 1iikennepaikkaa 
koskevat merkinni:it. Uron koodimerkinni:it poistetaan my5s ju1kaisusta 

Li ikennepaikkojen koodit. 

1 . 8.19 77 1ukien 1is~ti:ii:in ju1kaisun 1iitteeseen V Kappa1etavara-
1iikennepaikat seki:i ju1kaisuun VR .3 726 Kappa1etavara1iikennepaikat 

Voikosken kohda11e sarakkeeseen 5 . huomautus : 

"Vain Woikoski Ab Oy :11e osoitettuja kappa1etavara1i:ihetyksii:i" . 

(N : o Lko 31815/67/77 , 5.7 .1977), VT 28/77 . 
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AVDIMIA VIRKDJA JA TDIMIA 

Yksi tutkijan virka (512) toistaiseksi rautatiehallituksen talous

osastolla. Rautatiehallitukselle osoitetut kirjalliset hakemukset 

on toimitettava rautatiehallituksen kirjaajalle 12.8.1977 mennessa. 

Tutkijan virkaan otettu tullaan sijoittamaan toistaiseksi talous

toimistoon (laskentajaoston paallikkol. 

Yksi ylemman palkkaluokan-toisen luokan kirjurin virka (V16) tois

taiseksi rautatiehallituksen talousosastolla. Talousosaston johta

jalle osoitetut kirjalliset hakemukset on toimitettava rautatiehal

lituksen kirjaajalle viimeistaan 12 paivan5 elokuuta 1977 ennen 

kello 12.00 (postitse ennen virka-ajan paattymista). 

Virkaan nimitetty tullaan sijoittamaan toistaiseksi tariffitoimis

toon (kansainvaliset asiatl. 

Ylimaarainen kolmannen luokan kirjurin toimi (V10l seka kolme 

apulaiskanslistin tointa (V9l toistaiseksi rautatiehallituksen ta

lousosastolla. Rautatiehallituksen talousosaston johtajalle osoi

tetut kirjalliset hakemul<..set on toimi tettava vi imeistaan 12 paivana 

elokuuta 1977 talousosaston kansliaan (h. 226). 

Toimiin otetut sijoitetaan toistaiseksi seuraavasti: 

Ylim. 3 l. kirjuri seka apuhiskanslistit 2 tilitoimistoon ja 

1 tietokonetoimistoon. 

(To 1570/1131/77,14.7.1977) VT28/77 
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ERCJA 

L i i k e n n e o s a s t o : yp. 2. luokan kirjuri Lea Kyllikki 

K~~r~inen, ap. asemamestari Silja Edith Vaahtia, konttoriapulainen 

Ritva Helana Hakkarainen, veturinkuljettajat Eino Antero Lehto, 

Veikko J~~skel~inen, Veikko Clavi Valtanen, Eino Clavi Koskinen, 

Seemi Samuli Kiesil~inen, Eti Emil Neulanen, Martti Clavi Suhbnen, 

Lasse Kalervo M~nnisto, Mikael Veikko Arponen, Hannes Hemminki 

Lehti, vanhempi autonasentaja Martti Jaakko Johannes Helenius, 

2. luokan s~hkoasentaja Eelis Jaatinen, konduktoori Kalervo Johannes 

R~tty~, veturinpuhdistajien esimies Eino Armas Ridell, vaununtarkas

taja Civa Erkki Korhonen, vaihdemiesten esimies Kauko Antti Pirhonen, 

vaihdemiehet Viljo Ensio Hakam~ki, Reino Aarne Pakka, Emil Runar 

Linder, autonkuljettaja Vilho Johannes Intonen , junamies Heimo Nestori 

P~ssil~, veturinl~mmitt~j~ Klaus Nestor Polja, asemamiehet Eino Jal

mari Rautaoja, Uuno Arvid Haikala , Juho Erkki Ala-Lahti, Samuel 

Torronen, ylim. vaununsiivooja Asta Eila Elina Kylm~nen. 



Toimitus: Rautatiehallitus, 
tiedotuspalvelu puh 2832 

1977 

Muutos valtion elakelakiin 

Tariffitaulukkojen muutos 

Ulkomaan valuutan muuntokurssit 

n=o 29 
21.7.1977 
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Liikennepaikkojen valimatkat-julkaisu 

Kotimaisen rahtikirjan tayttoohjeet 

VTG-sailiovaunut 

Kuljetussaatteen kaytto 
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MUUTOS VALTION EL~KELAKIIN 

Asetuskokoelmassa on julkaistu: 

N:o 498 

L a k i 

valtion elakelain 9 a §:n muuttamisesta 

Annettu Naantalissa 23 paivana kesakuuta 1977. 

Eduskunnan paatoksen mukaisesti muutetaan 20 paivana toukokuuta 

1966 annetun valtion elakelain 9 a §:n, sellaisena kuin se on 10 

paivana joulukuuta 1971 annetussa laissa (851/71), nain kuuluvak

si: 
9 a §, 

Tyottomyyselakkeen saamisen edellytyksena on, etta edunsaa j alla 

on elakeaikaa vahintaan kuukausi. etta han on tayttanyt 60 vuotta 
ja etta han esittaa tyovoimaviranomaisen todistuksen siita, ettei 

hanelle voida osoittaa sellaista tyota, jonka vastaanottamisesta 

han ei voi kieltaytya menettamatta oikeuttaan tyollisyyslain 
(946/71) mukaiseen tyottomyyskorvaukseen, seka siita, etta han las

kettuna paivasta, joka on aikaisintaan kuukautta ennen edella sa

notun todistuksen antamispaivaa, on 60 viimeksi kuluneen viikon 

aikana saanut valtakunnallisista tyottemyyskassoista annetun lain 

(125/34) mukaista paivaavustusta tai tyollisyyslain mukaista tyot

tomyyskorvausta yhteensa vahintaan 200 paivalta taikka ettei he

nella sanotun valtakunnallisista tyottomyyskassoista annetun lain 

enimmaisavustusta koskevien saannosten mukaan enaa ole oikeutta 

paivaavustukseen. 

Tyottomyyden katsotaan alkaneen sina paivana, jolta edunsaajalle 

on ensimmaisen kerran suoritettu 1 momentissa tarkoitettuna aika

na paivaavustusta tai tyottomyyskorvausta. 

Tama laki tulee voimaan 1 paivana heinakuuta 1977, 

(Hloj n:o Hlo 441/130/77, 13,7.1977- Vert. painossa olevan julkai

sun "Elake ja perhe-elake" kirjoitukseen 1, sivu 11) VT 29/77. 
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TARIFFITAULUKKOJEN MUUTOS 

Kappaletavaran liitantarahtien 1.5.1977 tapahtuneesta korotukses

ta johtuen (ks. VT 20/77) muutetaan tariffitaulukon 18 "Tavara

liikentaen muut vahimmat maksut" kohdassa liitantarahti vyohyk

kaalla 1 mainittu vahin maksu 8 markaksi ja muilla vyohykkeilla 

10 markaksi. 

(Tft n:o To 1390/241/77, 20.6.1977) VT 29/77 

ULKOMAAN VALUUTAN MUUNTOKURSSIT 

Kansainvalisessa henkiloliikenteessa kaytetaan 13 .7. 1977 alkaen 

Espanjan pesetan muuntokurssina 100 Pta = 4,80 mk . 

29 

Samalla ilmoitetaan, etta 1.11.1977 saakka ei TCV IV:n OT-tariffin 

mukaan saa kirjoittaa lippuja, joiden maaraasema on Espanjassa tai 

Portugalissa. 

(Tft n:o Tau 71/230/77, 13.7.1977) 

ULKOMAAN VALUUTAN MUUNTOKURSSIT TAVARALIIKENNETTA VARTEN 

Tariffitoirniston s~hkee11~ n:o RH 62, 15.7.1977 on kansainva1isess~ 

tavara1iikenteess~ kaytettavia u1komaan valuutan kursseja muutettu 

16.7.1977 1ukien seuraavasti: 

100 Espanjan pesetaa : 4,80 FM 

100 Itava11an shi11inkia : 25,45 FM 

100 Neuvosto1iiton rup1aa : 556,00 FM 

100 Ranskan frangia : 85,00 FM 

100 Saksan Liittotasava1lan markkaa : 180,00 FM 

100 Sveitsin frangia : 170,00 FM 

(Tft n:o Tou 28/230/77, 15.7.1977) VT 29/77 

TILITYSPAIKAN LAKKAUTTAMINEN 

Ti1ityss~~nn~n ti1ityspaikkaluette1osta poistetaan 1.8.1977 

1ukien Joensuun kirjauskeskukseen kuu1uva ti1ityspaikka 

451 Hammas1ahti. (N:o t1t 492/230/77, 14.7.77) VT 29/77 
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f-i f o~ill l..;n lL- F n-..Ju t...SA:SSA 

Kuten VT:sse 14/76.5 ilmoitettiin, voidaan Finnrail-Pass 

lippu myyd a USA :ss a siten, etta lipun ensimmaista ja viimeist a 

kelpoisuuspaivaa ei lippuun merkita. Sen sijaan lippua myyt a e:

sa siihen tehdaan merkinta siita, kuinka manta p! iv a a kelpaa va 

lippu on kysymyksessa. 

J 
Lipun haltija m?rkityttaa Suomeen saavuttuaan ennen ensimmaist~ 

junamat kaansa lippuun ensimmaisen ja viimeisen voimassaclopaiv2n 

lahimmlssa rautatien lipputoimistossa. Myos kcndukt66ri voi 

junassa tehda ao. merkinnat. 

Samalla ilmoitetaan , etta Finnrail-Pass lippuja myyda an 1. 7 .1 ~77 

alkaen myos Deutsche Bundesbahnin USA:ssa sijaitsevan toi mis tor 

toimesta ja sen valityksella myos muissa matkatoimistoissa. 

(Tft n:o Tau 174/250/77, 15.7.1977) 

NORDEG-TARIFFI 

NORDEG/Wgl-tariffin (vaunukuormatariffin) n:o 9927 
"ekstiosan suomennos on valmistunut. Se jaetaan sak
sankielisen tariffin jakelun mukaisesti. NORDEG/Stg
tariffin (kappaletavaratariffin) n:o 9929 ja NORDEG/ 
Sonder-tariffin (erikoistariffien) n:o 9928 teksti
osien suomennos jaetaan myohemmin. 
(Tft n:o Tou 7/252/77, 15.7.77) VT 29/77 

LIIKENNEPAIKKOJEN VALLMATKAT-JULKAISU 

11.7.1977 1ukien 1is&ta[n Vartiuksen 1iikennepaikan kohda11e 
sarakkeeseen 5 1iikennoimistapamerkint& Tt. 

Sarakkeessa 6 va1imatkamerkintojen jalkeen eleva merkint& 
"Tt 1ahteva!l. tavaraa varten 1pp:n erikoisluval1a" poistetaan. 

Per!l.1!l.n 1iikennepaikan merkinn!l.t sarakkeessa 4 muutetaan seuraavasti: 

4. 

Kaskinen 25 . 
Ksk 25. Sk 87. 
Kst 25 . 

(N:o Lko 22808/67/77, 13.7.1977), VT 29/77. 

I 

-1 

I 



- 5 - 29 

KOTIMAISEN RAHTIKIRJAN T~YTT~OHJEET 

Julkaisuun 11 K:otimais en raht ikir jan tltyt t6obj eet 11 tehd~U!.n seuraa vat 

korjaukset: 

- sivulla 22 kohdan 4. Rabdittomat rahtikirjat, ensimm~inen 
sopimus muutetaan 

Sopimus 

n:o 

Asiakas 
A. Ahlstrom Oy 

Ltihetysa'sema 

300-4 
423-4 
007-5 

- paperil~hetykset Varkaus 

vaunukuormin 

- poistetaan sopimusta 364-0 (Oy Alko Ab) koskevat tiedot 

- sivulle 23 jatkuvan sopimusluettelon j~lkeiset kaksi kappaletta 
muutetaan yhdeksi seuraavan sis~ltoiseksi kappaleeksi: 
11 Edelll:l mainittujen kappaletavarall:lhetysten rahtikirjoihin 
sis~ltyvl:lt maksut normaaleista liit~ntl:lkuljetuksista osoite
paikka- ja koodimerkintojen mukaisesti 11

• 

- sivun 24 kaksi ensimml:list~ kappaletta korvataan seuraavalla 
tekstilU!.: 
"Tietokoneella laskettu rahti m~arl:lytyy aina U!.hetysaseman 
tekemien merkint6jen perusteella. Seka lahetys- ett~ mal:lrl:laseman 
on tarkistettava aina, ett~ ao. rahtikirjojen koodimerkinnl:lt on 
merkitty kuljetusten mukaisesti. Jos ml:l~raasema perii lisl:lmaksua, 
on rahtikirjan tilitysosaan teht~v~ merkinnl:lt tilityssaann6n 
mukaisesti 11

• 

- sivun 26 kaksi viimeista kappaletta poistetaan. 

(N:o Lko 22799/61/77, 12.7.77), VT 29/77. 
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VTG- SAILII)VAtJ:'JU'I 

Rai1ship- juna1autta1iikenteeseen on hyv~ksytty jo 1iikenteess~ 

o1evien VTG- vaunujen (VT 47a/76 ja VT 14/77) 1is~ksi Vereinigte 
Tang1ager und transportmitte1 GmbH (VTG) omistama sai1iovaunu , 

tyyppi 8329 . 80 ja n : o 2280 092 0 223- 2 , 
Vaunua kliytetii.an CMC- jauheen ku1jetuksessa. 

P a a m i t a t 

- pituus puskimineen 
- a1uskehyksen pituus 

- akse1iva1i 

- suurin korkeus kiskon 
harjasta 

- akse1ipaino 

- vaunun suurin kuorma 

- vaunun taara 

- sai1ion ti1avuus 

- s~i1ion pituus 

- pienin kaarresade 

- suurin sa11ittu nopeus 

K u o r m a t a u 1 u k k o 

12 , 15 m 

10 , 91 " 
8,46 " 

4 ' 27 
20,00 t 

24,50 " 

14,90 " 
63 , 0 m3 

10 , 68 m 

35 m 
100 km/h 

Vaunuun maa1attu kuormatau1ukko on 1aadittu VR : n m~~rii.yksista 

poikkeavasti, eika sita siis saa noudattaa , vaan ko. vaunun suurin 

sa11ittu kuorma eri radoi11a ja nopeuksi11a maarataan oheisen 

kuormataulukon mukaisesti: 

A B I c 

14,5 24 , 5 

10,5 
,.. 

20,5 

Y 1 e i s r a k e n n e 

Vaunussa on tavanomainen a1uskehys ja sai1ion p~ii.11e johtavat portaat 

sailion p~~sta . 
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Vaunu on tarkoitettu jauhemaisen tavaran ku1jetukseen ti1avuuspainon 
ol1essa 0,35 - 0,45 t/m? Kuormaus tapahtuu s~i1i6n p~~l1~ olevien 
viiden kuorrnaus1uukun kautta. Kuorrnaus voidaan suorittaa my6s paine
i1ma11a. Purkaus suoritetaan a1akautta paineilmal1a. K~ytt6paine 

2,5 bar. S~i1i6 on varustettu varoventtii1ill~. 

J a r r u 1 a i t t e e t 

Ilmajarrulaitteet on selostettu Vira1lisissa tiedotuksissa n:o 

37a/74. 

K~sijarrulaite on ruuvijarrutyyppinen ja sit~ voidaan k~ytt~~ vaunun 

rno1ernmi1la sivuil1a o1evi1la k~sipyoril1~. K~sijarru on tarkoitettu 

k~ytett~v~ksi ainoastaan seisontajarruna. 

Kuormajarrun vaihtopaino on 27 tonnia. 

Kuorrnajarrun asettelussa noudatetaan samaa menette1y~ kuin on sovittu 

noudatettavaksi Oy Railship Ab:n omien vaunujen osalta. 

V a u n u n t a r k a s t u s j a k o r j a u s 

Vaunun tarkastuksessa ja korjauksessa rnenete11~~n samoin kuin 
Railship-vaunujen kanssa. Korjauksista tulee i1rnoittaa kuten yksityis
ten ornistamien vaunujen korjauksista. (N:o Lko 22106/412/77), 13.7.77, 

VT 29/77· 

KULJETUSSAATTEEN KAYTT~ 

Rataverko11a on esiintynyt jatkuvasti tapauksia, joissa asemat ovat 

ottaneet vastaan vapaalipun haltijoilta kuljetettavaksi j opa rahti

tavaran luonteista tavaraa i1man maksua kuljetussaatteella, vaikka 
vapaalippu oikeuttaa vain matkatavaran maksuttomaan lahettarniseen 

siita annettujen s~ann6sten puitteissa . (Vapaalippuasetus 15 §) 

Varsinkin silloin, kun osa kuljetusrnatkasta on hoidettu aliurakoit

sijain autoilla, on t~st~ aiheutunut VR:lle my6s lis~kustannuksia 

Edell~ olevan johdosta huornautetaan, ett~ vapaalipun haltijoilta 
ei saa ottaa tavaraa kuljetettavaksi kuljetussaatteella ja jos 
tallaisia tapauksia esiintyy, on l~hetyksest~ ennen sen vastaan
ottajalle luovuttamista kannettava t~yden tariffin mukainen maksu. 
(N:o Lko 22815/14/77), VT 29/77. 
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VAPAALIPUT 

VR :n vapaalipuista annetun asetuksen 15 §:n 10 lisamaaraykseen li

sataan nain kuuluva 2 kappale : 

Kuite nkin lahetettaessa matkatavarana mopedi tai moottoripyora on 

henkilokuntalipusta lovistettava yksi ruutu ja lisaksi perittava 

lisamaksuna mopedista polkupy6ran ja moottoripy6rasta mopedin ta

riffin mukainen matkatavaramaksu . 

Lisaksi hallintotoimisto huomauttaa seuraavaa: 

Vapaalipuista annetun asetuksen 14 §:n 5 kappaleessa on saadetty , 

etta vapaalipun haltijan , joka haluaa matkustaa ylemmassa luokassa 

kuin mihin hanen vapaa lippunsa on kirjoitettu , tulee lunastaa ta

rif~in mukai nen lisalippu . 

Edella olevan johdosta huomautetaan , etta henkil6kuntalipun ruutu 

ei kay lisamaksusta , vaan lisamaksu on maksettava rahassa . Lisaksi 

hu omautetaan, etta makuuvaunusta ei va paalipulla varata vajaata 

osastoa yhde lle tai kahdelle henkil6lle ilman tariffisaann6n mu

kaista kateisel la suoritettavaa lisamaksua . 

(Hlt n : o Hlo 437/14/77 , 19 . 7 . 1977) VT 30/77 

POHJOISMAISET JA KANSA INVALISET VAPAALIPUT 

Pohjoismaisella ja kansainvalisella vapaalipulla saadaan Suomessa 

lahettaa kirjattua matkatava raa maksutt a 30 kg ja muutoinkin samo

jen rajoitusten mukaisesti kuin kotimaisen henki16kuntalipun ruu

d usta on maaratty . 

(RH/Hlo n :o 911/14/77, 19 . 7 . 1977) VT 30 /77 
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AIKATAULUN 144 LISAYS 

Lis~ys n : o 2 a ikat auluun 14 4 on ilmestynyt ja jaettu kaikille 

aikataulukirjan tilanneille . (Lt n : o Lko 22451/63/77 , 21 . 7. 1977) 
VT 30/ 77 

VR VIRALLI SIA TIEDOTUKSIA 

Erillisena on julkaistu VR Virallisia tiedotuksia n:o 24a/77 

sisaltonaan: Matkustajalaskenta. 

EROJA 

R a t a o s a s t o: nuorempi toimistorakennusmestari Yrjo 

Nikolai Minkkinen , rataesimies Arvi Johannes Santala ja ylim . 

piirtaja Toini Ines Kaalikko , insinoo ri Pentti Johannes Leino

nen ja tilap. toimistoapulainen Kirsti Anoeli Kanto j arvi. 

30 
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·KAPPALETAVARAN 
OSOITTAMISOHJEET 
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-
... 

'Osoittamisohjeet muuttuvat 1.10.-76 alkaen siten, 
etta kuljetuskirjaan ja osoitelappuun on aina 
merkittava maaraasemaksi vastaanottajan 
osoitepaikka (kappaletavaral i ikennepaikka) 
- olkoon se rata- tai maantieverkolla. 
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- -
Merkitse terminaalipiirin numero 
vihrealla varilla osoitelapun 
viereen. 

Helsinki 1977. Voltion polnatuskeskus 

"Kappaletavara
liikennepaikat" 
-kirjasesta saatava 
termlnaalipiirin 
numero on 
merkittava 
kuljetuskirjan 
"kuljetusohjeet" 
-kenttMn seka 
kolliln tai 
lavataakkaan. 
Merkinta on 
tehtliva kolliin 
osoitelapun viereen 
ja lavataakkaM 
pitklille sivulle tai 
lavataakan pMlle 
vihrealla vartlla. 
Postlnumeron 
merkltsemlnen 
auttaa ja 
ja nopeuttaa 
jakelua. 
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TARIFFISAANN~N MUUTOS 

Insinoorioppilasliiton ja Teknikko-oppilasliiton ryhtyassa kaytta

maan yhtaist~ Suoman Tekniikan Opiskelijoiden Liiton [STOLl opis

kelijakorttia muutetaan tariffisaannon 21 .§:n 2 lisamaarayksen 1 

kappale seka 22 S:n 3 lisamaarayksen 1 kappale elokuun 15 p~ivasta 

1977 lukien seuraavan sisaltoiseksi: 

21 · § 

- - - · - .:.. 

2 . Koulujen ja oppi1aitosten _oppilaiden on koululaislippua ostaes

saan jatettava lipunm¥yjalle vahviste~ulle lomakkeella tlomaka VR 

24241 kirjoitattu todistus, jossa koulun tai oppilaitoksen johtaja 

varmentaa, etta lipun kayttaja on oppilaitoksen oppilas ja etta 

oppilaitos tayttaa 1 lm : ssa mai~itut edallytykset koululaislip?ujen 

saamiseksi . Ilman tallaista todi~tusta voidaan koululais l ippu myyda 

ko . lukukauden ilmoittautumisleimalla varustetun Suomen Tekniikan 

Opiskelijain Liiton (STOLl oppilaskortin esittajalle . 

22 

3 . Sallaiste n oppilaitosten oppilaille , jotka ovat oikeutettuja 

saamaan j1iqpp1laskortin tai Sudmen Takniikan Opiskelijain Liiton 

(STOLl opiskelijakorti n , myydaan opiske~ijal~ppu myos tallaisen 

oppilaskortin ja ostotddistuksan perusteella . Opiskelijan on etu-. . . ' . ' 
kateen taytettalia j~ ·allekirjoitettava ostotod.istus seka esit.et-

tava se ja voimassa olevalla lukukausileimalla varustettu · oppilas

kortti lipunmyyjalle, .jJoka varmentaa aseman nimi- ja paivaleimalla 

ostotodistuksen oppila~toksen leimalla varattuun kenttaan . 

Oheisen mallin mukaiset STOL opiskeiijakortit oikeuttavat slis tu 

levan elokuun 15 paivasta lukien ostamaan opiskelija- ja kqululais 

lippaja . Insinaorioppilas- ja teknikko-o~pilaskorttien kaytto lip -
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pujen ostamiseen lopetetaan mainitusta paivasta lukien. Mika1i opis 
kilijalla -ei ole oppilaskorttia, voidaan hanelle myyda opiskelija 
lippu ostotodistusta (VR 2422 tai 2422 Yl ~astaan. 

(Tft n:o To 1502/241/77, ·27.7.19771 VT 31 /77 

KIITOTAVARAKULJETUKSET PIKAJUNISSA 

Kiitotavaran kuljetus paivapikajunissa on kielletty, koska niissa 

varsinkin kesakuukausina kuljetetaan runsaasti matkatavaraa. 

Ainoastaan poikkeuksellisesti liikennetoimiston luvalla saadaan 

pienia kiireellisia lahetyksia kuljettaa paivapikajunissa. Muissa 

pikajunissa kuljetettavasta kiitotavarasta on annettu junakohtaiset 

ohjeet VT 2la/77,23 . 05.1977. 

Liikennepaikat ovat ottaneet kiitotavarana kuljetettavaksi mm. 

elavia elaimia ja kuormanneet ensimmaiseen mahdolliseen junaan, 
huomioimatta tapahtuvia siirtokuormauskasittelyja. jolloin valitonta 

jatkoyhteytta ei aina ole ollut kaytettaviss-IL 

Lahtoliikennepaikkojen tulee , mikali kiitotavaralahetyksen kulje

tukseen poikkeuksellisesti joudutaan kayttamaan osankin matkaa 
paivapikajunia, laatia lahetykselle kuljetussuunnitelma junittain 

maaraasemalle saakka seka hankkia tarvittaYat luvat . E 1 a i n -

k u 1 j e t u k s i s t a o n a i n a l a a d i t t a v a k u 1-

j e t u s s u u n n i t e 1 m a. Rahtikirjaan on merkittava kay

tettavat junat ja luvanantaja. (N:o Lko 31796/6l/77.27.7.77)VT 31/77 

KEfHN AUTOVAUNULINJAN LAKKAUTTAMINEN 

Pikajunissa P6l/P62 kulkeva Helsinki - Kemi - Helsinki autovaunu lak

kautetaan vahaisen kayton vuoksi 25.09 . 1977 lukien, eika kyseiseen 

vaunuun enaa oteta kuljetettavaksi autoja mainitusta ajankohdasta al

kaen. Vastaaotetuista ennakkovarauksista suoritetaan maksut asiak

kaalle takaisin tai siirretaan autopaikka Oulun tai Rovaniemen vau

nuun asiakkaan valinnan mukaisesti. (N:o Lko )1297/67/77,27.07.77) 

VT 31/77 
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AVOIMIA VIRKOJA JA TOIMIA 

Kaksi ensi luokan kirjurin virkaa, yhdeks~toista ylemman palkka
iuokan toisen luokan kirjurin virkaa, alemman palkkaluokan asema
mestarin virka (Vl4), kuusi alemman palkkaluokan asemamestarin 
virkaa (Vl~), alemman palkkaluokan toisen luokan kir.jurin virka, 
kolme j~rjestelymestarin virkaa, yhdeks~ntoista veturinkuljetta
jan virkaa, viisi konduktaorin virkaa ja kymmenen kuormausmestarin 
virkaa. Rautatiehallituksen liikenneosaston p~~llikalle os6itetut 
kirjalliset hakemukset on toimitettava rautatiehallituksen kirjaa

jalle viimeist~~n elokuun 31. p~iv~n~ 1977 ennen kello 12 (pos

titse ennen virka-ajan p~~ttymist~) . 

Edell~ mainittuihin virkoihin nimitetyt sijoitetaan toistaiseksi 

seuraavasti: 

1 . luokan kirjurit: Helsingin liikennealueelle (1 Hki henkiloasiat, 

1 Hki kalustoasiat}, 

yp. toisen luokan kirjurit: Helsingin liikennepiiriin (1 vaunun~ 

jakaja Psl, 1 vaununjakaja Ri), Helsingin (1 Hki laskenta-asiat, 
1 Hki lipputoim . , 1 Hki kiitotav.toim. , 1, Hki L~n, 1 Hki Hrt, 2 Kkn 
junasuoritus,l Pjm junasuoritus, 1 Tkl junasuoritus), Keravan (1 Ke 
junasuoritus, 1 Jp tav.toim . ), H~eenlinnan (1 Hl junasuoritus, 1 Hl 
tav.toim . ) , Lahden (1 Lh tav.toim., 1 Ha junasuoritus) ja Karjaan 
(1 Hnk junasuoritus) liikennealueille sek~ Helsingin varikolle (1 
palkkausasiat) 

ap. asemamestari (Vl4): Riihim~en liikennealueelle (1 Lo), 
ap . asemamestarit (Vl3): Helsingin (3 Hki , joista 1 Psl lippukassa), 
Keravan (1 Ke), Lahden ( 1 Lh) ja Karjaan (1 Tms) liikennealueille , 

ap. 2 luokan kirjuri: Riihim~en liikennealueelle (1 Ri), 

j~rjestelymestarit: Helsingin liikennealueelle (3 Hki, joista 1 Psl 
suoratapiha ja 2 Psl j~rjestelyratapiha) , 

veturinkuljettajat: Karjaan liikennealueelle (1 Hnk) sek~ Helsingin 
(11) ja Riihim~en (7) varikoille, 

konduktaarit: Helsingin (2 Hki), Riihimgen (I Hy) ja Lahden ( 2 Lh) 
liikennealueille ja 

kuormausmestarit: Helsingin (4 Hki, 1 Pjm) , Riihim~en (1 Ri, 1 Lo), 
Hgroeenlinnan (1 Hl) , Lahden (1 Lh) ja Karjaan (1 Hnk) liikennealu
eilie . 
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1 luokan s~hk~asentajan toimi, vanhernman autonasentajan toimi, 

nelj~ asetinlaitemiehen tointa, kolme autonkuljettajan tointa, 

viisi vaununtarkastajan tointa, nelj~ vaihdemiehen tointa, kahdek

santoista junamiehen tointa, kolmekyrnment~kaksi veturinl[mmitt~j[n 

tointa, kaksi apulaiskanslistin tointa, viisikyrnment~kaksi asema

miehen tointa, kahdeksan vaununvoitelijan toirtta, kaksi tallimiehen 

tointa, seitsem~n konttoriapulaisen tointa ja kaksi ylim~fir~ist~ 

j~rjestelymestarin ~ointa. Rautatiehallituksen liikenneosaston 

p~1Hlik~lle osoitetut kirjalliset aakemukset on toimitettava asian

omaisen liikennepiirin p~~llik~lle viimeist~an 31.08.1977. 

Edell~ mainittuihin toimiin nimitetyt ja ylim~~r~isiin toimiin 

otetut sijoitetaan toistaiseksi seuraavasti: 

1 luokan s~hkBasentaja: Riihim~en varikolle (1), 

vanhempi autonasentaja: Helsingin (1 Hki) liikennealueel1e, 

asetinlaitemiehet: Helsingin (3 Hki) ja Karjaan (1 Kr) liikenne

alueille, 

autonkuljettajat: Helsingin (1 Hki) ja Lahden (2 Lh) liikennealu

eille, 

vaununtarkastaja~ Helsingin (4) ja Riihim~en (1) varikoi11e, 

vaihdemiehet: Helsingin (3 Hki) ja Karjaan (1 Kr) liikennealueille, 

junamiehet: Helsingin (9 Hki), Riihim~en (5 Ri, 1 Hy), Lahden (2 Lh) 

ja Karjaan (1 Kr) liikennealueille, 

veturin1~itt~j l:tt: Karj aan ( 3 Kr, 1 Hnk) liikennealueelle sek~ 

Helsingin (18), Riihim~en (8) ja Lahden (2) varikoil1e, 

apulaiskans1istit: Helsingin (2 Hki) liikennealueelle, 

asemamiehet: Helsingin (23 Hki, 1 Epo, 1 Tkl, 1 Ml), Keravan (2 Ke), 

Riihim~en (8 Ri, 3 Hy, 1 Rm), H~meenlinnan (3 Hl), Lahden (6 Lh, 

2 V1) ja Karjaan (1 Kr) liikennea1uei1le, 

vaununvoitelijat: Helsingin (6) ja Riihimaen (2) varikoille, 

tallimiehet: Riihim~en (2) variko1le, 

konttoriapulaiset: Helsingin (1 Hki, 1 Pjm), Riihim~en (1 Ri, 1 Hy), 

Lahden (2 Lh) ja Karjaan (1 Kr) liikennealueil1e sek~ 

ylim~~r~iset j~rjestelymestarit: Porin (1 Pri, 1 Mn) liikennea1ueelle . 
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Kaksi rataesimiehen tointa, joista toistaiseksi toinen Kouvolan 

ratapiirissa (Kotka) ja toinen Joensuun ratapiirissa (Joensuu). 

Rataosaston johtajalle osoitetut hakemukset on toimitettava ao 

ratapiirin paallikolle viimeistaan 31 . 8 . 1977. 
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ULK OMAAN VALUUTAN MUUNTOKURSS I T TAVARALIIKENNETTA VARTEN 

Tariffitoimiston sahkeella n:o RH 16, 4.8.1977 on kansainvalisessa 

tavaraliikenteessa kaytetta vaa ruplan kurssia muutettu 5.8.1977 

alkaen seuraavasti: 

100 Neuvostoliiton ruplaa = 560,00 FM 

(Tft n:o Tou 28'/230/77, 4 .8.1977) VT 32/77 

VAUNUSAATTEEN (LOM . 4449} KAYTT~ SNT- LIITON S~ILI~VAUNUJA TYHJIN~ 

PALAUTETTAESSA 

Raja- asemillernrne saapuu jatkuvasti tyhjia SNT- Liiton sailiovaunuja 

i l rnan vaunusaatetta (lorn. 4449) . 

Vi itaten VT : ssa 4/75.9 ja VT:ssa 18 / 76.4 annettuihin ohjeisiin 

kerran viela ki i nnitetaan erityista huorniota siihen etta tyhjia 

s ailiovaunuja Neuvostoliittoon palautettaessa vaunusaatteeseen 

( l orn . 4449) on ehdottornasti tehtava rnerkinta rnita ainetta sailio

vaunussa on viirneksi kuljetettu (vaunujen nurnerot mainittava) . 
Tal lainen rnerkinta on valttarnaton sailiovaunuja rajan yli luovutetta

essa (Suornen ja SNT- Liiton rautatierajasopirnuksen XI luvun § 69 
rnaarays) . 

Poi kkeustapa uksissa , jos vaunusaatteeseen rnerkintoje n tekerninen 

tuottaa jos takin syysta ylivoirnaisia vaikeuksia , voidaan vaikkapa 

junan vaunuluetteloon tehda rnerkinta sailiovaunun urneron kohdalla 

mi ta tavaraa sail i ovaunussa on kuljetettu . 

Sa rnalla on syyta ki innittaa taas kerran huornio niin sailio- kuin 

mu idenkin vaunujen nurneroiden oikeellisuuteen niin kuorrnissa kuin 

tyhj issakin . Kuor rna t tujen vaunujen kuljetuskirjat tulee ehdotto 

mas ti ol la vaunun numeron osalta yhdenmukaiset vaunun nurneron kanssa . 

Kaikkien j unato irnis to j en tietoon tulisi saattaa se vaikeus ja turha 

t yo , rn inka a i he uttavat sellaiset vi entikuormat , rnitka saapuvat 
r a j a- asemi llernme kulj etuskirjoitta . 

(N: o Lko 22894/2 53177 , 29 . 7 . 77) , VT 32/77 . 
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LIIKENNEPAIKKOJEN VALIMATKAT -JULKAISU 

15.8.1977 lukien avataan Joutsenon liikennepaikan alaisena Finnish 
Chemicals Oy:n raiteet seuraavin merkinnoin: 

1 4 5 6 

Finnish Chemicals Oy: 
raiteet 
22Q- 32480 

Jts 4. Tt 

(N:o Lko 22904/67/77, 3.8.1977), VT 32/ 77. 

Finnish Chemicals Oy:ta 
varten 

15.8.1977 lukien lisataan Vaaralan liikennepaikan kohdalle sarak
keeseen 6 seuraava merkinta: 
Kemijoki Oy:ta ja puolustusministeriota varten. 

(N:o Lko 22839/67/77, 3.8.1977), VT 32/77. 

15 . 8 . 1977 1ukien muutetaan seuraavien 1iikennepaikkojen merkinnat 

sarakkeeseen 4 : 

Kangas1ampi Vihtari 47 . 
Hko 36. Vnj 83 . 

Koivumaki Vihtari 29 . 
Hko 54 . Vnj 65. 

Rauhamaki Vihtari 51. 
Hko 32. Vnj 87 . 

Syrj a Vihtari 37. 
Hko 46. Vnj 73 . 

Tikka1a Joensuu 32. 

sa 5 . Jns 32 . 

Nrl 36 . Par 98 . 

(N : o Lko 22906/67/77, 3 . 8 . 1977) VT 32/77 . 

AVO IMIA VIRKOJA JA TOI MIA 

Ra taesimiehen toimi, toistaiseksi Pieksamaen ratapiirissa 
( J yvaskyla ). Rataosaston johtaja1le osoi tetut hake mukse t on 

toimitettava Pieksama e n ratapi i rin paallikol1e viime i s taan 
7.9.1977. 
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KONDUKT~~RIKURSSIT VUONNA 1978 

Rautatieopistossa kevat - ja syyskaudella 1978 jarjestettaville 

konduktoorikursseille pyrkivien tulee jattaa tata koskeva yleisen 
toimiston paallikolle osoitettu hakemuksensa lahimmalle esimiehelleen 

viimeistaan 1.9.1977. (Hakemusten vastaanotto aloitetaan valittomasti) 

Vahvistetun koulutusohjelman mukaan voivat po . kursseille pyrkia 

henkilot, jotka ovat suorittaneet alemman patevyystutkinnon (= lii

kenneperustutkinnon) 10.9.1973 tai aikaisemmin, ja joille kertyy 

10 . 9 . 77 mennessa em. tutkinnon jalkeista palvelusta vahintain nelja 

vuotta. Tahan aikaan tulee sisaltya ratapihatoimintaa junamiehen tai 

siihen verrattavissa tehtavissa vahintain kuusi kuukautta. Mahdolli

sesti vajaa ratapihatoiminnan aika voidaan kuitenkin taydentaa kurs

sin alkamiseen mennessa. 

Hakuedellytykset tayttavat hakijat kutsutaan 10 . 9.1977 myohemmin 
tarkemmin ilmoitettavilla paikkakunnilla jarjestettavaan konduktoori~ 

kursseille pyrkivien kelpoisuuskokeeseen, joka sisaltaa laskennon ja 

aidinkielen (ruotsinkielisten osalta myos suomenkielen) tehtavia. 

Lisaksi hakijoille jarjestetaan syys-lokakuun 1977 aikana soveltuvuus

kokeet myohemmin ilmoitettavan ryhmajaon mukaan eri paikkakunnilla. 

Myos sellaisten henkiloiden, jotka aikaisemmin ovat hakeneet konduk

toorikursseille, mutta eivat ole tul1eet valituiksi (nimetyiksi tie

dossa olevi1le kursseille) tulee vuonna 1978 konduktoorikursseille 

edelleen pyrkiessaan jattaa uusi hakemus . 

Jos tallainen henkilo on osal1istunut 16.10 . 1976 tai sen ja1keen 

jarjestettyyn ke1poisuus - ja sove1tuvuuskokeeseen , hanen ei tarvitse 

osa11istua kokeisiin uude11een. KelpoisuuskokeeD han voi kuitenkin 

ha1utessaan uusia . Tasta tu1ee mainita hakemuksessa erikseen. 

Sove1tuvuuskokeen uusimista pidetaan suotavana aikaisintaan ko1men 

va1ivuoden ja1keen , el1ei kokeen uusimisel1e i1mene jotain erityista 

syyta. 

Y1einen toimisto antaa liikennepiireille erikseen ohjeet hakemusten 
kasittelyaikatau1usta . Muutenkasittelyjarjestyksessa noudatetaan 
soveltuvin osin 1ko:n kirjeessa 1854/151/76 , 13 . 9 . 76 annettuja 

ohjeita . (N:o Lko 194/151/77, 18 . 5 . 1977) , VT 32177 III ilmoitus . 
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KIINTEIST~JEN PALOTURVALLISUUSOHJEET 

Rautatiehallitus on 27 . 5 . 1977 vahvistanut valtionrautateiden kiin

teistojen paloturvallisuusohjeet (painotuote n:o VR 2622) , joiden 

perusjakelu on suoritettu painatusjaostosta . Ohjevihkoa on tarvit

taessa rajoitetusti saatavissa painatusjaostosta . 

(RH/hlt n : o 706/08/77 , 11 . 8 . 1977) VT 33- 34/77 

UUSIEN TIEDDNKE.RUULAITTEIOEN KAYTT~~N OTTO JA SIITA AIHEUTUVAT 

TILITYSMAARAYSTEN MUUTOKSET 

Tavaraliikenteen tilitysten rekisterointi kirjauskeskuksissa uusil

la tiedonkeruulaitteilla on aloitettava vijmeist~~n 5.9.1977 . 

Tietokonetoimisto sopii aloittamisajankohdasta kirjauskeskuksit

tain . 

Uusien rekisterointilaitteiden kayttoon otosta johtuen tehd~~n ta

varaliikenteen v~liaikaisiin tilitysm~~r~yksiin 1.9 . 1977 lukien 

seuraavat muutokset: 

3 Kumotaan 

4 § Muutetaan seuraavaksi : 

Jos vaunukuormal~hetys rahditusta varten on punnittava , eik~ punni

tusta voida toimittaa l~hetysasemalla tai puutavaran mittaus suori

tetaan m~~raasemalla , s~ilytet~~n rahtikirjan 3-osa l~hetysasemalla . 

Sen j~lkeen kun tieto punnituksen tai mittauksen tuloksesta sek~ 

m~~r~aseman laskemasta rahdista on saapunut l~hetysasemalle , tili

tet~~n rahtikirjan 3-osa normaaliin tapaan . 

8 § Kohta 2 muutetaan seuraavaksi: 

2 . Kirjauskeskuksen on lahetettava rahtikirjojen 4-osat, kuitti

ki rjojen VR 1815 j a VR 1015 tilitysosat tilityspaiv~~ seuraavan 

toisen tyop~iv~n i l tana kotimaiseen tarkastusjaostoon sek~ palau

tettava l~htev~n tavaran rahtikirjojen 3-osat seka veloituslasku
jen tilitysosat tilityspaikoille . 
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Mahdollisen hairion sattuessa tietoliikenteessa kirjauskeskuksen 

on otettava yhteys tietokonetoimistoon : 

\0 §. Muutetaan seuraavaksi: 

10 

R e k i s t e r o i n t i 

Tilityspaikan paivatilityksen VR 4127 seka mukana saapuvien lahte

van tavaran rahtikirjojen 3-osien ja kaikkien saapuvien rahtikirjo 

jen 4-osien, joissa on tilitettavaa kuljetusmaksua, kotimaisen ta 

varaliikenteen veloituslaskujen, kuittikirjojen VR 1815 seka auto 

rahtikirjojen VR 1015 tiedot rekisteroidaan tositekohtaisena kir 

jauskeskuksessa tietokonetoimiston erikseen antamien ohjeiden mu 

kaisesti . 

Lahetysasemalla maksettujen rahtikirjojen 4-osat, joissa ei ole 

maaraasemalla tilitettavaa kuljetusmaksua rekisteroidaan tietokone 

toimistossa. 

Lisamaaray.ksia 

Tilityspisteessa on rekisteroitaviin tositteisiin tehtava erikseen 

annettujen ohjeiden mukaiset koodimerkinnat . 

Kirjauskeskuksen on rekisteroinnin tuloksena saatujen tietolevyjen 

sailyttamisessa noudatettava erikseen annettuja maarayksia . 

17 S muutetaan seuraavaksi: 

17 

T ·i 1 i t y s t e n v a 1 v o n t a 

Kirjauskeskus valvoo tilityspaikkojen paivatilitysten asiallista 

ja numerollista oikeellisuutta . 

Lisamaarayksia 

Havaitessaantilitysvirheen on kirjauskeskuksen korjattava tilitys 

lomaKkeen ao . tilityssumma . Tarvittaessa on myos kassajaannossumma 

korjattava . 

Tarkastettuaan tilityksen ao . virkamies varmentaa tilityksen suo

rituksen allekirjoituksellaan . 
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Tilityslomakkeen toinen kappale jaa kirjauskeskuksel l e ja toinen 

kappale on palautettava tilityspaikal l e, jo~sa kirjauskeskuksen 

tekemat korjaukset on otettava huomioon . 

(N:o To 1619/230/77 , 19 . 8 . 1977) VT 33- 34/77 

POH J OISMAINEN TAVARATARIFFI NG TV (9760) 

Pohjoismaiseen vaunukuormatariffiin CNGTV 9760) ilmestyy li~alehti 

n:o 12 . joka on voimassa 1 . 9 . 1977 lukien . Lisalehti sis5ltaa 

- Tor n ion uudet siirtokuor ma usmaks u t 

- muutoksia kohtaan "Eraita asemia koskevia eri kois-

maarayksi~" . Naista mainittako on uusi asema Trelle

borgissa , Trellebo r g Ko n tinenttermi nalen . Tam5 asema 

on t arkoitettu la hetyksille . j o tka bn kuljetettu 

lauttareitilla Sassnitz Hf - Tr elleborg tai painvas

to i n ja joiden edelleenlahettamisen hoitaa huolitsija . 

Ku l jetusmaksun ja muut ' kustan nu kset maksaa ai n a h uo

litsija. 

Painatusjaosto suorittaa lisa l ehden jakelun . (Tft n: o Tau 32/251/77 

16 . 8 . 1977) VT 33-34/77 

ULKOMAAN VALUUTAN MUUNTOKURSSIT TAVARALIIKENNETTA VARTEN 

Tariffitoimiston sahkee11a n:o RH 62, 15,8,1977, on kansainva1ises

sa tavara1iikenteessa kaytettavia u1komaan va1uutan kursseja muu

tettu 16.8.1977 1ukien seuraavasti: 

100 Neuvosto1iiton rup1aa = 566,00 FM 

100 Ranskan frangia = 84,00 FM 
100 Ruotsin kruunua = 94,00 FM 
100 Saksan Liittotasava11an markkaa 178,00 FM 

(Tft n:o Tou 28/230/77, 17.8.1977) VT 33-34/77 
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NORDEG-TARIFFI 

NOROEG-vaunukuormatariffiin (NOROEG/Wgl 9927/28) ilmestyy lisalehti 

n:o 7 , joka on voimassa 1 . 9.1977 lukien . Lis~lehti sisHltaa muutok

sia Osaan IV, erikoistariffit (Sondertarife Nr . 9"928). Naista muu 

toksista mainittakoon erikoistariffi 01, johon kuuluu sellaisia ta

varoita, jotka DB:n ja OR:n siseisissa tariffeissa kuuluvat alem

paan tavaraluokkaan kuin NORDEG-tavaranluokituksessa. Entinen eri

koistariffi 01, kerailytavara, muutetaan erikoistariffiksi 03 ja 

se jaa voim~an liikenteessa Norjan kanssa . 

Samaan lisalehteen sisaltyy myos uusittu Dsa II (tavaranluokitus ja 

aakkosellinen tavaraluettelo) , jossa on merkinta niiden tavaroiden 

kohdalla, jotka em . erikoistariffissa 01 OB : n ja OR : n sisaisissa 

tariffeissa kuuluvat alempaan tavaraluokkaan kuin NORDEG-tava r an

luokituksessa. 

NORDEG-kappaletariffiin (NOROEG/Stg 9929) ilmestyy lisalehti n : o 6 , 

joka on voimassa 1 . 9 . 1977 lukien ja se sisaltaa DB:n ja VR:n koro 

tetut rahait (rahtitaulukot 11, 12 ja 61) . 

Tariffitoimis t o jakaa lis a lehdet niicen saavuttua Saksasta . 

(Tft n:o Tau 7/252/77 , 16 . 8.1977) VT 33-34/77 

VUOSJ SOPI MUSPUHDI S'l'US/\ I t 'EF:T 

val tionrautatie t on solminut vuosisopimukset seuraavista siivouksess a 

ym. puhdistuksessa kaytctta vista puhdistusainejaottelun H 1062 ryhmiin 

kuuluvista puhdistusaineista. Valtio-merkkiset pesuaineet kuuluvat 

valtion hankintakeskuksen s t andardisoituihin puhdistusaineisiin, jotka 

sisa ltyvat ~W. :n erillisticdotukseen n:o 232/ 77 toukokuulta 1977. 

ualtio-puhdistusaineiden ja -saippuoiden standardisointityH on tehty 

siivousalan standardisoimisneuvottelukunnassa, jossa ovat edustettuina 

valtiovarainministerio, valtion hankintakeskus ja suurimmat kayttajat 

va l t1onhallinnossa, mm. VR . 
Standardisointia on tarkoitus kehittaa ja laajentaa . Kokemusten s aami 

seksi on Valtio-puhdistusaineita kaytettava ensisijaisesti . Ne on ti 

lattavissa suoraan ~n<:lta mainitun erillistiedotuksen mukaisin hinnoir 
- 8 % ostomaarasta riippumatta , kuitenkin taysin kuljetuspakkauksin . 
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Puhdistusaine 

r~akuu vaunu sai ppua 

Saippua henkilokoht . 
pesuun 

Pesusaippua 

Mantysuopa, kiintea 

Mantysuopa , nestemainen 

Neutraali pesuneste 

Emaksinen 1iuotinta 
si saltava pesuneste 

Hapan pesuneste 

Pesujauhe emaksinen 

Pesutahna, 1iuotinta 
si s ii.ltava 

Desinfioiva pesujauhe 

Hapan ulkopesuaine 

Emulsiqpesuaine 

F.mulgaattori 

Liuotinbensiini 
(white spirit) 

Nestemainen itse 
kiillottuva vesivaha 

Puhdistusvaha 

Vahanpoistoaine 

Hto 357/560/77 VT 33- 34/77 

- 6 -

Merkki 

"Mukavaa matkaa" 

Valtio-kylpy
saippua 

Saila-Extra 
prima 

"Enso - Gutzeit" 

Oulu - teol1isuus
saippua 

Valtio-neutraali 
puhdistusneste 

Janitor 

Valtio-hapan puh 
distusneste 

Va1tio-emaksinen 
puhdistusjauhe 

White - pasta 

Des a 

VR- OX 8 

Covar , leim . 
piste 35°C 
Covar HR6 leim . 
piste 65 C 

Sellcleaner 75 

140/200, lei19 . 
piste yli 30 C 

Johnson New 
Glo - coat 

Johnson Sprayvaha 

Johnson Super 
Emerel 

pH-luku 

n . 10 

n . 10 

8 

10 . 5- 12 . 3 

10 . 4 

10 . 7 

1- 2 

9 , 5 

7 , 4 

11 , 4 
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Kayttokohde 

Kertakayttosaippua makuuvaunuissa 

Henkilokohtainen pesu 

Siivouspesu 

Sii vt>uspesu 

Siivouspesu 

Monikayttoinen pesuaine kasin tapahtuvaan 
y1eispuhdistukseen ja astiainpesuun. Kevyt 
sisapuolinen puhdistus. Sopii myos maali
ja lakkapinnoille seka ikkunanpesuun 

Sisa- ja ulkopuo1inen puhdistus, o1jyisen 
ja rasvaisen lian poistoon 

Hapettumien , kuten ruosteen poistoon esim . 
maalatuilta, keraamisilta ja meta1lipin
noi1ta, pesu - ja WC - altaiden pesuun . 

Sisa- ja u1kopuolinen puhdlstus ja sii 
vouspesu 

Sisa- ja ulkopuolinen puhdistus, oljyisen 
ja rasvaisen lian poistoon . 

:'lisapuolinen puhdistus , kun tarvitaan 
disinfiointia . SaniteettitiJojen puhdis 
tukseen. 

T,i 1 kkuvan kalus ton ulkopesu, jarrupo l.vsta, 
ruostevalumista yms . likaantuneet plnnat 

Koneosien ja moottoreiden kylmarasvan
poisto , vahvasti oljysta ja rasvasta 
likaantuneet pinnat. 

Kaytetaan emulsiopesuaineen valmistamiseen 
liuottamalla emulgaattoria liuotinbensii 
niin 2-4 'f' . 

Olj:rn, rasvan ja vahan poistoon, emulsio 
pesuaineen valmistukseen 

Kaikki lattiat paitsi kKsittelemattomlt 
puupinr.at ja kasittelemattona parketti
lattiat 

Lattianhoitokoneilla suoritettava puhdis 
tusvahaus . 1~1 kumilattioille . 

'fahan ja pinttyneen lian poisto 

33- 34 

Annostelu 

30-100 g/10 1 

5-10 g/10 1 

1 osa 3- 60 
osaan 

Se l1aisenaan , 
1 osa 3- 5 
osaan 

10 - 20 g/10 1 

25- 50 g/10 1 

10 - 30 g/10 1 

Sellaisenaan 
tai 1 osa ? 
osaan vetta 

Sellaisenaan 

" 

Sellaisenaan 

.Sellaisc~aan 

Sellaise'laan 
tai 1 osa 30 
osaa:-. 
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KIRJAUSKESKUKSIA KOSKEVIA MUUTOKSIA 

Ti1ityss~~nn~n 1iitteen~ o1evaan kirjauskeskuksia ja ti1ityspaik

koja koskevaan 1uette1oon tehd~~n 1.9.1977 1ukien seuraavat 

muutokset: 

Poistetaan Haapam~en kirjauskeskusta ja siihen kuu1uvia ti1itys

paikkoja koskevat merkinn~t. • 

Tampereen kirjauskeskuksen ti1ityspaikkoja koskevat merkinn~t 

muutetaan seuraaviksi: 

160 TAMPEREEN KIRJAUSKESKUS 

200 Haapam~ki 

204 J~msa 

205 J~ms~nkoski 

235 Keuruu 

199 Ko1ho 

183 Lie1ahti 

185 Messuky1~ 

263 Myllym~ki 

198 Mantt~ 

181 Nokia 

190 Orivesi 

179 Siuro 

161 Tampere, lipputoimisto 

163 Tampere, tavaratoimisto 

176 Vamma1a 

196 Vilppu1a 

233 Virrat 

174 .ltets~ 

Mikke1in kirjauskeskuksen j~1keen 1is~t~~n merkint~: 

Rekister~inti suoritetaan Kouvo1an kirjauskeskuksessa. 

Pietarsaaren kirjauskeskuksen j~1keen 1is~t~~n merkint~: 

Rekister~inti suoritetaan Kokko1an kirjauskeskuksessa. 

(N:o t1t 539/230/77, 19.8.77), VT 33-34/77 
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VTG-S~ILI~VAUNUT 

Rai1ship-juna1autta1iikenteeseen on hyv~ksytty seuraavat Vereinigte 
Tank1ager und Transportmitte1 GmbH:n (VTG) omistamat 2-akse1iset 
s&i1i~vaunut, tyyppi& 1118.65; 

vaunun n:o 21 80 072 6 778-2 
21 80 072 6 785-7 
21 80 072 6 786-5 
21 80 072 6 830-1 
21 80 072 6 848-3 

Vaunuja voidaan kaytt&& pa1avien nesteiden ja o1jyjen ku1jetukseen. 

P a a m i t a t 

- pituus puskimineen 
- a1uskehyksen pituus 
- akse1ivali 
- suurin korkeus kiskon 

harjasta 
- akse1ipaino 

vaunun suurin kuorma 
- sai1ion ti1avuus 
- sailion pituus 

8.80 m 

7.56 " 
5.20 " 

4.26 " 
20.00 t 

28.00 " 
36.00 m3 

6.25 m 
- suurin sa11ittu nopeus 100 km/h 
- taara: vaihte1ee v&li11& 11.65 t - 11.88 t 

Taara 1asketaan siten, ett& vaunuun merkittyyn 
1is~t&an-200 kg. Lisays johtuu VR:n 1524 mm:n 
raideleveyden pyor&kerroista. 

K u o r m a t a u 1 u k k o 

Vaunuihin maalattu kuormatau1ukko on laadittu VR:n maarayksista 

poikkeavasti e~k& sit& siis saa noudattaa, vaan ko. vaunujen 
suurin sa11ittu kuorma eri radoi11a ja eri nopeuksi11a maarat&an 
toistaiseksi oheisen kuormatau1ukon mukaisesti. 

A B I c 
18 28 

14 
,.. 

24 
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J a r r u 1 a i t t e e t 

I1majarru1aitteet ovat saman1aiset kuin muissakin VTG-vaunuissa. 
Se1ostettu Vira11isissa tiedotuksissa n:o 37a/74. 

Vaunut on varustettu ruuvijarru11a , jota voidaan kayttaa seisonta
jarruna seka vaihtotyon yhteydessa. Ruuvijarrua kaytetaan y1iku1ku

si11a1ta. 

Kuormajarrun asette1ussa noudatetaan samaa menette1ya kuin on 
sovittu noudatettavaksi Oy Rai1ship Ab:n omien vaunujen osa1ta . 
Kuormaj'arrun vaihtopaino on 20 tonnia. 

Y 1 e i s r a k e n n e 

Vaunuissa on tavanomainen a1uskehys ja sailion paa11e johtavat 

portaat, y1iku1kusi11a1ta, sai1ion paasta. 

Vaunuj en t a r k a s t u s j a k o r j a u s 

VTG-vaunujen tarkastuksessa ja korjauksessa menete11aan samoin kuin 
Rai1ship-vaunujen kanssa. Korjauksista tu1ee i1moittaa kuten yksi
tyisten omistamien vaunujen korjauksista. 

Oy Railship Ab Suomessa olevine labettajaasiakkaineen vastaa siita, 
etta vaunut ovat VR:n radoil1a liikkuessaan varustettu vaaral1isten 
aineiden ku1jetusmaaraysten (VAK) mukaisi1la varoitusmerkinnoi1la. 
Ennen liikenteen aloittamista on VTG:n yksiloitava ku11oinkin ku1je
tettava aine ja i1moitettava se rautatiehallituksen 1iikennetoimistoon . 

(N:o Lko 22106/412/77 , 18 . 8 . 77), VT 33-34/77 
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VR 2958 TYOAIKAKORTTI 

Nykyisen kansimallin saanti on vaikeutunut, Turhien 

kustannusten valttamiseksi ryhdytaan tyoaikakortin 

kansina kayttamaan samaa kantta kuin VR 4152 Rahti

luottolaskelmassa. 

Naissa kansissa on 4 rengasta 2-8-2 em valein. Mika

li halutaan muunlaista reijitysta tyoaikakorttiin, on 

lomakkeen tilaukseen liitettava reijityksen malli tai 

selva selitys. 

(Ptjo n:o 69 77-08-16) VT 33-34/77 
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AVOIMIA VIRKOJA JA TOIMIA 

KonttoripaallikBn virka (V2l), apulaisasemapaallikBn virka (V20), 

ensi luokan kirjurin virka, ensi luokan asemamestarin virka, yhdeks~ 
ylemman palkkaluokan toisen luokan kirjurin virkaa, kolme alemman 
Ealkkaluokan asemamestarin virkaa (V14), viisi alemman palkkaluokan 
asemamestarin virkaa (Vl3), kolme alemman palkkaluokan toisen luokan 
kirjurin virkaa, jarjestelymestarin virka, vaunumestarin virka, 
kuusitoista veturinkuljettajan virkaa, ne1ja kondukt66rin virkaa, 

kuormausmestarin virka ja veturinpuhdistajain esimiehen virka. 
Rautatiehallituksen liikenneosaston paallikBlle osoitetut kirjalliset 
hakemukset on toimitettava rautatiehallituksen kirjaaja1le viimeistaan 
syyskuun 21. paivana 1977 ennen kello 12 (postitse ennen virka-ajan 

paattymista). 

Ede11a mainittuihin virkoihin nimitetyt sijoitetaan toistaiseksi 
seuraavasti: 

Konttoripaa1likk6 (V2l): Kouvolan liikennepiiriin (l henki16- ja 
koulutusasiat, 
apulaisasemaoaallikkB (V20): Kuopion (1 Sij) liikennealueelle, 
1. luokan kirjuri: Kouvolan 1iikennepiiriin (l varasto- ja kalusto
asiat), 
1. luokan asemamestari: Lappeenrannan (1 Lrs) liikennea1uee11e, 
yp. 2. luokan kirjurit: Kouvo1an (2 Kv junasuoritus, 1 Kuk junasuori
tus), Lappeenrannan (l La junasuoritus), Vainikka1an (1 Vna lap toim.) 

Mikke1in (1 Mr asematoim.), Imatran (1 Imr tav. toim., l Jts juna
suoritus) ja Kajaanin (l Otm asemanhoitaja) liikennea1uei11e, 

ap. asemamestarit(V14): Kouvolan (l Ikr junasuoritus), Kotkan 
(1 Ky junasuoritus) ja Kanekosken (l ~ki junasuoritus) liikenne
aluei1le, 

ap. asemamestarit (V13): Kouvolan (2 Kv), Lappeenrannan (l Lr lippu

kassa), Kajaanin (l Hys) ja Pieksamaen (1 Hks) 1iikennealueil1e, 
ap. 2. luokan kirjurit: Kouvolan (1 Kv) ja Kotkan (2 Kta) liikenne

a1ueille, 
.iarjestelymestari: Kotkan (l Kta maar.esim.) 1iikennea1ueelle, 
vaunumestari: Kouvo1an variko1le (1), 
veturinku1,iettajat;: Kouvolan (12), Imatran (l), ja Kotkan (2) 
varikoil1e seka Lappeenrannan (l Lr) 1iikennea1uee11e, 
kondukt66rit:Imatran (1 Imr) ja Kotkan (3 Kta) liikennealueille, 
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.kuormausmestari: Kouvolan (l Kv) liikennea1ueel1e sek~ 

veturinpuhdistajain esimies : Kouvo1an variko1le (1) . 

Ylim~~r~inen 1. luokan kirjurin toimi , kaksi vaununtarkastajan 

tointa , kaksi vaihdemiehen tointa , nelj~toista junamiehen tointa , 
kahdeksan veturinlammittaj~ tointa , vaununvoitelijan toimi ja 

ko1mekymmentako1me asemamiehen tointa. Rautatiehallituksen liikenne 

osaston paa11ik611e osoitetut kirjal1iset hakemukset on toimitettava 

asianomaisen 1iikennepiirin paa11ik61le viimeistaan 21 . 9 . 1977 . 

Ede11a mainittuihin toimiin nimitetyt ja y1imaaraiseen toimeen otettu 

sijoitetaan toistaiseksi seuraavasti: 

y1im. 1. 1uokan kirjuri: Mikkelin (1 Mi 1iikenneasiamies) liikenne
a1uee1le , 

vaununtarkastajat: Kouvolan (1) j a Pieksamaen (l) varikoi11e , 

vaihdemiehet: Mikke1in (l Mi) ja Haminan (l Hma) 1iikennealuei1le , 

junamiehet: Haminan (2 Hma), Kouvolan (7 Kv) , Vainikkalan (1 Vna) , 
Lappeenrannan (1 Lr), Imatran (1 Jts) ja Kotkan (2 Kta) 1iikenne

a1ueil1e , 

veturin1ammittajat : Kouvo1an (4) , Kotkan (1) , Imatran (1) ja 

Haminan (2) varikoille , 

vaununvoite1ija : Kotkan (1) variko11e seka 

asemamiehet: Kouvo1an (10 Kv) , Vainikka1an (3 Vna) , Lappeenrannan 

(2 Lr) , Imatran (3 Imr , 2 Sp1 junasuorituspatevaa , Mikke1in (2 Mi , 

1. Mr) , Haminan (1 Hma) ja Kotkan (7 Kta, 2 Ky) 1iikennealuei11e . 

Va1tionrautateiden piirihal1innon rataosasto11a on haettavana 

ratainsinoorin (S13) virka , jonka ha1tija toimii toistaiseksi Seina

joen ratapiirin paa1likk6na . Rautatiehal1itukse11e osoitetut hake 

mukset on toimitettava rautatieha11ituksen kirjaajal1e viimeistaan 

7 . 9 . 1977 ennen ke1lo 12 (postitse ennen virka- ajan paattymista ). 
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NIMITYKSIA JA MAARAYKSIA 

Rat a o s a s t o : kirjanpit~j~n virkoihin (rautatiehallituksen 

rataosasto) yp 2 l kirjuri Maija- Liisa Seppanen ja (Seinajoen rata

piirin toimisto) yp 2 l kirjuri Anja Katri Varpuluoma; rakennusmes

tarin (V19) virkaan (Sein~joen ratapiirin toimisto) rakennusmesta

ri Martti Matias Arola; rataesimiehen toimiin (Kaipiaisten kiskohit

saamo) raidemies Leo Kalervo Manttari, (Haapamaki) raidemies Matti 

Juhani Tullila , ( Oulu) raidemies Erkki Aukusti Seppanen, (Kemi) rai

demies Voitto Tapani Ollikainen , ( Vaakio ) raidemies Hannu Tapani 

Vanhala ja (Joensuu) raidemies Teuvo Olavi Timonen . 
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FYYSISEN KUNNON TESTAUS 

Fvvsisen kunnon testaus 
Rautatiehenki1okunnan vanaaehtoista 
kirje1ma n:o H 984/7104,-2.11.1966) 
syyskaude1la 1977 seuraavasti: 

fyysisen kunnon testausta (~~:n 
jarjestetaan VR Urhei1un a1uei11a 

!e~t,ipyo£_8._1 

Hamina ............ 29.08.-03.09 
Kotka .....••.....• 05.09.-10.09 
Lappeenranta •....• 12.09.-17.09 
Kouvo1a ••..•...... 19.09.-24.09 
Helsinki, rh •••.•• 26,09.-01.10 

~ , la ••.••• 03.10.-08,10 
" , vr ...... 10.10.-15.10 
11 

, rata ..•. 17.10.-29.10 
~as~lan kone~aja •• 31.10.-12.11 
KarJaa ...•.......• 14.11.-19.11 
Sa1o ••............ 21.11.-26.11 
Turh.-u •••...•.....• 28.11.-10.12 
Hii.meen1ilma •.....• 12.12.-17.12 

!_e~ti_pyo;;:_a_3 

!e~t,ipyl:i£8._2 

Kerava ........• 29.08.-03.09 
Hyvinkaa, knp .• 05.09.-10.09 
Riihimaki ••..•• 12.09.-24.09 
Lahti ••.•....•• 26,09.-01bl0 
Mikkeli •••••••• 03.10.-08.10 
Pieksamaki .••.• 10.10.-22.10 
Kuopio • • ••••.•• 24.10.-04.11 
Iisa1mi • ......• 07.11.-12.11 
Kajaani ••.•..•• 14.11.-19.11 
Kontiomaki •••.• 21.11.-26,11 
Joensuu •••...•• 28.11.-03.12 
Savon1inna ••..• 05.12.-10.12 
Imatra ••....... 12.12.-17.12 

Kemijarvi ••..• 29.08.-03.09 
Rovaniemi ••... 05.09.-10.09 
Tornio •••....• 12.09.-17.09 
Kemi •••......• 19.09.-24.09 
Ou1u •••......• 26.09.-08.10 
Ylivieska .•••• 10.10.-15.10 
Kokko1a ••••..• 17.10.-22.10 
Pietarsaari ••• 24.10.-29.10 
Seinajoki •••.• 31.10.-04.11 
Vaasa •••.....• 07.11.-12.11 
Haa~a~aki ••..• 14.11.-19.11 
Jyv~sky1a ••• • • 21.11.-26.11 
Tampere •.••••• 28.11.-03.12 
Pori ••.•...••• 05.12.-10.12 
Rauma •••.•••.• 12.12.-17.12 

Ajanti1auksesta, testauspaikasta yms. i1moitetaan tarkemmin tyopis

teissa seinajU1istei11a ja 11moitus1ehtisi11a~ 

VR:n Urhei1utoimikunta 

Helsinki 19n. Valtlon palnetuakesku• 
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ALOITTEIOEN PALKITSEMINEN 

Teknikko Jorma Takala, Hyvinkaan konepaja 

K54 vaihteen kielen tukitonkan valmistustavan muuttaminen. Kunnia 

kirja ja tuhannen (1.000) markan rahapalkinto . 

Sahkoasentaja Kalervo Latvala, Seinajoen varik ko 

Sahkoistetyn radan paamaadoituksessa kaytettava uusi tekotapa . 

Kunniakirja ja tuhannen (1.000 ) markan rahapalkinto. 

Viilaaja Erkki Lahti, Pasilan konepaja 

Porakoneen kaantopoydan lukituksessa ja saadossa esiintyvien epa

kohtien korjaaminen. Kunniakirja ja kahdeksansadan (800) markan 

rahapalkinto . 

Teknikko Reijo Suurunen, Pasilan konepaja 

CEhit-vaunun avo-osaston patterikoteloiden rakenteen muuttaminen . 

Kunniakirja ja neljansadan (400) markan rahapalkinto . 

Veturi nsahkoasentaja Reijo Kastinen, Helsingin varikko 

Helsingin varikon sahkojunahallin huoltotasoilla olevien vesiha

nojen varustaminen paineenalentajilla. Kunniakirja ja kahdensadan 

(200) markan rahapalkinto. 

Jyrsija Matti Huovila, Hyvinkaan konepaja 

Tyomenetelman muutos vaihteen kayttotangon muuttamisessa eriste

tyksi . Kunniakirja ja kahdensadan (200) markan rahapalkinto . 

Vaunumestari Arvo Kivenmaki , Perin varikko 

Vaunun vaurioilmoituslomakkeen (n:o VR 4323) muuttaminen . Kunnia

kirja ja kahdensadan (200) markan rahapalkinto . 

Veturinlammittaja Ahti Rahkola, Kouvolan varikko 

Or13-veturin nopeusmittarin valon kytkentamuutos . Kunniakirja . 

(N : o Jrt 119/17/77, 18.8.77) VT 35 / 77 
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ULKOMAILLA OPISKELEVILLE SUOMALAISILLE JA SUDMESSA OPISKELEVILLE 

ULKDMAALAISILLE MYYTAVAT OPISKELIJALIPUT 

Ulkomailla opiskelevat suomalaiset 
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Muualla kuin Neuvostoliitossa opiskeleville suomalaisille ylioppi

laille myonnetaan 25 %:n alennus kotimaisen meno- tai meno-paluuli

pun hinnasta Helsingin, Turun, Vaasan ja Tornion asemilla naiden 

maahantuloasemien ja opiskelijan kotipaikkaa lahinna olevan rauta

tieliikennepaikan valiselta matkalta. Lippua ostaessaan opiskelijan 

on esitettava . opiskelijakortti, opintokirja tai korkeakoulun antama 

todistus. Naita lippuja ei siis myyda kotipaikkakunnan asemilla 

eika niita myyda kelpaaviksi 1.6. - 31.8. valisena aikana. 

Matkalippuun merkitaan "25 % al" ja opiskelijakortin tai opintokir

jan numero tai numeron puuttuessa opiskelijan nimi. 

Saksan Liittotasavallassa opiskeleville myonnetaan alennus TCV

tariffissa erikseen mainituilta .asemilta suoraa TCV-kuponkia kayt

taen. Tasta alennuksesta ja eraiden muiden maiden rautateilla nil

den sisaisessa liikenteessa myonnettavista alennuksista ovat tar

kemmat maaraykset TCV-tariffin I-osan kohdissa 211-222. 

Neuvostoliitossa opiskeleville su~malaisille myonnettBvasta matka

lippualen~uksesta on annettu eri ohjeet itaisen yhdysliikenteen 

tariffiasemille ja matkatoimistoille. 

Nama maaraykset kumoav•t asiasta aikaisemmin Kl 7/67.8 ja 9 seka 

VT 46/72.3 annetut ohjeet. 

Suomessa opiskelevat ulkomaalaiset 

Suomessa opiskelevflle Saksan Liittotasavallan opiskelijoille myon

netaan vastavuoroisuusperiaatteen mukaan opiskelija-alennus Suomen 

rautateilla opiskelupaikkakunnan ja Saksan Liittotasavallassa si

jaitsevan kotiaseman valille siten kuin siita on TCV-tariffissa 

maaratty. 
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Muille ulkomaalaisille opiskelijoille ei myyda opiskelijalippuja 

Suomen rautateilla tapahtuvia matkoja varten . 

Koululaislippuja voidaan sen sijaan myyda tariffisaannon 21 §:n 

maarayksia noudattaen myos ulkomaalaisille opiskel~joille heidan 

asuin- ja opiskelupaikkansa asemien ·valisia matkoja varten . 

(Tft n:o Tau 191/252/77, 25 . 8 . 1977) VT 35/77 

ITAINEN YHDYSLIIKENNE 

VAARALLISTEN AINEIDEN KULJETUS SUDMEN JA SNTL:N V~LISESSA RAUTATIE

YHDYSLIIKENTEESSA 

Kuten aikaisemmin on ilmoitettu (VT 25/77, 23.6.1977), on Suomen 

ja SNTL:n suoran rautatieyhdysliikennetariffin liite n:o 8 ("Maara

ykset vaarallisten aineiden kuljettamisesta Suomen ja SNTL:n rauta

tieyhdysliikenteessa"l painettu erillisena julkaisuna n:o VR 4785 . 

Tasta julkaisusta puuttuu kuitenkin toistaiseksi taulukko n:o 10, 

radioaktiiviset aineet . Tama lisataan aikanaan em. julkaisuun . 

(Tft n:o Tau 158/253/77, 22.8.1977) VT 35/77 

NORDBG-vaunukuorrnatariffi 9927/1Vg1, tiedotus 1/77 

Saksankielisen NORDEG-vaunukuormatariffin sivulle 172 (4) 

lisataan 
- Trelleborgs hamnbanan merkintojen jalkeen 

"04201 Trelleborg Kontinentterminalen .• Bes 102 46 lll" 
- aseman Uppbarad kohda1le sarakkeeseen 3 merkinta "A". 
(Tft n:o Tou 7/252/77, 26.8 .77) VT 35/77 
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TILIOHJESXXNN~N MUUTOS 

Tiliohjesaann5n kohta 2021.1. muutetaan 1.9.1977 lukien 
seuraavaksi. 

2021.1 Ennen kuin shekki hyvaksytaan maksuvalineeksi, on tarkis
tettava, etta se tayttaa seuraavat edellytykset: 

- shekki on taytetty ohjetekstien mukaisesti; 
shekki ei ole vanhentunut (ks. kohta 2021.4); 
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shekki, mikali sen maara on sata (100) markkaa suurempi, 
on varmennettu, jos se on sellaisen yksityisen henkil~n 
tai sellaisen toiminimen asettama, joka ei kuulu niihin 
kohdassa 2011.1 mainittuihin asiakkaisiin tai toiminimiir 
joilta shekki saadaan ottaa vastaan varmentamattomana; 

- shekin maara on merkitty seka kirjaimin etta numeroin 
yhta suureksi; mikali maarat ovat erisuuruiset, shekkia 
ei oteta vastaan; 

- shekin maara ei ole huomattavasti suurempi kuin ko. 
maksusuoritus edellyttaa; 

- shekki on asetettu maksettavaksi rautatiehallituksen 
kassalle, valtionrautateille, jollekin asemalle tai sen 
toimistolle tai "kenelle mina maaraan" tai "kenelle me 
maaraamme" muotoon. Jalkimmaisissa tapauksissa on tarkis
tettava, etta asettaja on kirjoittanut oman nimensa 
shekin kaant~puolelle siirtajaksi; kaytt5shekkeja ote
taan vastaan muiltakin kuin niilta, jotka on lueteltu 
kohdassa 2011.1. Muita siirrettyja shekkeja otetaan vas
taan vain niilta, jotka on lueteltu kohdassa 2011.1. 

- mikali shekki on erikoisviivattu, on sana "Postipankki" 
merkittyna viivojen valiin (ks. kuva 4). (Tlt n:o 550/ 
230/77, 24.8.1977) VT 35/77. 

RAP-TILITYSOHJEET 

RAP-tilitysohjeet muutetaan syyskuussa alkavasta tilikaudesta 

lukien, Ohjeet on postitettu monisteina liikennealueiden paalli
k5ille ja rautatielippuja myyville matkatoimistoille. Uudet lo
makkeet VR 4051 'Paatteett5man myyntipaikan RAP-tilitys' ja 

VR 4052 'RAP-oikaisut' painetaan syyskuun alkupuolella. 
(Tlt no 551/230/77, 26.8.77) VT 35177 
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SILJA LINEN PAKETTIMATKAT 

VR ja Oy Si1ja Line Ab ovat kesken~~n sopineet , ett~ Si1ja Linen 

1aivoi11a tapahtuviin pakettimatkoihin 1iittyviin meno- pa1uumatkoihi n 

rautateitse 1yhint~ tiet~ He1sinkiin tai Turun satamaan k~ytet~~ 

t~t~ varten painettua 1omake1ippua (Vr 2273 , ma11i oheisena) , joka 

nidotaan aina Si1ja Linen 1ippup~~11ykseen. 

Tehty sopimus on voimassa 1.9.1977 - 31 . 5.1978 v~1isen ajan . 

Matkoja myyv~t matkatoimistot Tamperee11a , Lahdessa , Kouvo1assa , 

Imatra11a , Lappeenrannassa, Mikke1iss~ . Vaasas sa , Sein ~joe11 a, 

Jyv~sky1~ss~, Pieks~~e11~ , Savon1innassa ja Joensuussa. Lippu

toimisto Tampereen asema11a ja Si1ja Linen toimistot He1singiss~ 

ja Turussa. 

Matka1ippu voidaan kirj oittaa vain myyntipa i kkakunna 1ta a1kavaksi. 

Ke1poisuusaika on aina viisi (5) vuorokautta. 

Lippuja tarkastettaessa ei 1omaketta tarvitse irroittaa , t a rkastus 

merkint~ tehd~~n ao. tiemerkintaruutuun . (N:o Lko 22952/66/77 , 

22 . 8 . 1977), VT 35/77 . 
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VIKING LINE/VR-YHDISTELMALIPPU 

Viking1inja Oy:n 1aivoi11a Turusta ja Naanta1ista Ruotsiin tai pain

vastoin tapahtuviin matkoihin 1iittyvista meno-pa1uumatkoista rauta
teitse on VR:n ja Viking1inja Oy:n kesken tehty sopimus, joka on 
voimassa 1.9.1977 - 31.5.1978 va1isen ajan. 

Matkoja varten on painettu yhdiste1ma1ippu (ma11i oheisena), joka 
nidotaan 1ippupaa11ykseen. 

Yhdiste1ma1ippuja myydaan He1singissa, Jyvasky1assa, Kokko1assa, 
Kuopiossa, Pieksamae11a, Pietarsaaressa, Seinajoe11a, Tamperee11a, 

Vaasassa, Karjaa11a, Sa1ossa, Hangossa ja Tammisaaressa sijaitsevissa 
matkatoimistoissa, VR:n Tampereen ja He1singin 1ipputoimistoissa 
seka Viking1inja Oy:n Tukho1man toimistossa. 

Liput voidaan myyda em. paikkakunni1ta a1kaviksi tai paattyviksi, 
kuitenkin niin, etta Pietarsaaressa myydyt kirjoitetaan Pannaisista 
ja Hangossa seka Tammisaaressa myydyt Karjaa1ta a1kaviksi/paattyviksi. 

Yhdiste~ma1ipun kokonaishinta, johon sisa1tyy meno-pa1uumatkat 
rautateitse ja 1aiva11a, merkitaan 1ippupaa11yksessa varattuun 
kohtaan. 

Rautatie1ippuun merkitaan sopimuksen tunnus 22382. 

Lippuja tarkastettaessa ei 1omaketta irroiteta, vaan tarkastus
merkinta tehdaan ao. tiemerkintaruutuun. (N:o Lko 22382/66/77, 

18.8.1977), VT 35/77. 
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LINJARADIOJARJESTELMA 

Kostamusradalla on otettu k~yttoon kanavaryhmalla 3 toimiva linja

radio. Tukiasemat junasuorittajan toimistoissa olevine kayttolaittei

neen ovat Kontiomaella, Arolassa ja Vartiuksessa. 

Helsinki - Kirkkonummi valilla kanavaryhm~lla 1 toimivaa linjaradiota 

on laajennettu asentamalla liikennepaikkaradiot Kauklahden ja Siuntion 

junasuorittajien kayttoon. 

(N:o Lko 22048/435/77, 22-.8.77), VT 35/77. 

AVOIMIA VIRKOJA JA TOIMIA 

Rataesimiehen toimi, toistaiseksi Tampereen ratapiirissa (Virrat; 

asunto varattu). Rataosaston johtajalle osoitetut hakemukset on 

toimitettava Tampereen ratapiirin paallikolle viimeistaan 28 . 9.1977. 

EROJA 

R a t a o s a s t o: rakennusmestari Tauno Johannes Heinonen, rata

esimiehet Uuno Taavetti Hynynen, Veikko Allan Manninen ja Yrjo Aukusti 

Rantamaki seka konttoriapulainen Helmi Linnea Palomaki. 

Helsinki 1977. Valtion painatuskeskus 
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J~RJESTYKSEN PITAMINEN JOUKKOLIIKENTEESSA 

Asetuskokoelmassa on julkaistu: 

NIO 472. 

L A K I 

jarjestyksen pitamisesta joukkoliikenteessa 

Annettu Helsingissa 17 paivana kesakuuta 1977. 

Eduskunnan paatoksen mukaisesti saadetaan: 

1 L 
Joukko1iikentee11a tarkoitetaan tassa 1aissa rautateiden henki1o-

1iikennetta seka raitiotie-, metro- ja 1inja-auto1iikennetta. 

Mita tassa 1aissa on saadetty ~u1jettajasta, on vastaavasti sovel-
1ettava konduktooriin, tarkastajaan, rahastajaan tai muuhun se11ai

s een l ii ke nn eh enk i l okunt aan kuuluvaan henk i lo on , j on ka teh t aviin ku uluu 
huo l eht imin en jarj estyksen sa i lymisesta kulkuneuvossa ja j olla on tata 
asema a osojt t ava vi r kapuku tai virkalakki ta i kka muu vastaava selvasti 
havaittava t unn us. 

2 L 
Matkustaja ei saa meluamal1a tai muutoin kayttaytymisel1aan hairi
ta muita matkustajia eika kuljettajaa. Hanan on noudatettava sel
laisia ku1jettajan antamia maarayksia, jotka ovat tarpeen jarjes
tykeen tai turvallisuuden sailyttamiseksi. 

3 L 
Ku1jettaja sea kieltaytya ottamasta matkustajaksi paihtynytta hen

kilo§, jenks voidaan vakiva1taisen, uhkaavan tai meluavan kayttay
tymieensa perusteella paatella todennakoisesti aiheuttavan hairio
ta. 

Kuljettajalla on oikeus poistaa ku1kuneuvosta hairiota aiheuttava 
matkustaja, joka kuljettajan kiellosta huolimatta on j atkan ut hai
ri6n aiheuttamista. Jollei matkustajaa voida poistaa heti, kuljet

tajal1a on oikeus tarpeen vaatiessa ottaa hanet kiinni, kunnes 
poietaminen on mahdol1ista. Matkustajal1a on oikeus ku1jettajan 
pyynnosta antaa hairiota aiheuttavan matkustajan poistamiseksi tai 
kiinniottamiseksi tarvittavaa apua. 
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Matkustajaa ei sea poistaa ku1kuneuvosta, jos siita aiheutuisi h!
nen terveydelleen vaaraa. 

4 L 
Jos kulkuneuvosta poistettava tai kiinniotettava matkustaja teke
malla vastarintaa koettaa va1ttaa poistamisen tai kiinniottamisen, 
kuljettajalla on oikeus kaytta§ sellaisia voimakeinoja, joita mat
kustajan poistamiseksi tai kiinniottamiseksi voidaan hanen k§yttay
tymisensa ja muut olosuhteet huomioon ottaen pita§ puolustettavina. 
Sarna oikeus on ku1jettajaa auttavalla matkustajalla. 

Jos on kaytetty ankarampia voima keinoja kuin 1 momentin mukaan voi
daan pitaa puolustettavina, tekija on tuomittava noudattaen, mita 

rikoslain 3 luvun 9 §:ssa on vastaavan tapauksen varalta saadetty. 

5 L 
Joke vakivaltaa kayttaen tai vakival1a1la uhaten estaa tai yrittaa 
estaa kuljettajaa tai taman pyynnosta hanta avustavaa matkustajaa 
suorittamasta tassa 1aissa tarkoitettua tehtavaa jarjestyksen ja 
turval1isuuden sailyttamiseksi kulkuneuvossa tai joka tahallaan 
muuten tekee haittaa kuljettajalle tai hanta avustavalle matkusta
jalle heiden suorittaessaan sanottua tehtavaa, on tuomittava, jo1 -
lei muual1a laissa ole s§§detty ankarampaa rangaistusta, vakival
taisssta kayttaytymisesta joukkoliikenteen kulkuneuvossa sakkoon 
tai vankeuteen enintaan kuudeksi kuukaudeksi. 

Kuljettaja_an ja hanta avustevaan matkustejean kohdistuneeseen ri
kokseen ei ole sovellettava rikoslain 16 luvun 1 ja 2 §:n saannok
sia. 

6 L 
Joka meluamalla tai muutoin kayttaytymisellaan aikaansaa hairiota 
joukkoliikenteen kulkuneuvossa, on tuomittava hairion aiheuttami
sesta joukkoliikenteen kulkuneuvossa sakkoon tai vankeuteen enin

taan kolmeksi kuukaudeksi . 

7 L 

Tama laki tulee voimaan 1 paivana syyskuuta 1977. 
(Hloj n:o Hlo 518/010/77, 30 . 8.1977) VT 36/77 
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HALLINTOASETUKSEN JA TYOJARJESTYKSEN MUUTTAMINEN 

Asetuskokoelmassa on julkeistu: 

N:o 612. 

A S E T U S 

ve1tionrautateiden ha11jnnosta ennetun asetuksen muuttamisesta. 

Annettu Helsingissa 5 paivana e1okuuta 1977. 

Liikenneministerin esitte1ysta muutetaan valtionrautateiden ha11i~ 
nosta 14 paivana maa1iskuuta 1969 annetun asetuksen (183/69) 4 Srn 

2 momentti, 5 §, 34 Srn 1 momentin 2 kohta seka 39 S:n 1, 2 ja 3 
momentti, 

se11aisina kuin niista ovat 4 S:n 2 momentti ja 34 S:n 1 momentin 
2 kohta muutettuina 11 peivana tammikuuta 1974 annetusse asetukse~ 
sa (41/74), nain kuu1uviksi: 

4 §. 

Ha11into-osaatossa on ha11intotoimiato, henki1ostotoimiato, 1ain
opi11inen toimisto aeka sosiaa1i- je terveystoimisto. 

5 §. 

Hallinto-oaeston toimia1aan kuu1uvat asiat, jotka koskevat va1tio~ 
rautateiden ha11intoa ja sen kehittamista, organisaatiota, henki-
15st5politiikkaa, henki15st5n maeraa ja rakennetta, palve1useuh

taen ehtoja, henkiloston kouluttamista ja muuta kehittamista, so

siaalitoimintaa, terveydenhuoltoa ja tyosuojelua, tiedotustoimin
taa, rautatiesuojelua seka oikeude11iaia kysymykeia. 

34 L 
Ke1poisuuaehtoina va1tionrautateiden virkoihin ja toimiin vaadi

taan, etta aaianomainen on aikaisemmalla toiminnallaa n osoit.tanut 

omaavansa sel1aisen taidon ja kyvyn, jota viran tal toimen menee
tykse1linen hoitaminen ede11yttaa. Sen lisaksi vaaditaan: 

2) hallinto-osaston johtajalta ja lainopil1isen toimiston paa11ik
kona toimiva1ta apu1aisjohtajalta tuomarinvirkaan vaadittava tut
kinto seka kaytannon perehtyneisyys ha11inno11is iin ja tuomarinte~ 
taviin, ha11intotoimlston paallikkon a toimiva1ta apu1aisjohtaja1ta 
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tuomarinvirkaan vaadittava tutkinto ja k!ytannon parehtyneiayys 
ha11inno11isiin teht!viin aek8 henki15at6toimiaton p!a11ikkon! to~ 
miva1ta apu1aiajohtaja1ta ja soaiaa1i- ja terveyatoimiaton pH811i~ 
kon! toimiva1ta apu1aisjohtaja1ta a1aan sove1tuva y1iopistossa tai 
muusaa korkeakou1uaaa suoritattu 1oppututkinto ja k!ytannon pB~&h

tyneiayys ha11inno11iaiin tahtaviin1 

39 §. 

P!ajohtaja11e myontaa virkavapauden 1iikennaministeri6. Jos virka
vapaus kest!a y1i ko1me kuukautta sen myontaa kuitenkin va1tioneu

vosto. 

Ylijohtajalle ja johtaja11e myontaa virkavapaudan paajohtaja. Jos 
virkavapaus kestaa y1i kolme kuukautta sen myontaa kuitenkin 1ii
kenneministari5. 

Va1tioneuvdston nimittama1le virkamiehe1la myontaa virkavapa~den 
johtaja. Joe virkavapaus kestaa y1i kolma kuukautta, sen my5ntaa 
paajohtaja. 

Tams asetue tu1ee voimaan 1 paivana marraskuuta 1977, 

(RH n:c 54/011/77, 5.6.1977) 

Va1tionrautateiden ha11innosta 14.3.1969 annetun asetuksen 3 f:n 
noja11a paajohtaja on kumonnut 26.5.1969 annetun rautatishal1innon 

tyojarjestyksen 12 f:n 2 momentin 7 kohdan, 14 f ja 14a §, se1-
1ais1na kuin niista 12 §:n 2 momentin 7 kohta ja 14 f 2 -momentin 

osa1ta ovat 20.1.1975 tehdyssa paatoksessa saka 14a § 18.1.1974 
tehdyssa paatoksessa, muuttanut 12 f:n 1 momantin, se11aisena kuin 

se on 18.1.1974 tehdyssa paatoksessa seka lisannyt 12 f:n 2 moment
tiin uudet 3, 4 ja 5 kohdat, jo11oin nykyiset 3, 4, 5 ja 6 kohdat 

aiirtyvat kohdiksi 6, 7, 6 ja 9 ja kumotun 14 f:n ti1a1le uudenai

saloisen 14 f:n seuraavasti: 

12 § 

Hal1intotoimisto 
Ha11intotoimistossa on ha11intojaosto, tiadotusjaosto ja kahitta

misjaosto. 
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Hallintotoimiston tehtAv!n! on 

3) toimia yhteyselimena rationalisoinnin alalla ja siina tarkoitu~ 

sessa huolehtia rationalisoinnin kehityksen seuraamisesta seka va

littaa rationa1isointia koskevaa tietoa ja menete1mia asianomais

ten yksikoiden kayttoon, 

4) toimia standardisoinnin keskuse1imena, 

5) huo1ehtia ha11innonrationa1isoinnista, a1oitetoiminnasta ja 1o

makesuunnitte1usta, 

14 j, 

Sosiaa1i- ja terveystoimisto 

Sosiaa1i- ja terveystoimistossa on sosiaa1ijaosto, terveydenhuo1-

tojaosto ja tyosuoje1ujaosto. 

Sosiaa1i- ja terveystoimiston tehtavana on 

1) huo1ehtia va1tionrautateiden tyonantajana harjoittamasta sosi

aa1itoiminnasta, 
2) huo1ehtia terveydenhuo11osta ja tyoterveydenhuo11osta seka 

3) huo1ehtia tyosuoje1utoiminnasta. 

Nama muutokset tu1evat voimaan 1.11.1977 1ukien. 

(RH n:o 62/011/77, 25,8.1977) VT 36/77 

KANS~INV~LINEN 1AVARALIIKENNE, L~NTINEN; RAHTIKIRJAAN TEHT~V~T 
MERKINN~T 

Erailta ulkomaiden rautatiehallinnoilta on tullut huomautuksia, et

ta Suomesta iahteneiden lahetysten rahtikirjat, erityisesti rahti

kirjan takasivu, on puutteellisesti taytetty. Asemia kehoitstaan 

sen vuoksi tarkasti noudattamaan PIM:n kohdassa 196 seka PIM Lilt

teen 2 "Kansainvalisen rahtikirjalomakkeen tayttaminen" sivuilla 

10-16 olavia rahdituskaistojen er~ kenttien tayttamisesta annettuja 
ohjeita. 

Kenttaan 82 on rahdituskaistassa 4 ehdottomasti merkittava ylarivin 
kahteen ensimmaiseen ruutuun lahtorautatien eli VR:n kooditunnus 10. 

Alempaan riviin tehdaan sama merkinta seka lisdksi kolmeen viimei 
seen ruutuun rajakohdan koodi (esim. Tornio/Haaparanta 2 360). Ken-
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t~n 82 merkitsemiseksi muiden rahdltuskaistojen osalta saadaan hal

linto- ja rajakohtakoodit Pohjoismaisessa vaunukuormatariffissa si 

vuilta 163-164, Pohjoismaisessa kappaletavaratariffissa sivuilta 

23-25, NORDEG/Wgl-tariffissa sivulta 97 ja NORDEG/Stg-tariffissa 

s·ivulta 14. Naiden viisinumeroisten lukujen kaksi ensimmaist~ nume

roa ilmaisee rautatie~allinnon ~oodin ja kolme viimeista numeroa 

rajakohdan koodin. 

Kenttaan 93, jonka steen merkitaan tariffirahalajin lyhennys, on 

merkittava rahalajin koodi. Rahalajikoodi on sama kuin asianomai

sen maan rautatiehallinnon ko.od.L esim. FM = 10. Hallintq-/rahalaji

koodit BQka rahalajin lyhennyksst on lueteltu tavaraliikenteen va

luuttakurssitaulukossa (esim. VT 19/77). 

Kentan 74 vasemmalla puolel1a olevaan ruudukkoon merkitaan kulje

tustiekoodi, mik~li ~o. rahdituskaistan kohdalla kaytetaan kokonais

rahtia {useamman maan osuus rahditetaan ynteisella rahtiyksikolla) . 

Kuljetustiekoodi on talloin mainittu ao. tariffijulkaisussa. 

Kentat 74-81 ja 83-87, jotkp koskevat sove;lettua tariffia, tariffi

painoa, yksikkohintaa, lisamaksuja jne. on tay~ettava, maksut eri

teltyina, noudattae~ PIM:" kohtien 196 ja 198 maarayksia. 

Rahtikirjaan tehtyjen merkintojen luettavuuteen on kiinnitettava 

erityista huomiota silmallapitaen eraitten rautatiehallintojen 

kayttaon aikomaa rahtikirjojen tietokonekasittelya. 

(Tft n:o Tau 4/252/77, 1.9.77) VT 36/77 

TILITYSPAIKAN LAKKAUTTAMINEN 

Ti1ityss~~nn~n ti1ityspaikka1uette1osta poistetaan ~~nekosken 
kirjauskeskukseen kuu1uva Pihtiputaan tilityspaikka 1.9.1977 

1ukien. (N:o t1t 560/230/77, 29.8.77) VT 36/77 
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LIIKENNEPAIKKOJEN V~LIMATKAT -JULKA!SU 

1.10.1977 1ukien muutetaan Kemij~rven 1iikenn6imistapamerkint~ 
sarakkeessa 5 merkinn~si H T. 

Samasta pl!ivl!stl! 1ukien muutetaan 1iitteess11 V "Kappa1etavara1iikenne 
paikat" a11a mainituista 1iikennepaikoista ju1kaistut tiedot seuraa
viksi: 

1 2 3 4 5 6 

Joutsijl!rvi 368 29 Kj 11 2 c 
Kemijl!rvi 367 29 - 1/0 A 

Kursu 814 29 Kj 11 3 c 
Sa11a 369 29 Kj~ 4 c 

Jepua 303 23 Pts 3 c 
Ko1ppi 309 23 Pts 1 c 
Pl!nnl!inen 305 23 Pts 1 c 
Uusikaar1epyy ·, 
304 23 Pts 2 c 
.lthUvtl. 290 23 Pts 2 D 
(N:o Lko 31668/ 40 77, . 9.77)~ VT 36177 . 

1.9.-77 1ukien muutetaan Pihtiputaan kohda11a sarakkeessa 4 
merkinnllt seuraaviksi: 

sarake 4 

Pihtipudas Saarij11rvi 87. 
Hpj 48. Jy 162. 

(N:o Lko 229 5"5/ 67 I 11, 1. 9. 77) > VT 36/77. 

KAPPALETAVARALIIKENNEPAIKAT-KIRJANEN (VR 3726) 

Ede11isess11 kohdassa mainitut muutokset tehdlll!n my5s Kappa1etavara-
1iikennepaikat-kirjasen aakkose11iseen 1uette1oon sivui11e 19 - 45. 
Lis~ksi tehd1111n sivui11e 10 - 17 seuraavat korjaukset: 
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Kokkolan terminaalipiirist~ (n:o 24) 
Jepua, Kolppi, P~n~inen, Uusikaarlepyy ja 
Xht~v~ 

Rovaniemen terminaalipiirist~ (n:o 28) 

Joutsij~rvi, Kemij~rvi, Kursu ja Salla 

Pietarsaaren terminaalipiiriin (n:o 23) 

Jepua 303 Uusikaarlepyy 304 
Kolppi 309 Xht~v~ 290 
P~nn~inen 305 

Kemij~rven terminaalipiiri n:o 29 

Joutsij~vi 368 Kursu 814 

Kemij~rvi 367 Salla 369 

Edella mainitut muutokset on teht§v§ my~s terminaalipiiriki1piin 
(VR 1295). 

(N:o Lko 22778/011/77, 1.9.77), VT 36/77. 

NIMITYKSIX 

L i i k e n n e o s a s t o : koneinsino~rin virkaan (V26) (rauta
tiehallituksen liikenneosasto) apulaisinsin~ori (V24) Matti Hemminki 

Nevalainen, l i ikennetarkastajan virkaan (V24) (rautatiehallituksen 
liikenneosasto) liikennetarkastaja (V22) Heikki Partanen, liikenne
tarkastajan virkaan (V22) (rautatiehallituksen liikenneosasto) 
1. luokan kirjuri Mauri Vi1helm Heinie, osastosihteerin virkaan (V22) 
(rautatiehallituksen liikenneosasto) ylim. liikennetarkastaja (V22) 

Jorma Sakari Eerikainen, liikennetarkastajan virkaan (V22) (Kouvolan 
liikennepiiri) konttoripaallikko (V2l) Lasse Juhani Ahtiainen, 
konttoripa~llikon virkaan (V21) (Seinajoki) 1. luokan kirjuri Pentti 
Mauno Reipas, ensi luokan kirjurin virkaan (Seinajoki) yp. 2. luokan 
kirjuri Clavi Matti Takaneva, ap. asemamestarin virkaan (Vl4) (Kok

kola) ylim. 3. luokan kirjuri (VlO) Ralf Gustav Elof Sandberg, 
apulaisasemap~~likon virkaan (Vl9) (Kemi) ensi luokan kirjuri Clavi 
Antero Kahlos, ensi luokan kirjurin virkaan (Culu) yp. 2. luokan 
kirjuri Esko Pauli Johannes Vappula, ensi luokan kirjurin virkaan 
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(Oulu) yp. 2. luokan kirjuri Matti Hermanni Kivilinna, veturinkuljet
tajanvirkofrdn(Helsinki) veturinl~ittajat Erkki Olavi Lehtinen, 
Urpo Jaakko Antero Juntunen, Matti Tapani Pennanen seka Seppo Olavi 
Partanen, veturinkuljettajanvirkoihi~Riihimaki) veturinlammittajat 
Veikko Sulevi Silvennoinen, Toivo Henrikki Santala, Jorma Erland 
Markkola seka Reijo Olavi Himanto, veturinlammittajan toimiin 
(Helsinki) tilap. veturinlammittajat Pekka Erkki Antero Haili, Risto 

Juhani Halonen, Time Antero Helin, Risto Ensio Keranen, Pentti Erkki 
Lind, Veikko Olavi Pahkasalo, Juha Lassi Halvar Pihlgren, Eero Juhani 
Pulli, Hannu Tapio Reijo, Aimo Ilmari Skyten, Eero Antero Tuomaala 
seka Markku Juhani Tuominen, veturinlammittajan toimiin (Riihimaki) 

tilap. veturinlammittajat Matti Tapani Aho, Markku Johannes Hakala, 
Jukka Tapani Kallela, Risto Rasehorn seka Gunnar Ensio Anttalainen, 
veturinlammittajan toimiin (Lahti) tilap. veturinlammittajat Veli

Matti Horelli , Erkki Juhani Jarvinen seka Jukka Olavi Palkio, veturin
lammittajan toimeen (Karjaa) tilap. veturinlammittaja Leif Olavi 

Arhippainen, veturinlammittajan toimeen (Hanko) tilap. veturinlammit
taja Arto Mikael Salama, 2. luokan sahkoasentajan toimeen (Helsinki) 
sahk6asentaja Erkki Ilmari Kahk6nen, 2. luokan sahkBasentajan toimeen 
(Riihimaki) sahkBasentaja Kaarlo Ensio Isotalo, vaununtarkastajan 
toimeen (Helsinki) ylim. vaununtarkastaja Risto Armas Alanen, vaunun
tarkastajan toimiin (Riihimaki) vaununvoitelijat Kalle Eemeli Sandberg 

ja Seppo Toivo Einari Ojanen, junamiehen toimiin (Heinola) asemamie

het Otto Johannes Papunen, Jorma Kalervo Juhani Toivonen ja Veikko 

Olavi Kantola, vaihdemiehen toimeen (Valko) asemamies Jouni Tapani 
Saarinen, vaununvoitelijan toimeen (Helsinki) ylim. l pl . vaununvoi
telija Pentti Heikki Raikk6nen, vaununvoitelijan toimiin (Riihimaki) 
tilap. vaununvoitelijat Aarne Kalevi Parnanen ja Leo Mikae l Sale , 
tallimiehen toimeen (Helsinki) ylim. tallimies Jouni Urho Korkala, 
ap. 2. luokan kirjurin virkaan (Tornio) ylim . 3. luokan kirjuri 

Markku Valle Juhani R6ntynen, ap . 2. luokan kirjurin virkaan (Oulu) 

ylim . 3. luokan kirjuri Taisto Mikael Jaasko ja apulaiskanslisti 
Pirkko Hillervo Saukko, veturinkuljettajan virkoihin (Oulu) veturin

lammittajat Osmo Santeri Vesa, Kalevi Armas Ryonankoski, Time Eljas 
Jurvelin, Raimo Kalervo Liikka, Isto Eerik Oja, Aarre Olavi Kleemola, 
Heikki Kaarlo Juhani Juhala , Kauko Edvard Anttila, Eero Aaprami 

I 

Miettunen seka Jorma Johannes Paldanius, kondukt6Brin virkoihin 
(Rovaniemi) kuormausmestari Aarno Ilmari Honkavuori ja junamies 
Aa rne Ilmari Kauppila, kuormausmestarin virkaan (Tornio) junamies 
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Kaarlo Vilhelm H~kkinen, veturinlammitt~j~n toimiin (Oulu) tilap. 
veturinl~mmitt~jat Timo Heino Eerik Syrjal~, Jari Juhani Viholainen, 
Seppo Herman Siloaho, Pekka Antero Eirala, Pekka Juhani Riikola, Jorma 
Tapio Kurikka, Seppo Ensio Leiviska, Hannu Kalervo Hakala, Jussi Koi
vukangas, Erkki Juhani Janhunen, Seppo Antero Liedes, V~ijo Kalevi 
Moilanen, Veikko Henrikki Puurunen, Heikki Kalevi Halonen ja Veli 
Pekka Hankonen, veturinlammittaj~n toimiin (Kemi) tilap. veturin

lammittajat Lauri Antero Vainio, Jukka Pekka Karkkainen seka Kauko 
Juhani Kirkinen, veturinlammittajan toimeen (Kemijarvi) tilap. vetu
rinlammittaja Jouni Veikko Timosaari, junamiehen toimiin (Oulu) ase
mamiehet Matti Olavi Vartiainen, Aatu Juhani Runtti ja Esko Iisakki 
Lipponen, junamiehen toimeen (Kemi) asemamies Aarne Aukusti Macklin, 
junamiehen toimeen (Aavasaksa) asemamies Reino Olavi Heikka, vaihde

miehen toimiin (Oulu) junamies Martti Aarne Kalevi Piippo ja asemamies 
Aarno Kalervo Vanhala, vaihdemiehen toimiin (Rovaniemi) junamiehet 
Reine Johannes Tonteri ja Jaakko Enok Kunnari, apulaiskanslistin 
toimiin (Oulu) konttoriapulaiset Liisa Holmavuo ja Margit Irene 
Jaminki, asemamiehen toimiin (Kemi) ylim. asemamiehet Risto Pekka 
Juhani Petasnoro, Yrj5 Johannes Hoppula ja Pentti Olavi Linde seka 
tilap. asemamies Kari Nils Juhani Maunu, asemamiehen toimiin (Tornio) 
ylim. asemamiehet Veijo Olavi Lukkarila, Martti Ahtero Sarkilahti ja 
Into Uolavi Hasa seka tilap. asemamies Martti Oskari Yrjanheikki, 

asemamiehen toimeen (Rovaniemi) ylim. asemamies Silvo Ensio Korte

salmi, asemamiehen toimeen (Kemijarvi) ylim. asemamies Arvo Oskari 
Laine, huoltomiehen toimeen (Oulu) ylim. huoltomies Martti Frans 
Eemil Jarvenpaa, vaununvoitelijan toimiin (Oulu) ylim. 1 pl. vaunun
voitelijat Hannu Ilmari Rantakangas, Pentti Matias Seppanen ja 

Erkki Kalervo Rintala seka tilap. vaununvoitelija Aaro Antero Raja
vaara, vaununvoitelijan toimeen (Kemi) ylim. 1 pl. vaununvoitelija 
Janne Iisakki Palokangas, tallimiehen toimeen (Oulu) ylim. talli-
mies Paavo Juhani Raumala, ensi luokan kirjurin virkaan (Imatra) 

ylemman palkkaluokan 2. luokan kirjuri Hannu Juhani Juvonen, alemman 
palkkaluokan asemamestarinvirkoihin(Vl3) (Imatra) ylim. 3. luokan 
kirjurit (VlO) Lea Maarit Irmeli Heikinheimo ja Raija Maria Loukkaan

huhta, alemman palkkaluokan toisen luokan kirjurin virkaan (Imatra) 
ylim. 3. luokan kirjuri (VlO) Pirkko Inkeri Manninen, veturinkuljetta
jan virkoih]n(Kouvola) veturinlammittajat Vilho Rainer Ekroth, Ossi 

Tapio Suvela, Tauno Rikhard Marttila, Jukka Antero Nousiainen, Teuvo 
Juhani Saarela, Seppo Juhani Raisanen, Helge Antero Juvonen, Risto 
Sakari Tommiska, Esko Kupias ja Eero Antero Sokura, veturinkuljetta-
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jan virkaan (Imatra) veturinl~mmitt~~ Teuvo Veikko Juhani Sorjonen, 
konduktoorin virkaan (Lappeenranta) junamies Erkki Anselm Valokorpi, 
veturinl~mmitt~jHn~toimiin (Kouvola) tilap. veturinl~itt~j~t Markku 
Juhani Purho Raimo Antero PihlajamHki, Helge Aulis Helenius, Kari 
Juhani Pukki, Jari Olavi Hiiva, Jukka Tapani Gronroos, Markku Ilmari 
Hellsten, Hannu Helmeri Nissinen, Pentti Silvennoinen, Matti Juhani 
Marttila, Juha Olavi Sakala, Risto Tapio Niilola, Jukka Pekka Savinen, 
Osmo Tapani Bragge, Markku Juhani Kumpulainen, Vesa Tapio Laurila, 
Juha Antero Kupias, Jarkko Sakari Ranta, Pekka Ilmari Kuukka, Vesa 
Ossi Vainio, Ari Kalevi Palin, Jorma Juhani Mannonen, Jorma Juhani 

Jaatinen, Pekka Tapio Raunio, Pekka Tapio Lavi kainen, Markku Kalevi 
Pohjolainen, Vesa Arto Kristian Sinkkonen, Kari Kalevi Virtanen, 
Mauri Kalevi Alanne ja Juha Pekka Manninen, veturinl~mitt~j~ toimiin 
(Lappeenranta) tilap. veturinlammitt~j~t Kimmo Aulis Hols~, Jukka 
Arvi Tapio Kirjavainen ja Ossi Olavi Laapas, veturinlammitt~j~n toi
miin (Imatra) tilap. veturinl~mmitt~j~t Kimmo Heikki Olavi Myllys ja 
Hannu Pekka Olavi Sarvi, junamiehen toimiin (Kotka) asemamiehet Raimo 
Kalevi Tainamo, Veikko Viljam Kuukka, Erkki Tapani Husu ja Martti 
Pesonen sek~ asemamies Eero Juhani Salo, junamiehen toimiin (Mikkeli) 
asemamiehet Eero V~in~o Nuopponen ja Matti Ilmari Hokkanen, juna
miehen toimiin (Lappeenranta) asemamiehet Eero Ensio Karhu ja Teuvo 

Kalevi Kosonen, juanmiehen toimeen (Imatra) asemamies Raimo Veikko 

Hyv~rinen, junamiehen toimeen (Vainikkala) asemamies Raimo Ilmari 
Vainikka, vaihdemiehen toimiin (Imatra) asemamiehet Ossi Santeri 
Kaplas ja Jorma Juhani Kemppinen , apulaiskanslistin toimeen (Mikkeli) 

ylim. toirnistoapulainen Eila Kajama, vaununtarkastajan toimiin (Kou
vola) ylim. vaununtarkastajat Ari Juhani Saarela ja Matti Olavi 
Kurittu, vaununtarkastajan toimeen (Kotka) vaununvoitelija Seppo 
Juhani Mykr~, vaununtarkastajan toimeen (Imatra) vaununvoitelija 
Arto Juhani Tapio Kinttu, vaununtarkastajan toimeen (Vainikkala) 

ylim. vaununtarkastaja Seppo Veikko Antero Muona, huoltomiehen toi

meen (Kouvola) ylim. huoltomies Reine Kalevi Stahlberg, asemamiehen 
toimiin (Mikkeli) tilap. asemamiehet Timo Ensio Pulkka , Eino Juhani 

Tuliainen ja Jouko Tapani Siitonen, asemamiehen toimiin (Imatra) 
tilap. asemamiehet Jorma Tapio Korhonen, Kari Kullervo Piispa ja 
Kimmo Kullervo Valtonen, asemamiehen toimiin (Vainikkala) ylim . 
asemamiehet Risto Antero Vainikka, Tauno Kalevi Hyv~ri, Raimo Juhani 
Rikkinen ja Seppo Kalevi Hytti, vaununvoitelijan toimeen (Kotka) 
ylim. l pl. vaununvoitelija Aimo Juhani Perlinen. 

Helalnkl 19n. Valtlon pelnatualceskua 
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TILITYSSXXNN~N MUUTOKSIA 

Tilityss&&nn~n soveltamisohjeita muutetaan seuraavasti: 

k o h d a s s a 0202.2 

poistetaan 1 -l&htev&n _ tavaran luettelo (lorn. VR 4110) 1 , lis&t&&n 
'-p&&tteett5m&n myyntipaik.an RAP-tilitys (lorn. VR 4051) ' , muutetaan 
1 - luettelo rahti- ja tavaram&&rista' tila11e '-kokonaismaksujen 
1uettelo ' ja ' -rahti1uoton kuukausi1askelma' ti1a11e '-1uotto-
1aske1ma' . 

k o h t a 602 . 32 

ensimmaisest& 1auseesta poistetaan sanat 1 seka korttiin myydyn 

1ipun numero' . 

k o h d a k s i 602 . 48 

muutetaan 'Lipunmyyntip&atteiden (RAP) k&yt~sta annetaan ohjeet 

erikseen~ . 

k o h t a a n 0605~11 

1is&taan ensimm&isen 1auseen 1oppuun ' tahi 1ipunmyyntipaatteen 1o

makkee11e VR 2250 tu1ostama 1ippu' . 

k o h d a n 605 . 2 

otsikoksi muutetaan ' Ennakkotilaus paatteett~m&11a myyntipaikal1a'. 

k o h d a k s i 0901 . 63 

muutetaan 'Lipunmyyntip&atteiden p&iv&tileist& on annettu eri11iset 

ohjeet '. 

k o h t a a n 1001 

1isataan -ti1ikirjasaate VR 4024 j&1keen '-paatteettoman myyntipai

kan RAP - ti1itys VR 4051' ; 

k o h d a s s a 1003 . 1 

muutetaan rivin ' - paikanti1aus1omakkeet VR 2410 1 tila11e ' - auton
ku1jetus1iput VR 2417 tai VR 2410/auto'. 

k o h d a n 1003 . 6 

ja1keen 1isataan uusi kohta 

1003 . 7 Varauskuiteista VR 2410 on 1aadittava ti1itys 
lomakkee11e VR 4051 . 
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k o h d a k s i 1004.5 

muutetaan 'Lipunmyyntip~~tteiden ti1ikauden ti1eist~ on annettu 

eri11iset ohjeet'. 

k o h d a k s i 1006.2 

muutetaan 'Matkustaja1iikennetu1ojen yhdiste1m~~n VR 4020 siirre

t~~n summat ti1ikauden eri ti1eist~ (ks. kohdat 1002, 1003.6-7 ja 

1004.5-6 sek~ RAP-ti1itysohjeet)~ 

k o h t a 1007.3 

kumotaan. 

k o h d a s s a 1008.2 

toinen 1ause korvataan seuraava11a: 'Varauskuiteista VR 2410 ja 

RAP-j~rjeste1m~~n tehdyist~ ti1auksista on 1aadittava tilitys 

p~~tteett5m~n myyntipaikan RAP-ti1itys1omakkee11e VR 4051 erikseen 

annettujen ohjeiden mukaan. Muut myydyt 1omake1iput on kirjattava 

ti1ikirjasaattee11e VR 4024 Mat'. 

k o h t a an 1008.8 

1is~t~~n sanojen 'ti1ikirjasaate VR 4024' j~1keen 'samoinkuin p~&t

teettom~n myyntipaikan RAP-ti1itys VR 4051'. 

t i 1 i m a 1 1 i i n 2 

muutetaan ohjetekstin 'Paikanti1aus 2410' ti1a11e 'Autonku1jetus

liput'. (T1t no 593/230/77·, 07.09.77) VT 37/77 

ULKOMAAN VALUUTAN MUUNTOKURSSIT TAVARALIIKENNETTA VARTEN 

Tariffitoimiston sahkee1la n:o RH 13 1 5,9.1977, Suomen markan 

deva1vaation johdosta 6.9.1977 1ukien muutetut VR:n tavara1ii

kenteessa kaytettavat u1komaan va1uutan muuntokurssit esitetaan 

seuraavassa tau1ukossa. 

Tariffitoimiston sahkee11a vastaisuudessa i1moitettavat kurssi

muutokset pyydettian merkitsemaan tau1ukossa o1eviin sarakkeisiin. 
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Ulkomaan valuutan muuntokurssit tavaraliikennetta varten, lukien 6.9.1977 

RH:n sahke n:o 13 
Voimassa lukien 6.9.],m_ -Luku-

maara Rahayksikk6 kod Lyhennys FM 

100 Alankomaiden flori i ni a (gulden) 0 I I I 84 Fl 17F. nn 

100 Belgian frangia I I" o I I I I I I I o I I I I a I I I 88 FrB 12 DO 

1 Bulgarian leva I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I 52 Leva 4 50 

1 Englannin punta I I I I I I I I I I I I I I 0 I I I I I 70 £ 7 40 

100 Espanjan pesetaa I I I I I I I I I 0 I I I I I I I I I 71 Pta 5.10 

100 Italian lii raa I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I 83 Lit 0 49 

100 Itavallan shillinkia I I I I I I I I I I I I I I I 81 Des 26 00 

100 Jugoslavian dinaria I I I I I I I I I I I I I I I I 72 Din 24.00 

100 Kreikan drakmaa I I I I 0 I I I I I I I I I I I I I I I 73 Or ll .90 

100 Luxemburgin frangia 0 I I I I 0 I I I 0 I I I I I I 82 Frlux 12 .00 

100 Neuvostoliiton ruplaa, clearing I I I I 20 Rbl 579 .00 

100 Nor jan kruunua ...................... 76 NKr 78 40 

100 Po~tugalin escudoa I I I I I I I If I I I I I I I I 94 Esc 10 '70 -
100 Puolan zlotya I I I I I I I I I I I I 0 I I I I I I I I I 51 Zl 22 50 

100 Ranskan frangia I I a I I I I I I o I I I I I I I I I I 87 FF 87 60 

100 Romanian leita I I I I I I I I. I o I I I I I I I o I o 53 Lei 84_._Q_L__ 1---

100 Ruotsin kruunua I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I 74 SKr 88 30 
~ 

100 Saksan Liittotasavalta, markkaa 80 OM 185 00 .... 
100 Saksan Oem. tasavalta, markkaa I" I 0 I 50 M 185 00 f-_ 

100 Sveitsin frangia I I o o I I I I I I I I I I I o o I I 85 FrS 179 50 

100 Tanskan kruunua I I I I I I I I I I I I 0 I I I I o I • 86 OKr 69 50 

100 Tshekkoslovakian kruunua I I I I I I I 0 0 I 0 54 Kcs 75 50 

1 USA: n dollari I o o I I o I I I I I I I I I I I o 0 I I I s 4 29 

100 Unkarin forinttia I If I If I 0 I It I I I I I I I 55 Ft 21 20 

1 UIC-frangi I I I I I I I I I I I o o I 10 o 1 o o o o 1 o o 01 FrUIC 1 66 

Suomen markan kansainvalinen lyhen-

nys on I I I I I I I I I I 0 I I I I I I I ••••••••••• 10 FM 

. 
(Tft n:o Tau 28/230/77, . 6.9,1977) VT 37/77 
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Tass a VT:ssa (VT 37/77) ilmoi tettuja muuntokursseja 
on muutettu RH:n sahkeella seuraavasti 
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ULKOMAAN VALUUTAN MUUNTQKURSSIT 

Suomen ja Neuvosto1iiton yhdys1iikenteess~ - henki1B- ja kiito

tavara1iikenteess~ - k~ytett~v~ rup1an kurssi on 1,9,1977 1ukien 

100 Rb1 = 578,05 FM 

(Tft n:o Tou 71/230/77, 9.9.1977) VT 37/77 

PDHJDISMAINEN KAPPALETAVARALIIKENNE 

Ruotsin rautatiet on ilmoittanut, etta Ruotsin osuuksilla on kulje

tustapa "kappaletavaralahetykset lammitetyssa vaunussa" lopetettu. 

Nain allen ei Ruotsiin tai Ruotsin kautta muihin maihin osoitettuja 

kappaletavaralahetyksia voida ottaa kuljetettavaksi lamminvaunussa 

(vrt. Pohjoismainen kappaletavaratariffi NGTS (9761), § 12). 

(Tft n:o Tau 32/251/77 , 9.9.771 VT 37/77 

LIIKENNEPAIKKOJEN V~LIMATKAT -JULKAISU 

1.10.-77 1ukien muutetaan merkinn~t sarakkeissa 4 ja 5 Otavan 

kohda1la seuraaviksi: 

Otava 

sarake 4 sarake 5 

Mikke1i 14. Hil Tt 

Pm 85. Kv 99. 

(N:o Lko 32019/67/77, 5.9.1977), VT 37/77. 

AVOIMIA VIRKOJA JA TOIMIA 

Rakennusmestarin (V21) virka, toistaiseksi Tampereen rat~iiriss~ 

(Tampere; viran ha1tija toimii Tampereen vastuua1ueen vastaavan ra

kennusmestarin tehtaviss~); nuoremman toimistorakennusmestarin (V19) 

virka, toistaiseksi Tampereen ratapiirin toimistossa (Tampere) ja 

yp 2 1 kirjurin virka, toistaiseksi Sein~joen ratapiirin toimistossa 

(Sein~joki) . 
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Rataosaston johtajalle osoitetut hakemukset on toimitettava rauta
tiehallituksen kirjaajalle viimeistaan 12.10.1977 ennen kello 12 
(posti tse ennen virka-aj an paattymista) . 

Rataesimiehen toimi, toistaiseksi Kouvolan ratapiirissa (Vainikkala). 
Rataosaston johtajalle osoitetut hakemukset on toimitettava Kouvolan 

ratapiirin paallikolle viimeistaan 12.10.1977. 

NIMITYKSIA 

L i i k e n n e o s a s t o : vaununvoitelijan 

toimiin (Vainikkala) tilap. vaununvoitelijat Eino Veikko Leino ja 

Esko Juhani Hirvimaki, konttoriapulaisen toimeen (Kouvola) ylim. 

toimistoapulainen Raija Marjatta Feura , konttoriapulaisen toimiin 

(Vainikkala) ylim . toimistoapulaiset Tarja Maarit Ahola ja Leena 

Marjatta Vaisanen seka tilap. toimistoapulainen Anja Heli Salakka, 

yp . 2. luokan kirjurin virkaan (Lappeenranta) 1. luokan asemamestari 

Eino Arvid Suuntala, yp. 2. luokan kirjurin virkaan (Inkeroinen) 
ap . asemamestari (Vl4) Unto Esko Linturi, jarjestelymestarin virkaan 

(Pieksamaki) kuormausmestari Aimo Ilmari Aro, yp. 2. luokan kirjurin vil! 
kaan (Pieksamaki)ap. asemamestari(Vl3) Raimo Valdemar Rinkinen, yp. 

2. luokan kirjurin virkaan (Iisalmi) ap. asemamestari (Vl3) Arvo 

Olavi Kortelainen, veturinlammittajan toimeen (Suonenjoki) ylim. 

veturinlammittaja Jaakko Heiskanen, ensi luokan kirjurin virkaan 
(Haapamaki) yp. 2. luokan kirjuri Heino Samuel Anttila, yp. asema

mestarin virkaan (Vl6) (Kyro) ap. asemamestari (Vl4) Viljo Olavi 

Nurmi, yp. 2. luokan kirjurin virkoihin (Kirkkonummi) ap. asemamesta

ri (Vl3) Leif ~rnulf Richard Johansson ja ylim. 3. luokan kirjuri 

(VlO) Pentti Kullervo Kortesmaa, yp. 2 . luokan kirjurin virkoihin 

(Kerava) ap. asemamestari (Vl3) Jouko Tapio Hurme ja ylim. 3 . luo-

kan kirjuri (VlO) Pertti Juhani Rainansalo, yp. 2. luokan kirjurin 

virkaan (Jarvenpaa) ylim. 3. luokan kirjuri (VlO) Esko Juhani Mansikka, 

yp. 2. luokan kirjurin virkaan (Riihimaki) ap. 2. luokan kirjuri 

Heikki Sakari Kangasmaki, yp. 2. luokan kirjurin virkaan (Lohja) 

ap. asemamestari (Vl4) Rauno Antero Vaisanen, yp. 2. luokan kirjurin 
virkaan (Karjaa) ap. asemamestari (Vl3) Kari Tapio Johansson, 

ap. asemamestarin virkaan (Vl4) (Haukipudas) ap. asemamestari (Vl3) 
Matti Juhani Nevapuu, konduktoorin virkaan (Oulu) junamies Viljo 
Ilmari Annala, konduktoorin virkaan (Kemi) kuormausmestari Heino 
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Kalevi Puolakka , asemamiehen toimiin (Oulu) ylim. asemamiehet Erkki 
Tapio Komulainen , Eero Juhani Lohela, Alpo Antero Isoniemi , Hannu 
Kalevi Mehtala, Heikki Juho Pelkonen seka tilap . asemamiehet Taisto 

Jaakoppi Mahlakaarto seka Markku Juhani Tiri , ap . 2. luokan kirjurin 

virkaan (rautatiehallituksen liikenneosasto) ylim. 3 pl . kirjuri 

Terttu Kaarina Saarinen , apulaisasemapaallikon virkaan (V20) (Pori) 

yp . 2. luokan kirjuri Aito Johannes Nurmi, ap. 2 . luokan kirj urin 

virkaan (Pori) apulaiskanslisti Seija Sade Sanelma Lehtisalo , veturin

kuljettajan virkaan (Toijala) veturinlammittaja Pentti Lasse Takala , 

veturinlammittajan toimiin (Toijala) tilap . veturinlammittajat Esa 

Risto Paavali Lassila ja Kari Juhani Ojala , veturinlammittajan toi

miin (Pori) tilap. veturinlammittajat Yrjo Mikael Vilen , Arto Armas 

Manneroos ja Kari Juhani Kortesniemi , junamiehen toimeen (Toijala) 

asemamies Eino Vihtori Kuittinen, vaihdemiehen toimeen (Pori) asema

mies Erkki Kalevi Kivilahde, vaununtarkastajan toimeen (Rauma) vaunun

voitelija Veikko Eino Matti Huhtamaki, apulaiskanslistin toimeen 
(Tampere) konttoriapulainen Hella Irja Kyto, asemamiehen toimeen 

(Siuro) ylim . asemamies Tapani Johannes Suontausta, kolmeen asemamie

hen toimeen (Salo) tilap . asemamies Keijo Kalevi Kirjavainen, Jukka 

Tapio Vuorinen ja Henry Juhani Nira, asemamiehen toimeen (Mellila) 
tilap. asemamies Osmo Sakari Juntunen , asemamiehen toimeen (Pernio) 

tilap. asemamies Markku Juhani Elonen , asemamiehen toimeen (Vinkkila) 
tilap . asemamies Pekka Veikko Vuori , asemamiehen toimeen (Toi j ala) 

tilap . asemamies Timo Pekka Merjokari, asemamiehen toimeen (Humppila) 

tilap . asemamies Jaakko Juhani Jokinen , asemamiehen toimiin (Pori) 

ylim . asemamiehet Tauno Olavi Luoma , Raimo Olavi Lepisto j a Pertti 
Kari Antero Fredriksson seka tilap. asemamiehet Kalervo Tapani Lahti , 

Jouni Antero Virta ja Jussi Antero Heiskanen , asemamiehen toimeen 

(Parkano) ylim . asemamies Juhani Mikael Heinonen , asemamiehen toimeen 

(Kankaanpaa) ylim. asemamies Teijo Tapio Ruohola , asemami ehen toimeen 

(Virrat) tilap . asemamies Vaino Henrikki Niittylahti , asemamiehen 

toimeen (Myllymaki) tilap . asemamies Arto Juhani Matkala , konttori~ 

apulaisen toimeen (Tampere) ylim. toimistoapulainen Pirkko Sisko 

Marjatta Pelvola , konttoriapulaisen toimeen (Tampere) ylim . toimisto

apulainen Vuokko Maire Irene Mannisto , vaununvoitelijan toimeen 

(Toijala) ylim . tallimies Toivo Valdemar Mikkola , jarjest elymestarin 

virkoihin (Helsinki) kuormausmestari Pentti Vaino Hurskainen ja juna

mies Jouko Vihtori Savolainen . 

Heleinkl 1977. Valtion palnatuskeakua 
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KIRJATUN MATKA- JA KIITOTAVARAN LAHETT~MINEN 

25 -9 . 1977 voimaan tu1evassa aikatau1ussa tapahtuu muutoksia kauko
junien vaunustoissa. Taman johdosta annetaan matka - ja kiitotavaran 

1ahettamisesta seuraavat se1ventavat ohjeet: 

A Kirjattu matkatavara 

K a u k o j u n a t 

1 . Kirjattua matkatavaraa koskevat maaraykset ovat Rautatiekulje

tusasetuksen 3:ssa 1uvussa . 

Siina mainittuja esineita voidaan ottaa ku1jetettavaksi kirjattu

na matkatavarana i1man rajoituksia niissa kaukojunissa, joissa on 
eri1linen matkatavara- ja kondukt5orivaunu (Fo) tai matkatavara- ja 

kondukt5oriosastol1a varustettu paivavaunu (EFi t ja EFi) . 

Tallainen vaunu on seuraavissa kaukojunissa : 

Juna · Rataosa Vaunu Huom. 
1/2 Hki - Jns- Hki EFit 

5/6 Hki - Jns- Hki EFi pe/su, sv 
.11/12 Hki - Imr- Hki EFi 
13/14 Hki- Jns-Hki Fo 
13/802/807/14 Hki- S1- Hki EFi 
41/42 Hki - Kok- Hki Fo 
43/44 Tpe-Sk- Hki EFi pe/su , sv 

45 Hki- Sk EFi pe 

32 Vs- Hki EFi s u , sv 
51/52 Hki - 01-Hki Fo 
51/95/96/52 Hki - Pm- Hki EFi 
61/62 Hki- Roi- Hki Fo 
63/64 Hki - Kja- Hki Fo 
65/66 Hki- Roi - Hki EFi pe , su , sv 
67/68 Hki- Roi - Hki EFit (ei matkatav. yhteyt -

ta Vaasaan 67 Sk/567) 
71/72 Hki - Kon- 01- Kon-

Hki Fo 
73/74 Hki- Kuo-Hki Fo 74 su , sv 

Kon- Hki EFi 
75/76 Hki - Kon- 01- Kon-

Hki EFit 
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Juna Rataosa Vaunu 

79/80 Hki-Ilm-Hki EFi 
81 Hki-Kon EFi 

97/98 Tpe-Pm-Hki EFi 
103/104 Tus-Jns-Tku EFit 
107/102 Tku-Tpe-Tku EFi 
109/110 Tku-Tpe-Tus EFit 
125/126 Hki-Tku-Hki EFit 

127/128 Hki-Tku / Tus-Hki EFit 
134 Tku-Hki EFi 

136 Tus-Hki EFit 
145/146 Hki-Pri-Hki EFit 
151/152 Hki-Tpe-Hki EFit 

155/47 Hki-Pko-Sk EFi 

2. K i r j a t t u a rn a t k a t a v a r a a 

Huom. 
pe/su, sv 
pe 

pe/su, sv 

pe-su, sv 

su, sv 

pe, 1a 

pe 

v a i n 

37 a 

r a j o i t e t u s t i (1astenvaunuja, -rattaita, inva1idien 

pyor~tuo1eja sek~ seppe1eita) voidaan ottaa ku1jetettavaksi niiss~ 

junissa, joissa on vain piene11~ matkatavaraosasto11a varustettu 

Dm 8- tai Dm 9-vaunusto . 

T~11ainen vaunusto on seuraavissa kaukojunissa: 

20 Kv-Hici 

25/26 Hki-Kv-Hki 

33134 Hki-Vs-Hki 

93 Hki-Jy 

94/34 Jy-Hki 

46 Sk-Hki 

98 Tpe-Hki 

101/106 N1s-Jy-N1s 

108/105 Tpe-N1s/Tku-Tpe 

121/122 Hki -Tus-Tku- Hki 

125/126 Hki-Tku-Hki 

130 Tku-Hki 

131/132 Hki-Tus-Hki 

136 Tus-Hki 

141/142 Hki-Pri - Hki 

su, sv 

P26 1a Eift 

su, sv EFi Pm:1t~ 

rna-to 

P132 pe, 1a-;su, 
sv EFit 

rna 
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Juna 

157 
158 

159 
160 

162 

Rataosa 
Hki-Tpe 

Tpe-Hki 
Hki-Tpe 

Tpe-Hki 
Tpe-Hki 
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Vaunu Huom. 
su-pe 
arkisin 

pe CEift 

SU, SV 

3. K i r j a t u n m a t k a t a v a r a n v a s t a a n -

o t t a m i n e n k u 1 j e t e t t a v a k s i k i e 1 1 e -

t ~ ~ n k o k o n a a n niiss~ junissa, joissa on konduktoori

osastolla varustettu CEift- tai Eift-vaunu. N~issa vaunuissa ei 

ole 1ainkaan matkatavaraosastoa - ainoastaan pieni avonainen 

hylly kasimatkatavaraa varten konduktooriosastoa vastapaata. 

T~llainen vaunu :m seuraavissa kaukojunissa: 

Juna Rataosa Vaunu Huom. 
3/4 Hki-Jns-Hki Eift 

7/8 Hki-Jns-Hki Eift 

15/16 Hki-Imr-Hki Eift pe,su, sv 

53/54 Hki-01-Hki Eift 

57158 Hki-01-Hki Eift 

77178 Hki-Kuo-Hki Eift 
83/84 Hki-Kon-Hki Eift 

123/124 Hki-Tku-Hki CEift 

129 Hki-Tus CEift pe,su, sv EFit 

136 Tus-Hki CEift ti-to 
143/144 Hki-Pri-Hki Eift ti-pe Dm 
155/156 Hki-Tpe-Hki Eift 155 pe EFi 

160 Tpe-Hki CEift pe 

653/654 01-Roi-01 Eht 

P a i k a 1 1 i s j u n a t 

Paikallisjunien osalta matkatavaran l~hettaminen on rajoitettua 
vain s~hkomoottorijunissa, joissa on pieni matkatavaraosasto tai 
osasto puuttuu kokonaan. 
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Y 1 e i s t ~ 

N~it~ ohjeita noudatetaan toistaiseksi 27.5.78 saakka ja 28.5.78 

a1kaen annetaan uudet ohjeet. 

Erikoisesti on kiinnitett~v~ huomiota siihen, ett~ jokaise11e 

1~hett~j~11e annetaan oikeat tiedot h~nen matkatavara1~hetyksens~ 

ku1usta aina m~~r~asema11e saakka huomioiden ede11~ 1uete11ut 

rajoitukset. 

A s i a k k a i 1 1 e o n m a h d o 1 1 i s i m m a n 
t e h o k k a a s t i t i e d o t e t t a v a m a t k a t a v a -

r a n e t u k ~ t e e n 1 ~ h e t t ~ m i s e n m e r k i -

t y s t ~. 

B Kiitotavara 

Kiitotavara ku1jetetaan pa~osa1taan kiitotavarajunien ohjevaunuissa. 

Pika- ja henkt15junissa seka kiskoautojunissa saadaan kiitotavaraa 

ku1jettaa rajoitetusti. Kuitenkin on otettava huomioon, ettei 

pika- eika henki1ojunia saa myoh~stytta~ kiitotavaran k~sitte1yn 

takia ja etta konduktoori- ja matkatavaravaunuissa on ensisijaisesti 

varattava ti1aa matkatavara11e. 

EP-junissa, Dm 8- ja Dm 9-vaunusto11a sek~ CEift- tai Eift-vaunulla 

varustetuissa pikajunissa ei ku1jeteta mink~anlaista kiitotavaraa. 

Kiitotavaran kuljetus on kie1letty myos seuraavissa pikajunissa: 

l/2, 67/68, 75/76 va1i11a Hki-Kon-Hki, 145/146, 151/152. 

Juniin, joissa kiitotavaran ku1jetus on kie11etty, myontaa poikkeus-

1uvan 1iikennetoimisto. Lahto1iikennepaikkojen tu1ee, mika1i kiito

tavara1ahetyksen ku1jetukseen poikkeukse11isesti joudutaan k~ytt~m~~ 

osankin matkaa em. junia, laatia l~hetykselle kuljetussuunnite1ma 

junittain maaraasemal1e saakka seka hankkia tarvittavat luvat. 

Rahtikirjaan on merkittava kaytett~v~t junat ja 1uvanantaja. 

Muissa pikajunissa saadaan ku1jettaa junia my5h~tytt~matt~ pienia 

kiiree11isi~ kiitotavara1ahetyksia seuraavasti: 
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Kiitotavaran kuljetusohjeet pikajunittain: 

Laht5 
ase-

Junan malta 

n:o klo Vaunu Mist a Minne Huomautuksia 

13 22 . 10 Fo Hki-Jns Hki-Imr Jts , Rj li - Kit 

Jns jk emk ja kp 

EFi Hki - Sl Hki - Imr Par- Sl j . 1 3 Par/802 

14 22 . 20 Fo Jns - Hki Jns - Kv Jns - Kv jk 

EFi Sl - Hki Sl - Par Sl - Par jk 

41 15 . 10 Fo Hki - Hpk- Kok Hki - Hpk Hl - Kok emk ja kp 

42 5.45 Fo Kok- Hpk- Hki Kok- Hl Hpk- Hki 

51 22 . 35 Fo Hki- Hpk- 01 Hki-Tpe Mlin, Vlp- Sk emk ja kp 

Hpk- Yv Ph- 01 emk ja kp 

Fo Hki- Hpk- Jy Hki - Tpe Jy - Pp , Kio-

Hpk- Vn j. 51 Hpk/95 

EFi Hki - Hpk- Pm Hki- Hpk Vko - Nri j . 51 Hpk/95 

52 18 . 20 Fo 01-Hpk- Hki 01 Rki - Kok Hpk 

itp (ei Hki 

Tpe) 

Yv- Hpk Hpk jk emk ja kp 

Fo Jy - Hpk- Hki Jy - Tl Tl : n etp j. 96 Hpk/52 

EFi Pm- Hpk- Hki Pm- Jy Hpk : n lp , 

Tl:n etp 

61 22 . 00 Fo Hki- Roi Hki- Kem Kem- Ro i emk ja kp 

62 18 . 10 Fo Roi - Hki Roi - 01 01 jk 

01 Kok - Sk , Vs 

63 19 . 00 Fo Hki- Pko- Kja Hki , Ri Mis - Kj li-Kls , emk ja kp 

Hl , Tl , Kri jk 

Tpe , Sk , 

Kok , 01 

64 18 . 25 Fo Kja- Pko- Hki Kj a , Roi, 01 jk 

Kern 

71 20 . 20 Fo Hki - 01 Hki-01 Kon j k 

72 19 . 10 Fo 01- Hki Kon-Ilm Ilm , Kuo jk 

73 23 . 00 Fo Hki - Kuo Hki - Mi Lh - Kuo 

7 4 21.45 Fo Kuo- Hki Kuo- Kv Pm jk 

1 03 8 . 50 EFit Tus - Jns Tku- Pm Hpk itp emk ja kp 

104 8 . 25 EFit Jns - Tku Jns - Tl Ur- Tku jk emk ja kp 
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Lliht5 
ase-

Junan malta 
n:o klo Vaunu Mistli Minne Huomautuksia 

107 19.15 EFi Tku-Tpe Tku Tku-Tpe 
102 12.40 Fo Tpe-Tku Tpe-Tl T1-Tku j k 

109 21.15 EFit Tku-Tpe Tku Tpe 

110 6.40 EFit Tpe-Tus Tpe, Tl T1-Tku jk emk ja kp 

126 17.25 EFit Tku-Hki Kr Hki jk emk ja kp 

127 16.00 EFit Hki-Tku Hki,Kr, Kr,Hnk, emk ja kp 

P5, Slo S1o, Tku jk 

128 8.30 EFit Tus-Hki Tku,Slo Kr jk emk ja kp 

(N:o Lko 22658/61/77, 1.9. 77), VT 37a/77. 
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KAPPALETAVARAN 
OSOITTAMISOHJEET 

Kuljetuskirjaan ja osoitelappuun on aina 
merkittava maaraasemaksi vastaanottajan 
osoitepaikka (kappaletavaraliikennepaikka) 

olkoon se rata- tai maantieverkolla. 
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1\1770 Valittula ' 

Merkitse terminaalipiirin numero 
vihrealla vMIIa osoitelapun 

Helsinki 1977. Veltion~lnetuskeskus 

"Kappaletavara
liikennepalkat" 
-kirjasesta saatava 
terminaalipiirin 
nurnero on 
rnerkittava 
kuljetuskirjan 
"kuljetusohjeet" 
-kenttaan seka 
kolliin tal 
lavataakkaan. 
Merkinta on 
tehtava kolliin 
osoltelapun viereen 
ja lavataakkaan 
pitkalle sivulle tal 
lavataakan pMIIe 
vihrealla var111a. 
Postinumeron 
merkitsemi nen 
auttaaja 
ja nopeuttaa 
jakelua. 



Toimitus: Rautatiehallitus, 
tiedotuspalvelu puh 2832 

1977 

VES-muistutusten soveltaminen 

Pohjoismainen tavaratariffi NGTV 

NORDEG-Tariffi 

Tilityspaikan lakkauttaminen 

Ratapihojen liikennoimissaannot 

Aikataulun 144 lisays 

Konduktoorin ja kuljettajan valinen 
radiopuhelinyhteys matkustajajunissa 

Avoimia virkoja ja toimia 

Nimityksia ja maarayksia 

Eroja 

n:o 38 
22.9.1977 



38 - 2 -

VES-MUISTUTUSTEN SOVELTAMINEN 

Valtion tyomarkkinalaitos on ilmoitt~nut, etta virkaluette1on muis

tutuksia sove1lettaessa maaravuosikorotukseen oikeuttavaa aikaa 

laskettaessa vahennetaan palkattomat poissaolot. Synnytyksen ja ras

kauden vuqksi myonnetysta virkavapaudesta otetaan huomioon palkal-

1inen osa (72 arkipaivaa), mutta ei sensijaan muuta aitiyspaivara

haan oikeuttavaa aikaa, 

(N:o H1o 537/111/77, 14.9.1977) VT 38/77-

POHJOISMAINEN TAVARATARIFFI NGTV (9760) 

Pohjoismaiseen vaunukuormatariffiin (NGTV 9760) i1mestyy lisalehti 

n:o 13, joka on voimassa 1 . 10.1977 lukien . Lisalehti sisaltaa Ruot

sin/Norjan NET-osuuden uudet yksikkohinnat, joita on korotettu 

n. 5 % Ruotsin kruunun devalvoinnin vuoksi. 

Painatusjaosto jakaa lisalehden. 
(Tft n:o Tau 32/251/77, 14.9 . 77) VT 38/77 

NDRDEG-Tariffi 

NORDEG-vaunukuormatariffiin (NDRDEG/Wgl 9927/28) ilmestyy lisalehti 

n:o 8, joka on voimassa 1.10.1977 lukien . Lisalehti sisaltaa mm. 

OB:n rahtien korotuksen (n . 4 %), OR:n kauttakulkurahtien korotuksen 

ja OB:n osuuden muuttu~eet yksityisten omistamien lavojen ja kuor

mausvalineiden palautusrahdit (Osa I, § 14, Kohta 5 ja § 17, Koh-

ta 7 l. 

NDRDEG-kappaletavaratariffiin (NDRDEG/Stg 9929) ilmestyy lisalehti 

n;o 7, joka on voimassa 1.10.1977 lukien. Lisalehti sisaltaa DR:n 

kauttakulkurahtien korotuksen (n. 10 %) • 

Tariffitoimisto jakaa lisalehdet niiden saavuttua Saksasta . 

(Tft n:o Tou 7/252/77, 14 .9. 77) VT 38/77 
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TILITYSPAIKAN LAKKAUTTA}1INEN 

Mikke1in kirjauskeskukseen kuu1uva Otavan ti1ityspaikka 1akkaute

taan ja poistetaan Ti1ityss~~nn5n ti1ityspaikka1uette1osta 

1 . 10 . 1977 1ukien (N:o tlt 598/230/77 , 12 . 9.1977) VT 38/77 

RATAPIHOJEN LIIKENN~IMISS~~NN~T 

38 

Kuopion ratapihan 1iikennoimiss~ant6 otettiin uusittuna kayttoon 

syyskuun 1. paiv~sta 1977 a1kaen 1ukuun ottamatta veturita1li- kone

pajan a1uetta koskevaa kohtaa 4.2 (4.2.1 - 4 . 23). Kun uusi raide

yhteys , raide 108, on nyt va1mistunut , myoskin 1iikennoimissa~non 

kohta 4 . 2 otetaan kayttoon 1okakuun 1 . p~ivast~ 1977 alkaen . 

Sama11a tehda~ kyn~korjauksena kohtiin 4.22 ja 4 . 23 seuraavat 

muutokset: 

4 . 22 raiteen numero 107 muutetaan kohdan kummassakin 

kappa1eessa numeroksi 108 

4 . 23 raiteen numero 108 muutetaan kohdan kummassakin 

kappa1eessa numeroksi 197 

(N : o Lko 32030/62/77 , 13 . 9 . 1977 , VT 38/77 . 

AIKATAULUN 144 LIS~YS 

Lis~ys n:o 3 aikatau1uun 144 on i1mestynyt ja jaettu kaiki11e aika

tau1ukirjan ti1annei11e . 

(N : o Lko 22451/63/77, 15 . 9 . 1977), VT 38 / 77 . 
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KONDUKT~~RIN JA KULJETTAJAN VKLINEN RADIOPUHELINYHTEYS 
MATKUSTAJAJUNISSA 

Kannettavien radiopuhelimien k~yttl) 25.9 . 1977 alkaen: 
Juna Huom . Juna Huom. 
p l p 75 lisl:ir. su (pal. su 20) 
II 2 II 76 
II 3 ma-la " 77 
" 4 su-pe " 78 
" 5 pe (pal. su 6) " 79 pe 
" " lislir. pe (pal. la 26) II 80 su 
II 6 su " 81 pe (pal. su 74) 
EP 7 EP 83 
" 8 " 84 
p 9 H 95 ma-la 
II 10 II 96 su-pe 
" 11 p 97 pe (pal. su 98) 
II 12 " 98 su 
" 13 " 102 su-pe 
II 13/23 " 103 
" 14 " 104 (ed. pe , su 132) 
" 15 pe, su " 107 su- pe 
II 1 6 pe , su " 109 
" 20 su " llO (ed. la 136) 
" 24/ 1 4 " 125 pe-su (pal . pe, 
II 25 la- to (pal. la 76, su 126 , la 132) 

ma- pe 26) " 126 pe, su 
" 26 ma-la " 127 
" 32 su " " lisar. la (ed. 109 Tpe) 
" 41 " 128 
" 42 " 129 rna- to , la (pal . 
" " lisl:ir . su ti-pe 136, 
" 114 su su 134) 
" 45 pe (pal . su 32) " " pe- su (ed . la , 
" " lis~ . pe (ed. 43, rna 103) 

pal. su 44) " 132 pe- su 
" 47 pe (pal. su 42) " 134 su 
" 51 su-pe " 136 ti-la 
" 52 su- pe " 143 la- ma 
EP 53 " 144 la- ma 
" 54 " 145 su- pe 
" 57 " 146 ma- la 
" 58 " 151 
p 61 " " lisar . to (pal. pe 160) 
" 62 " 152 
" 63 " 155 
" 64 " " lisar. pe (ed . 47) 
" 65 pe " " l1sar. pe (ed . 97) 
" 66 su II 156 
" 67 II 157 su (pal. rna 158) 
" 68 " 158 rna 
II 7l " 160 pe 
" 72 " 653 .. 73 su-pe " 654 
" 74 su- pe 
II " lisar . su (pal. 8l:st~) 

" 75 

N:o Lko 22048/435/77, 12.9 . 1977), VT 38/77. 
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AVOIMIA VIRKOJA JA TOIMIA 

Kaksi liikennetarkastajan virkaa (V 23) ja kaksi ylemman palkka

luokan 2 luokan kirjurin virkaa (V •17), toistaiseksi rautatiehal

lituksen hallinto-osastolla. Rautatiehallituksen paajohtajalle 

osoitetut kirjalliset hakemukset liikennetarkastajan virkoihin ja 
rautatiehallituksen hallinto-osaston johtajalle osoitetut kirjal

liset hakemukset 2 l.kirjurin yp virkoihin on toimitettava rauta

tiehallituksen kirjaajalle viimeistaan lokakuun lZ paivana 1977 

ennen kello 12.00 (postitse ennen virka-ajan paattymista). 

Edella mainittuihin virkoihin nimitetyt sijoitetaan toistaiseksi 

seuraava st i: 

liikennetarkastajat: henkilostotoimiston koulutusjaostoon 

2 1. kirjurit yp: 1 lainopilliseen toimistoon, rikostutkimus

asiat, 

l hall intoto imistoon, kirjanpito. 

38 

Liikennetarkasta,jan virka (V23). Rautatiehallituksen p§.§.jo.htajalle 

osoitetut kirjalliset hakemukset on toimitettava rautatiehallituksen 

kirja~alle viimeist&&n lokakuun 19. p§.iv&n& 1977 ennen kello 12 

(postitse ennen virka- ajan p&attymist&). 

Edella mainittuun virkaan nimitetty sijoitetaan toistaiseksi 

Oulun liikennepiiriin (hallinto- ja henkiloasiat). 

Kolme rataesimiehen tointa, toistaiseksi Helsingin ratapiirissa 

(Karjaa ja Lohja; asunnot varattu seka Kerava). Rataosaston joh

tajalle osoitetut hakemukset on toimitettava Helsingin ratapiirin 

paallikolle viimeistaan 19.10.1977. 
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NIMITYKSIA JA MAARAYKSIA 

T a 1 o u s o s a s t o : Kolmeen apulaiskanslistin toimeen 
(V 9) konttoriapulaiset Anne Maria Hakala, Eeva Anneli Huttunen 
ja Pirkko Tuulikki Gullman, ylim. 3 lk kirjurin toimeen (V 10) 

apulaiskanslisti Pirkko Annikki Grondahl ja yp. 2 lk kirjurin 
virkaan (V 16) ap. 2 lk ki~juri Vera Erahirvi. 

L i 1 k e n n e o s a s t o : konduktB5rin virkoihin (Riihim~ki) 

kuormausmestari Urpo Niilo Matias Lindgren sek~ junamiehet Toivo 
Ensio Miettinen, Heino Kalevi Piiroinen ja Helge Helmer Toivonen, 
konduktBBrin virkaan (Hyvink~a) kuormausmestari Frans Eelis Luomala, 

konduktBBrin ·virkaan (Hanko) kuormausmestari Paavo Valdemar Nummen
paa, kondukt5Brin virkaan (Lahti) kuormausmestari Vesa Kalevi Lahnamaa, 

kuormausmestarin virkaan (Hyvinkaa) junamies Heikki Matias Valimaki 
seka vaihdemiesten esimiehen virkaan (Lahti) konduktBBri Martti Petter 
Kupiainen, asetinlaitemiehen toimiin (Helsinki) vaihdemies Kauko 
Kalevi Halonen seka junamiehet Mikko Tapio Jarvenpaa ja Pauli Juhani 
Karjalainen, (Lahti) junamies Time Armas Sipi, autonkuljettajan toi
miin (Helsinki) ylim. autonkuljettaja Teuvo Tapio Arvelin seka asema
miehet Reine Johannes ~ngesleva, Eero Kalevi Toropainen ja Pekka 
Juhani Honkanen, autonkuljettajan toimeen (Hameenlinna) asemamies 
Arvo Johannes Katajamaki, junamiehen toimiin (Helsinki) asemamiehet 
Onni Tapani Koski, Pertti Olavi Laamanen, Maune Puurunen ja Tauno 
Ilmari Vehkalahti, junamiehen toimiin (Riihimaki) asemamiehet Tuomas 
Jarvi, Toimi Leonard Virta, Aapeli Vaisanen ja Veikko Hark5nen, juna
miehen toimiin (Lahti) asemamiehet Matti Juhani Jaaskelainen ja Asko 
Majuri, vaihdemiehen toimiin (Helsinki) junamies Heikki Parviainen 
ja asemamies Arvo Uolevi Nummenpaa, vaihdemiehen toimeen (Hyvinkaa) 
asemamies Erkki Olavi Kauppila, vaihdemiehen toimeen (Lohja) junamies 

Lauri Olavi Sundholm, vaihdemiehen toimiin (Karjaa) junamies Alf 

Johan Holmqvist ja asemamies Kaijo Kalevi Frimodig, asemamiehen toi
miin (Helsinki) ylim. asemamiehet Hely Kaarina Ruohonen, Aili Salonen, 

Aki Ismo Kari Kiiskinen, Tarmo PaiviB Hakala, Elai Leo Bertil Lindfors, 
Tapio Johannes Hourula, Kerttu Annikki Loikkanen, Erja Irina Pietila, 
Kari Juhani Ronkainen, Timo Pekka Immonen ja Anne-Maarit Hiltula, 
tilap. asemamiehet Onni Hark5nen, Seija Anneli Pennanen, Veikko 
Paavo Tomminen ja Osmo Rainer Pennanen seka ylim. asemamies Helge 
Pirttilahti, asemamiehen toimiin (Tikkurila) ylim. asemamies Reijo 

' 



- 7 - 38 

Pentti Olavi Laakso ja tilap. asemamies Juha Markku Kalevi Tikka sek~ 
ylim. asemamies Olli Eino Elo, asemamiehen toimiin (Pit~j~m~ki) tilap. 
asemamiehet Pekka Sakari Aaltonen ja Toivo Antero V~yrynen, asemamie

hen toimeen (Porvoo) ylim. autonkuljettaja Matti Juhani Niiro, 
asemamiehen toimiin (Riihim~ki) ylim. asemamiehet Veli Matti Laitinen, 

Pentti Luoma, Raija Selma Myllyl~, Pentti Jubani Ilmari Nieminen, 
Reijo Erkki Tapani Pylsy, Arvi Kalevi Salonen ja Mauri Kari Antero 
Talja, asemamiehen toimiin (Hyvink~~) asemamiehet Raimo Tapani N~rhi, 
Ari Tapio Skytt~ ja Kari Erik M~kel~, asemamiehen toimeen (Lohja) 
tilap. asemamies Jorma Aatos Rokka, asemamiehen toimeen (H[meenlinna) 
ylim. asemamies Lempi Orvokki Tyni, asemamiehen toimiin (Lahti) 

ylim. asemamiehet Risto Kalevi Auvinen, Teuvo Tapani Hakkarainen, 
Pertti Kalevi Pohjoisvirta, Taisto Tapio Markkula, Heimo Sulevi 
Kervinen, Heikki Armas Olavi Levaniemi, Matti Maune Johannes Puusti

nen, Aimo Kauko Kalervo Ilmojoki ja Pasi Kari Vihtori Lydman, asema
miehen toimeen (Karjaa) tilap. asemamies Sture Johannes Vikstrom, 
asemamiehen toimiin (Hanko) tilap. asemamiehet Pertti Kullervo Koski
nen ja Juhani Rantala, veturinpuhdistajain esimiehen virkaan (Riihi
m~ki) tallimies Kalevi Antero M~ki. 

Rat a o sa s to: konttoripaallikon (V21) virkaan (Oulun ratapii
rin toimisto) rakennusmestari Paavo Kustaa Pietila ja rataesimiehen 
toimeen (Vartius) raidemies Ossi Kustaa Korhonen. 

~ 
L i i k e n n e o s a s t o : asemap~~llikko Idor Mutanen, yli-

asentaja Maune Lauri Mattila, yp. 2 lk kirjuri Martti Ilmari Karvo
nen, ap. 2 lk kirjurit Erkki Olavi Korhonen, Aune Niiranen, apulais

kanslisti Kaija Helena V~rri, j~rjestelymestari Osmo Allan Junno, 

veturinkuljettajat Taavi Johannes Nurminen, Aimo .Armas Sj15berg, 
Lasse Alarik Blomster, Unto Eemil Pitk~nen, Teuvo Ahti Huovilainen, 
Kauko Einari Sihvonen, Urho Allan Enok V~is~en, Tuure Valter Arvik 

Mukala, Pertti Tapani Luoma-aho, Aatos Vilho Olavi Moisanen, konduk
to15rit Mauri Olavi Pulli, Leino Armas Rajaniemi, vaununtarkastaja 
Onni Ilmari Rissanen, veturinl~mitt~j~ Veikko Elo Kontio, vaihde
miehet Pekka Emil Kalevi Kangasniemi, Ragnar Edvin Stenvall, Eemeli 
Valdemar Olli, junamiehet Hilja Maria Manninen, Levi Rafael Torp, 
Viljo Johannes P~rn~nen, Johannes Taavetti Hiltunen, Olavi Ka1ervo 
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Haikala, asemamiehet Kurt Albert Wennstrom, V~ino V~~n~nen, Marja 

Helena Vainio, Heino Jaakko Ylikoski, Eino Jalmari Toyr~m~, Risto 

Juhani Heinonen , Toivo Valter Pitk~nen, ylim.asemamies Martta Maria 

Aaltonen, ylim. tallimies Reino Arvi Hirvonen, ylim. vaununsiivooja 

Hilja Elisabet Koskinen, ylim. siivooja Irja Hujanen. 

R a t a o s a s t o: ratainsinoori V25 Aarne Olavi Juvonen, rataesi

mies Eino Viljami Kurkinen, konttoriapulainen Irmeli Tuulikki 

Vaittinen ja tilap . toimistoapulainen Marja Sinikka Valkonen, 

rakennusmestari Leo Antero Salminen. 

K o n e o s a s t o : ylim.kirjuri Terttu Hallasuo , ylim.teknikko 
Erkki Clavi Mikkola, sahkotarlcastaja Reine Einari Aaltoncn, teknik
ko Lasse Ilmari Salo, teknikko Tauno Karrinaho ja ylim.piirtaja 
Els a Ester Linnamaa. 

H a n k i n t a o s a s t o : k i rjanpi taja ':a lle ,J . Pynnonen , 
tarkas t ajainsinoori Se r gei Po rsblo~ . 

Hehlnlti 1977. Valtioo poloaruskoslr.us 
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Poytakirja (virkaehtosopimus), joka laa

dittiin 5 paivana syyskuuta 1977 valtio

varainministerion seka valtion virkamie

hia edustavien virkamiesyhdistysten kes

kusjarjestojen Akava ry:n, Julkisten tyo

alojen ammattijarjes-to JTA ry:n ja TVK:n 

Virkamiesjarjestot TVK-V ry:n valilla 14 

paivana maaliskuuta 1977 valtion virka

miesten palvelussuhteen ehtojen tarkista

misesta laaditun poytakirjan (virkaehto

sopimuksen) 4 §:ssa tarkoitetusta val

tion virkamiesten palvelussuhteen ehto

jen tarkistamisesta. 

1 §. 
Virkamiesten palvelussuhteen ehtoihin nahden noudatetaan, mita 

niista on saadetty tai maaratty taikka valtion virkaehtosopimuslain 

nojalla sovittu, jollei jaljempana toisin sovita. 

2 §. 
Sen mukaisesti, mita valtiovarainministerion seka valtion virka

miehia edustavien virkamiesyhdistysten keskusjarjestojert Akava 

ry:n, Julkisten tyoalojen ammattijarjesto JTA ry:n ja TVK:n Virka

miesjarjestot TVK-V ry:n valilla 14 paivana maaliskuuta 1977 val

tion virkamiesten palvelussuhteen ehtojen tark~amisesta laaditun 

poyt8kirjan 4 §:ssa on sovittu, tarkistetaan palvelussuhteen ehto

ja siten kuin 3 ja 4 §.ssa on sanottu. 

3 §. 
Valtion V-palkkaustaulukkoon perustetaan uusi V27 palkkausluokka, 

jonka peruspalkka on 3 371 markkaa kuukaudessa. Taman palkkausluo

kan taydennysosaprosentit ovat samat kuin V26 palkkausluokan. 

Asianomaiset palkkaustaulukot laaditaan valtiovarainministerion 

toimesta valittomasti taman sopimuksen tultua voimaan. 

4 §. 
Virkojen, tointen, ylimaaraisten tointen ja tilapai~ten toimihen

kiloiden seka muussa julkisoikeudellisessa palvelussuhteessa ole

vien henkiloiden palkkauksia tarkistetaan liitteen 1 mukaisesti. 

Helalnld 1977. Veillon palnlllulkeakuto 
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Korkeakou1uissa o1evien opetusa1an virkojen, tointen ja y1i
mllrlisten tointen pa1kkauksia tarkistetaan 1iitteen 2 
mukaisesti. 

Terveydenhuo1toa1an virkojen, tointen ja y1imlaraisten toin

ten pa1kkauksia tarkistetaan 1iitteen 3 mukaisesti. 

Posti- ja 1ennatin1aitoksen postiaseman hoitajien, postin

jakajien ja puhe1inaseman hoitajien palve1ussuhteen ehtojen 

tarkistamisesta 1~ plivana moa1iskuuto 1977 tehtya virkaehto

sopimusta tarkistetaan 1iitteen ~ mukaisesti. 

Vlrvattyjen ja rajavartijoiden pa1ve1ussuhteen ehtoja koskevia 

1~ plivana maa1iskuuta 1977 tehtyja virkaehtosopimuksia tar
kistetaan 1iiteen 5 mukaisesti. 

5 §. 
TAman sopimuksen 3 ja ~ §:n mukaan tarkistetut pa1kkaukset 
maksetaan vuoden 1977 1okakuun pa1kanmaksun yhteydessa . 

6 §. 
Tama sopimus on voimassa 1 paivastl 1okakuuta 1977 28 paivaan 
he1mikuuta 1979, e11ei 1~ paivanl maa1iskuuta 1977 va1tion 
virkamiesten pa1ve1ussuhteen ehtojen tarkistamisesta laadi

tun poytakirjan 10 §:stA muuta johdu. 

Sopimuksen voimassao1o jatkuu tAmAn ja1keen vuoden kerra11aan, 

jo11ei sitl jommalta kummalta puo1en irtisanota vlhintaln kol

mea kuukautta ennen sopimuskauden paattymista. 

7 §. 
TAhln sopimukseen sidottu ei saa sopimuksen voimassao1oaikana 

ryhtyl tyotaiste1utoimenpitcisiin sopimuksen patevyydesta, 

voimassao1osta tai oikeasta sisA11ostA taikka sopimukseen 

perustuvasta vaatimuksesta syntyneen riidan ratkaisemiseksi 

tai uuden sopimuksen aikaansaamiseksi. 

Lislksi virkaehtosopimukseen sidottu ~hdistys on ve1vo11ineD 
huo1ehtimaan, ettA sen a1aiset yhdistykset ja virkamiehet, 

38 a 
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joita sopimus koskee, eivlt riko edellisessl momentissa 

tarkoitettua tyorauhavelvoitetta eivltkl sopimuksen mllrlyk
sil. Tlma virkamiesyhdistykselle kuuluva velvollisuus sisal

tal myos sen, ettei yhdistys saa tukea tai avustaa kiellettyl 

tyotaistelutoimenpidetta eika muullakaan tavalla myotava ikut

taa sellaisiin toimenpiteisiin, vaan on velvollinen pyrkimlln 

niiden lopettamiseen. 

Valtiovarainministerio 

Akava ry 

ammattijlrjesto JTA ry 

l...;p ' 
fC..-4-v-v«l.. 

/ 
v 

TVK:n VirkamfeS,J~rj~stot TVK-V ry 

04\~~ 
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Poytakirja, joka 1aadittiin va1tiovarain

ministerion seldi va1tion virkamiehia edus

tavien virkamicsyhdistysten keskusjarjes

tojen Akava ry:n, Ju1kisten tyoa1ojen em

mattijarjesto JTA ry:n ja TVK:n Virkamies

jarjestot TVK-V ry:n va1i11a va1tion vir

kamiesten muuttokustannusten korvaamisesta 

14 paivana maaliskuuta 1977 tehdyn virkaeh· 

tosopiruuksen tarkistamista koskevassa neu

votte1uti1aisuudessa He1singissa 5 paivana 

syyskuuta 1977. 

1 §. 

Neuvotte1uosapuo1et ovat yksimie1isia va1tion virkamiesten muuttokustan

nusten korvaamisesta 14 paivana maa1iskuuta 1977 tehdyn virkaehtosopimuk

sen tarkistamisesta seuraavasti. 

2 §. 

Muutetaan ede11a 1 §:ssa tarkoitetun virkaehtosopimukscn 1 §:n 2 momentti 

nain kuu1uvaksi: "Tata sopimusta ei kuitenkaan sovelleta sotakorkeakou1un 

oppilaaksi siirretyn tai komennetun virkamiehen muuttokustannusten korvaa

miseen, josta on voimassa, roita siita on erikseen saadetty tai sovittu . " 

3 §. 

Kumotaan 12 §:n 1 momentti. 

4 §. 

Taman sopimuksen maaraykset ovat voimassa virkaehtosopimuksena ja niita 

sove11etaan 1 paivasta 1okakuuta 1977 1ukien niin kauan kuin 1 §:ssa tar

koitettu virkaehtosopimus on voimassa tai kunnes toisin sovitaan. 

5 §. 

Tahan sopimuksecn sidottu ei saa sopimuksen voimassao1oaikana ryhtya tyo

taiste1utoimenpiteisiin sopimuksen patevyydesta, voimassao1osta tai oikeas

ta sise11osta taikka sopimukseen perustuvasta vaatimuksesta syntyneen rii

dan ratkaisemiseksi, voimassa olevan sopimuksen muuttamiscksi tai uuden 
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sopimuksen aikaansaamiseksi. 

Lisaksi virkaehtosopimukseen sidottu yhdistys on velvollinen huolehti

maan, etta sen alaiset yhdistykset ja virkamiehet, joita sopimus koskee, 

eivat riko edellisessa momentissa tarkoitettua tyorauhavelvoitetta ei

vatka sopimuksen maarayksia. Tama virkamiesyhdistyksellc kuuluva vel

vollisuus sisaltaa myos sen, ettei yhdistys saa tukea tai avustaa kiel

lettya tyotaistelutoimenpidetta eika muullakaan tavalla myotavaikuttaa 

sellaisiin toimenpiteisiin, vaan on velvollinen pyrkimaan niiden lopetta

miseen. 

VALTIOVARAlm1INISTERION PUOLESTA: 

AKAVA RY:N PUOLESTA: \ 

!/"7~-1-'t-~ 
JULKISTEN TYOALOJEN AMMATTIJARJESTO JTA RY:N PUOLESTA: 

~ J \(}/! ,,. ,. 
~?h)!-; ( t ; · /f~------

~/) -
~t.U:\. 

TVK:N VIRKAI'!IESJARJESTOT TVK-V RY:N 
f; ·~---... ~ 

0v~~ c_-0----5 

PUOLESTA: 7 
I I 1 -' 

/ 
/ [ Ltj ) 

/ ( / 

' 
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V 27 - P A L K K A U S L U 0 K A N P A L K K A U S 

Tau 1 u k k o 1. 

V-palkkaus1uokkien peruapa1kat ja vuoaipa1kkiot, mk 

Pa1kkaua
·auokka 

V27 

T a u 1 u k k o 2. 

Peruspa1kka tai vuosipa1kkio 

vuodessa kuukaudessa 

40 452 3 371 

V-palkkaus1uokkien ka11iinpaikanlis~t. mk 

Palkkaus-
1uokka 

Kalliinpaikanlis~ vuodessa 

3.kall.- 2.kal1.- l.kall.
ryhmassi ryhmass~ ryhmassi 

Ka1liinpaikan1is1 kuukaudessa 

3.kall.- 2.kall.- l.ka11.
rybmissi rybmXas~ ryhmissl 

V27 1 212 2 424 3 636 101 202 303 

T a u 1 u k k o 5. 

V-palkkausluokkien ik~lis~t. mk 

Ikalisat vuodessa Ik~1isat kuukaudessa Palk
kaus-
1uokka Ensimm. Toinen Ko1mas Ne1jls Viides Ensi.um. Toinen Kolmas Neljlia Viidea 

III kalleusryhm~ 

V27 2 916 2 916 2 496 2 088 2 088 243 1243 208 174 174 

II kalleusryhmll 

V27 3 000 3 000 2 568 2 148 2 148 250 250 214 179 179 

I kalleusryhmll 

V27 3 084 3 084 2 640 2 208 2 208 257 257 220 184 184 
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T a u 1 u k k o 6. 

V-palkkausluokkien kahden ja useamman ik~lis~n yhteism~~r~ kuukaudessa, mk 

Palkkaus
luokka 

III kalleusryhma 

V27 

II ltslleusryhma 

V27 

I ltslleusryhma 

V27 

T a u 1 u k k o 7. 

2 ikUia:n 
yhteensa 

486 

500 

514 

3 ikalislill 
yhteensa 

694 

il4 

734 

4 ikalisili 
yhteensa 

868 

893 

918 

5 ik~Hsai 
yhteensa 

1 042 

1 072 

1 102 

V-palkkaus1uokkien peruspa1kan tai vuosipa1kkion, ka11iinpaikan1isan sekll 
ikalisien ~hteismaara ik~lisaryhmittain kuukaudessa 1 mk 

Palkkaus- lkatisien 1km 
•luokka 0 1 2 3 4 5 

III kalleusryhm~ 

V27 3 472 3 715 3 958 4 166 4 340 4 514 

II kalleusryhma 

V27 3 573 3" 823 4 073 4 287 4 466 4 645 

I kalleusryhmll 

V27 3 674 3 931 4 188 4 408 4 592 4 776 



PALKKAUS
LUOKKA 
8 I 
B 2 
8 3 
B 4 
B 5 

B 6 
B 7 
B 8 
B 9 

PALKKAUS
LUOKKA 
E I 
D 2 
8 3 
e 4 
e 5 

8 6 
B 7 
8 8 
B 9 

PALKKAUS-
LUOKKA 
B I 
B 2 
B 3 
8 4 
B 5 

8 6 
8 7 
8 8 
8 9 

- 9 -

1. 10. 1977 LUKIEN 

TAULUKKO 9 

B-PALKKAUSLUOKKIEN MR~RRVUOSIKOROTUKSET, I'IK 

Ill KALLEUSRYHMR 

I'I~RRRVUOSIKOROTUKSET V~ODESSA M~RRRVUOSIKOROTUKSET KUUKAUDESSA 
ENSIMI'I TOINEN KOLI'IAS 

3 822. 8 4 3 822.84 092 . 24 
4 003,44 4 00~ . 44 143. 84 
4 252.08 4 252 . 08 214 , 88 
4 sst. 96 4 5!51 , 96 soo. 56 
4 918 . 20 4 918 . 20 405.20 

5 349, 12 5 349, 12 I 528.32 
5 8•2.20 5 842,20 1 o!-69. 20 
6 402.48 6 402.48 1 829.29 
7 015 . 68 7 015.68 2 004.48 

ENSII'IM TOINEN 
318,57 318. S7 
333,A2 ~~3.~2 
354 . 34 3~4.34 
379,33 379. 3 3 
409. 85 409,$5 

44'5.76 445.76 
486.85 4-'Jb, 8S 
533.54 533.54 
584.64 !584,64 

II KALLEUSRYHMR 

MRRRR~JOSIKOROTUKSET ~OESSA MRRR<IVIJOS!KOROTUKSET 
ENSII'IM TOINEN KOLMAS ENSIMH TOINEN 

3 933.72 3 9 8 '3.72 123 .92 327. P.l 327.81 
4 120.20 4 120.20 177.21) 343.35 343.35 
4 371,,40 4 374.40 250.40 31) 4, 70 364,70 
4 6B4,b8 4 A8 4.1,8 338.48 3C)0, 39 390.39 
!5 01>1· 00 s 06!. 00 44b,OO 42\. 7!5 4'Z\.7S 

5 505.36 !5 505. 36 !572.96 458. 7'-1 45-'3 , 78 
6 011.88 6 011.138 1 717 . 1,8 :500.99 500.99 
b 588.96 6 588.96 I 882. !5b 549,08 !549,08 
7 220.64 7 220.64 2 Ob3.04 60!.72 bOt. 72 

l KALLEUSRYHI'I~ 

MRRRRVUOSIKOROTUKSET VUOOESSA MRRRRVUOSIKOROTUKSET 
ENSIMM TO!NEN KOLMAS ENS!I'II'I TO!NEN 

4 045 , 44 4 04~,44 155.84 3 :'l7 . 12 337, 12 
4 231- o 12 4 23 6.12 210.32 353 .0\ 353.01 
4 49 9, 8 3 4 4<;i9 , R8 285.1>8 374 . 9q 374.99 
4 Slb.SO 4 €l1A r 51!!. 376. 16 401. 3 >3 40 1.38 
5 204 . 64 s 204.'>4 48 7.04 433, 72 4 :'3'3 . 72 

s 660.76 5 660,76 I 617.36 471.73 471.73 
6 182.40 6 182.40 I 766.40 515.20 515.20 
6 775.44 6 775.44 I 93S.84 ~64. 62 S64.b2 
7 424.76 7 424,7b 2 121.36 bl8. 73 618,73 

KOLI'IAS 
91 , 02 
95.32 

101 . 24 
10R.38 
117, 10 

127,36 
139, 10 
1~2. 44 
167.04 

KUUKAUOESSA 
I<OLMAS 
93,66 
9-'J, 10 

11)4, 20 
Ill. 54 
I'ZO, 50 

131. OS 
143, !4 
t:s ..... aa 
171.92 

KUUKAUOESSA 
KOLI'IAS 
9~ . 32 

100.86 
107. 14 
114.68 
123 .92 

134, 7S 
147,20 
lbl. 32 
176.78 

38 a 
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1. 10. 1977 LUKIEN 

TAULUIOCO 10 CB-YHDISTEL~TAULUKKOI 

8-PALKI<AUSLUOKKIEN PERUSPALKAN TAl VUOSIPALKKION. KALLUNPAIKANLIS~ SEK11 I'IJ:II'II'!IIVUOSI
KOROTUSTEN VHTEISI1IUIRR MMRVUOSIKOROTUSRYHMITTRIN KUUKAUDESSA, 11K 

PALKI<AUS-
LUOKKA 

B 1 ........... . .. .. .. 
B 2 ··· · ··· · ····· ····· 
B 3 ·· · ····· · · ·· ··· · ·· B 4 . . ... . . . ...... . . . . 
B 5 ·················· 
B 6 .. .. ....... ....... 
B 7 . ... . ............. 
B 8 .................. 
B 9 .. . ............... 

PALKKAUS
LUOKKA 

B 1 ......... .. ...... . 
B 2 ................ .. 
83 ................ .. 
B 4 ............... .. . 
B 5 ...... .. ......... . 

B 6 
B 7 
B 8 
B 9 

PALKI<AUS-
LI.KlKKA 

B I ······ · ······ · .... 
B 2 .. . ..... .. . .. . .. .. 
B 3 ··········· · ··· · ·· 
B 4 ········ · ········· 
B 5 ············· · ···· 
B 6 ·· · ···· · ··· ·· ····· 
B 7 ··········· · · · ·· · · 
B 8 ··· · ····· · ·· ·· ···· 
B 9 ··· · ····· · ······· · 

III KALLEUSRYHMR 

I'WIIIRRVUOS I KOROTUSTEN UOI 
0 1 2 ·3 

4 ~1 . 00 4 %9. :57 !I 188.14 !I 279 . 16 
4 71>1,,()() 5 099,-!.2 5 433.24 5 ~28 . 56 

5 01>2 . 00 5 416. 34 5 770. 1>13 5 871 . 92 
5 419 . ()() 5 798 . 33 6 177.66 6 286. 04 
!I 8!15.00 6 264,8!1 6 674.70 6 791 . 80 

6 31,8,()() 6 813 . 76 7 259 , 52 7 386.88 
6 95'5 . 00 7 441. 8!1 7 928.70 8 01>7.80 
7 622.00 8 155. 54 8 689.08 8 841.52 
8 352. 00 8 936. 64 9 521.28 9 688.32 

I I I<ALLEUSAYHMR 

IUIRRIIVUOSIKOROTUSTEN LKI'I 
0 I 2 3 

4 683. 00 5 010 . 81 5 339.62 5 432 . 28 
4 905. 00 5 248 , 35 5 591 . 70 5 689 . 80 

5 210.00 5 !574.70 5 939.40 6 043.1>0 
5 577 , ()() 5 967.39 6 3:57.79 6 469-32 
6 025.00 6 446. 75 6 868. 50 6 989.00 

6 554 . 00 7 012 . 78 7 471.56 7 602.64 
7 1:57. ()() 7 6!57.99 8 158.98 8 302.12 
7 844.00 8 393.08 8 942 . 16 9 099.04 
8 596.00 9 197,72 9 799. 44 9 971.36 

I KALLEUSRYHMII 

I'IJ:IRRRVUOSIKOROTUSTEN UOI 
0 I 2 3 

4 811>.00 5 153. 12 5 490.24 5 586. 56 
!I 043.00 5 396. 01 5 749.02 5 849.88 

5 357. 00 5 731.99 b 101>.98 b 214 . 12 
5 734.()() b 135.38 6 !53-'>.76 b 65 1.44 
6 196,()() 6 629.72 7 063,44 7 187.36 

6 739 . 00 7 210.73 7 6e2 . 4b 7 817. 24 
7 360.00 7 875.20 8 390. 40 8 537.60 

066. 00 8 6 30. 6 2 9 195.24 9 356. 56 8 
8 839.00 9 4:57.73 10 076.46 10 2!53.24 
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I . 10. 1977 UUKIEN 

TAlA..UKKO 12 

S-soPII'IJSPAUCICALUOI<K!EN IIMRIWUOS!KOROTUKSET, PI( 

til KALLEIJSRYHI1~ 

SOPti'IJSPAl,ICI(A- -INIJOStKOROT\JKSET VUODESSA 1111~R~VUOS !KOROTUKSET KUUI<AUDESSA 
LlJOKKA ENSI1111 TO!NEN KOLMAS ENS!MM TO!NEN KOLMAS 
s 1 ......... . .... I 962.24 1 962. 24 560.b4 1'-'3 - 52 163. 52 46. 72 
s 2 ........... . .. 2 Ol50.44 2 Ol50,44 58!5.84 170.87 170.87 48.82 
s 3 .............. 2 150.40 2 150. 40 b\4. 40 179.20 179.20 51.20 
s 4 ........... ... 2 2~8. 76 2 258.76 645.36 188.23 188.23 53. 78 
s 5 . ............. 2 376.36 2 376.36 678.96 198.03 198.03 56.58 

s 6 .... . .. .. ..... 2 !507.40 2 !507.40 716.40 208.95 20~. 95 59.70 
s 7 ...... . ....... 2 647 . 68 2 <!.47, 68 756.48 220.64 220.64 63.04 
s 8 ......... . .... 2 811. 48 2 811.48 803.28 234.29 234.29 66.94 
s 9 ···· ·· ····· · ·· 2 997.96 2 997,96 856.56 249. 83 249.83 71 . 38 
s 10 ..•...•....... 3 202 - 92 3 202.92 915.12 266,91 266.91 76.26 

s 11 ..... •. ...••.. 3 436.C4 3 43<!..44 981.84 286. 37 286. 37 81.82 
s 12 .............. 3 683.40 3 683.40 0'52.40 306.95 306.95 87.70 
s 13 .....•.. . ..... 3 822.134 3 822.84 092.24 3113.57 318.57 91 .02 
s 14 ..... .. .. .. . .. 4 003.44 4 003.44 143.84 333.62 333.62 95.32 
s 15 ...... : . . . . . .. 4 252.08 4 252.08 214.88 354.34 354 .34 101.24 

s 16 ..... . . . ... . .. 4 551.96 4 551.96 .I 300,51> 379.33 379.33 108.38 
s 17 ... · ......•• .. . 4 918.20 4 918,:!0 I 405.20 409.8!5 409.85 lit. 10 
s 18 .... .. . . . ... .. 5 349. 12 5 349.12 t 528.32 445.76 445.7<!. 127.36 
s 19 ..... . .. . ..... 5 842.20 5 842.20 1 6J:,t:i,20 4!16. 85 486,85 139.10 
s 20 ............ .. 6 402.48 6 402.48 I 829.28 533.54 533.54 152.44 

s 21 .. . .... . •..... 7 015.68 7 015.68 2 004.48 584.64 584.64 167.04 

t I KALLEUSRYHI1R 

SOPII'IJSPAUCKA- IIRRRIIVUOSIICOROT\JKSET IIUODESSA IIIIIVIIMJOSIKOROTUKSET KUUI<AUDESSA 
LlJOKKA ENSI1111 TOINEN KOLMAS ENSI1111 TOINEN KOL11AS 
s 1 ............. . 2 019.3<!. 2 019. 3<!. 57<!..96 168.28 168.28 48.08 
s 2 ...... . ... 2 110. 08 2 110.08 602.88 175. 84 175.84 !50. 24 
s 3 ............. . 2 212 . 5<!. 2 212.56 6-'32. 1<!. 11"4 . 38 184.38 52. 68 
s 4 . . ............ 2 325. 12 2 32!5. 12 664,32 193.76 193.76 55.36 
8 5 ·············· 2 446.08 2 446. 08 698.138 203.84 203.84 58.24 

s 6 ·············.· 2 580. 48 2 580.48 737.28 215.04 215.04 61.44 
s 7 ···· · · · ··· · ··· 2 724.96 2 724.96 778.56 227. 08 227.08 64.88 
s 8 ....... .. ..... 2 893. 80 2 893. eo 826.80 241. 15 241, 15 b8.90 
s 9 .............. 3 0135.32 3 085.32 881.52 257.1 I 257.11 73.46 
s 10 .......•... . .. 3 296. 16 3 296. 16 941,76 274 . 68 274.68 78.48 

s II ............. 3 536. 40 3 5 3 <!. . 40 010. 40 294.70 294.70 84. 20 
s 12 . ... . . ....... . 3 790.08 3 790, 08 082.88 315.84 315.84 90.24 
s 13 .... .. ... . .. . 3 933.72 3 933.72 123.92 327.81 327.81 93.6<!. 
s 14 ... . .......... 4 120.20 4 120.20 177.20 343.35 343.35 98. 10 
s IS ... . ...... . ... 4 37<!., 40 4 376. 40 2l5Q, 40 364.70 364.70 104.20 

s 16 ...... . ....... 4 684.68 4 684 . 68 338.48 390.39 390.39 111.54 
s 17 .... . ... . •... . s 061 . 00 !5 061.00 446.00 421.75 421.75 120.50 
s 18 .........•.... 5 505.36 5 505.36 572.96 458,78 458.78 131 . 08 
s 19 .... . .. .. ..... 6 011.88 6 o11.es 717.68 500. 99 500.99 143.14 
s 20 .............. 6 saa. 96 6 588. 96 882.56 !549.08 ~9.08 156.88 

s 21 ... ... ........ 7 220.64 7 220.64 2 063.04 601.72 601.72 171.92 
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1. 10. 1977 LUKIEN 

TAULUKKO 12 .JATKOA 

t KALLEUSRYHMI'I 

SOPIMUSPALKKA- MI'II'IRI'IVUOSIKOROTUKSET VUOOESSA MI'I~R"'VUOSIKOROTUKSET KUUKAUDESSA 
LUOKKA ENSIMM TOINEN KOLMAS ENS!MM TOINEN KOLMAS 
s 1 2 076,48 2 071:-.48 593,28 173.04 173.04 4 ?,4 4 

s 2 2 169.72 2 lb9 . 72 ~\9-~2 180.'31 180.61 51.,.., 
s 3 2 27~. 56 2 27S,Sb b50. lb 1('9,'..3 1139.63 54. 18 
s • 2 3'>0.64 2 3-;-0.64 6'33.04 199.22 199.22 ~6.92 

s 5 . . . .......... 2 514.96 2 514. 9b 718.56 209,58 209.58 59.88 

s b 2 653.56 2 6!53.'56 758. 16 221. 13 221 . 13 b3, lA 
s 7 . . . . . . . . . . . 2 801. 40 2 '301.40 8(>0, 40 233,45 2:"3"3.45 bb.70 
s 8 ..... ........ 2 975.28 2 07~.28 850.08 247.94 2 47,94 70.84 
s 9 . . . . . . . . . . . . . . 3 172. 1,8 3 172.68 906,48 2<!-4.39 264,39 7'5.54 
s 10 ... .......... 3 389,40 3 389, 40 9bS,40 282.45 282.45 80.70 

s II . ...•..... . ... 3 636."36 3 1.>36.31.> 038.91.> 303.03 303.03 81.>.58 
s 12 . .. · ······ · ··- 3 897,1,0 3 897 ,.!-0 1 n. 6 0 324.80 324.80 92,80 
s 13 .... . . . . . . . . . . 4 045.44 4 045 ,44 !!;~. $4 337 . 12 337. 12 9!>.32 
s 14 ..... .. . .... 4 236. 12 4 236. 12 210.32 353.0 1 353.01 100. 81> 
s 15 ....... . ... . . 4 499 ,138 4 499,88 2:3'5. -..e 374,99 374.99 107 , 14 

s lb . . . ..... ······ 4 811>.5-'> 4 Slb.5b 376, I!> 401.38 401 .38 114 . 68 
s 17 ....... . ...... 5 204,64 5 204.b4 4'37.04 433.72 433.72 123,92 
s 18. · · · · · ·· · · ···· 5 b60 . 76 5 bb0.76 617.36 471.73 471. 73 134,78 
s 19. . . . . . . . . . . . . . b 182. 40 b 182, 40 76b.40 515.20 515.20 147.20 
s 20 .............. 6 :ns. 44 b 775.44 935.64 564,62 5M.b2 lbl .32 

s 21. ...•......... 7 424.7b 7 424.7b 2 121.36 b18.73 b18.73 17b.78 

TAULUKKO 13 (S-YHD!STELM"'TAULUKKO) 

S-SDP!MUSPALKKALUOKKIEN SOP!MUSPALKAN. KALLIINPAIKANLISRN SEKI'I MI'II'IRI'IVUOSI
KOROTUSTEN YHTEISMI'I"'R"' ~'~"'"'R"'VUOSIKOROTUSRYHMIT~IN KUUKAUDESSA, MK 

Ill KALLEUSRYHM"' 

SOPIMUSPALKKA- M"'~R~VUOS!KOROTUSTEN LKM 
LUOKKA 0 I 2 3 

s 1 2 336.00 2 499.52 2 663.04 2 709,76 
s 2 ··· · ········ · ···· 2 44!. 00 2 bll. R7 2 782.74 2 831. 5-'> 
s 3 . . . . . . . . . . 2 560.00 2 7'>.9 . 20 2 918.40 2 91.>9,.<,0 
s 4 . ····· · ··· · ··· 2 689.00 2 977.23 3 01>5 .46 3 119. 24 
s 5 ....... .. .... . . .. 2 1329.00 3 0'27.03 3 225.01.> 3 281 . 64 

s b . . . . . . . . . ' . . . . . . . 2 91'!'5.00 3 19'3,95 3 402.90 3 462.!>0 
s 7 .. . . . . ... ..... . .. 3 152.00 3 3'1'2. 1!-4 3 59~.28: 3 656.32 
s 8 . . . . . . . . . . . . 3 347.00 3 561. 29 3 815.59 3 61'!2.52 
s 9 3 '51.-9.00 3 BI:3,R3 4 oo\.e.u, 4 140.04 
s 10 . . . . . . . . . . . 3 8 13.00 4 079,91 4 3 4.<,.82 4 423 .08 

s 11 .... ····· · ······· 4 09\,00 4 377.37 4 !>1,"3,74 4 745,56 
s 12 . . ............... 4 3l'ls.oo 4 691.95 4 9913.90 5 08!>.60 
s 13 ·········· ...... . 4 551.00 4 8'.>9.57 5 18:3. 14 5 279 . lb 
s 14 .. . ............ . . 4 71>'-'. 00 5 099,/,2 5 433. 24 5 57.'3.5-'> 
s 15 ... . ~ ......... 5 01:-2.00 5 411,. 3 4 5 770.68 5 871,92 

s 16 . . ........... . ... 5 419,00 5 7<>8. 33 '-' 177,66 6 28!>.04 
s 17 . ,, . .. .......... 5 es~ . oo 6 264.85 6 674,70 6 79t. eo 
s 18 ......... . ..... . . 6 368.00 6 813-7b 7 259.5'2 7 386.88 
s 19 . . . ········ ··· ··· 6 955.00 7 441.85 7 928 . 70 8 067.80 
s 20 ..... .. ....... 7 622.00 8 155.54 8 689.08 8 841.52 

s 21 . . . . . . . . . . . . . . . . . 8 352.00 8 936.64 9 521.28 9 688.32 



- 13 - 38 a 

I. 10. 1977 LUKIEN .. 
TAULUKKO 13 .JATKOA 

I KALLEUSRVHM~ 

SOPIMUSPALKKA- MR~R~VUOSIKOROTUSTEN LKM 
LUOKKA 0 I 2 3 

s I ... . ...... 2 472.00 2 b4'5. 04 2 !SIR. OS 2 9-!>7. ~2 
s 2 2 581.00 2 71>3.81 2 944 .-!.2 2 99/,,28 
s 3 .... . ....... . .... 2 7('9, 00 2 8'18.-!.3 3 0138.26 3 142,44 
s 4 2 846.00 3 (\4'5.22 3 244.44 3 301.:."-!. 
s ~ . . ....... . . . . 2 994,00 3 '2:08:. '):~ " 413. 16 3 473.04 

s b . . . . . . . . . . . . . . 3 159,00 3 380. 13 3 60\ .2-!o 3 664.44 
s 7 ...... .. .... .. 3 335.00 3 5~6.4'5 3 SOt. 90 3 8/,S,I>O 
s 8 ·· ·· · · ··· ·· ·· · 3 '542.00 3 789.94 4 037,:;18 4 1(18.72 
s 9 3 777 . 00 4 041.39 4 805.78 4 381.32 
s 10 ........... . ... 4 03!'5.00 4 317,4'5 4 !)99,90 4 680.60 

s II ...... . ..... 4 329,00 4 b :'32.03 4 93,.0-!> 5 0:!1 . 64 
s 12 . . . . . . . . . . . . 4 b40.00 4 964.80 5 2~?.60 5 3B2 . 40 
s 13 . ........... . .. 4 81b.OO 5 153. 12 5 490.24 5 581,.56 
s 14 .... ....... .. . . .. 5 043.00 5 391,,01 ~ 749,02 5 849 . 88 
s 15 5 357.00 5 731.99 " 101,,98 6 2\4, 12 

s 16 .:; 734.00 " 13:'5.38 6 531, . 71, 6 651.44 
s 17 6 196.00 b 629.72 7 063,44 7 187.36 
s 18 ... . ... . ... . .... 6 739,00 7 210.73 7 b82.46 7 1317.24 
s 19 ·· ·· ·· · ······ 7 360.00 7 875.20 8 390.40 8 537.60 
s 20 . .. ..... .. . 8 066,00 8 630.62 9 19'5.24 9 356.56 

s 21 . . ... .... ... .. 8 839,00 9 457.73 10 076.46 10 253.24 

II KALLEUSRVHM~ 

SOPIMUSPALKKA- M~~R~VUOSIKOROTIJSTEN LKM 
1..UOKKA 0 I 2 3 

s I 2 404.00 2 572.26 2 740.56 2 788.64 
s 2 2 5\2.00 2 687."4 2 66:1.68 2 913.92 
s 3 ··········· 2 ~~4.00 2 etB.3t:t 3 001.76 3 05'5.44 
s 4 ........... 2 7M3, 00 2 9~1.76 3 \5~.52 3 '210.~:3 

s 5 2 912.00 3 115.84 3 319.68 3 377,92 

s I> ... . . ..... 3 071.00 3 2137,04 3 502.08 3 563.52 
s 7 3 244.00 3 471.08 3 698. 16 3 7b'3.04 
s 8 ···· · · ···· · ·- 3 445.00 3 

"""· 15 
3 927.30 3 9<;1~.1'0 

s 9 ... . . . , .. . . . . .... 3 673.00 3 9'31). 1\ 4 1137. 2Z 4 2M.68 
s 10 3 924,00 4 198,1,6 4 473.36 4 551.84 

s II 4 210.00 • 504 .70 4 799.40 4 8'.'3.60 
s 12 4 512.00 4 327.84 5 143.68 5 233.92 
s 13 ... ·············· 4 b!ii3.00 5 OJQ,r;:t 5 31:3.62 5 4~2.28 

s l4 4 905.00 5 248 . 35 5 59), 70 5 M39. eo 
s 15 5 210.00 5 574,70 5 939,40 6 043, bO 

s 16 .... . ............ 5 577.00 5 967 - 3 9 6 857.7>3 6 469.32 
s 17 ..... · · ······. 6 025.00 6 44h,75 6 St.!'!. 50 6 989.00 
s 18 . . . . . . . . . . . . . . . . 6 5'54.00 7 012.76 7 47\. 56 7 602.64 
s 19 7 157.00 7 657,99 6 158.96 8 302. 12 
s 20 7 844.00 a 393.08 8 942. 16 9 099.04 

s 21 .. ........ .. .. 8 596.00 9 197.72 9 799,44 9 971.36 



I<UOPPALXXTE Ot . tO. 77 LIIHTIIN 1'1111: 05. 09. 77 SIW: till \)1 

CXl 

Ill 
S+f' v VIRI(A TAt TOI"l PEIIUST~ ENTINEN LKI'I ..lA UUSI Ll'&lTI£11 IUlHAUT\JkS I A 

LAI<k'AUTT "ALIOCA- ""LICICA- J0S El 

""" LUOI<I<A Lln<ICA 01 . 10. 77 

2 RADlosaHKtiTT- v 14 2 - v IS 

41 SMTEKNIKKO v 12 21 - v 13 
20- v 12 

LABORATORI~TARI v 13 - v 14 

KANSLtSTt .......... . v 10 - v It 

2 KIR..JANPIT- v 10 -v It 
- v 10 

8 TUTKI~APULAINEN v 10 I - V It 
7 - v to 

6 TUTKI~AINEN v 1' I - v It 
s- v 10 

3 TUTKI~AINEN v 8 3- v 1' 

KIR.JASTOAPULAINEN v. - v 10 -" 
VAHTti'ESTARI v 8 - v. ~ 

PUHELINKESI<LI<SEN HOITAJA v 7 - v e 
2 TOI"ISTOAPULAINEN v 7 2 - v. 

TOI"ISTOAPtJLAINEN 116 - v., 

31 . 1'0 VAL TIONRAUTATIET 

KOULUTIJSP-.L IKKD s 12 - 8 t3 

~ITTELI.JA . ' ' ' . . . . . . . . s 10 - s t1 

10 KONEINSINDDRI v 26 10 - v 77 

I< ONE INS I N011R I v 24 I - V 2S 

3 KONEINSINOI1RI VP v 26 3- v 2., ICilNE I NSINDaRI 

33 ASE--..LtKKD v 18 20- v 11' 
t3 - v 18 

4 KONTTORI~Ltl(l(D II 26 4 - v 27 

I<ONTTORI~LIKKD II 26 - v 27 

14 KONTTORIP~LIKI<D . . . . . . . . . . v 21 t4 - v 22 

3 KONTTORIP~LIKKD II 21 3 - v 22 



KIJOPPAL X X TE 01 10 77 U:IHTIEN "'"os. 09. n SIYU: 102 

S+P v VIRKA TAl TO!MI PERIJSTAM ENTINEN LI<M .JA IAJS I LIIHTIEN lf..IQfiAUTUI<SI A 
LAKI<AUTT PALKI<A- PALKKA- .JOS EI 
PVI1 LI.IOI<I<A UJOICKA 01 10. 77 

2 RATA!NSINI:II)RI v 2:!1 I - V 2b 
- v 25 

RATAINSIN!IORl v 24 I - V 2S 

8 VARIKONP~LIKKO v 21> 8- v 27 

8 VARIK~LLIICK" v 24 8- v 2S 

• APULAISASIANVALVOJA v 26 2 - v 27 
2 - v 26 

22 L lii<ENNETARI<ASTA.JA V26 22 - v 27 

3 LIIKENNETARKASTAJA ... . . v 26 3 - II 27 

24 LIIICENNETARKASTA~A ····· ·· y 24 20-112:!1 
4 - v 24 

8 LIIICENNETARI<ASTA.JA .... y 24 s- v 2S 
:3- v 24 

--" 
30 LIIICENNETARKASTA.JA ..... II 22 30 - II 23 \11 

10 LIII<ENNETARKASTA.JA .... v 22 10 - II 23 I 

PSVKOTEKNILLISEN LABORATORION v 26 I - V 27 
HOITA.JA 

PI#IMATEMAATIKICO ........... . II 26 I -II 27 

6 SRHKOTARI<ASTA.JA .... .... . . v 23 6- v 2:!1 

VL I AICTUAARI .... y 21> I - V 27 

t7 -...._AISINSINOORI . . . . . . . . . Y2S 3- II 26 
14 - y 2S 

33 -...._AISINSIN!IORI ... . . .' ..... II 24 2S-Y2S 
8 - y 24 

!5 APULAISINSIN!IORI .... . ..... y 24 2-Y2!5 
3 - y 24 

6 APIJLAISINSIN!IORI ..••..••. . .•. II 23 2 - II 24 
4 - v 2:3 

7 APIJLAlSlNSlNtlllRt ..••. ..• ... II 22 2 - II 23 
!5- II 22 

\,>1 

7 KAI'IAfi'R l . ..... .... y 24 7 - II 2:!1 
(J) 

KQIA.UTUSSUI.NIITTEL l.JA II 24 I-Y2!5 
Ill .... 



kVOPF>ALl:l:TE 

S+P v VIRKA TAl TOIMI PERUSTAH 
LAKI<'AIJTT 
PVH 

K!ELENK .... NT".J" 

f(JELENKRRNTI:\.J~ 

8 VANH TOIHISTORAKENNU'lHESTARt 

10 VANH TOIMISTORAk'ENNUSHE>;TAR! 

2 VANH TOTMISTQRAKENNIISMFSTAR( 

13 VANH TOT HI STORAk'ENNUSMESTARI 

3 VANH TOIMISTORAKENNUSMESTARI 

7 VANH TOIM!STORAKfNNU>;MESTAR! 

6 ASEHAP""LLIKKN 3 L 

2 ASEMAP""LLI k'KC 4 L I PL 

K!R, IEENVAIHTA.JA 

KlRJEENVAIHTA.JA 

2 TARk'KAA.JA 

6 TARk'k'AA.JA ...... 

3 TARKk'AAJA · · ········ 
12 TARKk'AA.JA 

4 TARKk'AA.JA 

6 TARKk'AA.JA I L VP .... . 

10 TARI<k'AA.JA I L VP 

4 VLITEKNIKKO 

10 VL ITEKN I KKO .... 

27 VLI TEk'N I k'KO ····· 
12 VLI TEI<N l k'KO 

33 APULAISASEMAP""LLIKKC 

3 APULAISKAMREER! 

ENTINEN U<M ,JA IJU'l t 
PALV.KA- PALl<!< A-
LUOKKA LUIJKKA 

vn 1 - v 24 

v 22 I - V 23 

v 23 8 - v 24 

v 22 .. 7 - v 23 
3 - v 22 

v 22 2 - v 23 

v 21 6 - v 22 
7 - v 21 

v 21 3 - v 22 

v 20 7 - v 21 

v 19 ... - v 20 

v 18 2 - v 19 

v 22 I - V 23 

v 21 I - V 22 

v 22 2 - v 23 

v 22 6- v 23 

v 21 3- v 22 

v 20 12 - v 21 

v 20 4 - v 21 

v 22 6 - v 23 

v 21 10 - v 22 

v 22 4 - v 23 

v 22 10 - v 23 

v 21 27 - v 22 

v 21 I - V 22 
II - V 21 

v 19 33 - v 20 

v 21 3 - v 22 

01 10 77 L"HT!EN 

UIHTIEN 
.JOS El 
01 10 77 

PVH · 0!5 09 77 SIW: I03 

HUOHALITUKSIA 

ASEMAP""LLIKKC 

ASfMAP""LLI KKC 

TARKKAA.JA 

TARKKAA.JA 

\.>' 
(X) 

Ill 

-> 
(J\ 



KUOPPALYYTE: 

S+P v VIRKA TAl TOIMI PERUSTAM 
LAKKAUTT 
PVM 

APULAISKIEL.ENKI:II:INTI:IJI:I 

9 RAKENNUSHESTARI 

:5 RAKENNUSMI':STARI 

16 RAI<ENNIJSMEST AR I 

45 RAKENNUSMESTARI 

62 RAKENNUSMESTARI 

30 RAKENNIJSMESTARI 

3 TVDNTUTKIJA 

4 TVONTUTKIJA 

2 TVtJNTUTK!JA 

29 TEKNIKKO 

10 TEKNIKKO 

31 TEKNIKKO 

3 TEKNIKKO 

12 TEKNIKKO 

KIR.JAA.JA 

4 KONETf.KNIKKO 

2 KONETEI<NIKKO 

VLIPUUTARHURI 

48 ASEMAMESTAR! I L 

44 ASEMAMESTARI VP 

II ASEP1AMESTAR I VP ... .. .. . .. 

ENTINEN LKM JA UV'll 
PALKI<A- PALKKA-
LUOKKA UJOKKA 

v 21 I - V 22 

v 2\ 5 - v 23 
4 - v 22 

v 21 I - V 22 
4 - v 21 

v 20 10 - v 21 
6 - v 20 

v 19 22 - v 20 
23 - v 19 

v 18 16 - v 19 
46 - v 18 

v 17 15 - v 18 
15 - v 17 

v 21 3 - v 22 

v 20 4 - v 21 

v 18 2- v 19 

1120 29 - v 21 

v 20 10 - v 21 

II 19 20 - v 20 
II - II 19 

v 17 3 - v 18 

v 17 12- v 18 

v 19 I - V 20 

v 19 4- v 20 

v 17 2- v 18 

v 19 I - V 20 

v 18 30 - v 19 
18 - v 18 

v 16 20 - v 17 
24 - v 16 

v 15 6 - v 17 
5 - v 16 

01 . 10 77 LIIHT!EN PV!I: OlJ. 09. 77 SIW: 104 

LI:IHTTEN ~JTUKSIA 
JOS El 
0\ 10. 77 

-" 
--.) 

\.)4 
():) 

Ill 



KIJOPPAL X 'I TE 01 10 77 LAHTI EN pyr,: 0:. UY, I' b&VU &VJ ~ 
10~ OJ 

Ill 

S+P y VIRKA TAl TO!Ml PERUSTAM ENT!NEN LKM JA UIJS! LAHTI EN HUOI1AUTlJ<S I A 
lAKI<'AUTT PALI<KA- PALKKA- J0S EI 
PVM LIJOY.KA LUOKKA 01 10 77 

3:> KlRJANPitl'iJA v 113 3!5 - v 19 

238 K!RJURI I L v 18 16!5 - v 19 
73 - v 18 

3:> K!RJURI I L V II'! 22 - v 19 
13 - V II'! 

b78 KIRJIJR! 2 L YP v 16 330 - v 17 
348 - v 16 

7 K!R.JJJRI 2 L YP v 16 7 - v 17 

5 KIRJURT 2 PL v lb '5 _, v 17 

RIKOSTUTI<l.JA ... . v 18 I - V 19 

2 RIKOSTUTK!JA v 17 2 - v 18 

2 R!KOSTIJTKT JA v 17 2 - v 18 

AIJTONKUL..JETTAJA!N ES!M!ES v 16 I - V 18 -' 
OJ 

6 AUTONI<UL.JETTA.JAIN ESIM!ES v 15 6 - v 16 

4 AUTONKULJETTAJAIN ES!M!ES v 15 4 - v 16 

103 JI'R.JESTELYMESTARI v lb 103 - v 18 

55 JI'R.JESTEL YMESTAR I v 16 5:5 - v 18 

40 VAUNIJME'STARI v 16 40 - v 17 

45 YLI A SENT A..JA v 16 45 - v 17 

6 YL I ASENTA..JA v 16 6 - v 17 

KONEMESTARI v 15 I - V 16 

56 SAHKOASENTAJA I L v 15 56 - v 16 

3:> SAHI<'OASENTA..JA I L v 15 35 - v 16 

47 SRHKOASENTA.JA 2 L v 13 47 - v 15 

46 SAHI<IlASENT A,IA 2 L v 13 46 - v 15 

24 OPASTINASENTAJA v 14 24 - v 15 

5 PIJUTARHIJR I v 14 5 - v 15 

4 TEKNILLINEN APULAINEN v 14 2 - v 1'5 
2 - v 14 



KIJOPPALIITE 01 10 77 LI'IHTIEN PVP1 · OS 09. 77 SII/U : 10~ 

S+P v VIRKA TAl TOIMI PERIJSTAM ENTINEN LKM JA IJIJSI LI'IHTIFN HIJOMAUTUKSIA 
LAKKAIJTT PALKk'A- PALK'k'A- ,JQS El 
PVM LliOKKA LIJOKKA 01 10 77 

TEKN I LLI NEN APULA I NEN VP v 14 I - V 15 TEKNILLINEN APULA!NEN 

65 ASETINLA!TEMIES v 13 65 - v 14 

2'32 KUORMAIJSMESTARI v 13 282 - v 14 

4 I<UORMAI.I'>MESTARI v ~~ 4 - v 14 

7 POL TTOA INETVtlNJOHTAJA v 13 7 - v 14 

12 POLTTOA!NETVONJOHTAJA v \3 12 - v 14 

19 VAIHDE~IESTEN ESIMIES v 13 19 - v 14 

7 VARASTOMESTARI v 13 7 - v t4 

11 VARASTnMEST AR I v 13 II - V 14 
-" 

19 VE11JRINPUHDISTAJAIN ESIP11ES v 13 19 - v 14 \.0 

VETlJRINPUHOISTAJAIN ESIMIES v 13 I - V 14 

VL IVAHTIMESTARI v 13 I - V 14 

639 RATAESIMIES v 12 420 - v 13 
219 - v 12 

42 KONEENHO lT AJA ..... . .. .... V II 42 - v 12 

8 KONE!j:NHO ITAJA VII 8 - v 12 

9 VANH VAHTIMESTARI v 10 9 - V II 

VANH VAHT I MEST AR I .... , v to 1 - v 11 

14 KANSLISTI .. . . v 10 14 - v 11 

t<ANSLISTT ...... v 10 1 - v 11 

1~:5 VETURINLFIMM!TTFI..JI'I .... .... v 10 1645 - v 11 

285 VETURINLRHM!TTFIJI'I v 10 285-V\1 

s VETUR INL1'111M I TTFIJI'I, EPIIPI'ITEVI'I v 8 5- v 9 

VL 1 S II VOOJA v ~ 1 - v 7 \.>j 
co 

11 KFITEISVARASTONHO!TAJA .... v 5 11 - v b II> 



S+P 

2 

8 · 

2 

2 

3 

4 

3 

4 

6 

13 

2 

2 

8 

4 

KIJOPPAL I I TE 

Y VIRKA TAl TOIMI PERIJSTAM ENTINEN 
LAKKAIJTT PALKKA-
PVM UJQKKA 

LKM .JA IJU$1 
PAU<KA
LIJOtCKA 

01. 10 77 LIIHTIEN 

UIHTIEN 
.JOS El 
ot to 77 

31 92 VAL TIONRAUTATE!DEN TUOTANTOLAITOKSET .JA MATERIAAUTOH11NTA 

KONEINSIN~Rl v 2~ - v 2h 
- v 2~ 

KONE 1 NS I NtltiR I .. .. ... ... v 24 3 - v 2~ 
~ - v 24 

KONEINSINI:ltlRI I I YP v 2h 2 - v 27 

KONEINSINI3t!RI 2PL v 22 - v 23 

KONTTORIP~~Lli<Ktl v 24 2 - v 25 

KONTTOR IP~L IKKI:l v 21 3 - v 22 

TARKASTA.JAINSINOORI v 26 - v 27 

APULAISINSINtltiRI v 25 I - v 2'-' 
3 - v 2!5 

APIJLAJSINSINtltiRI V25 - v 26 

7 APULAISJNSINI:IORI v 24 7 - v 25 

KAMREERI v 24 - v 25 

KAI1REERI v 24 - v 25 

AP\JLAISOSTOP~LJKKI:l v 23 -3 - v 24 

SRHIO:JTARKASTA.JA v 21 4 - v 22 

YUTEKNIKKO v 23 6 - v 24 

YL ITEKNJKKO V22 6 - v 23 
7 - v 22 

YLITEKNIKKO v 21 2 - v 22 

12 YLITEKNIKKO ·· ·· · ··· · ······· v 21 6 - v 22 
6 - v 21 

TARKKAA.JA v 22 2 - v • 23 

2 TARKKAAJA v 22 2 - v 23 

TARKKAA.JA v 20 8 - v 21 

2 TARICKAA.JA v 20 2 - v 21 

TARKKAA.JA I L YP v 22 4 - v 23 

P\114: 0!5. 09. 77 SIIIU: 107 

HUClMAUT\JKSIA 

KONE INS JNI:lllRJ 

1\) 
0 

TARKKAA.JA 



KUOPPALY'tTE 01 \0 77 UIHTIEN PVI1: 05 09. 77 SI\1\J : lOS 

S+P y V!RKA TAl TO!MI PERUSTAI'I ENT!NEN LKM .JA IJIJS! LOIHTIEN HUOMAUTUKSIA 
LAk:KAUTT PALKKA- PAU<'I<A- .JOS El 
PVM LUOKKA LIJOKKA 01 \0. 77 

24 TEKNIKKO v 21 8- v 22 
\6 - v 21 

23 TEKN!KKO .... v 20 23 - v 21 

27 TEKNIKKO v 19 II - V 20 
16 - v 19 

5 T£KN!KKO ..... v· t9 3 - v 20 
2 - v 19 

7 TEKNIKKO ..... V 18 1 - v 19 

25 TEKN!KKO ..... v 18 6 - v 19 
17 - v 18 

14 TEKNIJ<KO ....... . . v 17 14 - v 18 

5 TEKNIKKO v 17 5 - v 18 1\) 
--' 

4 APULA!SVARASTONPOIOILLIKKC v 20 4 - v 21 

6 KUSTANNUSLASK!.JA . . . . . . . . . v \9 6 - v 20 

3b K!RJANPITOIJOI v 18 36 - v 19 

KIR.JANPITOIJOI v 18 I - V 19 

20 I<!RJUR! 2 L v 16 20 - v 17 

47 K!RJIJR! 2 L YP ····· ..... v 16 47 - v 17 

6 KIRJUR! 2 L VP v 16 6 - v 17 

6 KIR.JURI 2 L AP ..... v 13 4 - v 14 
2 - v 1'3 

25 KIRJURI 2 L AP v 13 9 - v 14 
16 - v 13 

18 KIRJURI ............ v 11 4 - v 12 
14 - v 11 

5 SRHKCASENTAJA I L ... , . .... v 15 5 - v 16 

3 SI=IHKllASENTAJA I L v 15 3 - v 16 

4 SI'IHKCASENTA.JA 2 l . . .... v 13 4 - v 15 '-"' 
OJ 

4 SRHKCASENTAJA 2 l ...... v 13 4 - v 15 
Ill 

2 TVCNJOHTAJA . ········ · ·· · · v 15 2 - v 16 



I<UOPPAL.:r:rTE 

S+f' Y YIRII:A TAl TOI"I 

KONEIESTARI 

2 POLTTOAINET~TAJA . 

S POLTTOAINETYtJN.JOHTAJA 

39 IIARASTOI£STARI 

2 

10 

IS YAIIASTOI£STARI 

I LA-ANTTI 

AUTON<UL.JETTAJA .... 

10 AUTON<UL.ETTAJA . . . . .•• . , •.••. 

3 KANSLISTI 

1/AHTIHESTARI 

KONTTORI APULA INEH 

PUHEL~ITT- .. . .•. .••. . , • 

YARTIJA . 

18 VARTIJA 

PEIIUSTM EWTIOIEN 
LAI<KAUTT PALKI<A-
Pllt1 LIJfliCICA 

y 13 

y 14 

y 13 

y 13 

y 13 

y 13 

y 12 

VII 

y II 

y II 

v to 

v to 

y 6 

v 7 

v 7 

y 7 

31 94 POST 1- JA L£MMT I loLA ITOS 

7 KONTTORINHOITAJA . . . Y26 

7 KONTTORINHOITAJA ... Y25 

4 KONTTORINHOITAJA . . ... ..... y 24 

3 KONTTORINHOITAJA V22 

14 KONTTORINHOITAJA y 21 

37 KONTTORINHOITAJA y 20 

KONTTORINHOITAJA . .. . .. . .. .. V20 

L"" JA UUI!t I 
I•AI.J<KA-
LUOI<ICA 

- y 14 

I - y IS 

2 - y 14 

s- y 14 

39- y 14 

HI- Y 14 

I - y 13 

2- v 12 

I - y 12 

10- y 12 

3- y II 

2 - V II 

to- v .., 

I - V 8 

6- v 8 

18- y. 

t - 8 l 
6- y 26 

3- y 26 
4- y 25 

I - Y 25 
3- v 24 

3- y 23 

3 - y 23 
II - Y 22 

22 - y 22 
IS - Y 21 

I - v 22 

Ot . 10. "1"1 UIHTIEW 

L*TIEW 
.JDS Et 
01 10..,.., 

1'\111: 05. 09. 77 wavu: ""' 

N 
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31.50. Ilmatieteen laitos 

Muist. 1. Meteorologille, joka on suorit

tanut tohtorin arvoon oikeuttavan tutkin

non, suoritetaan palkkaus yhtii palkkaus

luokkaa korkeampana kuin mita tassa vi

rassa tai toimessa muutoin suoritetaan. 

31.90. Valtionrautatiet 

Muist. 4. Peruspalkkaisena, ylimaaraisena 

tai tilapaisena veturinkuljettajana yhteen

sa vahintaan kolme vuotta palvelleelle val

tionrautateiden veturinkuljettajalle suori

tetaan palkkaus yhta palkkausluokkaa ja yh

teensa vahintaan kymmenen vuotta palvel

leelle kahta palkkausluokkaa korkeampana 

kuin mita tasta virasta tai toimesta muu

toin suoritetaan. 

Muist. 6. Vaununtarkastajille, huoltomie

hille ja tallimiehille, jotka ovat palvel

leet peruspalkkaisena, ylimaaraisena tai 

tilapaisena vaununtarkastajana, huoltomie

hena, tallimiehena tai muissa naita vaati

vammissa tehtavissa yhteensa vahintaan 

viisi vuotta, suoritetaan palkkaus yhta 

palkkausluokkaa korkeampana kuin mita 

naissa toimissa muutoin suoritetaan seka 

niille peruspalkkaisille, ylimaaraisille 

38 a. 

Muist. 1. Meteorologille, joka on suorit

tanut tohtorin arvoon oikeuttavan tutkin

non, suori tetaan palkkaus yhtll palkkaus-

1uokkaa korkeampana kuin miti tassi viras

sa tai toimessa muutoin suoritetaan. 

Miki1i 30.9.1977 tialnteen mukaan V26 (V25) 

palkkausluokkaan ltuuluvsn viran palkkaus 

muistutuksen perusteella miiriytyy yhti 

(kahta) palkltausluokkaa korkeampana, las

ketaan 1.10.1977 1ukien muistutusta sove1-

lettaessa V26 ja B1 pa1kkaus1uokkien vali 

yhdeksi palkkausluokaksi. 

Muist. 4. Peruspalkkaisena, ylimaaraisena 

tai tilapaisena veturinkuljettajana yhteen 

sa vahintaan kolme vuotta palvelleelle val 

tionrautateiden veturinkuljettajalle suori 

tetaan palkkaus kahta palkkausluokkaa kor

keampana kuin mita tasta virasta tai toi

mesta muutoin suoritetaan. 

Muist. 6. Huoltomiehelle ja tallimiehelle 

jotka ovat palvelleet peruspalkkaisena, yl 

maaraisena tai tilapaisena huoltomiehena, 

tallimiehena tai muissa naita vaativammissa 

tehtavissa yhteensa vihintaan viisi vuotta, 

suoritetaan pa1kkaus yhta palkkausluokkaa 

korkeampana kuin mita naissa toimissa muu

toin suoritetaan seka niille peruspalkkai

sil1e, ylimaaraisille tai ti1apaisille vau 

nunvoitelijoille, huoltomiehille tai talli 



38 a - 24 -

tai tilapaisille vaununtarkastajille, vau

n~voitelijoille, huoltomiehille tai talli

rnic·hi II<•, jotka ovat palvellcct mainituissa 

t<!htavissa vlihintaan kymmenen vuotta, kahta 

palkkausluokkaa korkeampana kuin mita nais

sa toimissa muutoin suoritetaan. 

Muist. 8. Rataesimiehelle ja opastinasen

tajalle, joka on palvellut vahintaan viisi 

vuotta rataesimiehen ja opastinasentajan 

tehtavissa, suoritetaan palkkaus yhta palk

kausluokkaa korkeampana kuin mita rataesi

miehelle ja opastinasentajalle naissa teh

tavissa muutoin suoritetaan seka sellai-

selle tassa mainitulle rataesimiehelle, jo

ka toimii rataesimiehena raskailla raidetu-

kemiskoneilla seka sahkoistys-, opastin- ja 

hitsaustyokuntien esimiehena, suoritetaan 

palkkaus kahta palkkausluokkaa korkeampana 

kuin mica rataesimiehen tehtavissa muutoin 

suori te taan. 

Muist. 13. V9 tai sita alemman palkkausluokan 

mukaan palkkansa seaville peruspalkkaisille, 

ylimaaraisille ja tilapaisille virkamiehille, 

jotka toimivat junasuorittajina, suoritetaan 

palkkaus VlO palkkausluokan mukaan. Sellai

selle edella mainitulle virkamiehelle, joka 

on toiminut 2 vuotta junasuorittajana, suori

tetaan palkkaus lisaksi kahta palkkausluokkaa 

korkeampana kuin mita tassa toimessa muutoin 

suoritetaan. 

miehille, jotka ovat palvelleet mainituis

sa tehtavissa vahintaan kymmenen vuotta, 

kahta palkkausluokkaa korkeampana kuin mi

ta naissa toimissa muutoin suoritetaan. 

Muist. 8 . Rataesimiehelle ja opastinasen

tajalle, joka on palvellut vahintaan viisi 

vuotta rataesimiehen ja opastinasentajan 

tehtavissa, suoritetaan palkkaus yhta palk

kausluokkaa korkeampana kuin mita rataesi

miehelle ja opastinasentajalle naissa teh

tavissa muutoin suoritetaan seka sellai-

selle tassa mainitulle rataesimiehelle J.a. 
opastinasentajalle, joka toimii rataesi

miehena raskailla raidetukemiskoneilla, 

tyonjohtotehtavissa sahkoistetyilla rata

osuuksilla, opastin- ja hitsaustyokuntien 

esimiehena, suoritetaan palkkaus kahta palk

kausluokkaa korkeampana kuin mita rataesi

miehelle ja opastinasentajalle muutoin suo

rite taan. 

Muist. 13. VlO tai sita alemman palkkausluo

kan mukaan palkkansa saaville peruspalkkai

sille, ylimaaraisille ja tilapaisille virka

miehille, jotka toimivat junasuorittajina, 

suoritetaan palkkaus Vlv palkkausluokan mu

kaan. Sellaiselle edella mainitulle virka

miehelle, joka on toiminut 2 vuotta junasuo

rittajana, suoritetaan palkkaus lisaksi kaht< 

palkkausluokkaa korkeampana kuin mita tassa 

toimessa muutoin suoritetaan. 
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Muist. 17. Peruspalkkaiselle , ylimaarai

selle tai tilapaise1le kirjurille 1 1., kir

janpitajalle, asemam~starille 1 1 . , aikatau

lunsuunnittelijalle, apulaisasemapaalliko1-

1e, asemapaa11iko11e 3 1., 3 1. 1 pl. ja 

4 1. 1 pl. seka palkkausluokkaan V17 kuulo

va1le asemapaa11iko11e, joka on palvel1ut 

mainituissa peruspalkkaisissa viroissa tai 

ylimaaraisissa toimissa tai muissa rautatie-

1aitoksen vastaavanlaisissa tai vaativammis-

sa y1imaaraisissa viroissa tai toimissa tai 

tilapaisissa tehtavissa tai muissa vaati

vuudeltaan vahintaan niita vastaavissa teh

tavissa viisi vuotta, suoritetaan palkkaus 

yhta palkkaus1uokkaa korkeampana kuin nais

sa viroissa tai toimissa muutoin suorite-

taan. 

Muist. 19. Peruspa1kkaisena, y1imaaraise-

Muist. 17. Peruspa1kkaise1 • . 

1e tai ti1apaise1le kirjurille 1., kirjan -

pitajalle, asemamestari1le 1 1., aikataulun

suunnittelija1le, apu1aisasemapaa1likolle, 

asemapaal1ikolle 3 l. 1 p1 seka pa1kkaus-

1uokkaan VlS, V19 tai V20 kuuluvalle asema

paa1likol1e, joka on palvellut mainituissa 

peruspalkkaisissa viroissa tai y1imaaraisis

sa toimissa tai rnuissa rautatie1aitoksen 

vastaavan1aisissa tai vaativamrnissa ylimaa

raisissa viroissa tai toirnissa tai ti1apai

sissa tehtavissa tai muissa vaativuudeltaan 

vahintaan mi~ vastaavissa tehtavissa viisi 

vuotta, suoritetaan pa1kkaus yhta palkkaus-

1uokkaa korkeampana kuin naissa viroissa 

tai toimissa muutoin suoritetaan. 

Muist. 19. Peruspalkkaiselle, ylimaarai-

na, tilapaisena ja epapatevana seka y1imaa- se11e, ti1apaisel1e ja epapatevalle seka 

raisena epapatevana pa1ve1eva11e va1tionrau- y1imaaraise11e epapatevalle veturin1amm1t-

tateiden veturinlanunittajalle suoritetaan tajalle, joka on pa1vellut edella maini-

pa1kkaus yhta palkkausluokkaa korkeampana tuissa toimissa tai vastaavissa tilapaisis-

kuin sijoituspalkkaus1uokan mukaan muutoin sa tehtavissa yhteensa vahintaan kolme vuot-

suoritetaan seka yhteensa vahintaan viisi ta, suoritetaan palkkaus kahta palkkaus-

vuotta palvellee11e peruspa1kkaise11e, y1i- 1uokkaa korkeampana kuin mita naissa toi

maaraise11e, ti1apaise11e, epapateva11e ja missa tai tehtavissa muutoin suoritetaan. 

ylimaaraise1le epapatevalle valtionrauta-

teiden veturinlammittaja1le suoritetaan 

palkkaus kahta palkkausluokkaa korkeampana 

kuin mita tallaisissa viroissa tai toimis-

sa muutoin suoritetaan. 
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Muist. 21. Peruspalkkaiselle s»hkotarkas

tajalle, peruspalkkaiselle ja ylimKMrMisel

le yliteknikolle ja teknikolle, jotka toi- . 

mivat liikcnnepiirien varikoiden sahkohuol

lossa ja uvat palvelleet maioituissa vi

roissa ja toimissa yhteensa kolme vuotta, 

suoritetaan palkkaus kahta palkkausluokkaa 

korkeampana kuin mita naissa viroissa tai 

toimissa muutoin suoritetaan. 

Muist. 22. Peruspa1kkaise11e tai y1imaa

raisel1e teknikol1e ja y1itekniko1le, joka 

on suorittanut veturinku1jettajatutkinnon 

seka toimii tyonjohtotebtavissa liikenne

piirien varikoiden veturihuollossa tai 

matkaneuvojana, suoritetaan palkkaus kah

ta palkkausluokkaa korkeampana kuin mita 

naista viroista tai toimista muutoin suo

ritetaan. 

Huist. 21. Teknillisen koulun suorittaneel

le peruspalkkaiselle ja ylimaaraiselle sah

kotarkastajalle, peruspalkkaiselle ja yli

mlilir?ii st'llt• yl i t<'knikol 1<• j:a tt'kni kt>ll<", 

jotka toimivat liik .. nneosaston piirihallin

non sahkohuol1ossa ja ovat palve1leet va1-

tionrautateilla teknikkona yhteensa ko1me 

vuotta, suoritetaan pa1kkaus kahta pa1kkaus

luokkaa korkeampana kuin mita naissa virois

sa tai toimissa muutoin suoritetaan. 

Hika1i 30.9.1977 tilanteen mukaan V26 (V25) 

palkkaus1uokkaan kuu1uvan viran pa1kkaus 

muistutuksen perustee11a maaraytyy yhta 

(kahta) palkkaus1uokkaa korkeampana, las

ketaan 1.10.1977 1ukien muistutusta sovel-

1ettaessa V26 ja B1 palkkaus1uokkien va1i 

yhdeksi pa1kkaus1uokaksi. 

Muist. 22. Peruspa1kkaise1le tai y1imaara i

se1le teknikolle ja yliteknikolle, joka on 

suorittanut veturinku1jettajatutkinnon se

ka toimii tyonjohtotehtavissa 1iikennepii

rien varikoiden veturihuol1ossa tai matka

neuvojana seka peruspalkkaise11e ja y1imaa

raise11e vanhemma11e tyontutkija11e ja tyon

tutkija11e, joka on suorittanut veturinkul

jettajatutkinnon, suoritetaan pa1kkaus kah

ta palkkaus1uokkaa korkeampana kuin mita 

naista viroista tai toimista muutoin suori-

tetaan. 

Huist. 23. V 16 tai sita a1emman pa1kkaus-
1uokan mukaan pa1kkansa saava11e peruspalk
kaise11e, y1imaaraise11e tai ti1apaise1le 
virkamiehe11e, joka toimii junasuorittajana 
Helsingin, Tikkuri1an, Riihimaen, Rameenlin
nan, Hyvinkaan, Kirkkonummen, Kouvolan, 
Lappeenrannan, Vainikkal an, Tampereen, Seina
joen, Kokko1an, Pieksamaen, I i sa1men tai 
Joensuun liikennepaikoil1a tai junaohjaajana 
oman toimensa ohella, suoritetaan pa1kkaus 

Muist. 23. V 18 tai sita a1emman pakkau s luokan 
mukaan palkkansa saaval1e peruspalkka isel1e, 
y1imaaraise11e tai tilapaisel1e virkamie he11e, 
joka toimii junasuorittajana Helsingin, Tikku
ri1an, Riihimaen, Hameenlinnan, Hyvinkaan, 
Kirkkonummen, Kouvo1an, Lappeenrannan, Vainik
ka1an, Tampereen, Seinajoen, Kokkkolan, Pieksa
maen, Iisa1men tai Joensuun 1iikennepaikoil1a 
tai junaohjaajana oman toimensa ohel1a, suori
tetaan palkkaus V 19 pa1kkausluokan mukaan. 

V 17 palkkausluokan mukaan. 

Huist. 24. V 17 tai sita a1emman palkkaus-
1uokan mukaan palkkansa saavalle peruspa1k
kaise1le, ylimaaraiselle tai tilapaiselle 
virkamiehelle, joka toimii kauko-ohjaajana, 
paatoimisena junaohjaajana, vaununjakajana 
tai vaununjakajan apulaisena, suoritetaan 
palkkaus V 18 pa1kkaus1uokan mukaan. 

Muist. 24. V 19 tai sita a1emman palkkaus
luokan mukaan palkkansa saavalle peruspalk
kaise1le, ylimaaraiselle tai tilapai se11e 
virkamiehel1e, joka toimii kauko-ohjaajana, 
paatoimiseoa junaohjaajana, vaununjakajana 
~i vaununjakajan apu1aisena, suoritetaan 

al V 20 Ra~k_kausluo llll.Lk.aan--~-----
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Muist. 26. Ylimaaraiselle yliteknikolle, 

joka toimii rautatiehallituksen turvalai

tejaostossa ja joka on palvellut mainitus

sa toimessa yhteensa kolme vuotta, suori

tetaan palkkaus yhta palkkausluokkaa kor

keampana kuin mitii tassa toimessa m.uutoin 

suo rite taan. 

Muist. 27. Konduktoorille, joka toimii 
ratapihapalveluksessa, suoritetaan palk
kaus yhta palkkausluokkaa korkeampana 
kuin mita tassa virassa muutoin suori
tetaan. 

Muist. 29. Virkamiehelle, joka toimii ase

tinlaitemiehena suurasetinlaitteella, mak

setaan palkkaus V16 palkkausluokan mukaan. 

Viiden vuoden palveluksen jalkeen palkkaus 

korotetaan palkkausluokan Vl7 ja kymmenea 

vuoden palveluksen jalkeen palkkausluokan 

VlB mukaiseksi. 

Muist. 30. Peruspalkkaiselle ja ylimaa

raiselle rakennusmestarille, joka toimii 

ratapiirien vastuualueen paallikkona, opas

tinmestarina tai rautatierakennusten vas-

taavana rakennusmestarina, suoritetaan 

palkkaus yhta palkkausluokkaa korkeampa

na kuin mita tasta virasta tai toimesta 

muutoin suoritetaan. 

Muist. 26. Peruspalkkaiselle ja ylim&a

raiselle yliteknikolle ja teknikolle, joka 

toimii rautatieballituksen turvalaitejaos

tossa ja on palvellut mainituissa viroissa 

ja toimissa yhteensa kolme vuotta, suorite

taan palkkaus yhta palkkausluokkaa korkeam

pana kuin mita naista viroista tai toimis

ta muutoin suoritetaan. 

Muist. 27. Konduktoorille, joka toimii 
ratapihapalveluksessa, suoriteaan palkkaus 
kahta palkkausluokkaa korkeampana kuin mita 
tassii virassa muutoin suoritetaan. 

Muist. 29. Virkamiehelle, joka toimii ase

tinlaitemiehena suurasetinlaitteella, mak

setaan palkkaus Vl8 palkkausluokan mukaan. 

Viiden vuoden palveluksen jalkeen palkkaus 

korotetaan palkkausluokan Vl9 ja kymmenen 

vuoden palveluksen jiilkeen palkkausluokan 

V20 mukaiseksi. 

Muise. 30. Peruspalkkaiselle ja ylimaarHi

selle rakennusmestarille, teknikolle ja 

yliteknikolle, joka toimii ratapiirien vas

tuualuepaiillikkona, opastinmestarina, hit

sausmes carina tai perusparannus tyomaan vas

taavana rakennusmestarina, suoritetaan palk

kaus yhtii palkkausluokkaa sekii rautatiera

kennustyCimaan vastaavana rakennusmestarina 
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toimivalle kahta palkkausluokkaa korkeampa

na kuin mita naista viroista tai toimista 

muutoin suoritetaan. 

Muist. 32. Vaununtarkastajalle, joka on 

palvellut peruspalkkaisena, y~imaaraisena 

tai tilapaisena vaununtarkastajana tai muis

sa naita vaativammissa tehtavissa yhteensa 

vahintaan viisi vuotta, suoritetaan palkkaus 

kahta palkkausluokkaa korkeampana ja vahin

taan kymmenen vuotta palvelleelle kolmea 

palkkausluokkaa korkeampana kuin mita nais

sa toimissa muutoin suoritetaan . 

Muist. 33. Asemapaallikolle ja asemapaal

likolle 3 1. l pl, joka toimii liikennealu

een paallikkona, suoritetaan palkkaus yhta 

palkkausluokkaa korkeampana kuin virasta 

muutoin suoritetaan. 

31.92 . Valtionrautateiden tuotantolaitokset ja 

materiaalitoiminta 

Muise. 7. Peruspalkkaiselle, ylimaaraisel

le ja tilapaiselle polttoainetyonjohtajalle 

ja varastomestarille, joka on palvellut 

naissa tehtavissa yhteensa vahintaan viisi 

vuotta, suoritetaan palkkaus yhta palkkaus

luokkaa korkeampana kuin mita naissa vi

roissa tai toimissa muutoin suoritetaan . 

31.94 . Posti- ja lennatinlaitos 

Muist. 4. Posti- ja postiljoonivaunuissa 

seka autopostitoimistoissa toimiville en

simmaisille ekspeditooreille, ekspeditoo

reille, ensimmaisille kirjureille, ensim

maisille kirjureille ap., kirjureille yp., 

Muist. 7 . Peruspalkkaiselle, ylimaaraisel

le ja tilapaiselle polttoainetyonjohtajalle, 

varastomestarille ja autonkuljettajalle, jo

ka on palvellut naissa tehtavissa yhteensa 

vabintaan viisi vuotta, suoritetaan palk

kaus yhta palkkausluokkaa korkeampana kuin 

mita naissa viroissa tai toimissa muutoin 

suori te taao. 

Muist . 4 . Posti- ja postiljoonivaunuissa 

seka autopostitoimistoissa toimiville en

simmaisille ekspeditooreille, ekspeditoo

reille, ensimmaisille kirjureille , ensim

maisille kirj ureille ap., kirj ureille yp . • 
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Y L E I S M U I S T U T U K S E T 

2. Si i voojamuistutus 

Siivoojalle, joka on toiminut siivoojan 

toimessa tai tilapaisessa tehtavassa vahin

taan kaksi vuotta, suoritetaan palkkaus yh

ta palkkausluokkaa korkeampana kuin mita 

tassa toimessa muutoin suoritetaan. Siivoo-

jalle, joka on suorittanut ammatillisista 

patevyystutkinnoista annetun lain tarkoit

taman ammattitutkinnon siivoojan ammatis

sa, suoritetaan palkkaus yhta palkkausluok

kaa korkeampana kuin mita naissa viroissa 

tai toimissa muutoin suoritetaan. 

Siivoojalle, joka on toiminut siivoojan 

toimessa tai tilapaisessa tehtavassa vahin

taan kaksi vuotta, suoritetaan palkkaus yh

ta palkkausluokkaa korkeampana kuin mita 

tassa toimessa muutoin suoritetaan. Siivoo-

jalle ja autonsiivoojalle, joka on suorit

tanut ammatillisista patevyystutkinnoista 

annetun lain tarkoittaman ammattitutkinnon 

siivoojan ammatissa, suoritetaan palkkaus 

yhta palkkausluokkaa korkeampana kuin mita 

naissa viroissa tai toimissa muutoin suori-

tetaan. 

Talonmiehia ym. seka ylivirastomestareita, virastomestareita ym· 
koskeva muistutus 

Peruspalkkaisena, ylimaaraisena tai tilapa•- Peruspalkkaiselle, ylimaaraiselle ja tila

sena talonmiehena, talonmies-lammittajana, paiselle talonmiehelle, talonmies-lammitta

lammittajana, talonmies-vahtimestarina, lai- jalle, lammittajalle, talonmies-vahtimesta-

tosmiehena, huoltomiehena, korjausmiehena rille, laitosmiehelle, huoltomiehelle, kor-

tai apumiehena vahintaan viisi vuotta pal- jausmiehelle, apumiehelle, ylivirastomesta-

velleille suoritetaan palkkaus yhta palkka- rille, virastomestarille, ylivahtimestaril-

usluokkaa korkeampana kuin mita naissa vi- le, tutkimusmestarille, vanhemmalle vahti-

roissa tai toimissa muutoin suoritetaan. mestarille, arkistovahtimestarille, vahti

mestarille yp., vahtimestarille ap., nuo-

Peruspalkkaiselle, ylimaaraiselle ja tila

paiselle ylivirastomestarille, virsstomes

tarille, ylivahtimestarille, vanhemmalle 

vahtimestarille, arkistovahtimestarille, 

vahtimestarille yp., vahtimestarille ap., 

nuorenunalle vah.timestarille ja vahtimesta

rille, joka on palvellut mainituissa toi-

remmalle vahtimestarille, vahtimestarille, 

tyoesimiehelle, pedellille, kursorille, 

vahtimestarin apulaiselle ja vahtimestari

preparaattorille, joka on palvellut maini

tuissa toimissa tai tilapaisissa tehtavissa 

tai vastaavissa tehtavissa valtion palveluk

sessa tyosopimussuhteisena tyontekijana 
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missa ja tilapaisissa tehtavissa vahintaan 

viisi vuotta, suoritetaan palkkaus yhta 

palkkausluokkaa korkeampana kuin mita 

naissa toimissa muutoin suoritetaan. 

6. Toimistohenkilokuntaa koskeva muistutus 

yhteensa vahintaan viisi vuotta, suorite

taan palkkaus yhta palkkausluokkaa korkeam 

pana kuin mita kyseessa olevissa toimissa 

muutoin suoritetaan. 

Sijoituspalkkausiuokkaan Vl2 ja sita alem- Sijoituspalkkausluokkaan Vl4 tai sita ale 

paan kuuluvalle peruspalkkaiselle, ylimaa- paan kuuluvalle peruspalkkaiselle, ylimaa 

raiselle ja tilapaiselle kanslistille, apu- raiselle ja tilapaiselle kanslistille, ap~ 

laiskanslistille, toimistoapulaiselle, kans- laiskanslistille, toimistoapulaiselle, kru 

lia-apulaiselle, konttoriapulaiselle, kirju- lia-apulaiselle, konttoriapulaiselle, kir 

rille (poliisihallinto), nuoremmalle rekis- rille (poliisihallinto), nuoremmalle reki 

teriapulaiselle, vanhemmalle rekisteriapu- teriapulaiselle, vanhemmalle rekisteriapu· 

laiselle, tilastoapulaiselle, toimitusapu- laiselle, tilastoapulaiselle, toimitusapu-

laiselle, laskuapulaiselle, toimistosihtee- laiselle, laskuapulaiselle, toimistosihte 

rille, konekirjanpitajalle, laboratorio- rille, konekirjanpitajalle, laboratorioap 

apulaiselle, tutkimusapulaiselle, kirjanpi- laiselle, tutkimusapulaiselle, kirjanpita 

tajan apulaiselle, tilinpaattajalle, kir- jan apulaiselle, tilinpaattajalle, kirjan 

j anpi taja-kassanhoi taj alle, kir j aaj alle, pi taja-kassanhoi taj alle, ki r j aaj alle, kir 

kirjanpitajalle, tarkastusapulaiselle, la- janpitajalle, tarkastusapulaiselle, lavis 

vistajalle, reikakorttilavistajalle, arkis- tajalle, reikakorttilavistajalle, arkisto 

toapulaiselle, kassanhoitajalle; tilastoit- apulaiselle, kassanhoitajalle, tilastoits 

sijalle, kirjansitojalle, kirjastoapulai- jalle, kirjansitojalle, kirjastoapulaisel 

selle, apulaiskirjaajalle, apulaiskirjanpi- le, apulaiskirjaajalle, apulaiskirjanpita 

tajalle, lahettajalle, apulaiskassanhoita- jalle, lahettajalle, apulaiskassanhoitaja 

jalle ja apulaislahettajalle, joka on pal- le, apulaislahettajalle, kartanpiirtajall 

vellut edella mainituissa toimissa tai vas- ja piirtajalle, joka on palvellut edella 

taavissa tehtavissa valtion palveluksessa mainituissa toimissa tai vastaavissa teht 

tyosopimussuhteisena tai virastotyontekija- vissa valtion palveluksessa tyosopimussuh 

na yhteensa vabintaan viisi vuotta, suori- teisena, virastotyontekijana tai valtioll 

tetaan palkkaus yhta palkkausluokkaa kor- siirtyneessa laitoksessa taikka konekir-

keampana kuin mita kyseessa olevissa toi- joittajana yhteensa vahintaan viisi vuott 

missa muutoin suoritetaan. suoritetaan palkkaus yhta palkkausluokkaa 

korkeampana kuin mita kyseessa olevissa 

toimissa muutoin su~ritetaan. Kvmmenen v 

den em. palvelun jalkeen suoritetaan_~ 

kaus kuitenkin vahintaan V7 palkkausluoka 

mukaisest'i. 
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11. Mekaanikkoja koskeva muistutus 

Peruspalkkaise1le, y1imaaraisel1e ja ti1a

paiselle mekaanikolle, hienomekaanikolle, 

huoltomekaanikolle ja laboratoriomekaani

kolle, joka on palvellut mainituissa toi

missa tai tilapaisissa tehtavissa vahin

taan viisi vuotta, suoritetaan palkkaus 

yhta palkkausluokkaa korkeampana kuin mi

ta kyseessa olevissa toirnissa muutoin 

suoritetaan. 

Mekaanikolle, hienomekaaniko1le, huo1to

mekaanikolle, laboratoriomekaanikolle,~ 

hemmalle asentajalle ja asentaja1ley joka 

on palvellut mainituissa toimissa tai ti

lapaisissa tehtavissa tai vastaavissa teh

tavissa valtion palveluksessa tyosopimus

suhteisena tyontekijana yhteensa vahintaan 

viisi vuotta, suoritetaan palkkaus yhta 

palkkausluokkaa korkeampana kuin mita nais 

sa toimissa muutoin suoritetaan. 

12. Laboratorioinsinooreja, insinooreja, diplorni-insinooreja, 

rakennusarkkitehteja ja arkkitehteja koskeva muistutus 

Laboratorioinsinoorille ja insinoorin, dip

lomi-insinoorin, rakennusarkkitehdin ja 

arkkitehdin tutkinnon suorittaneelle virka

rniehelle, joka kuuluu B4 tai sita alempaan 

B- tai V-pa1kkaus1uokkaan ja joka on o11ut 

valtion palve1uksessa yhteensa vahintaan 

kaksi vuotta, suoritetaan palkkaus yhta 

palkkausluokkaa korkeampana kuin rnita nais

sa viroissa tai toirnissa muutoin suorite-

taan. 

Laboratorioinsinoori1le ja insinoorin, dip 

lomi-insinoorin, rakennusarkkitehdin ja 

arkkitehdin tutkinnon suorittaneelle virka 

miehelle, joka kuuluu B4 tai sita alempaan 

B- tai V-palkkausluokkaan ja joka on ol1ut 

valtion palveluksessa yhteensa vahintaan 

kaksi vuotta, suoritetaan palkkaus yhta 

palkkausluokkaa korkeampana kuin mita nais 

sa viroissa tai toirnissa muutoin suorite-

taan. 

Mikali 30.9.1977 tilanteen mukaan V26 

palkkausluokkaan kuuluvan viran palkkaus 

muistutuksen perusteella maaraytyy yh-

ta palkkausluokkaa korkeampana, lasketaan 

1.10.1977 lukien V26 ja Bl palkkausluokki

en vali yhdeksi palkkausluokaksi. 

Valtiovarainministerion harkinnan mukaan 

voidaan tata insinoorimuistutusta sove1taa 

myos ns. kaksoispatevyysviroissa oleviin. 
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Autonkuljettaja-vahtimestareita koskeva muistutus 

Ns. B- ja S-maaravuosikorotusta koskeva muutos 

Vahtimestarille, joka toimii paaasialli

sesti autonkuljettajan tehtavissa, suori

tetaan palkkaus vahintaan palkkaus1uokan 

Vl2 mukaan. 

Lokakuun 1 paivasta 1977 lukien aletaan B- ja S-palkkausluokkiin kuu1uville virkamie

hi11e maksaa kolma~ta maaravuosikorotusta kahden (2) prosentin suu~ena kuuden pal

ve1usvuoden jalkeen maksuperusteita muutoin muuttamatta. 
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Liite 1.3. 

L I S A P A L K K I 0 T 

1. Puolustusvoimissa ja rajavartiolaitoksessa suoritettavien laskuvarjohyppy

lisien maksuperusteita tarkistetaan seuraavasti: 

Laskuvarjojaakarikou1un kantahenkilbKuntaan kuuluval1e, joka toimii hyppy

harjoituksiin liittyvissa johto-, valvonta- ja koulutustehtavissa, suorite

taan laskuvarjohyppylisaa 250 markkaa kuukaudelta. Mikali sanotunlainen 

kantahenki1okuntaan kuu1uva virkamaarayksesta tekee vabintaan kaksi lasku

varjohyppya kuukaudessa, hane11e suoritetaan laskuvarjohyppy1isaa 350 mark

kaa kuukaudelta. 

Mui11e kuin edellamainituil1e kantahenkilokuntaan kuuluville suoritetaan 

virkamaarayksesta tehdylta laskuvarjohypylta kultakin 60 markkaa kuitenkin 

enintaan kuudeltakymmenelta hypylta vuodessa. 

Hyppyperuskoulutuskurssin oppilaalle suoritetaan kurssi1ta kertakaikkisena 

laskuvarjohyppylisana 250 markkaa. 

2. Puolustusvoimissa ja rajavartiolaitoksessa suoritettavan suke11usrahan maa

ria tarkistetaan maksuperusteita muutoin muuttamatta seuraavasti: 

a) koulutusaja1ta 

kantahenki1okuntaan kuu1uvalle virka
miehelle, joka toimii kouluttajana 

kantahenkilooppilaa11e 

43 mk/suke11uspv. 

21 mk/sukel1uspv . 

b) virkamaarayksen mukaisesta kunnonyllapitosukelluksesta kantahenkilokun

taan kuuluvalle virkamiehelle niilta kalenterikuukausilta, jolloin asian

omaisella ei ole koulutus- tai tyosukelluksia 

sukellussyvyys 3-15m 
16-35 m 
36-60 m 

28 mk/t 
57 mk/t 

100 mk/t 

Sukellusraha suoritetaan kuitenkin enintaan nelja1ta tunnilta kuukau

dessa. 

c) tyosukelluksista kantahenkilokuntaan kuuluvalle virkamiehe11e 

sukellussyvyys 1-10m 
11-20 m 
21-30 m 
31-40 m 
41-50 m 
y1i 50 m 

57 mk/t 
86 mk/t 

115 mk/t 
144 mk/t 
172 mk/t 
192 mk/t 
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3. Puolustusvoimien virkamiehille ja rajavartiolaitoksen merivartijoille suo

ritettavaa koiranhoitolisaa tarkistetaan maksuperusteita muutoin muuttamat

ta 60 markaksi kuukaudelta. 

4. Puolustusvoimien, rajavartiolaitoksen, valtionrautateiden seka posti- ja 1en

natin1aitoksen virkamiehi1le suoritettava ns. mastoraha tarkistetaan maksupe

rusteita muutoin muuttamatta seuraavasti: 

korkeus 40-55 m 
56-75 m 
yli 75 m 

26 mk 
39 mk 
67 mk 

5. Kartoitus1enno11a tahystajana tai kameranhoitajana toimival1e maanmittaus

hal1ituksen i1makuvatoimiston virkamiehe1le suoritetaan lento1isaa 500 mk 

kuukaudelta. Ti1apaisesti kartoitustehtavia 1entokoneesta tai he1ikopteris

ta suorittaval1e maanmittaus1aitoksen virkamiehe11e suoritetaan 1entolisaa 

25 markkaa 1entotunni1ta. 

6. Maanmittaus1aitoksen virkamiehe11e, joka tyoskente1ee y1i 15 m korkeissa kol

miomittaustorneissa tai vastaavissa rakenne1missa, suoritetaan torni1isaa 

20 markkaa paiva1ta. 

7. Maanmittausha11ituksen virkamiehe1le, joka suorittaa runkomittauksen maasto

tehtavia toistuvasti ke11o 21.00 ja 06.00 va1isena aikana, suoritetaan run

komittaus1isaa 20 markkaa paiva1ta. 

8. Valtionrautateilla suoritettavia junanlahetyspa1kkioiden maksuperusteita muu

tctaan si ten, etta palkkiota ryhdytaan maksamaan I luokan mukaan Hyvinkaan 

ja l~meenlinnan liikennepaikoille ja sita suoritetaan 70 markalla korotettuna 

Riihimaen asetinlaittee1la tyoskenteleville junansuorittaji1le. 

Junan1ahetyspalkkiota ryhdytaan suorittamaan liikenteenva1voji1le samansuu

ruisena kuin junanlahettaji11e (junansuorittajille) samal1a liikennepaikalla. 

9. Valtionrautateiden kuormausmestari11e, asemamiehel1e ja trukinku1jettajal1e 

matkustaja-asemapalve1ussa ja tavara- ja kiitotavaratoimistojen tyossa seka 

vastaavissa tehtavissa toimiva11e konduktooril1e, vaihdemiehel1e ja junemie

he1le seka kaupallisen jakelu1iikenteen autonkuljettajalle, lukuun ottamatta 

linja1iikenteessa toimivia, suoritetaan asemarahaa 30 pennia tunni1ta. 

Sama11a lopetetaan tehopa1kkion maksaminen autonkuljettaji11e. 

10. Veturin- ja moottorivaununku1jettaja11e seka veturin1ammittaja11e perusrahana 

suoritettava paivystysraha tarkistetaan maksuperusteita muutoin muuttamatta 

1ahinna 1.10 . 1977 ja1keen a1ka¥art. ~o~akso1ta 1,38 markaksi tunnilta. 
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11. Va1tionrautatei11a vaibdemiesten esimiebe11e, vaihdemiebe11e, asetin1aitemie

he11e, vaunumestari11e, vaununtarkastaja11e ja vaununvoite1ija11e suoritetta

va ratapiharaha tarkistetaan maksuperusteita muutoin muuttamatta 1ahinna 

1.10.1977 alkavan tyojakson a1usta lukien 85 penniksi tunnilta. 

12. Va1tionrautateiden konduktoori11e, junamiehe1le, jarjeste1ymestarille, rata

kuorma-auton ku1jettaja11e, raidetraktorin kayttajal1e ja hanen apulaisenaan 

toimival1e kytkija11e suoritettava paivystysraba tarkistetaan maksuperusteita 

muutoin muuttamatta lahinna 1.10.1977 a1kava1ta tyojaksolta 85 penniksi tun

nitta. 

13. Posti- ja 1ennatin1aitoksessa virkasuhteessa o1evi11e autonku1jettaji11e suo

ritettava yksinajopa1kkio tarkistetaan 60 ja 100 penniksi tunnilta. 

Sove1tamisohje uuden V27 pa1kkaus1uokan perustamiseen 

1iittyv~st~ ns. 81-takuusta. 

Osapuo1et ovat yksimielisi~ siit~, ett~ t~m~ takuu tu1ee ky

symykseen seuraavissa ti1anteissa. 

a) Ne virkamiehet, jotka 30.9.1977 ovat pa1kkaus1uokassa V26 

(Huom. 1.), johon 1iittyy oikeus muistutuksen kautta saada 

pa1kkauksensa B-asteikon mukaisena, s~i1ytt~vat t~man oikeu

tensa. N~iss~ tapauksissa 1asketaan siis V26 ja B1 pa1kkaus-

1uokkien v~1i yhdeksi pa1kkaus1uokaksi. 

b) Myoskin niissa viroissa, jotka 30.9.1977 ti1anteen mukaan 

kuu1uvat V26 pa1kkaus1uokkaan (Huom. 1~ ja joihin 1iittyy 

oikeus muistutuksen kautta p~~st~ 8-pa1kkausasteikkoon, sai-

1yy t~m~ oikeus. Taman b-kohdan mukainen virkakghtajpen takuu 

menee 1aajemma11e kuin a-kohdan mukainen virkamieskohtainen 

takuu. Myos 1.10.1977 ja sen ja1keen mainitun1aiseen virkaan 

tu1evat virkamiehet sai1yttavat oikeuden p~~st~ muistutuksen 

kautta 8-asteikkoon. Myos n~iss~ tapauksissa 1asketaan siis 

V26 ja B1 pa1kkaus1uokkien va1i yhdeksi pa1kkaus1uokaksi. 
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Ede11ytyksenti ttissti miinkuin my5s a - kohdan tapauksessa on se, 
ettti ko . virka 30.9.1977 jo on palkkaus1uokassa V26 (kts . 
my5s huom . 1.) . Jos jtirjeste1yvararatkaisussa 1.10 . 1977 

tai sen jti1keen viran pa1kkaus1uokkaa korotetaan palkkausluo 
kasta V25 palkkausluokkaan V26 , Bl-takuu ei ulotu ttillaisiin 
tapauksiin (kts . kuitenkin huom. 1.) vaan muistutuksen kaut

ta siirryttitin palkkausluokkaan V27 . Naissti tapauksissa siis 

V26 ja Bl palkkausluokkien ero on kaksi palkkausluokkaa. 

Huom1 Eraissti tapauksissa my5s V25 ja jopa a1emmassakin palk

kausluokassa oleva virkamies muistutuksen tai useamman 

muistutuksen kautta saa palkkauksensa B- asteikon mukai
sena . B- takuu koskee my5s ntiitti tapauksia . 

Lii te 3 

TERVEYDENEUOLTC- JA SOSIAALIALA 

t.ruiS TUTUKS ET 

31. 90. 

Ty6tervcysh6itaj al l e , jolla on terveydenhoita j an patevyys t a i j o ka on 

s uori ttan'-lt patevoitymis%oulutuksen tyi.iterveydenhuollossa , suoritctaan 
pall<.kaus Vl 5-palkkausluokan :nukaisesti . 

(Hlo j n: o Hlo 537/lll/77, 8 . 9 . 1977) V T 38a/77 
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TYOAIKALAIN SOVELTAMISM~~R~YKSET VALTIONRAUTATEILL~ 

Valtiovarainministerio on kirjeellaan n:o VM 26/14-28/77, 8.8. 

1977 hyvaksynyt rautatiehallituksen esityksesta jaljempana olevat 

muutokset valtionrautateiden virkamiehia koskeviin tyoaikalain 

soveltamismaarayksiin, jotka on julkaistu VR Virallisissa tiedo

tuksissa VT 30/74.1 . Muutokset johtuvat paaasiassa vuoden 1974 

jalkeen tehdyista tyoaikasopimuksista ja talta osin ovat olleet 

jo noudatettavina. Muilta osin ovat ne voimassa 25.9.1977 alka

van tyojakson ja tyoviikon alusta lukien. 

Muutokset VR:n virkamiehia koskeviin tyoaikalain 

soveltamismaarayksiin 

1 luku 

Soveltamisala ja yleisia maarayksia 

Entinen 

2 § Muuten entinen paitsi b) - kohtaan lisataan: 

tyoaikalain 5 S:n mukaisissa tehtavissa toimivien tyo

viikko alkaa maanantaina klo 00 . 00 ja paattyy sunnuntai

na klo 24.00 . 

2 luku 

Tyoaika ja sen laskeminen 

3 § 1 . mom. entinen 

2. mom. muutetaan: 

Niissa tyojaksoissa, joilla uudenvuodenpaiva, vapunpaiva 

tai itsenaisyyspaiva sattuu muulle paivalle kuin sunnun

taille tai lauantaille, on saannollinen tyoaika keskimaa
rin 112 tuntia. 

4-7 Entiset 

8 S Muuten entinen paitsi 1. momentin viimeinen virke muute-
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11 § 

·12 § 
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taan: 

Tallaisen kokouksen vuoksi syntyneen vapaa-ajan takaisin 

teettamista on valtettava. 

Entiset 

Muutetaan: 

Laitoksen toimesta jarjestettavien oppikurssien sisaan

paasytutkintoihin osallistuville on niiden ajaksi jarjes

tettava vapaus tyosta eika niihin kaytettya aikaa saa 

teettaa takaisiri muuten kuin toiden vaatimasta pakottB

vasta syysta. Sarna koskee myos asevelvollisuuskutsuntoi

hin osallistuvia. 

1. mom. entinen 

2. mom:iin lisataan seuraava lause: 

Vertaa kuitenkin 3 §:n 2 mom. ja 4 S:n 3 mom. 

3. ja 4. mom. muutetaan: 

3. Paasiaislauantai, juhannus- ja jouluaatto pyritaan 

mahdollisuuksien mukaan jarjestamaan vapaapaiviksi, mika

li edella tarkoitettu jarjestely tehtavien luanne huo

mioon ottaen on mahdollista. Jollei edella tarkoitettuja 

paivia ole voitu jarjestaa vapaapaiviksi, on vastaava 

kokonainen vapaapaiva jarjestettava jonakin muuna paiva

na saman tahi erityisesta syysta seuraavan viikon tai 

tyojakson aikana. Asianomaisen viikon tai tyojakson ty6-

aika voi taman takia jaada vajaaksi. Ylityokynnys ei kui

tenkaan tasta syysta alene. Naiden paivien peruutetut 

tyovuorot saadaan teettaa takaisin vain tehtavien vaati

masta pakottavasta syysta. Naina paivina tehdysta tyosta 

suoritetaan erityista aattopaivan lisaa (vert. 19 §:n 

10 mom.l. 

4. Lauantai silla viikolla, jolla uudenvuodenpaiva, va

punpaiva tai itsenaisyyspaiva sattuu muuksi paivaksi kuin 

lauantaiksi tai sunnuntaiksi pyritaan mahdollisuuksien 

mukaan jarjestamaan vapaapaivaksi, mikali se tehtavien 

luanne huomioon ottaen on mahdollista. Jollei edella tar-

39 
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koitattuja paivia ole voitu jarjestaa vapaapaiviksi, on 
vastaava kokonainan vapaapaiva annettava jonakin muuna 
paivana saman tahi seuraavan viikon tai tyojakson aikana. 
Naidan viikkojen tyoajasta on maaratty 3 ja 4 §:ssa. 

13 Entinen 

14 Pykalaan tehdaan seuraavat muutoksat: 

Suluissa eleva aikamaara 5 t 27 min muutetaan 5 t 20 min: 

ksi. Viimeista edellinen virka taydennataan: Nain merki

tysta ajasta ai makseta iltatyolisaa, lauantaityokorvaus 

ta, aattopaivanlisaa tai sunnuntaityokorvausta eika si~ta 

anneta yotyon aikahyvitysta. 

15 Entinan 

16 § Muuten entinen paitsi 1. momentin viimeinen virke muute

taan: 

Tallaisesta tyoajan pidennyksesta seka sen syysta, laa

juudesta ja todennakoisesta kastavyydasta on tyonantajan 

viivytyksetta tehtava kirjallinan ilmoitus asianomaiselle 

tyosuojalupiirin tyosuojalutoimistolle. 

17 Entinan 

18 1. mom. antinen 

2. momentin ensimmainen virke muutetaan: 

Jos lepoaika on alla puoli tuntia, luetaan se tyoaikaan. 

3. mom. entinen 

4. mom. uusi: 

Moottoriajoneuvon kuljettajan lepoajoista on lisaksi mea

ratty 26 S:ssa. 
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5 luku 
Korotettu palkka 

19 § 1. mom. entinen 

20 § 

2. mom. muutetaan: 

3 §:n 2 momentissa tarkoitetuissa tyojaksoissa maksetaan 

vastaavasti ylityokorvausta 112 t ylittavalta tyoajalta 

50 prosentilla ja 138 t ylittavalta tyoajalta 100 pro

sentilla korotettu tuntipalkka. 

3-5 mom. entiset 

6. mom. muutetaan: 

Virkamiehen tuntipalkka lasketaan vuosipalkasta siten, 

etta vuosiperuspalkan tai vuosipalkkion, ikalisien, kal

liinpaikanlisien, syrjaseutulisien seka palkkausluokit

telun yhteydessa ns . muistutusten muodossa toteutettujen 

palkkausluokkien korotusten ja alennusten yhteismaara 

tahi tilapaisen toimihenkilon palkkio jaetaan luvulla 

2 040 tai sanotun yhteismaaran tai palkkion 1/12 jaetaan 

luvulla 170 . 

7-10 mom. entiset 

1 ja 2 momentit muutetaan: 

1. Halytysluonteiselle tyolla tarkoitetaam tyota, johon 

virkamies vapaa-aikanaan hanen jo poistuttuaan tyopaikal

ta kutsutaan ennalta arvaamattomasta syysta asianomaisen 

esimiehen maarayksesta. Mikali virkamies on maaratty 

olemaan varalla taikka mikali virkamiehelle on etukateen 

ilmoitettu tallaisesta tyosta taikka kysymyksessa on tyo

aikalain 12 §:ssa tarkoitettu hatatyo, ei kyseessa ole 

halytysluonteinen ty6. 

2. Korvauksena halytysluonteiseen ty6h6n kutsumisesta ja 

tyohon saapumisesta aiheutuvasta hairiosta suoritetaan 

tyoaikalain alaiselle virkamiehelle 25 markan suuruinen 

halytysraha. 

3. mom. entinen 

39 
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21 § 

22 § 

23 § 

24 § 

25 § 

Entinen 

Entin en 
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6 luku 

Vuorotaulujen laadinta 

1 . mom . entinen 

2 . momentin ensimmainen virke muutetaan : 

Tyovuoroa ei vuorotaulua laadittaessa saa tarpeettomasti 

jakaa osiin , eika missaan tapauksessa alle kahden tunnin 

jaksoihin , vaan se on , tyon vaatimukset ja muut paikalli

set olosuhteet huomioon ottaen , koetettava saada mahdol

lisimman yhdenjaksoiseksi. 

3. momentti (uusil: 

Vahvistettua vuorotaulua tulee noudattaa, ellei ole perus

teltua syyta siita poikkeamiseen . Sairauden , vuosiloman 

·tai muun hyvaksyttavan syyn vuoksi suhteellisten tyotun

tinormien mukaan vajaaksi jaaneet tyotunnit saadaan teet

taa takaisin vain silloin kun siihen on laitoksen toimin

nan kannalta perusteltua syyta . 

4. mom . entinen 3 . mom . 

1 . ja 2 . momentti muutetaan: 

1 . Virkamiesten edustajalle tai luottamusmiehelle on va

rattava ennen vuorotaulun suunniteltua voimaantuloa tilai

suus tutustua pysyvaisluontoiseksi tarkoitettuun vuorotau

luun vahintaan kymmenen paivan aikana ja antaa siita lau

suntonsa valittomasti sen jalkeen . 

2. Virkamiehelle , joita varten ei ole mahdollista tehda 

vuorotauluja, on tyovuoroista , niihin luettuna varalla

olot, ja vapaapaivista ilmoitettava niin aikaisin kuin se 
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on mahdollista tyon jarjestelyn huomioon ottaen. Vapaa 

paivista tulee laatia ennakkosuunnitelma tyojaksoa var 

ten. 

7 luku 

Erinaisia saannoksia 

26 § 1-3 mom. entiset 

4. momentin tilalle uudet 4. ja 5. momentit: 

4. Moottoriajoneuvon kuljettajan pisin vuorokautinen tyo 

aika ei saa ylittaa 11 tuntia niiden 24 perattaisen tun

nin aikana, jotka seuraavat vuorokautista lepoaikaa. Poik 

keuksena edella mainitusta pisimmasta vuorokautisesta 

tyoajasta saadaan se kuitenkin pitentaa enintaan 13 tun

niksi, ellei tyota voida muulla tavalla sopivasti jarjes

taa ja edellyttaen, etta tyoaika tallaisen pitennetyn 

tyoajan jalkeista lepoaikaa seuraavien 48 perattaisen 

tunnin aikana ei ylita 22 tuntia. Pisin yhtamittainen 

tyoaika saa ella enintaan 5,5 tuntia. 

5. Moottoriajoneuvon kuljettajalle on annettava vahintaan 

10 tuntia kestava yhdenjaksoinen lepoaika jokaisena enin

taan 24 perattaisen tunnin jaksona . Kuljetustehtavien 

niin vaatiessa saadaan edella tarkoitettu lepoaika lyhen

taa vahintaan 7 tunniksi kaksi kertaa seitseman perattai 

sen 24 tunnin jaksona. Jokaista viiden ja puolen tunnin 

tyojaksoa kohti on annettava vahint~an 30 minuutin pitu i

nen tauko yhdessa tai kahdessa erassa. Mikali tauko anne

taan kahdessa erassa ei toisen osan pituus saa ella 10 mi

nuuttia lyhyempi. 

27 S Muutetaan: 

Tyot on mikali mahdollista, jarjestettava siten, ettei 

saannollista tyoaikaa yliteta. Sen vuoksi on asianomais 

ten esimiesten tarkkailtava tyotuntilukuja ja jarjestet

tava tyot siten, etta ylityo saadaan mahdollisuuksien mu 

kaan valtetyksi. 

39 
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Entiset 

Naita maarayksia sovelletaan 25.9.1977 alkavan tyojakson 

ja tyoviikon alusta lukien. 

~cs:,cycynyc L) VJ·'~ 

S:iiinnollincn tyoaika keskimiilirin 112 t/3 -- vk 
Sovetletallll niissii tapuuksissa, joissa uuden\"UOOC!lp:iiv~. v~punpaiv3 tai 
itscnaisyyspiiiv:i satcuu muuUe p:ii,·:iile kuin bu:llluille ui sunnuncai!le 

Suhteelliset tyotuntinormit tyo:tikahin 6 S: n mukaisessa tyom 

Normit, joid.::n tultua ylicetyksi virbmie:; on oikeuc.::ttu 

Noroit, joi4cn tul.tU3 ylitc t yk~ i ty~ntcki.ja o~ oikeutettu 

Las'.c:enc.a- 'l'unti.lu\:.u, jol-
pliiYien ta SO %: n yli-
1..Xu tyO:Cot 'lolUS voi-

d.un e:nlnt:lln 

ylityllkorvauk.secn 
s:w.k:~oaa 

50 % 100 1 
1 Il J.ll lV 

t ja Din ja oi.a 

1 -5 20 6 )4 1 
2 10 40 13 09 2 
3 16 00 19 43 3 
4 21 20 26 17 4 
5 26 40 32 Sl 6 
6 32 00 39 26 7 
7 37 20 46 00 8 
8 42 40 S2 34 10 
9 48 00 59 09 11 

10 53 20 65 43 12 
11 58 40 72 17 14 
12 64 00 78 51 14 
13 69 20 85 26 16 
14 74 40 92 00 17 
lS 80 00 98 34 18 
16 85 20 105 09 19 
17 90 40 111 43 21 
18 96 00 118 17 22 
19 101 20 124 51 23 
~0 106 40 1)1 26 24 
21 112 00 138 00 26 

Huom. Kai.l;:elta silcii cyoajalta, joka ylitt3a III sarakkeessa olevan 
ajan, maksetaan tOO % :1la korocectu tuntipolkka. 



- 9 - 39 

Keskeytyn~·c tyojnloo 
S:i.'innollinen cy<bika kcskimiliin 120 t/3 vk 

Subteelliset tyotuntinocm.it tunteina j:1 minuutteina tyOaikalain 6 S: n 
mului•essa tyossa 

Nocm.it, joidc:n tulrua ylitecyhi virlcamic:s on oikeutettu 
Laskena.. 120 1}8 Tuncilulcu, jolto 
F''ien (120+18) '0 % :1\ ylityO. 

luku ylit}'iikorvaukso= korvaus voi<ban 
~'I& 100% enlnt5iiro~ 

I I[ Ill IV 
t ja min. t i• min. 

1 5 43 6 3~ 1 
2 11 26 13 09 2 
3 17 09 19 43 3 
4 22 51 26 17 3 
5 28 34 32 51 4 
6 34 17 39 26 5 
7 40 00 46 00 6 
8 45 43 52 34 7 
9 51 26 59 09 8 

10 57 09 65 43 9 
11 62 51 72 17 9 
12 68 34 78 51 10 
13 74 17 85 26 11 
14 so 00 92 00 12 
15 85 43 98 3-1 13 
16 91 26 105 09 14 
17 97 09 111 43 15 
18 102 51 118 17 15 
19 108 34 124 .n 16 
20 114 17 131 26 17 
21 120 00 138 00 18 

Huom. K3ikelu siltii tyoajalca, joka ylittiili III sarakkeessa olevan 
a jan, maksetaan 100 % :lla korotettu tuntipalkka. 

(RH/hlo n:o 760/10/77, 22.9.1977; Vert. Vt 30/74) VT 39/77 

ULKOMAAN VALUUTAN MUUNTOKURSSIT •TAVARALIIKENNETTA VARTEN 

Tariffitoimiston s~hkeell~ n:o RH Bl. 20,9,1977 on kansainv~lisest 

tavaraliikenteess~ k~ytett~v~~ ruplan kurssia muutettu 21.9,1977 

1ukien seuraavasti: 

100 Neuvosto1iiton rup1aa = 577,00 FH 

(Tft n:o Tou 28/230/77) VT 39/77 
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Matkustajain, matkatavaran ja kiitotavaran ku1jettamista varten 

Suomen ja SNTL:n rautatieyhdys1iikenteessa on Suomen rautatei11a 

liitetty tahan 1iikenteeseen 1 . 9 . 1977 1ukien myos seuraavat asemat : 

Joensuu , Kuopio , Rovaniemi, Kajaani ja Jyvasky1a . 

Taman johdosta ju1kaisuun "Matkustajain, matkatavaran, kiitotavaran 

ja tavarain ku1jetustariffi" (VR 4784) on painettu 1isa1ehti n:o 29, 

joka on tu11ut voimaan 1.9 . 1977 . Tama 1isalehti sisaltaa uudet mak

sutaulukot Suomen rautateiden matkalippujen hinnoista ko. yhdyslii

kenteessa (1iitteet n:o 5 ja Sal. 

Lisaksi 1isa1ehdess5 on uusi taulukko n:o Sb, johon on laskettu mat

kalippujen hinnat 25 %:n a1ennuksin ja jota sovel1etaan SNTL:ssa 

opiskelevien suomalaisten ja Suomessa asuvien SNTL:n kansa1aisten 

kou1uikaisten lasten matkalippuihin. Paikka- ja makuupaikka1ipuista 

ei a1ennusta myonneta . 

Matka1ippujen myynti uusil1e tariffiasemil1e a1oitetaan SNTL : ssa 

vasta 1 . 11 . 1977 . 

Painatusjaosto on suorittanut 1isa1ehden jake1un . 

(Tft n:o Tou 119/253/77, 22 . 9.19771 VT 39/77 

RATAPIHOJEN LIIKENN~IMISSAANN~T 

VT:ss~ n : o 38/77 o1lut teksti korjataan seuraavasti: 

4.23 raiteen numero 108 muutetaan kohdan kummassakin kappa1eessa 
numeroksi 107 . 

(N : o Lko 32030/62/77 , 23 . 9.1977) , VT 39/77. 
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AVOIMIA VIRKOJA JA TOIMIA 

Ensi luokan kirjurin virka (Vl8), alemman palkka1uokan asemamestarin 

virka (V14), viisi alemman palkkaluokan asemamestarin virkaa (Vl3), 

alemman palkka1uokan toisen 1uokan kirjurin virka (Vl3), kolme 

veturinkuljettajan virkaa ja kondukt~~rin virka 

Rautatieha1lituksen liikenneosaston p~allik5lle osoitetut kirjalliset 

hakemukset on toimitettava rautatiehallituksen kirjaajal1e viimeis

taan lokakuun 26. paivana 1977 ennen ke11o 12 (postitse ennen virka

ajan paattymista). 

Ede11a mainittuihin virkoihin nimitetyt sijoitetaan toistaiseksi 

seuraavasti: 

ensi 1uokan kirjuri (V18): Joensuun (1 Jns kauko-ohjaus) 1iikenne

a1uee11e, e1emman pa1kka1uokan asemamestari (V14): Savonlinnan 

(1 S1 junasuoritus) 1iikennea1uee11e, 

a1emman pa1kka1uokan asemamestarit (V13)~ Joensuun (1 Jns, 1 Nr1) 

ja Lieksan (2 Lis , 1 Nrm) 1iikennea1uee11e, 

a1emman pa1kka1uokan toisen 1uokan kirjuri (V13): Joensuun (1 Jns) 

1iikennealueel1e, 
veturinku1jettajat: Joensuun variko11e (3), 
konduktoori: Joensuun (1 Jns) 1iikennealuee11e . 

Ne1ja y1imaaraista teknikon (V20) tointa , vaununtarkastajan toimi, 

vaihdemiehen toimi, kolme veturin1ammitt~j~ tointa ja yhdeksan 

asemamiehen tointa. . 
Rautatieha11ituksen 1iikenneosaston paa11ik511e osoitetut kirja11i

set hakemukset on toimitettava asianomaisen 1iikennepiirin paa11i

k511e viimeistaan 26 . 10.1977 . 

Ede11a mainittuihin toimiin nimitetyt ja y1imaaraisiin toimiin 

otetut sijoitetaan toistaiseksi seuraavasti: 
y1im . teknikot (V20): Tampereen variko11e (4 veturi- ja vaunukorjaa

mon tyonjoht.) 

vaununtarkastaja: Joensuun (1 Nr1) 1iikennea1uee11e, 

veturin1ammittajat: Joensuun variko1le (3), 
vaihdemies: Joensuun (1 Jns) liikennea1uee11e ja 

asemamiehet: Joensuun (5 Jns, 1 Vnj, 1 Smj) ja Savonlinnan (2 Sl) 

1iikennealuei11e. 
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Pidempiaikainen viransijaisuus Vartiuksessa on halukkaitten henki

lBiden haettavissa. Palkkaus Vl8 + syrj~seutulis~. Asunto varattu 

(4 h + k + s rivitalohuoneisto). Ven~~kielen taito eduksi. 

Hakemukset toimitettava 20.10.1977 menness~ Pieks~m~en liikennepiirin 

p~~llikBlle. L~hempi~ tietoja antavat liikennealueen p~~llikk5 

Nuutinen, puh. Kaj 991/201 sek~ liikennetarkastaja Miettinen, 

Pieks~m~en liikennepiirin toimisto, puh. 981/258. 

Konttoriapulaisen toimi, toistaiseksi Tampereen ratapiiriss~ (Turku). 

Rataosaston johtajalle osoitetut hakemukset on toimitettava Tampereen 

ratapiirin p~~llik5lle viimeist~~n 26.10.1977. 

Korjauksena Virallisissa Tiedotuksissa no 37/1977 

haettavaksi julistettuun rakennusmestarin (V21) virkaan (Tampere) 

ilmoitetaan, ett~ palkkausluokkatarkistusten johdosta mainitun viran 

palkkausluokka on oleva V23. 

RAUTATIEOPISTO 

Toimistotutkinnossa 09.09.1977 on hyvaksytty seuraavat: 

Bruun, Tarja Tellervo Jns rp, Hakamak:i, Aino Marjatta Tpe vr, 

Heimonen, Osmo Antero Pm vr, Heiskanen, Leena Hannele Jrt, Ka

panen, Eeva Katriina Tkt, Keskinen, Tuula Inkeri Hlt, Koljonen, 

Arja Mar jut Ktt, Kiiariainen, Aune Ma.rjatta Slj, Lindfors, Marjo

Riitta Tellervo Pal knp, Loisti, Mervi Irene Hki rp, Mansikka, 

Ulla-Maija Kv lp, Peltonen, Kaija Anneli Vs knp, Pihlaja, Anja 

Marjatta Tkt, Pohjanen, Tuula Idarketta 01 vr, Raumanni, Ma.rju

Leena Sk lp, Raisanen, Anna-Liisa Sk rp, Sallinen, Paula Sirkka 

Anitta Pal knp, Sillanpaa, Sini Iris Margareta Hki rp, Turunen, 

Raija Inkeri Jns rp ja Villberg, Timo Hannu Sakari Psl knp. 
' 

Rautatievirkamiesliiton lahjoittaman kellon sai Tuula Marketta 

Pohjanen 01 vr. 

EROJA 

R a t a o s a s t o: rataesimies Jorma Kalevi Turusenaho ja vt yli~~

rainen toimistoapulainen Alice Margareta Gunnarsson. 
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ITA I SESSA YHOYSL I IK ENTEESSA LAHETETTAVAN TAVARAN RAHOIT TAMINEN 

Kappaletavara 

Lahtevat kappaletavaralahetykset rahditetaan yleisten rahditusmaa

r aysten mukaa n ma hdollisine liitantarahteineen lahtoterminaaliin , 

sielta perusrahdilla Lappeenrantaan ja edelleen kolmannen vy6hykkeen 

l iitantarahdilla Vainikkalan rajalle . Kuormaukset ja kuljetukset 

suoritetaan liikennetoimiston antamien ohjeiden mukaisesti . 

Asiakkaan kuormaamat neuvostoliittolaiset vaunut 

Tilattuun neuvostoliittolaiseen vaunuun kuormattu lahetys rahdite

taan painosta riippumatta vaunun akseliluvun mukaisena vaunukuorma

na (7 artikla 4 §) . 

Jos asiakas on kuormannut tilaamaansa 4-akseliseen vaunuun kuormaus

ohjeiden (ks . yhdysliikennetariffin liite n:o 13) mukaisesti kappa

letavaralahetyksia tai kappaletavara- ja enint35n 20 . 000 kg painavia 

vaunukuormalahetyksia, rahditetaan 

kappaletavaralahetykset lahtoliikennepaikan ja rajan valisen vali

matkan mukaista kappaletavaran perusrahtia soveltaen ilman liitan

tarahteja seka 

- vaunukuormalahetykset 2-akselisen vaunun rahditusmaaraysten mukaan 

vahimpine maksuineen . Painoluokkavahennysta ei tehda . 

Tal l aisee n vaunuun kuormattujen lahetyste n rahtien on kuitenkin ol

tava yhteensa vahintaan 4-akselisen vaunun vahimmen maksun suuruinen. 

Mahdollisesti puuttuva maara on lisattav~ suurimman lahetyksen rah

tiin , johon myos venalaisen vaunun kayttomaksu lisataan . Tullivali

tyspalkkiot perit5an rahtikirjakohtaisesti. (Ks . VT 6/77) . 

Jos 4-akseliseen neuvostoliittolaiseen vaunuun on yhteenkuormausoh

j eita noudattaen kuormattu kaksi tai useamp i a vau nukuormaluokkien 

mukaan rahditettavia lahetyksia ja lahetysten yhteinen tariffipaino 

on vahintaan 30 . 000 kg , rahditetaan kukin lahetys taysien vaunukuor

mien maksutaulukon 27 mukaan . Jos yhteinen tariffipaino on alle 

30 . 000 kg , rahditetaan vahintaan 15 . 000 kg painavat lahetykset ta

r iffitaulukon 27 mukaan ja alle 15 . 000 kg painavat lahetykset va

jaitten vaunukuormien maksutaulukon 27 A mukaan . Painoluokkavahen-
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nykset hinnoitusluvusta tehdaan kunkin yksityisen lahetyksen painon 

eika vaunuun kuormattujen lahetysten yhteispai non perusteella . Yh

teensa on lahetyksista perittava vahintaan 4-akselisen vaunun vahin 

maksu. 

Samaan vaunuun kuormattujen lahetysten rahtikirjoihin on merkittava 

muiden lahetysten rahtikirjojen numerot. 

Rahtikirjoihin on lahetyksen painon lisaksi merkittava kookkaiden 

lahetysten osalta myos tilavuus . 

Yhdysliikennerahtikirjan "LHhetyksen laji" sarakkeeseen merkitaan 

lahetys kappaletavaraksi ellei sen todellinen paino ylita 5 . 000 kg 

eika tilavuus 30 m3 . Merkinta "kappal~tavaraa" ei vaikuta Suomen 

osuuden rahditukseen, joka suoritetaan tariffipainon perusteella 

lahetyksen kookkuus huomioon otettuna . 

Konttitariffin soveltamisesta itcisessa yhdysliikenteesse ovat maa
raykset VT 12/76 . 4. 

Au tot 

Autoja ei voi lahettaa it5isessa yhdysliikenteessa kappaletavarana , 

vaan ne on rahditettava vaunun a kseliluvun edellyttaman vaunukuorma

tariffin mukaan. 

Jos asiakas on kuitenkin kuormannut samaan vaunuun kaksi tai useam

pia autoja kahdella tai useammalla rahtikirjalla , rahditetaan kuk in 

lahetys 2-akselisena vaunukuormana vahimpine maksuineen . 

Jos asiakas on kuormannut auton lisaksi muuta tavaraa samaan vaunuun 

samalla rahtikirjalla,.rahditetaan koko lahetys yhteisen tariffipai

non , kuitenkin vahintaan 5.000 kg:n mukaan vaunun akseliluvun edel

lyttamana vaunukuormana. 

Jos autolle ja muulle tavaralle on laadittu eri rahtikirjat, rahdi

tetaan auto 2-akselisena vaunukuormana ja muu tavara tariffipainosta 

riippuen joko kappaletavarana perusrahdilla lahtopaikasta rajalle 

tai 2-akselisena vaunukuormana vahimpine maksuineen. Koko vaunusta 

on perittava vahintaan 4-akselisen vaunun vahin maksu . 
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~QQ~~!!!~~!!~-j~~bQYtY~:_l~-!~~~itY§l~rj~§t~!~~!!~-Y~r~~t~tt~j~Q 

Y~~D~l~D-r~bg!tt~~iD~D 

Jos venalainen koneellisella jaahdytys- tai lammitysjarjestelmalla 

varustettu koko vaunuryhma on osoitettu samalle maaraasemalle tai 

kuormaus tapahtuu yhdelta lahetysasemalta, lasketaan rahti tavaran 

laadusta riippumatta luokan 3 mukaan lis5amalla muuten kaytettavaan 

hinnoituslukuun luku 14 . Jokaisesta kuormassa olevasta vauriusta pe

ritaan rahti vahintaan 30 . 000 kg:lta . Jos ryhma2n kuuluu tyhjia 

vaunuja, peritaan niist~ vaunukuorman vahin maksu ryhman kuormassa 

kulkemalta matkalta . Kuljetusmaksun lisaksi peritaBn omistajarauta

tien hyvaksi yhdysliikennetariffin 11 artiklassa mainitut jaahdytys

ja lamminvaunumaksut . 

Jos ryhmaan kuuluvia vaunuja on osoitettu eri maaraasemille tai 

kuormaus tapahtuu sri lahetysasemilta, on rahti tiedusteltava mark

kinointitoimistosta . 

Kauttakulkutavaralle (transitotavaralle) myonnettava 10 %:n alennus 

koskee vain sellaisia Suomen ka utta kuljetettavia lahetyksia, joiden 

lahetys- tai maaramaa on Neuvostoliitto . Alennus myonnetaan kulje

tusmaksuista ja niista lisamaksuista , jotka peritean Suomen rauta

teiden suorittamista toimituksista, siis myos kauttakulkutavaran 

10 markan suuruisesta tulliselvitysmaksusta . VT : n 26/75 . 2 kohdassa 

"Transitoalennus " oleva maarays kumotaan talta osin . Mu~ten mainittu 

kohta on edelleen voimassa . 

VT:ssa 26/76 annetut Neuvostoliittoon osoitettujen lahetysten rah

ditusohjeet kumotaan . (Tft n:o To 1711/241/77 , 30 . 9 . 77) VT 40/77 
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TARIFFIEN KOROTUS 1.1 .19?8 

Asstuksella n:o 681, joke on annettu 16.9.1~77, on vahvistehtu rau

tatietariffien korottaminen ja samana paivana annetulla asetuksel

la n:o 682 p3akaupunkisaudun vy6hyketariffi11 korottaminen, molemmat 

·1.1.1978 lukien. Rautatiehallitus on my6s paattanyt samast9 paivas

ta lukien korottaa sen maarattavissa olevia maksuja. 

Henkil6liikenne 

Henkil6li~kenteen t~~iffit nousevat keskimaarin 7,5 %. Korotetun 

tariffin mukaisia maksuja sovelletaan jo taman vuoden puolella myy

taviin sellaisiin matkalippuihin ja pikajunissa kuljetettavien au

tojen kuljetusmaksuihin, joiden kelp~isuus alkaa 1.1.1978 tai sen 

jalkeen. 

Kuukausilipun tariffi muuttuu slt~n. etta 11 ja 12 kuukaudeksi myy

tavasta kuukausilipusta peritaan 10 kuukauden hinta. 

Myyntimiesten kuukausilippujen ja ty6laiskuukausilippujen myynti 

lopetetaan 1.1.1978 lukien. 

Kuukausilipun ja kaikilla radoilla kelpaav~n kuukausilipun hinta 

lasketaan kuluvan vuoden voimassaolokuukausilta nyt voimassa olevan 

tariffin mukaan ja 1.1.1978 tai sen jalkeen alkavilta taysilta kuu

kausilta korotetun tariffin mukaan. Jos lippu lunastetaan 11 tai 

12 kuukaudeksi, peritaan korpt~ttu hinta niin monelta kuukaudelta 

etta maksu tulee perittavaksi yhteensa 10 kuukaudelta. 

Yleis}ippujen ja paakaupunkilippujen hi~nat lasketean siten, etta 

kuluvan vuoden ~oimassaolokuukausilta peritaan kultakin kuukaudel

ta yksi kymmenesosa nyt voimassa olevasta koko vuoden hin~asta ja 

1.1.1978 tai sen jalkeen alkavista taysista kuukausista uuden ta

riffin mukaisen hinnan yksi kymmenesosa niin monelta kuukaudelta, 

etta maksu tulee yhteensa peritt5vaksi 10 kuukaudelta. Nain saa

daan lipun kokonaishinta. 

EP -junan lisamaksu muutetaan pakolliseksi istumapaikkamaksuksi. 

EP -junien paikkalippujen, istuma- ja makuupai~kalippujen hinnat 

eivat neuse. 
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Meno~. meno-paluu- ja kuukausilippujen uudet hinnat jaetaan monis

teina keskusasemille ja uudet maksut henkiloautojen kuljettamisesta 

pikajunissa autovaunujen ~ahtoasemill~. 

Tavaraliikenne 

Tavaraliikenteen rahdit nousevat keskimaarin 7,3 %:lla 1.1:1978 lu

kien lukuunottamatta puutavaran rahteja, jotka nousevat Vqsta 1.3. 

1978. Kiito- ja rahtikappaletavaran perusrahdit nousevat 5 %:lla. 

Kiitotavaran perusr~hdin uusi vahin maksu on 20 mk ja rahtikappale

tavaran 12 mk. 

Pienlahetysten maksut eivat muutu. 

Vaunukuormatavara~ rahti nousee kaikissa luokissa 3 hinnoitusluvul

la eli 8 %:lla ja vahimmat maksut myos 8 - 9 %:lla. 

Lavavuokrat, nosturimaksut seka e~inaiset ~uut rautat1ehallitu~sen 

muut maksut kohoavat noin 20 %:lla. V~oden lavavuokra on 21 mk avo

lavalta ja 72 mk ha k kilavalta. 

Yksityiskohtainen selostus tariffinmuu t oksista julkaistaan myohem

min. 

(Tft n:o To 1700/240/77, 28.9.1977) VT 40/77 

ULKOMAAN VALUUTAN MUUNTOKURSSIT TAVARALIIKENNETTA VARTEN 

Tariffitoimiston sahkee11a n:o RH 169 , 30 . 9,1977 , on kansain

va1isessa tavara1iikenteessa kaytettavia ulkomaan valuutan kurs

seja muutettu 1 . 10 . 1977 lukien seuraavasti: 

100 Neuvosto1iiton rup1aa = 575,00 FM 

1 USA:n do1lari 4,25 FM 

1 UIC-frangi = 1 , 72 FM 

(Tft n:o Tou 28/230/77, 30.9.l977) VT 40/77 
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FINNLINES/VR - YHDISTELMALIPPU 

Oy Finnlines Ltd ja Valtionrautatiet ovat tehneet oheisen mallin 
mukaisia yhdistelm~lippuja (Lomake VR 227~) koskevan sopimuks en. 

40 

Sopimus on voimassa 01.10.-77 - 30.~.-78 v~lisen ajan ja lippuihin 
sis~ltyy edestakainen junamatka 2. lk:ssa ja edestakainen laivamatka 

Finnjetill~ Helsinki - TravemUnde - Helsinki. 

Lippuja saadaan myyd~ VR:n keskusasemilla ja kaikissa VR-lipunmyynti
oikeudet omaavissa matkatoimistoissa. 
Muut liikennepaikat kuin keskusasemat voivat tilata ja myyd~ lippuja 
l~himm~n keskusaseman kirjoittamina ja v~litt~in~. 

Lipuista on suoritettu perusjakelu myyntipisteille, lis~~ myynti
pisteet voivat tilata normaalisti VR tilitoimistosta. Lippuihin 
kuuluvat p~~llykset toimitetaan erillisin~. 

Ilmoitettuihin hintoihin eiv~t sis~lly istuma-, Ep-, makuu- tai 
autopaikkamaksut, vaan ne on suoritettava erikseen. 
Mik~li junamatka suoritetaan 1. lk:ssa kannetaan ko. matkalta 
normaali lis~maksu. 

Lippuihin sis~ltyv~ junamatka voidaan kirjoittaa milt~ tahansa 
liikennepaikalta alkavaksi ja se voidaan suorittaa vapaavalintaisella 

junayhteyde]l~ nopeinta tiet~ k~ytt~en. Liput ovat voimassa kaksi 
kuukautta myyntip~ivasta lukien. 

Lipun kirjoitus: 

Lipussa on nelja osaa 1. tilitysosa, 2. varsinainen matkalippu, 

3. asiakkaalle tuleva kuitti ja 4. myyj~lle jaava kopio. 

Lippu kil'joitetaan kalkkeripaperia kayttaen tilitysosaan, jolloin 
tekstit jaljentyv~t muihin osiin. 

Teht~vat merkinn~t: 

VR-kuponkiin: laht5asema ja tiemerkinnat 
laivakuponkiin: matkustusluokka (Kat.) 
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(mo1empiio) 
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1~httlp~iv~ ja - aika 

henki15n nimi ja sukupuo1i (Mr tai Ms) 
varausnumero (paikan varaaminenl 
koodinumero (katso koodimerkinn~tl 
hinta ja 1eimat 

Lis~ksi 6-17 vuotiaa11e myyt~ess~ merkit~~n hintasarakkeen edess& 
o1evaan tyhi&&n ti1aan "a11e 18 v", e1&ke1~ise11e vastaavasti 
"e11ke1&inen" ja opiske1ija11e sana "opiske1ija". 

Lippuosa ja kuittiosa nidotaan VR/Finn1ines-kansiin siten, 
etta 1ippuosa on p~~11imm&isen&. 

Matkustus1uokka: Lipun y1&reunassa o1evaan Kat-ruutuun merkit&ln 
asiakaskie1e111 se hyttikategoria, jossa h&n mat
kustaa. Esim.: A-1uokan hytissl, jossa kaksi hen
ki15~ = merkintl A2 

Paikan varaus: 

Kooditus : 

Matkatoimistot ottavat yhteyden Finn1inesin 

varauskeskukseen puh. 90-659011, toimistoaikana 
ma-pe. VR-toimistot ottavat yhteyden He1singin 
1ipputoimistoon puh. 911-3607, ma-pe k1o 8.30-
16.30. Vastauksena saatu yhden kirjaimen + ko1men 
numeron merkkiyhdiste1ml esim. K105 merkit~ln 
varausnumeroksi. 
Jos pa1uusuunnan varaus suoritetaan etuk&teen, 
tehdlln merkinn~t vastaavasti. 

Koodimerkint~ klsittl& kuusi numeroa, joista kaksi 

(03) ovat va1miiksi painettuina . 
Ko1mas numero m&lr~ytyy sen mukaan, onko kysymyk

sess~ vl1it5n pa1uu (sama11a vuoro11a) vai ei . 
merkint~ : vl1it5n pa1uu = 1 

muu11oin = 0 
Ne1j~s numero on aina 0 
Viides numero i1maisee asiakasryhm&n, joka 
merkitl&n: aikuinen = 1 

1apsi (6-17) = 2 
e11ke1~inen = 3 

opiske1ija = 4 



Myynti : 

Hinnoittelu: 
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Kuudes numero 
Merkint~: 

ilmaisee k~ytett~v~n byttityypin . 
Hyttikategoria Al 0 Bl 4 

A2 = 1 B2 5 

A3 2 C4 6 

A4 3 

Esimerkki: Elake1ainen tekee matkan A luokan 

hytissa , jossa on ne1ja henkilo~ ja 

pa1uu tapahtuu va1ittomasti sama11a 

1aivavuorolla . 

Koodi = 031033 

40 

Kooditusta ja hinnoitte1ua varten jaetaan myynti 

pistei11e se1vat ohjeluette1ot . 

Lapsel l e (6-17 v . ) myytaessa on ostajan esitet 
tava henki1ol1isyystodistus , passi tms ., josta 

i1menee ko . henkilon ika . 

Alle kuusi vuotiaa1 l e ei 1ippua myyda, kuin si i na 

tapauksessa , etta hane1le halutaan oma vuode 

(hytti) - paikka. Tal1oin kannetaan 1astenlipun 
hinta . 

4- 5 vuotiaal1e lapse11e on myytava junamatkal1e 

normaa1i lastenlippu . 

Yksinomaan lapselle ei yhdistelmalippua myyda , 

vaan hanen tulee matkustaa taysi-ikaisen seurassa . 

Elakelaise1le royytaessa on ostajan esitettava 

"elakepaatos" , josta ilmenee, etta ao . henkilo 

nauttii elaketta. 

VR : n 65- tai I - korttia ei vaadita, sen sijaan 

sellaisen esittaminen riittaa em . todisteeksi. 

Opiskelijalle myytaessa on ostajan esitettava 

voimassa oleva lukukausileimalla varustettu 

oppilaskortti , opintokirja, tms . todistus . 

Lipun hinta maaraytyy: 

a) Hintakaudesta (milloin matka tehdaan) 

b) Asiakasryhm~sta (aikuinen, lapsi , elakel . 
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opiskelija) 

c). Hyttikategoriasta (millaisen hyttityypin 
asiakas haluaa) 

Muist . Mikali meno- ja paluumatkat tapahtuvat 
eri hintakausina on koko matkan hinta 

= molempien hintakausien hintojen summa 

jaettuna kahde11a. 

Matkan hinta on aina sama a1koi se 

sitten milta rautatie1iikennepaika1ta 

tahansa. 

Lapsia1ennus on 50 %, opiske1ija-a1ennus 

25 % ja e1akelaisalennus 25 %. 

Lipusta kannettu hinta ja koodimerkinnat 

tu1ee aina vastata toisiaan. 

Matkojen hinnat saadaan suoraan oheisesta 

tau1ukosta. 

Peruutetut ja kayttamattomlit liput: 

Mikali peruutus tapahtuu y1i kaksi viikkoa 

ennen matkan a1kasmista maksetaan hinta kokonaan 

takaisin . Jos paikka peruutetaan 14 - 1 vrk 

ennen 1ahtopaivaa , ve1oitetaan peruutusku1uina 

50 mk/matkustaja . Jos peruutus tapahtuu 1aht6-

paivana ve1oitetaan 100 mk/matkustaja 

Kayttamaton matka1ippu 1unastetaan takaisin 

vain siina tapauksessa, etta varattu hyttipaikka 
on ajoissa peruutettu ja etta 1ippuun on tehty 
merkinta siita, etta sita ei ole kaytetty. 

Takaisinmaksuanomus on jatettava lipun myyneelle 
toimisto11e, joka ao . merkinnoin varustettuna ja 
1ippuun 1iitettyna osoitetaan VR ti1itoimistoon. 



Tilitykset: 

Lipuntarkastus: 

Lisatiedot: 
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Osittain kayttamatta jaaneiden lippujen osa1ta 

menette1y on vastaava. Pa1autusta suoritetaan 

vain , jos matkan on keskeytynyt VR:sta tai 
Finn1inesista johtuvasta _syysta . Takaisinmaksut 

suorittaa VR ti1itoimisto . 

Peruutusmaksut kannetaan 1omakkee1la VR 2410 , 

mika ti1itetaan ao. 1ippuun liitettyna VR 

tilitoimistoon. 

Peruutuksen yhteydessa on myyntipisteen muistettav; 

i lmoittaa varauskeskukseen paikan peruuntumisesta. 

Liput tilitetaan normaalisti muun 1ipputi l i 

tyksen yhteydessa omana 1ippulajinaan . 

Matkatoimistot tilittavat 1iput ja mahdo1lisesti 

kantamansa peruutusmaksut 10 %:n· myynt i komis 

sio1la vahennet tyna. 

Lippujen ti1itysosat 1iitetaan mukaan . 

Matka1ippu ke1paa junassa ainoastaan Finn1ines/ 

VR- 1ippupaa11ykseen nidottuna . 
Lippu (VR- osa) on meno- pa1uu1ippu , jota ei 

tarkastuksen yhteydessa irroiteta . 

Lipuntarkastaja tekee normaa1it tarkastusmer

kinnat ao. tiemerkintaruutuun . 

Lippuun sisa1tyvat kaksi 1aivakuponkia (meno 

ja pa1uu) irroitetaan varustamon toimesta sata

massa ja vaihdetaan matkustajal1e ns . maihin

nousu(hytti)kuponkiin . 

Myyntipisteil1e postitetaan Finnjet-1aivaa ja 

ko . matkoja koskevia 1isatietoja . 

Tiedustelut voi osoittaa 1ahimma11e henki16 -

1iikenneasiamiehelle tai soittama11a markki~ 

nointitoimistoon pub . 90- 7072596 tai 7072519 
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FINNLINES/VR-YHDISTELMALIPPUJEN HINNAT 

1.10.-15.12.1977 16.12.-31.12.1977 1.1-27.4.1978 
Henkiliiii hytissii Henkiloii hytissii Henkiliiii hytissii 
4 3 2 1 4 3 2 1 4 3 2 1 

660 750 804 1208 910 1034 1120 1960 726 826 886 1330 
- - 638 796 - - 858 1286 - - 702 876 

390 - - - 544 - - - 430 - - -

330 376 402 - 456 518 560 - 364 414 444 -
- - 320 - - - 430 - - - 352 -

196 - - - 272 - - - 216 - - -

496 564 602 906 684 776 840 1470 546 622 664 998 
- - 480 596 - - 644 966 - - 528 656 

294 - - - 408 - - - 324 - - -

496 564 602 906 910 1034 1120 1960 546 622 664 998 
- - 480 596 - - 858 1286 - - 528 656 

294 - - - 544 - - - 324 - - -

~ 
0 
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LUETTELO VR: N LIIKENNEOSASTON PUKKINOSTUREISTA 

Liikennepaikka Va1mistajan Nosturi- K~sitte1y- ~ostokyky 
merkki tyyppi 1aitteet t (tn) 

?0' kon- puuta 
eille vara-

pa1kk" 

lAura B-2704 Kiinte~ nos- - - 4 
turil 

Heino1a K-2430 II pukki nos- - - 20 
turi 

Hyrynsa1mi K-2177 II _n_ - On 20 
I1omantsi SS-6708 II -"- - - 20 
Joensuu K-3816 II -"- On - 30 
J uankoski K-3355 II -"- - - 30 
Ke1j on1ahti (Jy) ss-6802 " si1tanos- On On 40 

turi I 
Kemi K- 3357 II pukkinos- On - 30 

turi 
Keuruu SS-6627 II -"- On - 20 
Kitee SS-6709 II -"- - - 20 
Kiuruvesi K-3351 II -"- - - 30 
Kokko1a K-4157 II _ u_ On - 30 
Kuopio K- 3529 II -'1- On - 30 
Kupittaa K-1684 II -"- On - 15 
Kursu K-2432 II -"- - - 20 
Kuusan1ampi(Kv) K-2686 II si1tanos- - On 30 

turi I 
Lahti K- 3526 II pukkinos- On - 30 

turi 

I Lapin1ahti K-3819 II -"- - - 30 
Lappeenranta K-3526 " -"- On - 30 
Lieksa K-2537 " si1tanos - On On 30 

turi I 
Luikon1ahti K-3358 " pukkinos- - - 30 

turi 

I Mikke1i K- 3817 " - "- - - 30 
Myllyml:!.ki K-2431 " -"- - On 25 
Naanta1i SS-6701 " si1tanos- - - 30 

turi I 
Ou1u K-3356 " pukkinos- On - 30 

turi 
Pasila K-3528 II -"- On - 30 
Pe1tosa1mi K-2428 " - "- - - 20 
Pernio K- 2179 " -"- - 20 
Pet~isenniska(Kaj)K- 3149 " WU~Kfi~~pa= On 30 

turi I 
Pieks~ml:!.ki K-2178 " pukkinos- - On 20 

turi 
Pihtipudas K-2176 " -" - - On 25 
Poroky1~ K-3352 " -"- - - 30 
Pyh~sa1mi K- 3818 " 

_,, _ - - 30 
Rovaniemi K- 2130 " -"- On - 25 
Saarij 1irvi K-2433 II -"- - On 25 
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Liikennepaikka Valmistajan Nosturi- K~sittely- ~ostokyky 
merkki tyyppi laitteet t (tn) 

20' kon-
, 

puu-
eille tavara-

palkki 

Salo K-1600 Kiinte~ puk-
kinosturi On - 13 

Seinlijoki K-3527 " -"- On - 30 
Soinlahti K-2522 " -"- - On 25 
Sotkamo K-4606 Liikkuva-"- On - 50 
Sukeva K-2174 Kiinteli-"- - On 25 
Suolahti K-4366 " sil.- - On 50 

tanosturi 
Suonenjoki K-2429 " pukkinos- - On 25 

turi 
Tampere K-3354 " -"- On - 30 
Tohmaj~rvi K-2624 " _n_ On 25 
Tornio (vanha) K-2046/2 " -"- On nostopalkki 25 
Tornio (uusi) K-4976 Liikkuva puk- On nostoelin 50/60 

kinosturi 
Tuupovaara K-2173 Kiinteli -"- - - 20 
Uimaharju ss-6623 " _II_ - - 20 
Vaasa K-3820 " -"- On - 30 
Vainikkala K-4562 Konttinosturi 20 ' 40' - 30.5/38.c 
Valtimo K-3353 
Vartius K- 2175 
Viekki K-3169 
Ylih~rm~ K-2491 

J!.mm~nsaari K-2427 

Yhteensli 55 nosturia 
Valmistajan merkki: K = Kone Oy 

Kiinteli-"- -
" -"- On 
" -"- -
" -"- -

nostimella 
" pukkinosturi-

I 

SS = Salon Slihko ja Konetehdas Oy 

30 
25 

- 20 
- 3 

On 25 

Tam~ luettelo kumoaa VT:ssli 18/75, 37/75 ja 20/76 olleet tiedot. 

(N:o Lko 22298/354/77, 29.9-77), VT 40/77. 

TAVARAVAUNUJEN PUHDISTAMIS- JA KUNNOSTAMISVIIKOT 

Kuluvan vuoden kolmas tavaravaunujen puhdistamis- ja kunnostamisjakso 

jlirjestet~~n Lko:n kirjelm~ n:o 31227/412/77, 22.2.1977 mukaisesti 
9.-22.10.1977 vlilisena aikana. Viikkojen aikana tapahtuneesta toimin
nasta laaditut yhteenvedot tulee piirien llibettlia yleiseen toimistoon. 
(N:o Lko 31227/412/77, 29.9.1977), VT 40/77. 
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AVOIMIA VIRKOJA JA TOIMIA 

Apu1aisjohtajan virka (S 15) toi stai seks i rautat ieha11ituksen ha11 into 
osasto11a . Va1tioneuvosto11e osoi tetu t kir j a11 i set hakemu kset on toimitet
tava rautatiehal1itu ks en kirjaaja11e 28.10.1977 mennessa. 

Ede11a main i ttuun vir kaan nimi tetty tu1ee to imimaan t ois ta i seksi sosi aa1i

ja terveystoimiston paa11 ikkona . 

Liikennetarkastajan virka (V25) ja asemap~~llikBn virka (V23). 

Rautatiehallituksen p~~johtajalle osoitetut kirjalliset hakemukset 

on toimitettava rautatiehallituksen kirjaajalle viimeist~~n marras

kuun 2 . paiv~n~ 1977 ennen kello 12 (postitse ennen virka-ajan 

p~~ttymist~) . 

Edell~ mainittuihin virkoihin nimitetyt sijoitetaan toistaiseksi 

seuraavasti: 
liikennetarkastaja (V25): Helsingin liikennepiiriin (liikenneryhman 

p~allikko) ja 
asemap~~llikko (V23) : Ylivieskan liikennealueelle (Yv) . 

Ensi luokan kirjurin virka (Vl9), ylemman palkkaluokan toisen luokan 

kirjurin virka (Vl7) , kolme ylemman palkkaluokan toisen luokan kirju

rin virkaa (Vl6) , veturinkuljettajan virka , kaksi kuormausmestarin 

virkaa ja kolme konduktoorin virkaa . 

Rautatiehallituksen liikenneosaston p~~lliko1le osoitetut kirja1liset 

hakemukset on toimitettava rautatiehallituksen kirjaajalle viimeistaan 

marraskuun 2 . paivana 1977 ennen kello 12 (postitse ennen virka- ajan 
p a~ttymist~) . 

Edell~ mainittuihin virkoihin nimitetyt sijoitetaan toistaiseksi 

seuraavasti: 

1 . 1uokan kirjuri (Vl9) : Oulun liikennepiiriin (1 liikenneasiamies) 

yp. 2. l uokan kirjuri (Vl7): Oulun (1 01 tav . toim.) liikennealueelle , 

yp . 2 . luokan ki r jurit (Vl6) : Oulun liikennepiiriin (1 nimikirja
asiat), 
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Oulun (1 01 tav.toirn . ) ja Raahen (1 Rhe junasuoritus) 1iikennealueil1e, 
veturinkuljettaja: Kemin variko1le (1), 
kuorrnausmestarit: Kernin (1 Kern) ja Rovaniernen (1 Roi) 1iikennealu

eil1e, 
konduktoorit: Oulun (1 01), Raahen (1 Rhe) ja Rovaniernen (1 Roi) 

1iikennea1ueil1e. 

Y1irn~~r~inen teknikon toimi (V20), seitsem&n junarniehen tointa, vaihde

miehen toirni, kymmenen veturin1~itt~jan tointa, apulaiskanslistin 

toirni, yksitoista asernarniehen tointa ja kaksi konttoriapu1aisen 

tointa. Rautatieha1lituksen 1iikenneosaston p~~l1ikolle osoitetut 

kirjal1iset hakemukset on toirnitettava Ou1un 1iikennepiirin pa~lli

ko11e viimeist~~n 2.11.1977. 

Edell~ rnainittuihin toimiin nirnitetyt ja ylirn~~r~iseen toimeen otettu 

sijoitetaan toistaiseksi seuraavasti: 

y1im. teknikko (V20): Oulun varikol1e (1 veturihuolto), 
junarniehet: Oulun (3 01). Tornion (1 Tor) ja Rovaniernen (3 Roi) 
liikennea1ueil1e, 

vaihdernies: Ou1un (1) liikennea1uee1le, 

veturinl~mmitt~j~t: Ou1un varikolle (10), 

apu1aiskans1isti: Rovaniernen (1 Roi) 1iikennea1uee1le, 

asernamiehet: Oulun (4 01, 1 Ova, 1 Rki, 1 Hvn, 1 Lka). Kemin (1 Kern), 
Tornion (1 Kli) ja Kernijarven (1 Kj~) 1iikennea1ueille ja 

konttoriapu1aiset: Oulun (2 01 ) 1iikennealuee1le. 

RAUTATIEOPISTO 

Hallintotutkinnossa 16.09.1977 on hyvaksytty seuraavat: 
Aalto, Jorma Kalevi Hki rp, Aaltonen, Lea Irmeli Psl lrnp, Ailo, 
Pirkko ~~eli Hlj, Aisala, Elli Ester Roi, Helle, Markku Juhani 
Tku knp, Itavaara, Eila Elisabeth thj, Jokinen, Reina Armas Po
pu Hki, Jaske, Oili Anneli Rkt, Kokko, Irma Kaarina Kpt, Korte
lainen, Irja Ilona Lis, Kotro, Pirkko Marjatta Hy knp, Levonen, 
Leena-Kaisa Het, Pakarinen, Pirjo Birgetta Pm rp, Perasalo, Erk
ki Antero Sk rp, Petaja, Ritva Maija-Liisa Hki, Punkari, Liisa 
Sk vr, Rita, Arvo Kalevi Slj, Rytkonen, Lea Anneli Kuo, Salmi
nen , Anna Kaarina Tpe rp ja '.Virtanen, Anneli Tuulikki Mt. 
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L i i k e n n e o s a s t o asemapaallikktl Pauli Arttur Kuitunen, 
apulaisasemapaallik~t Aarne Arvi Nestor Andsten, Matti Ilmari Luoma, 
1. lk kirjuri Leo Otto Olavi Suuronen, 1. lk asemamestari Yrjo Olavi 
Stenholm, veturinkuljettajat Veijo Johannes Raitamaa , Lauri Time 
Ruotsalainen, Toivo Johannes Houni, Unto Albin Pesonen , Petter Olavi 

Partanen, Vilho Artturi Haimi, Lauri Aatami Rissanen? Lasse Johan 
Vuorela, Sulo August Hanninen, Armas Valdemar Nakko, konduktotlrit 
Eino Aleksander Helin, Heino Olavi Ikonen, Viljo Ilmari Rosti, Uuno 

Pentti Sahala, Kaarlo Olavi Toppinen, Viljo Vilhelm Laamanen, kuor
mausmestari Eino Olavi Kuisma, vaihdemiehet Toivo Johannes Hokkanen, 
Tauno Kakkonen, vaununtarkastaja Erkki Pietari Miettinen, veturinlam

mittajat Toivo Joel Heikkila , Reine Olavi Hakkinen , junamiehet Eino 
~rik Lemberg, Kari Aleksander Immonen, Heikki Herman Suokanto, Aito 
Armas Valdemar Tuomi, huoltomies Toivo Sakari Rauhanen, asemamiehet 
Raimo Olavi Kokkonen, Eero Aleksander Kivinummi, Erkki Tapio Ruoko
lainen, Paavo Henrik Niinikoski , Uuno Johannes Viljanen, Monica Iris 
Kivimaki, Olavi Ensio Ellonen, Tyyne Elisabet Peltonen, ylim. 1. lk 
kirjuri Jouko Johannes Jalkanen, ylim. veturinlammittaja Reine Johan
nes Sinkkonen, ylim. vaununvoitelija Matti Johannes Heiskanen, ylim. 
tallimies Markku Tapani Turtiainen, ylim . asemamies Risto Kustaa 
Holkkola, ylim. vaununsiivoojat Ritva Annikki Peiponen ja Bertta 
Maria Rissa. 
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VIRKAEHTOSOPIMUS VALTIDN VIRKAMIESTEN ULKOMAILLA TEHTYJEN VIRKA
MATKOJEN KUSTANNUSTEN KORVAAMISESTA 

Va1tiovarainministeri6 on i1moittanut kirje1ma11aan P 5363, 26.9. 
1977, va1tioneuvoston kans1ia11e ja kaiki11e ministeri6il1e seka 

niiden a1aisille virastoille ja laitoksille, etta va1tion virka

miesten u1komai11a tehtyjen virkamatkojen kustannusten korvaamises

ta tehdyn virkaehtosopimuksen 2 5:n 1 momentin 1 kohdan teksti Va1 -

tion virkaehdot 1977 kirjassa (sivu 181) ja Va1tion virkamiesten 

matkustussaanto 1977 kirjassa (sivu 20) poikkeaa siita, mita virka

ehtosopimuksessa 14 paivana maa1iskuuta 1977 sovittiin . 

A11ekirjoitetun virkaehtosopimuksen mukainen teksti on seuraava: 

2 L 
Matkustamiskustannusten korvaukseen ja paivarahaan nahden 1 5 : ssa 

mainitut virkamiehet jaetaan matka1uokkiin seuraavasti : 

1) I matka1uokkaan ne virkamiehet, joiden virat tai toimet kuu1u

vat B-pa1kkausluokkiin , C47 tai sita ylempiin C-pa1kkausluokkiin, 
511 tai sita y1empiin sopimuspalkkaluokkiin tahi V26 palkkausluok

kaan ; ja 

2) II matka1uokkaan muut kuin ede11a mainitut virkamiehet . 

Virkamatkan kustannusten korvausta 1askettaessa on maaraavana se 

virka tai toimi, jonka ha1tija virkamies on tai jota han hoitaa 
virkaatoimittavana tai viransijaisena si11oin kun virkamatka teh

daan . 

Hote11ikorvaus suoritetaan samansuuruisena kummassakin matka1uokas-

sa . 

Korjaus merkitsee siis sita, etta pa1kkaus1uokkiin V 25 ja C45 se~ 

sopimuspa1kka1uokkaan 510 kuu1uvat virkamiehet eivat u1komaan mat

kojen osa1ta ole I matka1uokassa. (H1oj n:o 1158/053/77, 4 . 10 . 1977) 
VT 41!77 

VIRKAVAPAUSILMOITUS 

Painatusjaostosta on saatavissa uusia A 4 kokoisia virkavapausi1-

moituksia VR 1138, joissa on sama11a lomakkee1la virkavapauden 

pyynto, 1ausun~o ja my6ntamispaat6s. Asianomaisia kehoitetaan otta
maan nama 1omakkeet y1eiseen kaytt66n . (H1oj n:o Hlo 611/572/77, 
4 . 10.1977) VT 41/77 
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HENKILOKUNTALIPPUJEN KELPOISUUS EP-JUNASSA 

Huomautetaan, etta vapaa1ippuasetuksen 16 S:n 1 1isamaarayksen 3 

kappa1een mukaan henki1okunta1iput ke1paavat erikoispikajunissa 

arkipaivina maanantaista torstaihin (ja muu11oinkin Kokko1an, Kuo
pion ja Imatran pohjoispuo1e11al ainoastaan ehdo11a, etta matkus

taja on aikaisintaan nsija tuntia ennen EP-junan 1ahtoa matkustajan 

1ahtoasema1ta, esittaen voimassa o1evan henki1okunta1ipun, 1unasta

nut paikka1ipun, johon on merkitty sana "VAPAALIPPU". Jos tama mer

kinta puuttuu henki16kuntalipu11a matkustavan henki1on paikka1ipus

ta, hanet katsotaan 1iputtomaksi matkustajaksi ja hane1ta kan netaan 

matkasta t ariffin mukainen maksu. (N:o H1o 615/14/77, 5.10.1977) 

VT 41/77. 

ANASTETUT LIPUT 

41 

Reko1an 1ippukassan murron yhteydessa 26. - 27.9.1977 va1isena yona 

anastettiin sie1ta seuraavat 1iput : 

Kiinteat meno1iput: 

Jarvenpaa n:o 6401 - 6500 

Kiinteat menopa1uu1iput: 

Hyvinkaa n:o 

J arvenp!l.a n: o 
Vy6hykeliput: 

A2 n:o 

B " 
B2 " 
A2 1/2 II 

B 1/2 II 

B2 1/2 II 

5001 - 5100 

9701 - 9800 

87501 - 88300 

86201 - 87000 

77301 - 78400 
3801 4000 

18901 - 19200 
10301 - 10600 

M~~ntiautomaattiin 

B n:o 6101 - 6700 

B2 II 12201 - 12700 

Vyohykesarja1iput: 

B n:o 15531 - 15580 
AB n:o 110341 - 110380 
Kiinteahintaiset kuukausi1iput: 

AB n:o 65901 - 66000 
AB II 16001 - 16200, kou1u-

1ais1ip . 

I - kortti n:o 66234 - 66240 

65 - kortti 11 234865 - 234870 

Meno1omakkeet n:o 387701 - 387850 
Meno-pa1uu 11 II 389951 - 390100 

Lomakekuukausi1iput: n:o 44561-
44620 

Kou1u1ais -"- II 32601 -
3264 0 

J1 - ,,_ 9141 
2lf10: tav. n:o 490292 490305 
R~490213 - 490230 

Mika1i y11a mainittuja 1ippuja tavataan matkustaji1la, on 1ippu 

otettava pois ja se1vitettava 1ipun esittajan henki1o11isyys 

seka tehtava asiasta i1moitus esimiehe11e. (N:o Lko 31853/037/77, 
6 . 10.1977), VT 41/77. 

9160 
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KOULUTUKSEN OSANOTTAJAILMOITUS 

Henkilokuntakoulutukseen ilmoittautumisen helpottamiseksi on otettu 
kayttoon ilmoittautumislomake (n:o VR 4801), jota kaytetaan ilmoi
tettaessa osanottajia seka sisaiseen, etta ulkoiseen koulutukseen. 
Lomaketta voi tilata painatusjaostosta Hyvinkaalta. (Ktj n:o 211 / 

3503, 4.10.1977) 

AVOIMIA VIRKOJA JA TOIMIA 

Valtionrautateiden sopimuspalkkainen apulaisjohta,jan virka (S15). 
Valtioneuvostolle osoitetut kirjalliset hakemukset on toimitettava 
rautatiehallituksen kirjaajalle viimeistaan 8. paivana marraskuuta 

1977 ennen kello 12.00 (postitse ennen virka-ajan paattymista). 
Edella mainittuun virkaan nimitetty tullaan sijoittamaan toistai
seksi rautatiehallituksen talousosastolle. 

Liikennepiirin paallikon virka (S14). Valtioneuvostolle osoitetut 
kirjalliset hakemukset on toimitettava rautatiehallituksen kirjaa
jalle viimeistaan marraskuun 9. paivana 1977 ennen kello 12 (pos
titse ennen virka-ajan paattymista). 

Edella mainittuun virkaan nimitetty toimii toistaiseksi Oulun lii
kennepiirin paallikkona. 
Kuormausmestarin virka. Rautatiehallituksen liikenneosaston paalli
kolle os nitetut kirjalliset hakemukset on toimitettava rautatiehalli
tuksen kirjaajalle viimeistaan marraskuun 9. paivana 1977 ennen kello 
12.00 (postitse ennen virka-ajan paattymista) . 
Edella mainittuun virkaan nimitetty si j oitetaan toistaiseksi Lahden 
Liikennealuelle (1 Ha). 
Veturinli:i.mmittajan toimi, kaksi junamiehen tointa ja kaksi asemamie

hen tointa. Rautatiehallituksen liikenneosaston paallikolle osoite
tut kirjalliset hakemukset on toimitettava asianomaisen liikennepii

rin paallikolle viimeistaan 9.11.1977. 
Edella mainittuihin toimiin nimitetyt sijoitetaan toistaiseksi seu
raavasti: 

veturinlaammittj a : Tornion ( 1 Tor) liikennealueelle, 
junamiehet: Keravan (1 Prv) ja Lahden (1 Ha) liikennealueille ja 
asemamiehet: Keravan (1 Nla, 1 Prv) liikennealueelle. 
Kolme rataesimiehen tointa (opastintyot), t oistaiseksi Pieksamaen 
ratapiirissa (2 Pieksamaki ja 1 Iisa lmi ) . Rataosaston johtajalle 
osoitetut hakemukset on toimitettava Pi e ksamaen r a tapiirin paalli
kolle viimeistaan 9.1~.1977. 

Helsinkl 19n. Valtion painatuskeskus 
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TAVARANLUOK IT USTAULUKOM MUUTOKSIA 

A a k k o s e 1 1 i s e e n osaan tehd~~n seuraavat korjaukset: 

.7 211 

7202 

Autot, autonalustat pyorineen: 

henkilo- ja farmari- ...... .. .•.• . ............. • ...•...... 3 

Nimikkeeseen 7211 kuuluvien autojen tariffipaino on 
n i iden ka ksinke rtainen oma paine . 

hi naus- .......................... . ..... . . . .••...•. . .. .. .. 3 

7231 huoneka l u- ..... . ... . .. • . . ....... ... .•.....•.........•.. . . 3 

7232 

7222 

kuorma- ja paketti~ . .... • ..........•.... . ......•....•.... 3 

linja- ja sairaankuljetus- .. .. ..... , .. .. ................. 3 

Rahdituksessa katsotaan 2-akselisten autovaunujEn 
(Haa ja· Hac) kantavuudeksi 15 000 kg . 

Ku l j etettaessa kaikkia nimikkeeseen "Autot, autonalustat 
pyorineen" kuuluvia autoja 4-akselisessa autovaunussa 
(D e l katsotaan se rahdituks essa 2- akseliseksi vaunuksi . 

Aut oja voidaan rahdittaa kappaletavarana vain terminaali
asemien v~lisilla matkoilla tai TS : n 50 §:n 1 lm : n 
mukaisina asemavaunulahety ksina . 

Kr ep.pipaperi , nimikenumero 5331 on .a leva 5381 

5331 Pahvi : aa l to- , kreppi-, pcistetaan sana "kreppi" 

53 81 Pa peri: lem . Sulkei&iin lisataan sana "kreppi" 

5331 Pape r i: aalto -, kreppi- , poistetaan sana "kreppi" 

6201 Rauta- ja t er~sromu , lisataan sanat "myiis ruostumator." 

R y h m i t t a i s e e n o s aan tehdaan seu r aava korja us : 

Nimi kke e·s.ta 5331 Pa hv i ja paperi, aal to -, kr e ppi- , poistetaan 
sa na " kr eppi:" . 

(Ht n :o To 1052/241/77 , 11. 10 . 1977) VT- 42/77 

UUSI TILITYSPAIKKA 

Kontiomaen ti1ityspaikkaan kuu1uva ti1ityspiste Vartiu~ maarataan 

toimimaan Kajaanin kirjauskeskukseen kuu1uvana ti1ityspaikkana 
1 . 11.1977 lukien . 

Tast a johtuen 1isltAJn ti1ity~s~Hnn~n ti1ityspaikka1uette1oon 

Kajaanin kirjauskeskuksen kohda11e: 941 Vartius . 

(N : o t1t 663/230/7 7, 11 . 10.77) VT 4?/ 77 
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POHJDISMAINEN TAVARATARIFFI (NGTV 9760 ja NGTS 9761) 

Pohjoismaiseen vaunukuormatariffiin (NGTV S760) ilmestyy lisalehti 

n:o 14 , joka on voimassa 1 . 11 . 1977 lukien . Lisalehti sisaltaa mm . 

Ruotsin rahtien korotuksen (20 t painoluokka 7 %. 15 ja 10 t paino 

luokat 9 %) ja Tanskan rahtien korotuksen (12 %) . Tanskan kautta 

kulkurahdit eivat kuitenkaan nouse . 

Pohjoismaiseen kappaletavaratariffiin (NGTS 9761) ilmestyy lisa

lehti n : o 8 , joka on myos voimassa 1 . 11 . 1977 lukien . Lisalehti si 

sal taa mm . Ruotsin ja Tanskan kappaletavarar'ahtien korotukset . 

Painatusjaosto jakaa lisalehdet. 

(Tft n:o Tou 32/251/77 , 13 . 10 . 77) VT 42/77 

NORDEG - TARIFFI 

NOROEG-vaunukuorma tariffiin (NOROEG/Wgl 9927/28) ilmestyy lisalehti 

n : o 9 , joka on voimassa 1 . 11 . 1977 lukien . Lisalehti sisaltaa mm . 

Tanskan rahtien (12 %) ja Ruotsin rahtien [7-9 %) korotuksen . 

NOROEG-kappaletavaratariffiin (NOROEG/Stg 9929) ilmestyy lisaleht i 

n : o 8, joka on voimassa 1 . 11 . 1977 ja sisaltaa mm . Tanskan ja Ruot 

sin kappaletavararahtien korotukset . 

Tariffitoimisto jakaa lisalehdet niiden saavuttua Saksasta . 

(Tft n : o Tou 7/252/77 , 13 . 10 . 77) VT 42/77 

ITAI~EN YHOYSLIIKENNE 

Suomen ja SNTL : n rautatierajasopimukseen (VR 4782) ilmestyy lisa 

lehti n : o 20, joka on voimassa 1 . 10 . 1977 lukien . Lisalehti sisaltaa 

elainten kuljetukseen kaytettyjen vaunujen puhdistusta ja desinfioi 

mista koskevien maaraysten taydennyksia (rautatierajasopimuksen 

58 0 . 

Painatusjaosto suorittaa lisalehqen jakelun . 

(Tft n : o lou 119/253/77 , ~3 . 10 . 1977) VT 42/77 
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ULKO~~N VALUUTAN MUUNTOKURSSIT 

Ulkomaan valuutan muuntokurss i t henkilo- ja kiitotavaraliikentees

sa 1 .11.1977 alkaen ovat seuraavat: 

Luku 
mcicira 

100 

100 

100 

100 

100 

100 

100 

100 

100 

100 

100 

100 

100 

100 

100 

100 

100 

100 

100 

100 

100 

100 

100 

100 

100 

l 

Rahayksikko Lyhennys 

A1ankomaiden floriinia (gulden) •• Fl 

Belgian frangia ..•..•.••...••.•. FrB 

Bulgarian 1evaa •....•..•••...••. Leva 

Englannin puntaa ....•...•.....•• £ 

Cspanjan pesetaa .•.•.. •••••••••• Pta 

Italian liiraa •••••••••••••••••• Lit 

Itaval1an shillinkia ••..•...•.•• Oes 

Jugoslavia , kciyttati UIC-frangia FrUIC 

Kreikan drakmaa .•.••.•..•...••.• Dr 

Luxemburgin frangia ••.......••.. Frlux 

Neuvostoliiton ruplaa, clearing Rbl 

Norjan kruunua ..••..•.....•••..• NKr 

Portugalin escudoa •••••••••••••• Esc 

Puolan z1otya ....•.•.•...•.••••• Z1 

Ranskan frangia ...•..•....•. •••• FF 

Romanian leita .•••••.••••.•....• Lei 

Ruotsin kruunua •..•••••••..•.... SKr 

Saksan Liittotasavalta, markkaa • DM 

Saksan Demokraattinen Tasava1ta 

Sveitsin frangia •••••••••••••••. 

Tanskan kruunua 

M 

FrS 

DKr 

Tsekkos1ovakian kruunua ..•.•.••• Kcs 

Turkin puntaa •••..••.••.••.••••• Ltq 

Unkarin forinttia • . •.••••.••.••. Ft 

UIC-frangia .•••. •••••••••• .••••• FrUIC 

USA: n dollari . • • • • . . • • • • • . • • • • • • $ 

(Tft n:o Tou 71/230/77, 13.10.77) VT 42/77 

mk 

174,45 

12,00 

453,05 

750,00 

5,10 

0 ,50 

26 ,0 5 

173,75 

12,00 

12,00 

578 ,7 5 

78,65 

10,70 

22 ,55 

87 '25 

84,00 

88,25 

184,80 

185,55 

180,10 

69,60 

75,55 

56,35 

21 ,20 

173,75 

4,25 
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ULKO~lAAN VALUUTAN MUUNTO KURSSIT TAVARALIIKENNETTJ. VARTEN 

Tariffitoimiston sahke e11a n:o RH 62, 14 . 10.1977, on kansain

va1is e ss a tavara1iiken t ees sa kaytettavia u1komaan va1uutan muunto

kursseja muutettu 17.10.1 977 1uk i e n seuraavas ti : 

100 Neuvos to1iiton rup1aa 

10 0 Norjan kruu nua 

100 Sveitsin frangia 

573 , 00 FM 
= 77, 20 FM 
= 185,50 FM 

(Tft n :o Tou 28 /23 0 / 77, 1 4 .10.1977) VT 42/77 

PERHELIPUN MYYNTI 

Saman perheen jaseniksi , joille perhelippu voidaa n myyda , katsotaan 

my6s avioliitonoma i s i ssa olosuhteissa (ns . avol ii tossal yhteisessa 

taloudessa avioliittoa solmimatta jatkuvasi:i eliivat henkil6t . 

(Jft n : o To 1728/241/77 , 10 . 10 . 19771 VT 42/77 

SOTI LASTARI FFI 

Sotilastariffissa VR 2693 sivulla 10 mainittu Ilmavoimien Esikunnan 

(IlmavEl/Ilmavoimien Varikon rahtiluoton numero on eleva 98103 . 

(Tft n:o To ·1214/241/77 , 13 . 10 . 19771 VT 42/77 
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LIIKENNEPAIKKOJEN V~LIMATKAT - JULKAISU 

1 . 11.1977 lukien muutetaan Vartiuksen, Arolan ja Ypykkavaaran 
merkinnat sarakkeessa 4 seuraaviksi: 

sarake 4 

Vartius Kon 95. 

Arola Vartius 46. 

Vus 46 . Kon 49. 

Ypykkavaara Vartius 24 . 

Vus 24. Kon 71. 

(N:o Lko 23107/67/77 , 12.10.1977), VT 42/77 . 

RAUTATIELIIKENNE KOSTAMUKSEEN 

Vaunukuormaliikenne 

Kostamukseen suutautuva vaunukuormaliikenne on mahdollista Vartiuksee 

saakka , joka on t~an uuden rataosan Suomen puoleinen raja- asema. 

Kostamuksen rakennustyomaalle osoitetut kuljetukset voidaan taten 

lahettaa Vartiukseen , josta loppumatka hoidetaan autokuljetuksina. 

Jatkokuljetuksesta rajan taakse Kostamukseen ei ole toistaiseksi 

olemassa keskitettya rajanylityssopimusta , vaan kuljetusten hoita

misessa on kaytettavissa Oy Pohjolan Liikenne Ab ja Kostamus - KTK, 

jotka hoitavat jatkokuljetukset rajan taakse kunkin lahetyksen 

osalta asiakkaiden kanssa erikseen tekemansa sopimuksen mukaisesti. 

Kappaletavaraliikenne 

Kappaletavara on kaytannollisinta osoittaa Kajaanin terrninaaliin , 

josta se kuljetetaan eri sopirnuksella em. liikenteenharjoittajien 

toimesta Kostamukseen . Ennen lahettamista on lahettajan varmistau

duttava vastaanottajan kanssa jatkokuljetusmahdollisuudesta, ettei 

tavara ruuhkaudu Kajaanin terminaaliin . 
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Rahdittaminen 

Tu11ise1vitysten he1pottamiseksi Kostamukseen 1~etettavien tavaroiden 

rahdittamisessa on vaunukuorma1ahetysten osa1ta toivottavaa , etta 

kotimaisten rahtikirjojen sijasta kaytetaan Finn-Stroin rahtikir j oja , 

joita on lahikuukausina saatavana Finn - Stroin toimistosta Vartiuk

sesta. Rahdin maksupaikkana on suotavaa kayttaa lahetysasemaa. 

Tavaran kasitte1y 

Vartiuksen asema11a on kaytettavissa VR:n haarukkavaunu 1avakuormissa 

saapuvien vaunukuormien purkamista varten . Vartiuksessa on nostokyvy 1-

taan 25 tonnin pukkinosturi, joka on varustettu 6 metrin kiintealla 

nostopuomi11a , joten pitkien esineiden , kuten terasten ja putkien , 

purkausta voidaan suorittaa ta11a nosturi11a . 

(N : o Lko 23131/640/77 , 13 . 10 . 1977), VT 42/77 . 

AVOIMIA VIRKOJA JA TOIMIA 

Kaksi rataesimiehen tointa, toistaiseksi Kouvo1an ratapiirissa 

(toinen Kouvo1an vastuua1ueel1a (Kouvo1a), ja toinen 

(Kouvola; turvalaitetyot) . Rataosaston johtaja1-

1e osoitetut hakemukset on toimitettava Kouvo1an ratapiirin 

paa11iko11e viimeistaan 16 . 11 . 1977. 
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NIMITYKSIA 

L i i k e n n e o s a s t o: liikennetarkastajan virkaan (V26) 

(rautatiehallituksen liikenneosasto) liikennetarkastaja (V24) 

Bruno Antero Komonen, yliteknikon virkaan (V2l) (Tampere) ylim . 
yliteknikko (V2l) Pekka Olavi Valtanen , ensi luokan kirjurin virkaan 

(Turku) yp . 2 . luokan kirjuri Osmo Olavi Saarinen , ensi luokan kirju

rin virkaan (Tampere) yp . 2 . luokan kirjuri Heikki Aulis Karhu , 

ensi luokan kirjurin virkaan (Turku) yp . 2 . luokan kirjuri Pentti 

Olavi Tuominen , yp . 2 . luokan kirjurin virkaan (Tampere) ylim . 

3 . luokan kirjuri (VlO) Veikko Olavi Hakulinen, yp . 2 . luokan kirjurin 

virkaan (Tampere) ap . 2. luokan kirjuri Eila Helena Blom , yp . 2 . luo 

kan kirjurin virkaan (Tampere) ap . asemamestari (Vl3) Pertti Kalevi 

Valtonen, yp . 2 . luokan kirjurin virkaan (Tampere) ap . 2 . luokan 

kirjuri Eila Annikki Sanerio , yp . 2 . luokan kirjurin virkaan (Tampere) 

ylim . 3 . luokan kirjuri (VlO) Raimo Johannes Niemi , yp. 2 . luokan 

kirjurin virkaan (Tampere) ap . 2 . luokan kirjuri Anneli Anelma Vuok

se l a , yp . 2 . luokan kirjurin virkaan (Tampere) ap . 2. luokan kirjuri 
Pauli Johannes Sipil~inen , yp . 2 . luokan kirjurin virkoihin (Turku) 

ap. 2 . luokan kirj uri Kerttu Elisabeth Niemel~ ja ap. asemamestari 

(Vl3) Maija- Liisa Airaksinen , yp. 2. luokan kirjurin virkaan (Turku) 
ap. asernamestari (Vl3) Seppo Juhani Kohonen , yp . 2 . luokan kirjurin 

virkaan (Turku) ap . 2 . luokan kirjuri Raino Olavi Ilmanen , yp . 2 . 

luokan kir j urin virkaan (Loimaa) ap. asemamestari (Vl4) Teuvo Fabian 

Tuomisto , ap . asemarnestarin virkaan (Vl4) (Tampere) ap . asemamestari 

(Vl3) Aulis Rauno Johannes Kuusisto , ap . asemarnestarin virkaan (Vl4) 

(Turku) ap . asemamestari (Vl3) Kaino Johannes Aarnio , ap. asemamesta

rin virkaan (Vl3) (Vamrnala) ylim . 3 . luokan kirjuri (VlO) Pertti 

Olavi Yli - Houhala , ap . 2 . luokan kirjurin virkaan (Tampere) apulais 

kanslisti Helena Katriina Vuor i o , ap . 2. luokan kirjurin virkaan 

(Rauma) ylim. toimistoapulainen Anna Irmeli Virkku , j~rjestelymesta

rin virkaan (Turku) kuormausmestari Kauko Konrad P~ivio, veturinkul

jettajan virkoihin (Tampere) veturinlammittaj~t Jorma Antero Forsberg , 

Matti Johannes J~rvinen, Kaarle Juhani Niemimaa , Hannu Tapani Lautala , 

Mikko Tapio Houni , Keijo Henrik Antero Ketomaki , Erkki Otto Antero 

Pursiainen , Jorma Tapani Asplund sek~ Tuomas Kalevi L~hde , veturin

kuljettaj an virkoihin (Turku) veturinl~mmitt~j~t Teuvo Henrik Pursi

ainen , Heikki Olavi Ketola , Kyosti Ilmari Pihl , Antti Elias Bruno 
Salminen ja Pentti Viljam Gronlund, konduktoorin virkoihin (Turku) 
junamiehet Pentti Alpo Helle ja Alpo Valdemar Lindholm. 

Helsinki 1977. Valtion painatuskeskus 
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IKALISIA KOSKEVAT ERIVAPAUSANOMUKSET 

Valtiovarainministerio on va l tioneuvoston kanslialle ja kaikille 

ministerioille ja niiden alaisille virastoille ja laitoksille osoi

tetulla kirjeellaan n:o P 5346, 10 . 10.1977 ilmoittanut ikalisia 

koskevien erivapausanomusten suhteen noudatettavaksi seuraavaa : 

Maaliskuun 14 paiva na 1977 tehdyn valtion virkamiesten ikalisaso

pimuksen 7 § :n mukaan valtiovarainministerio voi oikeuttaa virka

miehen lukemaan hyvakseen ikalisaa varten muunkin kuin sopimuksen 

4 § :s sa tarkoitetun palvelusajan . 

Sen lisaksi, mita 15 . 4 . 1977 annettujsn valtion virkamiesten ikali

sasopimukssn sovsltamisohjeiden 7 §:ssa on maaratty , valtiovarain

ministsrio ilmoittaa seuraavaa : 

Erivapaudsn myontaminen tulee kysymyksssn vain painavista syista 

ja rajoitstussa maarassa. Ikalisaa vartsn hyvaksi luettavaksi anot

tavaa palvslusta tulee ella vahintaan nelja vuotta. Palveluksen tu

lse lisaksi ella virkatehtavien tehokasta ja tuloksellista hoitoa 

erityisesti sdistavaa. Talloin ei mm . harjoittsluaikoja , kauan sit

ten paattynytta palvelusta sika lyhyita erillisia aikoja, vaikka 

niista yhteensa t ul isikin nelja vuotta, voida ylee nsa ottaa huo

mioon . 

Valtiovarainministeriolle osoitetut erivapausanomukset on lahetet

tava ministeriolle asianomaissn viraston tai laitoksen kautta ja 

naiden on liitettava a no muksiin lausuntonsa . 

Virastojsn ja laitosten tul ee l ausunnoissaa n mainita, mita palve

lusa ikoja ja milla perusteilla ne puoltavat luettavaksi hyvaksi 

ikalisaa varten, jolloin kussaki n yksittaistapa uksessa tulee eri

tyis esti kiinn ittaa huomibta edella tarkoitettuihin nakokohtiin . 

Edelleen valtiovarainministerio viittaa 26.5.1976 antamaansa yleis

kirjeeseen n:o P 4633 , jonka mukaan valtiovarainministerio ei myon

na tilapaisille toimihenkiloille nyt kyseessaolevaa erivapautta . 

(Hloj n :o Hlo 446/111/77, 20 . 10 . 1977) VT 43 !77 
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TYOSUOJELU 

Vuoden 1978 tyosuojelutoiminta 

Valtionrautateiden vuoden 1978 tyosuojelutoimintaohjelma on val
mistumassa ja julkaistaan vuoden vaihteessa Virallisissa Tiedotuk

sissa. Em Tiedotuksista ei suoriteta perusjakelua, vaan RH:n toi
mistojen, piirien, konepajojen, varastojen ja rautatierakennusten 

paallikoita kehoitetaan tilaamaan ne suoraan 4.11.1977 mennessa 
VR:n painatusjaostosta, joka suorittaa hankinnan naiden tilausten 

perusteella. 

Vuoden 1978 tyosuojelutoimintaohjelma on tarkoitettu jaettavaksi 
paitsi VR:n tyosuojeluhenkilostolle myos muille laitoksen tyosuo
jeluun ja tyoturvallisuuteen vaikuttaville henkiloille . 

(Slj n:o 219/162/77, 20.10 . 1977) VT 43/77 

ITAINEN YHDYSLIIKENNE 

RAHTIKIRJAN TAYTTAMINEN 

Lahetysasemia kehotetaan valvomaan, etta lahettajat tayttavat rah ti

kirjat annettujen ohjeiden mukaisesti. Neuvostoliiton rautateilta o n 

tullut huomautuksia mm . konttikuljetusten rahtikirjojen puutteelli 

sista merkinnoista . Rahtikirjan kenttaan 12 on ehdottomasti merkit 

tava myos kontin bruttokantavuus, kuten Suomen ja Neuvostoliiton yh 

dysliikennetariffin liitteen 7a ("Maaraykset tavaroiden kuljettami 

sesta konteissa") kohdassa 9 on mainittu. Vrt. myos VT 53/76. 

(Tft n:o Tau 225/253/77, 19.10.77) VT 43/77 

KANSAINVALINEN TAVARAYHDYSLIIKENNE, LltNTINEN 

Tarkistuslipukkeet 

Yh~ useampi rautatiehallinto k~sittelee nykyisin kansainv~liset 
rahtikirjat tietokoneella. Rahtimaksut tarkastetaan tietokoneel 
la, tilit laaditaan tietokoneella jne. Tietojen k~sittelya var
ten rekisteroid~~n tarvittavat tiedot rahtikirjoista ja tiedot 
saadaan rahtikirjaan liimattavista tarkastus~ipukkeista . T~st~ 
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syyst~ on jokaista asemaa varten jo1ta 1ahtee kansainva1ista 

1antista vaunukuorma - .tai kappa1etavaraa, o1tava omat numero1i

pukkeet . Rahtikirjaan on aina kiinnitettava 1ahetyksen tode11i 

sen 1~hetys1iikennepaikan i1maiseva 1ipuke . Lipukkeet ti1ataan 

ti1itoimiston kansainva1isesta tarkastusjaostosta (tru h . 5131 

1omakkee11a VR 3902 . Ti1austa tehtaessa 1iikennepaikkaa pyydetaan 

arvioimaan vuoden ku1utus . (T1t n:o 682)252/77 , 19 . 10 . 77) VT 43/77 

POHJOISf·1AISET KIERTOMATKAT 

Pohjoismaisten ki ertomat koj en hinnat ovat 1.11.1977 alkaen seu-

raavat: 

2 . lk 1 lk 

Kiertomatka n:o 1 261,00 373,00 

n:o 2 162 , 00 225,00 

n:o 3 34,00 42,00 

n:o 4 284,00 352,00 

n:o 5 365 , 00 500., DO 

n : o 6 337 , 00 497 , 00 

n:o 7 584,00 790 , 00 

n:o 8 439 , 00 651,00 

n:o 9 611,00 885 , 00 

n:o 1 0 4 91 , DO 710 , 00 

n:o 11 319,00 477, DO 

n : o 12 383 , 00 507 , 00 

n: o 1 3 365 , 00 460 , 00 

Lisamatka n : o T1 24,00 28 , 00 

n:o T2 79,00 85,00 

n:o T3 127 , 00 139 , 00 

n:o T4 199,00 217 , 00 

(Tft n:o Tau 219/251/77 , 18 . 10 . 1977) VT 4 3/77 

KORJAUS KOODILUETTELOON 

Tampereen kiitotavaran koodi 162 poistetaan tarpeettomana ju1kaisuista 

" Kappaletavara1iikennepaikat " (VR 2646) ja "Liikennepaikkojen kood i t " 

(VR 2629) . 

(N:o Lko 23134/6717717 . 10.1977) , VT 43/77. 
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LIIKENNEALUEJAKO 

Rautatiehallitus on vahvistanut liikennealuejaon 1.1.1978 lukien 

oheisen luettelon rnukaiseksi. 
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Satarna- ja haararadat tai rnuut rataverkon haarautumat, joita ei ole 

luettelossa mainittu, kuuluvat sarnoihin liikennealueisiin kuin ne 

liikennepaikat tai rataosat, joilta sanotut radat erkanevat. 

Liikennealuejakoon liittyva kuntaluettelo julkaistaan rnyohemrnin . 

Helsingin liikennepiiri 

N:o 

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

6. 

Keskusasema 

Helsinki 

Kerava 

Riihimaki 

Hameenlinna 

Lahti 

Karjaa 

Kouvolan liikennepiiri 

7· Kouvola 

8. Vainikkala 

g. Lappeenranta 

10. Imatra 

11. Mikkeli 

12. Hamina 

Rataosat 
Helsinki - Korso 
Pasila - Kela 

Savio 
Kerava 

- Jokela 
- Porvoo 

Hyvinkaa - Ryttyla 
Hyvinkaa - Lohja 
Riihimaki - Mommila 

Leppakoski - Parola 

Lappila 
Lahti 
Lahti 

- Uusikyla 
- Heinola 
- Loviisa 

Raja km:t 

Hki - 24+560 
Psl - 45+000 

24+560 - 49+800 
Ke - Prv 

49+800 - 83+060 
Hy - 133+000 
Ri - 92+ 380 

83+060 - 124+000 

92+380 - 158+713 
Lh - Ha 
Lh - Lva 

Siuntio - Pohjankuru 45+000 - 115+089 
Virkka1a - Hanko 133+000 - Hnk 

158+713 - 219+601 
219+000 - 244+575 

Ikr - 225+000 

Kausa1a - Kaipiainen 
Pikkusuo - Voikoski 
Inkeroinen -(Hamina) 
Kouvola - Kuusankoski -
Multarnaki Kv - Kuk - Mum 

Raippo 
Sirnola 

- Vainikka1a 260+300 - valtak.raja 
-(Lappeenranta) Si - 275+000 

Taavetti - Lauritsala 
Luumaki -(Raippo) 
Lappeenranta - (Simola) 

219+601 - 300+000 
La - 260+300 
Lr - 275+000 

Joutseno - Simpele 300+000 - 379+000 
Imatra - Imatrankoski Imr - va1tak.raja 

Mouhu - Haukivuori 244+575 - 349+000 

Hamina -(Inkeroinen) Hma - 225+000 
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13 . Kotka Kotka 

Tampereen liikennepiiri 
14 . Tamp ere Saaksjarvi 

Tamp ere 
Lielahti 

15 . Turku Turku 
Ervela 
Rais i o 

16 . Toijala Toij ala 
Toijala 
Iittala 

17 . Rauma Kiukainen 
Kiukainen 

18 . Pori Pori 
Kyttala 
Parkano 

19 . Orivesi Siitama 
Orivesi 

20 . Haapamak i Vilppula 
Korte 
Vilppula 

Seinajoen liikennepiiri 
· 21 . Seinajoki Inha 

22 . Vaa sa 

23 . Pi etarsaari 

24 . Kokkola 

25 . Ylivieska 

Oul un li i kenneEiiri 
26 . Oulu 

Seinaj oki 
Seinaj oki 
Harm a 

Isokyr<J 

Jepua 
Pannainen 
Kovjoki 
Kruunupyy 

Sievi 
Komu 
Kumiseva 

Vi hanti 
Oulu 
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- Juurikorpi 

- Suinula 
- Jtetsa 
- Karhejarvi 

- Ypaja 
- Uus i kaupunki 
- Naanta l i 

- Humppila 
- Valkeakoski 
- Lempa!l.la 

- Rauma 
- Kauttua 

- Aitoneva 
- Mantyluoto 
- Vahojarvi 

- Lyly 
- Tpe :n ja Pm :n 

- My11ymaki 
- Asunta 
- Mantta 

- Voltti 
- Ylistaro 
- Madesjarvi 
- Yliharma 

- Vaasa 

- Kolppi 
- Pietarsaari 
- Uusikaarlepyy 

- Eskola 

- Kilpua 
- Ylivieska 
- Haapajarvi 

- Olhava 
- Vaala 

27 . Kemi Kuivaniemi - Laurila 
Lauri la - Tervola 

Kta - 219+000 

171 +000 - 21 6+000 
Tpe - 26 0+000 
Llh - 234 +000 

Tku - 193+000 
115 +089 - Ukp 

Rai - Nnl 

Tl - 193+000 
Tl - Vi 

124 +000 - 171+000 

290+353 - Ra 
Kn - Ktu 

Pri - 451+816 
260 +000 - Mn 
289+300 - 234+000 

216+000 - 271+000 
liik . piirien raja 

271+000 - 338+000 
451 +816 - 335+000 

Vlp - Man 

338 +000 - 488+073 
Sk - 442 +000 
Sk - 289 +300 
Hm - Yhm 

442 +000 - Vs 

488 +073 - 531+950 
Pna - Pts 
Koi - Upy 

531 +950 - 606+944 

606 +944 - 679+000 
601 +012 - Yv 
568 +417 - Hpj 

679 +000 - 812+411 
01 - 855 +000 

812 +411 - 868 +550 
Lla - 905+000 



28. 

29 . 

30 . 

31. 

Rovaniemi 

Kemij!l.rvi 

Tornio 

Raahe 
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Koivu - Misi 

Kuusivaara - Kelloselk!l. 

Kaakamo - ltk!l.sjoki 

Raahe - (Tuomioja) 

Pieksamaen liikennepiiri 
32 . Pieksamaki Kantala - Suonenjoki 

33. Jyv!l.skylt:i 

34 . ltanekoski 

35 . Varkaus 

36 . Kuopio 

37. Iisalmi 

38 . Kajaani 

Hankasalmi - Maavesi 
Suonenjoki - Iisvesi 

Huttula - Niemisjarvi 
Suolahti - (Saakoski) 

ltanekoski - Muuras 

Huutokoski - K5nonpelto 
Huutokoski - Joroinen 

Salminen - Alapitka 
Siilinjarvi - Luikonlahti 

Pajujarvi - Rasimaki 
Iisalmi - Lavapuro 

Murtomaki - Taivalkoski 
Murtomaki - Otanmaki 
Maanselka - Jaalanka 
Vuokatti - Sotkamo 
Pesiokyla - ~mm!l.nsaari 
Kontiomaki - Vartius 

Joensuun liikennepiiri 

40 . Joensuu Poiksilta 
Onkamo 
Joensuu 
Joensuu 
Viinijarvi 

- Kelva 
- Niirala 
- Ilomantsi 
- Kangaslampi 
- Sysmaj arvi 

Li eksa Vuonislahti - Rumo 

905+000 - 1022+440 

1022+440 - Kls 

868~550 - Aj 

Rhe - 709+600 

349+000 - 420+000 
414+000 - 401+000 

Snj - Isv 
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335+000 - 414+000 
422+307 - Tpe:n ja Pm:n 
liik . piir . raj a 

422+307 - 568+417 

401+000 - 436+440 
Hko - 427 +000 

420+000 - 507 +000 
Sij - 577+760 

507 +000 - 606+000 
Ilm . - 601+012 

606 +000 - Tlk 
Mur - Otm 

835+600 - 855+000 
Vkt - Sko 
Psk - Am 
Kon - valtak.raja 

413+130 - 690 +200 
Onk - valtak.raja 
Jns - Ilo 
Jns - 436+440 
Vnj - 577+760 

690+200 - 835+600 41. 

42 . Savonlinna Parikkala - Konkontaipale 379+000 - 427+100 
Parikkala - Saari Par - 413+130 

Luetteloa kaytettaessa on huomattava, etta rataosamerkinta (esim. 

Siuntio - Pohjankuru) tarkoittaa ratasuuntaa , jol1oin kaikkia seisak
keita tai muita pikku liikennepaikkoja ei ole merkitty raja1iikenne 

paikoiksi . Liikennealueen rajan tarkan sijainnin osoittaa ratakilo
metrimerkinta . 

(N,:o Lko 31607/011/77 , 18 . 10.1977), VT 43/77 . 
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RAKENNUSMESTARIN VASTUUALUEEN NIMIKKEIDEN MUUTOS 

Rakennusmestarin vastuualueen nimikkeen' 

ja sen paallikk5na toimivan rakennusmes 

tarin tehtavanimikkeen muutos 

Rautatiehallitus on muuttanut 1.1.1978 lukien rakennusmestarin vas

tuualueen nimikkeeksi " rata-alue" ja vastuualueen p1l.allikk6na toimi

van rakennusmestarin tehtavanimikkeeksi "rata-alueen p1l..'Hlikk5". 

CRH 1228£011{77, 18 . 10.19771. 

Rata-alueet 

Rautatiehallitus on maarannyt rata-alueiden rajat 1.1.1978 lukien 

alla mainitun luettelon mukaisiksi. 

Helsingin ratapiiri 

1 . Helsinki I 

2 . Kerava 

3 . Karjaa 

4 . Riihimaki 

5. Lahti 

6. Helsinki II 

Kouvolan rataEiiri 

7. Kouvola 

8. Kotka 

Helsinki - Savio 
Pasila - Kela 

Savio - Hyvinkaa 
Kerava - Porvoo 

Kela - Koski 
Virkkala - Hanko 

Hyvinkaa - Leteensuo 
Hyvinkaa - Virkkala 
Riihimaki - Mommila 

Mommila - Uusikyla 
Lahti - Heinola 
Lahti - Loviisa 

Rakennuksiin liittyvat 
tehtavat Hki:n rata- alu
een alueella 

Uusikyla - Kaipiainen 
Inl<eroinen - Voikosl<i 
Kuusankosken ja Voikkaan 
teollisuusradat 

Inkeroinen - Kotka 
Inkeroinen - Ham ina 

Hki - 24 + 560 
Psl - 45 + 000 

24 + 560 - 49 + 800 
Ke - Prv 

45 + 000 - 115 + 089 
133 + 000 - Hnk 

49 + 800- 124 + 000 
Hy - 1 3 3 + 0 0 0 
Ri - 92 + 380 

92 + 380 - 158 + 713 
Lh - Ha 
Lh - Lva 

158 + 713 - 219 + 601 
213 + 200 - 244 + 575 

213 + 2 00 - Kta 
213 + 200 - Hma 



9. Lappeenranta 

10 . Imatra 

11 . Mikkeli 

Tampereen ratapiiri 

12. Turku 

13. Toijala 

14. Tampere 

1 5. Orivesi 

16 . Haapamdki 

1 7 . Parkano 

1 8 . Pori 

Seinajoen ratapiiri 

19. SeinM.joki 
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Kaipiainen - Muukko 
Kaipiainen - Vainikkala 
Lappeenranta - Simola 

Muukko - Koitsanlahti 
Imatra, - Imatrankoski 

Voik.oski - Haukivuori 

Turku - Hurnppila 
Koski - Uusikaupunki 
Raisio - Naantali 

Toijala - llumppila 
Toijala - Val keakoski 
Iittala - Sll.aksjll.rvi 

Saaksjarvi - Siitama 
Tampere - Aetsa 
Lielahti - Vahojarvi 

Siitarna - Vilppula 
Orivesi - Saakoski 

Vilppula - Inha 
Aitoneva - Asunta 
Vilppula - Mlintta 

Noormarkku - Aitoneva 
Vahojarvi - Madesjlirvi 

Pori - Noormarkku 
Peipohja - Rauma 
Kiukainen - Kauttua 
Aetsa - MM.ntyluoto 

Inha - Voltti 
Seinajoki - Isokyro 
Seinajoki - Ilmajoki 
Seinajoki - Madesjarvi 
Harma - Yliharrna 
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219 + 601 - 300 - 000 
219 + 601 - valtak .raja 

Lr - Si 

300 + 000 - 3 79 + 000 
valtakunnan raja 

244 + 575 - 349 + 000 

Tku - 193 + 000 
115 + 089 - 269 + 000 

Rai - Nnl 

Tl - 193 + 000 
Tl - Vi 
124 + 00 - 1 71 + 000 

171 + 000 - 216 + 000 
Tpe - 260 + 000 
Llh - 234 + DOD 

216 + DOD - 271 + DOD 
Ov - 301 + 460 

2 71 + 000 - 338 + DOD 
451 + 816 - 335 + DOD 
Vp - Man 

340 + 000 - 4 51 + 816 
2 34 + 000 - 289 + 300 

Pri - 340 + 000 
Pej - Ra 
Kn - Ktu 
260 - Mn 

338 + 000 - 488 + 073 
Sk - 442 + DOD 
Sk - 4 36 + 000 
Sk - 2 89 + 300 
Hm - Yhm 

20 . Kristiinankaup. Ilmajoki - Kristiinankaup . 436 + 
Perala - Kaskinen 

000 - Kst 
Pr - Ksk 

21 . Vaasa ~sokyro - Vaasa 442 + 000 - Vs 
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22 . Kokkola 

23 . Ylivieska 

Oulun ratapiiri 

24. Ruukki 

25 . Oulu 

26 . Kemi 

27 . Royaniemi 

28 . Kemijii.rvi 

29 . Tornio 

Pieksamaen ratapiiri 

30 . Pieksamaki 

31 . Jyvaskyla 

32 . Suolahti 

33 . Varkaus 

34 . Kuopio 

35. Iisalmi 

- 10 -

Voltti - Sievi 
Kovjoki - Uusikaarlepyy 
Pannainen - Pietarsaari 

Sievi - Kilpua 
Komu - Ylivieska 
Muuras - Haapajarvi 

Kilpua - Kempele 
Tuomioja - Raahe 

Kempele - Kuivaniemi 
Oulu - Vaala 

Kuivaniemi - Kaakamo 
Tervola - Laurila 

Tervola - Misi 

Misi - Kelloselka 

Kaakamo - Akasjoki 

Haukivuori - Salminen 
Niemisjarvi - Siikamaki 
Suonenjoki - Iisvesi 

Asunta - Niemisjarvi 
Saakoski - Suolahti 

Suolahti - Muuras 

Siikamaki - Kononpelto 
Huutokoski - Kerisalo 

Salminen - Alapitka 
Siilinjarvi - Sysmajarvi 

Alapitka - Rasimaki 
Iisalmi - Komu 

488 - 073 - 606 + 944 
Koi - Upy 
Pna - Pts 

606 + 944 - 679 + 000 
601 + 01 2 - Yv 
568 + 417 - Hpj 

679 + 000 - 744 + 000 
Tja - Rhe 

744 + 000 - 812 + 411 
01 - 855 + 000 

812 + 411 - 868 + 550 
905 + 000 - Lla 

905 + 000 - 1022 + 440 

1022 + 440 - Kls 

868 + 550 - A.ka 

349 + 000 - 420 + 000 
414 + 000 - 380 + 000 

Snj - Isv 

335 + 000 - 414 + 000 
301 + 460 - 413 + 000 

413 + 000 - 568 + 417 

380 + 000 - 436 + 440 
Hko - 427 + 000 

420 + 000 - 507 + 000 
Sij - 577 + 760 

507 + 000 - 606 + 000 
Ilm- 601 + 012 



36 . Kontiomaki 

3 7 . Ammansaari 

Joensuun ratapiiri 

38 . Joensuu 

39 . Viinijarvi 

40 . Savonlinna 

41 . Lieksa 
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Rasimaki - Hyrynsalmi 
Murtomaki - Otanmaki 
Maaselka - Vaala 
Vuokatti - Sotkamo 
Kontiomaki - Vartius 

Hyrynsalmi - Taivalkoski 
Pesiokyla - Ammansaari 

Poiksilta - Kelva 
Onkamo - Niirala 
Joensuu - Ilomantsi 
Joensuu - Liperi 

Kononpelto - Liperi 
Viinijarvi - Sysmajarvi 

Poiksilta - Parikkala 
Kerisalo - Tivia 

Kelva - Maanselka 

(RH 1228/011/77, 18.10.1977) 
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606 + 000 - 677 + 12b 
Mur - Otm 

835 + 600 - 855 + 000 
Vkt - Sko 
Kon - Valtak.raja 

677 + 120 - Tlk 
Psk - Am 

413 + 130 - 690 + 200 
Onk - Valtak.raja 
Jns - Ilo 
Jns - 634 + 570 

436 + 440 - 634 + 570 
Vnj - 577 + 760 

413 + 130 - 379 + 000 
427 + 000 - Tiv 

690 + 200 - 835 + 600 

Liikennepaikkojen valimatkat julkaisu (VR 2646) on painettu uudel

leen ja jaettu perusjakeluna liikennepaikoille . 

Julkaisu otetaan t a v a r a 1 i i k e n t e e n osalta kaytt66n 

1 . 11 . 1977 lukien ja siina on otettu huomioon rataoikai;un Jyvas

kyla - Jamsankoski aiheuttamat valimatkojen muutokset . 

Henkiloliikenteen osalta tulevat uudet valimatkat kayttoon vasta 

aikataulukauden vaihteessa kevaalla 1978 . 

Julkaisun liite 5 "Kappaletavaraliikennepaikkojen luettelo" uudis

tetaan vasta 1 . 1 . 1978 lukien , joten se on siirrettava nykyisesta 

kirjasta uuteen painokseen . 

Asiakkaille myydaan julkaisu uutena kirjana . joten ilmaisjakelua 

ei suoriteta . 

(Toj n : o To 1769/241/77 . 21 . 10 . 1977) VT 43/77 
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A~OIMIA VIRKOJA JA TOIMIA 

Rautatiehallituksen koulutusjaostoon haetaan i n s i n o o r i a 
tai t e k n i k k o a tehtavanaan osallistua konepuolen koulu-

tukseen ja koulutuksen kehittamiseen . Tehtavaan valittava tulee 

toimimaan paaasiassa veturinkuljettaj3kursseilla , joten veturinkul

jettajapatevyys katsotaan eduksi . Palkkaus maaraytyy koulutukses

ta ja aikaisemmasta tyokokemuksesta riippuen . Tehtava tulisi ott aa 

vastaan sopimuksen mukaan mieluummin jo ensi vuoden alusta . 

Tehtavasta kiinnostuneita pyydetaan ilmoittautumaan koulutuspaal

likoll e kirjeitse tai puh elimits e Hki 2822 18.11.1977 mennessa . 

Yp 2 l kirjurin virka , toistaiseksi rautatiehallituksen rataosas 

tolla. Rataosaston johtajalle osoitetut hakemukset on toimitettava 

rautatiehallituks en kirjaajalle viimeist~an 23 . 11 . 1977 ennen kello 

12 (postitse ennen virka- ajan paattymista) . 

Kie1itutkinnot rautatieopistossa 

VR Kasky1ell dessa 8/59.1. julkaistuj en rautati eha11i tuksen 17.2 . 
59 antamien maaraysten -mukaiset kie1itutkinnot ruotsin, eng1an
nin, venajtin, s~csan ja ranskan kie1issa j arjestetaan rautatie
opistossa myo'l emmin asianomaisi11e 1ahemmin i1moi t ettavana aika
na marraskuussa 1977 . I1moittautumiset 1ahetetaan kou1utusjaos
toon marraskuun 8 paivaan 1977 mennessa.Tayde11isen nimen, vir
ka-aseman ja virantoimituspaikan 1isaksi on ta11oin mainittava, 
minka asteisen tutkinnon (viitattujen maaraysten § 3-6) ja mis
sa kie1essa i1moittautuja aikoo suorittaa. Sama11a on i1moi t et
tava mahdo11isesti a.ikaisemmin ao .kie1essa suoritettu arvosana . 
Kie1itaito tutkitaan vain sen asteista arvosanaa varten , mita 
i1moittautuminen ede11yttaa seka ainoastaan yhdessa· kie1essa ker

ra11aan. 

Seuraava tutkintoti1aisuus on toukokuussa 1978. (Ktj 230/ 3989 , 
20 .10. 77). 

Helsinki 1977. Valtion painatuskeskus 
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RAUTATIESTANDARDISOINTIA KOSKEVAT OHJEET 

Rautatieha11itus on vahvistanut rautatiestandardisointia koskevat ohjeet, 
joiden voimaantu1oaika on 1.11.1977. Ohjei11a kumotaan paatokse11a 
RH 678/06/71 (18.3. 1971, VT 12/71 .1) vahvistetut ohjeet tekni11isen 
standardisointitoiminnan jarjeste1ysta va1tionrautatei11a. 

Uudet ohjeet jaetaan niiden i1mestyttya painosta VRS-kansioiden ha1ti
joi11e, minka 1isaksi neon 1ahetetty kirjeitse ao. paa11ikoi11e ja esi
miehi11e. Tarvittavia 1isakappa1eita ohjeista voi ti1ata painatusjaostosta, 
painotuote VR 2640.1. 

RH 1263/06/77 (H1t) 21. 10.1977 VT 44/77 

VAHVISTETUT JA PERUUTETUT VRS-STANDARDIT 

u u d 
VRS 
n:o 

1123 

1128 

1255 

1096 

1282 
1283 
1284 
1285 
1286 
1290 
1291 
1292 
1293 

1296 
1297 
1300 

1301 

1302 

Y1ijohtaja on 1977-10-19 vahvistanut seuraavat muutokset 
VRS-kokoe1maan 

e t s t a n d a r d i t 

Ryhma 
n:o Standardin nimi 

110 Vanhentuneiden terastunnusten korvaaminen 
Korvaa: VRS 1123, 1975-12-19 
Muotova1misteiden mittava1ikoimayhdiste1ma 
Korvaa: VRS 1128, 1975-12-19 

115 Kuparimeta11it. Tunnukset, ryhmitys ja maarite1mat 
Korvaa: VRS 1255, 1975-12-19 

130 Kreosoottio1jy 
Korvaa: VRS 1096, 1956-02-18 
Teraspinnan esipuhdistus 
Terasharjaus 
Suihkupuhdistus 
Meta11ipinnan kemia11inen esikasitte1y 
Konepajapohjakasitte1y 
A1kydimaa1iyhdiste1mat MA 70, MA 100, MA 140 ja MA 200 
Epoksireaktiomaa1iyhdiste1mat ME 150, ME 200 ja ME 250 
EpoksiPiki~aa1i~hdlste1ma MEP 250 
Suojausmassayhdiste1mat MBE 1 ja MBE 3. Korroosionesto
ja aanenvaimennusmassa 
Suojausyhdiste1ma LBM. Liimattu bitumimatto 
Suojausyhdiste1ma KE. Korkkieriste 
Kiinteiden terasrakenteiden pinnansuojaus 
Korvaa: VRS 1160, 1963-08-28 
Vaunujen pinnansuojaus 
Korvaa VRS 1203, 1966-04-29 
Vaunujen kunnossapitomaa1aus 



VRS 
n:o 

1306 
1307 
1308 
1309 
1310 
1311 
1312 
1313 
1314 
1315 
1262 

Ryhma 
n:o 

210 
" 

211 
" 

213 
" 

214 
" 

901 
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Standardi n nimi 

Pidatinrenkaat. Akse1eita varten. Normaa1i rakenne 
Pidatinrenkaat. Reikia varten. Normaa1i rakenne 
Vaarnaruuvi. Ainepaa 1,25 x d 
Vaarnaruuvi. Ainepaa 2 x d 
Kuusioruuvitu1ppa. Kartiomainen kierre 
Kuusioruuvitu1ppa. Laipa11inen 
Lukitus1aatta. Yksi1ehtinen 
Lukitus1aatta. Kehakie1inen 
Lieriosokat 
Jousisokat. Paksuseinaiset 
Jousirenkaat raidetta varten 
Korvaa: VRS 85, 1928-10-12 

P e r u u t e t u t s t a n d a r d i t 
Ryhma 
n:o 
130 

222 
" 

951 

VRS 
n:o 
1190 

1191 

1192 

1193 

1194 

1195 

1198 

1199 

1210 

1227 

360 
361 

1175 

Vahvistus
vuosi Standardi n nimi 
1965 

1966 

1967 

1971 

1933 
" 

1963 

Harmaa YL ja YK a1kydi1akkamaa1i. 
Tekni11iset 1aatuvaatimukset 
Vihrea YN a1kydi1akkamaa1i. 
Tekni11iset 1aatuvaatimukset 
Vihrea EK a1kydi1akkamaa1i. 
Tekni11iset 1aatuvaatimukset 
Musta YP a1kydi1akkamaa1i. 
Tekni11iset 1aatuvaatimukset 
Va1kea YR ja IK a1kydi1akkamaa1i. 
Tekni11iset 1aatuvaatimukset 
Lyijymonjapoh.jamaa1i . 
Tekni1 1iset 1aatuvaatimukset 
Ruskea UK a1kydi1akkamaa1i. 
Tekni11iset 1aatuvaatimukset 
A1kydi1akkamaa1in pohjamaa1i. 
Tekni11iset 1aatuvaatimukset 
Lyijymonjapohjamaa1i. U1jymaa1i. 
Tekni11iset 1aatuvaatimukset 
Tavaravaunun ruskea a1kydi1akkamaa1i RAL 8012. 
Tekni11iset 1aatuvaatimukset 
Pyyhin1iinat no 1 
Pyyhin1iinat no 2. 3 ja 4 
Turva1aitteiden teraskoysi. 
Teknil1iset toimitusehdot 

Standardikansioiden ha1tijoiden tu1ee poistaa kansioistaan 
peruutetut ja korvatut standardit. Uudet standardit jaetaan 
va1ittomasti niiden va1mistuttua. 

RH 1259/06/77 (Jrt) 44/77. 
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TY~SUOJELU - VAALIT 

1. Va1tionrautateiden ty5suoje1un yhteistoimintasopimuksen 

NT 52a/74l 2'§:n 6 - 8 kohtien mukaisten yhteistoimintae1inten 

nykyinen toimikausi paattyy jou1ukuun 31 paivana 1977. Seuraavaksi 

toimikaudeksi 1978 - 1979 vaa1ei11a va1ittavien yhteistoimintaelin

ten vaalit on sovittu pidettavaksi seuraavasti: 

- joulukuun 01 - 02 paivien valisena aikana suoritetaan ty5suoje-

1uva1tuutettujen, -varavaltuutettujen( 2 ) seka tyosuoje l ut oimikun

tien tyontekija- ja toimihenki16asemassa olevien edustajien ja hei

dan varamiesten(1J vaa1i, 

- jou1ukuun 1oppuun mennessa suoritetaan em. vaa1eissa va1ituiksi 

tul1eiden tyosuojeluvaltuutettujen toimesta ty6suoje1uasiamiesten 

ja heidan varamiesten(l) vaa1i. 

Edella o1evan 1isaksi tulee tyonantajan nimeta jou1ukuun loppuun 

mennessa uusiin perustettaviin tyosuojelutoimikuntiin tyonantajan 

edustajat varamiehineen(l) yhtaistoimintasapimuksen 7 §:n 2 koh

dan mukaisesti. 

2. Vaa1eissa tarvittavat aanestyslipukkeet A - 0 seka ilmoitukset 

E - G (ks. VT 52a/74 ss. 38-48) tilaa yhteistilauksena sosiaa1i

ja tyosuojelujaosto. Naiden jake1usta seka vaa1eissa tarvittavien 

henkil6luette1oiden jarj~s~misesta vastaavat tyosuoje1upaal1ik6t. 

3. Vaa1iohjeat 

3.1 Ty6suoje1uva1tuutettujen, -varava1tuutettujen seka tyosuajelu

toimikuntien tyontekija- ja toimihenkiloasemassa olevien edusta

jien-vaa1i toimitetaan jou1ukuun 01 - 02 paivien valisena aikana. 

3.2 Mika1i tyopaikan toimihenkiloasemassa olevat tyontekijat halua

vat va1ita oman tyosuojeluvaltuutetun, varavaltuutetut seka siten 

edustuksen tyosuojelutoimikuntaan, on tasta ilmoitettava ty6nanta

ja11e hyvissa ajoin ennen vaa1ia. 
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3.3 Vaalitoimituksen kaytannon jarjestelysta, valvonnasta ja tu

losten laskemisesta seka vaalilautakuntien valitsemisesta sopivat 
yhteistoimintasopimuksen allekirjoittaneiden jarjestojen paikalli

set alaosastot ja yhdistykset keskenaan. Vaalilautakunnan tulee 

ella vahinta~n kolmijaseninen ja sen tulee valita itselleen puheen

johtaja. 

3.4 Vaalien ajasta ja paikasta on sovittava ennakolta tyonantajan 

kanssa ja niista on ilmoitettava tyo- ja tyoskentelypaikalla nah

tavaksi asetettavalla ilmoituksella tai muulla koko tyo- ja tyos

kentelypaikan henkilostolle toimitettavalla tiedonannolla vahintaan 

14 vuurokautta ennen vaaleja. Tyonantajan on sallittava henkiloston 

kayttaa maksutta tyonantajan hallinnassa olevia tarkoitukseen so

veltuvia tiloja vaalin toimittamiseen. Vaali on jarjestettava si

ten, etta kaikilla tyo- ja tyoskentelypaikan henkilostolla on mah

dollisuus osallistua siihen. Vaalista ei saa aiheutua tarpeetto

masti hairiota tyo- ja tyoskentelypaikan toiminnalle. 

3.5 Tyosuojeluvaltuutettu, -varavaltuutetut seka tyosuojelutoimi

kunnan vaaleilla valittavat jasenet varajasenineen valitaan yhteis

toimintasopimuksen 2 S:n edellyttamille tyopaikoille. 

3.6 Kaytannon vaalijarjestelyja varten tyonantajan on annettava 

tyo- ja tyoskentelypaikan palveluksessa olevasta henkilostosta 

(tyontekija- ja toimihenkiloasemassa olevat tyontekijatl luettelo. 

Luettelossa main1taan kaikki henkilot lukuunottamatta niita, jot

ka tyonantaja nimeaa edustajikseen tyosuojelutoimikuntaan tai joi

den on asemansa puolesta katsottava kuuluvan tyosuojeluvaltuutetun, 

tyosuojelutoimikunnan ja tyosuojeluasiamiehen tyopaikan ylimpaan 

johtoon. 

3.7 Vaalien suorittamista varten on tyo- ja tyoskentelypaikoilla 

suo~itettava ehdollepano tyosuojeluvaltuutetuiksi ja varavaltuu

. tetuiksi, tyosuojelutoimikunnan jaseniksi ja varajaseniksi. Vaa

lien yhteydessa on myos jarjestaytymattomille annettava mahdolli
suus osallistua vaaliin. 

3.8 Vaali suoritetaan enemmistovaalina suljetuin lipuin, aanten 
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mennessa tasan ratkaisee arpa. Kullakin vaaliin osallistuvalla on 

yksi aani vaalissa. 

3.9 ~anestysajan paatyttya vaalilautakunta laskee aanestystulokset 

ja tekee vaalista poytakirjan vahvistaen sen nimikirjoituksillaan. 

Vaalien tuloksesta on valittomasti ilmoitettava tyo- ja tyoskente

lypaikal1e asetettava1la ilmoituksel1a ja erikseen kirjallisesti 

tyonantaja11e, joka i1moittaa vaalin tu1okset tyosuojelun henki-

16storekisteriin. 

4. Tyosuoje1uasiamiesten vaaleissa noudatetaan soveltuvin osin 

y11a olevia seka VT 52a/74:ssa o1evia vaaliohjeita. Henkilokunta

jarjestot tu1evat lisaksi antamaan paikallisosastoilleen ja yhdis

tyksilleen vaalien kaytannon suorittamisesta eri1liset ohjeet. Vaa

litoimituksessa kaytettavan aanestyslipukkeen jake1usta vastaavat 

tyosuoje1upaallikot. 

5 . Vaalitoimituksen eri osapuolia kehoitetaan ottamaan huomioon 

vaalien ajankohta seka vaalien edellyttamat toimenpiteet. 

(S1j n:o 345/162/77, 25.10.19771 VT 44/77 

RATAOSAN Jil:MSAAKOSKI - JYVASKYLA AVAAMINEN YLEISELLE LIIKENTEELLE 

Rataosa Jamsankoski - Jyvasky1a avataan y1eise11e 1iikentee1le 

1. paivasta marraskuuta 1977 1ukien. 

Y1einen henki1o1iikenne em. rada11a a1oitetaan kuitenkin vasta 

aikatau1ukauden vaihtuessa 28.5.1978. (N:o Lko 22373/67/77, 25.10. 

19 77) , VT 4 4 /7 7 . 
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AIKATAULUN 144 LIS~YKSET 

Lisaykset n:o 4, 5 ja 6 aikatau1uun 144 ovat i1mestyneet . Lisays 

n:o 4 sisa1taa aikat.kirjan 4.1, 1isays n:o 5 aikat.kirjan 9.1 ja 
1isays n:o 6 osan aikat.kirjaa 9.2. Lisaykset on jaettu em. kirjojen 

ti1aaji11e. (N:o Lko 22451/63/77, 25.10 .77), VT 44/77 . 

LIIKENNEPAIKKOJEN V~LI~~TKAT -JULKAISU 

1 . 11 .1977 1ukien poistetaan ju1kaisusta Vainikka1an kohda1ta Raja

huo1innan raidetta koskevat merkinnat. (N:o Lko 23164/64/77, 26.10 . 

77), VT 44/77. 

1 .12.1977 1ukien muutetaan Rautjarven 1iikennoimistapaa koskeva 

merkinta sarakkeessa 5 merkinnaksi Hi1 Tt. (N :o Lko 32181/67/77, 

25.10 .77), VT 44/77 . 

1 .11.1977 1ukien 1isa taan ju1kaisuun Ratiky1an 1iikennepaikka 
seuraavin merkinnoin. 

1 2 

Ratiky1ti 18 
Rla 596-33533 Pri 

3 4 

Parkano 22 . 

Pko 22. Sk 62 . 

5 6 

Hpj 329 . Hpk 109. Hko 298 . 

Hy 225. Ilm 428. Jns 450 . 

Jy 187. Kr 324. Kon 537 . 
Kv 334 . Lh 272. L1a 510 . 
Ov 139. 01 396 . Par 432. 

Ps1 281. Pm 267. Pri 129. 

Ri 213. Sij 381. Tpe 9 7 . 
T1 137. Tku 265 . Vnj 417 . 
Yv 2 74. 

Tt 1ahtevaa tavaraa var ten 

1pp:n erikoisluva1la. 

Koodimerkinnat lisataan myos julkaisuun "Liikennepaikkojen koodit" . 

(N:o Lko 23133/67/77, 24 .10.77), VT 44/77 . 
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AVDIMIA VIRKOJA JA TOIMIA 

Rautatiehallituksen sosiaali- ja terveystoimistossa haettavana ty6-

suojeluteknikon tyosuhteinen toimi. 

Tyosuojeluteknikon tehtaviin kuuluu mm. ohjata valtionrautateilla 

suoritettavia ty6suojelututkimuksia seka osallistua tyosuojelu

julkaisujen laadintaan ja ty6suojelukoulutukseen . Lahempia tieto

ja antaa tarkkaaja Andersson puh. Hki 2917 . 

Hakemukset palkkatoivomuksineen tulee toimittaa hallinto-osaston 

johtajalle osoitettuina rautatiehallituksen kirjaajalle marras 

kuun 30 paivaan 1977 mennessa. 

Liikennetarkastajan virka (V23) ja asemapaallik6n virka (Vl8). 

Rautatiehallituksen paajohtajalle osoitetut kirjalliset hakemukset 

on toimi tettava rautatiehalli tuksen kirj aaj alle viimeistaan marras

kuun 30. paivana 1977 ennen kello 12 (postitse ennen virka-ajan 
paattymista). 

Edella mainittuihin virkoihin nimitetyt sijoitetaan toistaiseksi 
seuraavasti: 

liikennetarkastaja (V23): Tampereen liikennepiiriin (suunnittelu
ja talouselin) ja 

asemapaallikk6 (VIS): Kouvolan (1 Kpa) liikennealueelle. 

Rataesimiehen toimi, toistaiseksi Kouvolan ratapiirissa (Kaipiainen) . 

Rataosaston johtajalle osoitetut hakemukset on toimitettava Kouvolan 

ratapiirin paallikolle viimeistaan 30.11.1977. 

EROJA 

R a t a o s a s t o: rataesimiehet Arvo Johannes Kallio ja Unto 

Kullervo Tuomainen seka apulaiskanslisti Leena Anneli Laurila . 

Helsinki 19n. Valtion painatuskeskus 
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TYOSKENTELY 26.11. ja 5.12.1977 

Rautatieha11itus ilmoittaa noudatettavaksi tyoskentelysta valtion

rautatei11a 26.11. ja 5.12.1977 valtiovarainministerion kirjeiden 

n:ot P 5372, 21.10.1977 ja P 5373, 25.10.1977 mukaisesti seuraavaa: 

1. Tyoskente1y valtion virastoissa 26.11. ja 5.12.1977 

Valtioneuvosto on lokakuun 20 paivana 1977 va1tiovarainministerion 

esittelysta ja nojautuen 20 paivana kesakuuta 1960 tyoajasta ja vuo

si1omista valtion virastoissa ja 1aitoksissa annetun asetuksen (294/ 

60) 2 §:n 1 momenttiin, .sellaisena kuin se on 28 paivana marraskuu

ta 1969 annetussa asetuksessa (722/69) paattanyt, etta valtion vi

rastoissa ja laitoksissa ei tyoskennella maanantaina 5 paivana jou

lukuuta 1977 ja etta valtion virastoissa ja laitoksissa tyoskennel

laan lauantaina marraskuun 26 paivana 1977. 

Virastovirkamiesten tyoajasta 14 paivana maaliskuuta 1977 tehdyssa 

virkaehtosopimuksessa tarkoitettu saannollinen tyoaika silla viikol

la, jolla joulukuun 5 paivan 1977 tyoaika ennakolta tehdaan, on 

43 1/2 tuntia. Sanotun sopimuksen 15 §:ssa tarkoitettu viikottaisen 
tyoajan raja on vastaavasti 48 tuntia. Saannollisen tyoajan 43 1/2 

tunnin ja 48 tunnin valinen erotus korvataan virkaehtosopimuksen 

13 §:n mukaisesti. 

Saannollinen tyoaika 4 paivana joulukuuta 1977 alkavalla viikolla 

on, itsenaisyyspaiva huomioon ott~en, 21 3/4 tuntia. Sopimuksen 15 

§:ssa tarkoitettu viikottaisen tyoajan raja on vastaavasti 24 tun

tie. Saannollisen tyoajan 21 3/4 tunnin ja 24 tunnin valinen erotus 

korvataan virkaehtosopimuksen 13 §:n mukaisesti. 

2. Tyoaikalain alaisten virkamiesten tyoaikajarjestelyt 

Edella tarkoitettua vastaava paivansiirto toteutetaan tyoaikalain 

alaisten virkamiesten osalta seuraavasti: 

Tyoaikalain 5 §:n mukaisesti jarjestetyssa tyossa saannollinen tyo

aika 21.11.1977 alkava1la tyoviikolla on 48 tuntia. Joulukuun 5 pai

vana alkavan tyoviikon saannollinen tyoaika on vastaavasti, itse

naisyyspaiva huomioon ottaen, 24 tuntia. 

Mika1i tyoaikalain 6 §:n mukaisesti jarjestetyssa tyossa vastaava 

paivansiirto toteutetaan, on saanno1linen tyoaika 26.11.1977 paat
tyvalla tyojaksolla siirretyn tyovuoron tuntimaaran verran pitempi 

kuin tyojakson tyoaika muutoin olisi (120 tuntia + tyovuoron pituusl. 

Vastaavasti on joulukuun 5 paivan 1977 kohdalle sattuvan tyojakson 
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saannollinen tyoaika eiirretyn tyovuoron tuntimaaran verran lyhyem

pi (112 tuntia- tyovuo~on pituus). 

3. Tyoaikajarjestelyt tyosopimussuhteessa olevien tyontekijoiden ja 

toimihenkiloiden osalta 

a. Tyoaikalain alaiset 

Rautatiehallituksen henkilokuntajarjestojen valilla on sovittu vas 

taavasta tyoajan jarjestelysta seuraavaa: 

Tyoaikalain 5! :n alaisissa toissa maanantai 5.12.1977, joka norma~ 

lien tyoaikajarjestelyjen mukaisesti olisi tyopaiva, on vapaapaiva, 

joka tehdaan sisaan lauantaina 26.11.1977. Vikkoylityota on se tyo, 

joka 27.11.1977 paattyvalla viikolla ylittaa 48 tuntia ja 11.12.1977 

paattyvalla viikolla ylittaa 24 tuntia. Viikkoylityota laskettaessa 

ei paivittaista ylityota lasketa mukaan. 

Koska tyoaikalain 6 §:n alaisille tyontekijoille ja toimihenkiloille 
vastaavaa sisaantekoa ei voida liikenteen hoidon kannalta tarpeelli 

set tehtavat huomioon ottaen jarjestaa, pysyvat kyseisten tyojakso 

jen saannolliset tuntimaarat ylityotunteja laskettaessa entisellaan 

(120 t ja 112 tl. 

Jarjestely ei vahenna tyontekijan oikeutta palkkaan itsenaisyyspai

valta, mikali itsenaisyyspaivan viettamisesta yleisena juhla- ja va

paapaivana 26.11.1937 annetussa laissa (388/37) saadetyt edellytyk

set ovat muutoin olemassa. 

b, Virastotyoaikaa noudattavat 

Ns. virastotyoaikaa noudattavien valtion tyosopimussuhteisten tyon 

tekijoiden ja toimihenkiloiden osalta noudatetaan, mita asiasta on 

virastovirkamiesten osalta 11.10.1977 allekirjoitetussa poytakirjas

sa sovittu (kuten edella 1. kohdassa). Mahdollisten lisa- ja ylityo 

korvausten suhteen noudatetaan talloin sanotusta poytakirjasta il

menevia maarayksia ottaen kuitenkin huomioon, mita virastotyoaikaa 

noudattavien tyosopimussuhteisten osalta muutoin on voimassa. 

4. Vuosiloma ja tyoaika 

Mikali joulykuun 5 paivana 1977 vuosilomalla eleva henkilo on tyos

kennellyt mainittua paivaa vastaavan tyoajan ennakolta marraskuun 26 

paivana 1977, hanelle annetaan vastaava vapaa-aika tammikuun loppuun 

1978 loppuun mennessa. 

(Rh 1282 ja 1305/10/77, 2.11.1977) VT 45/77 
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TY~NANTAJAN SOSIAALITURVAMAKSU VUONNA 1977 

Lokakuun 21 p~iv~na 1977 on annettu asetus (739/77) tyonantajan 

sosiaaliturvarnaksusta annetun asetuksen l §:n, sellaisena kuin se 

on 29.12.1976 annetussa asetuksessa (1114/76), rnuuttarnisesta. Ase

tuksen rnukaan tyonantajan sosiaaliturvarnaksu vuonna 1977 on ennen 

lokakuun l paiv~~ suoritetusta palkasta 8,875 prosenttia ennakko

perinnan alaisen palkan rna~r~sta seka sanottuna p~ivana tai sen 

jalkeen suo r itetusta palkasta 7,875 prosentti a ennakkoperinnan alai

sen palkan rnMarasta. 

(Hloj n:o Hlo 45/133/ 77, 31.10.1977, Vert. VT 4/77) VT 45 /77 

TOIMINTAOHJEITA 

Rautatiehal1itus on antanut a1la rnain i tut uudet toirnintaohjeet: 

Painotuote 
n:o 

26oa 

2621 

RH kirj.n:o 

1151/163/ 77 

1095/039/77 

Voirn.tu1o Ohje 
pvrn 

1 . 1.1978 Ohjeet VR:n kiinteistotoi
rnesta 

14. 9.1977 Va1tionrautateiden vero
asiain hoitarninen 

Painatusjaosto suorittaa ohjeiden perusjake1un. 

(H1t 3 . 11.1977) VT 45 /77 

ITAINEN YHDYSLIIKENNE 

KULJETUKSET SMGS-MAIHIN 

Seuraavien SMGS-maiden , nimittain Bulgarian, DDR:n, Puolan, Ro

manian , SNTL:n , Unkarin ja Tshek koslovakian valisessa rautatielii 

kenteessa on 1 . 10 . 1977 lukien ollut voimassa uusi kansainvalinen 

transitotariffi MTT, jolla on kumottu aikaisemmat yhten5isen 

tra nsitotariffin ETT : n maaraykset naiden maiden transitoliiken 

t eesta . Taman johdosta Suomen ja SNTL : n yhdysliikennetariffin liit

t een n:o 6 7 S:n maaraysta , jonka mukaan la h et~ttaessa tavaroita 

Suomesta transi tona SNTL : n rautatei tse SMGS - maihin .lahettaja voi 

maksaa kuljetusmaksut SNIL~n rautateiden osuudelta, sovel l etaa n 

toistaiseksi lahetettaessa tavaroita Suomes t a edella lueteltui hin 



- 5 -

S MGS-maih i n vai n . mika1i jo s o1mi tuissa tava r oiden toi mitussopi

muksiss a on e d e1 1ytet t y , etta suoma1aine n l a hettaja maks a a ku l je

tusmaksut SN TL: n raotateide n os uudelta . 

(Tft n :o Tau 231/253/77 , 1 . 11 . 1977) VT 45/77 

ULKOMAAN VALUUTAN MUUNTOKURSSIT TAVARALIIKENNETTA VARTEN 

45 

Tariffitoimiston sahkee11a n:o RH 156, 31.10 .1977, on kansain

va1isessa tavara1iikenteessa kaytettavia u1komaan va1uutan muunto

kursseja muutettu 1.11.1977 1ukien seuraavasti: 

100 Saksan Liittotasava11an markkaa = 188,50 FM 

100 Sveitsin frangia = 190,00 FM 

Tariffitoimiston sahkee11a n:o RH 30, 4.11,1977, on kansain

va1isessa tavara1iikenteessa kaytettavia u1komaan va1uutan muunto

kursseja muutettu 7.11.1977 1ukien seuraavasti: 

1 Eng1annin punta= 7,70 FM 

100 Neuvosto1iiton rup1aa = 582,00 FM 

(Tft n:o Tou 28/230/77, 4.11.1977) VT 45/77 

RATAPIHOJEN LIIKENNOIMISSAANNOT 

Pieksamaen ratapihojen 1iikennoimissaannon korjaus1ehti 1 on pa i nettu 

ja sen perusjake1u suoritetaan painatusjaoston toimesta. 

Korjaus1ehde11a i1rnoitettavat rnuutokset tu1evat voirnaan rnarraskuun 
14. paivasta 1977 a1kaen. 

(N:o Lko 22349/62/ 77, 3 . 11.1977), VT 45/77. 

LI NJ ARADIOJARJESTELMA 

Kostarnusradan 1injaradiojarjestelmaa on taydennetty siten, etta 
Kos tamus vaihtee lla on kaytos s a li i kennepai kk aradio. 

(N:o Lko 22048/435/77, 3.11.1977), VT 45/7 7 . 
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LIIKENNEPAIKKOJEN VALIMATKAT -JULKAISU 

7.11.1977 1ukien tehdaan Hirsi1an kohda11a seuraavat muutokset: 

sarakkeessa 4 1iikennoi mistapa muutetaan merkinnaks i Hi1 ja sarak
keesta 1 poistetaan koodimerkinnat. 

Liitteen V merkinta muutetaan merkinnaksi D sarakkeessa 6. 

Ju1kaisusta "Liikennepaikkojen koodit" poistetaan Hirsi1an 1iikenne
paikkaa koskevat merkinnat. 

(N:o Lko 23105 /67/77, 3.11.1977), VT 45/77. 

Liikennepaikkojen va1imatkat-ju1kaisun 1.11.1977 ilmestyneessa 

uudessa painoksessa on Marinkylan ja Markkalan 1iikennepaikkojen 
nimilyhennykset erehdyksessa vaihtaneet paikkaa. Nimi1yhennykset 
pyydetaan korjaamaan seuraavasti: 

Marinkyla Mak 
Markkala Mrk 

(N:o Lko 23272/67/77, 3 ~11.1977), VT 45/77. 

LIIKENNEALUEJAKO 

VT:ssa n:o 43 oli 1iikennealuejakoluettelossa muutama virheellinen 

rivi, jotka oikaistaan seuraavasti: 

40. Joensuu Poiksilta - Ukko1a 413+130 - 690+200 

41. Lieksa Ke1va - Rumo 690+200 - 835+600 
Seuraaval1a rivilUI. oleva sana "Konkontaipale" pitaa olla 

''Kolkontaipa1e". 

Luetteloon lisataan seuraavat rataosat: 
Helsingin liikennealueelle 

Huopalahti - Martinlaakso 

Seinajoen liikennealueelle 
Seinajoki - Kristiinankaupunki 
Perala - Kaskinen 

(N:o Lko 31607/011/77, 7.11.1977), VT 45/77. 

Hpl - Mrl ja 

Sk - Kst 
Pr - Ksk 
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RATA-ALUEET 

Tasmennyksena Virallisissa Tiedotuksissa no 43/77 ilmoitettuun 

rata-aluejakoon ilmoitetaan, etta Helsingin ratapiirin 1. rata

alue on oleva seuraava: 

1. Helsinki I Helsinki-Savio 

Pasila-Kela 

Huopalahti-Martinlaakso 

(Rt 1668/01/77, 4.11.1977) VT 45/77 

AVOIMIA VIRKOJA JA TOIMIA 

Hki -

Psl -

24+560 

45+000 

Hpl - Mrl 

45 

Y1im.tyoterveyshoitajan (V 15) toimi, toistaiseksi sosiaa1i- ja 

terveystoimistossa, sijoitus terveydenhuoltojaosto (tutkimusvaunu) • 

Ha11into-osaston johtaja11e osoitetut kirjal1iset hakemukset on 

toimitettava rautatiehal1ituksen kirjaaja1le 24.11.1977 menness~. 

Varikonp~~l1ikon virka (VZS), asemap~~11ikon virka (V19) ja asema

p~~11ikon virka (V18). 

Rautatiehallituksen p~~johtaja1le osoitetut kirjalliset hakemukset 

on toimitettava rautatieha11ituksen kirjaaja11e viimeist~~n jou1u

kuun 7. p~ivan~ 1977 ennen ke11o 12 (postitse ennen virka-ajan 

p~~ttymist~). 

Edell~ mainittuihin virkoihin nimitetyt sijoitetaan toistaiseksi 

seuraavasti: 

varikonpa~11ikko (VZS): Kemin varikolle 

asemap~~l1ikko 

asemapa~11ikko 

(V19): Kajaanin (1 Pto)1iikennea1uee11e ja 

(V18): Kajaanin (1 Ykt) 1iikennea1ueel1e. 

A1emman pa1kka1uokan asemamestarin virka (Vl3). 

Rautatieha11ituksen 1iikenneosaston pa~11iko11e osoitetut kirja1liset 

hakemukset on toimitettava rautatieha1lituksen kirjaajal1e viimeis

t~~n joulukuun 7. p~iv~na 1977 ennen ke11o 12 (postitse ennen virka

ajan p~~ttymist~). 
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Edell~ mainittuun virkaan nimitetty sijoitetaan toistaiseksi Piek
s~m~en (1 Hks) liikennealueelle. 

Rautatiehal1ituksen 1iikenneosastol1e haetaan s ~ h k o i n s i -
n o o r i a, jonka tehtavana tu1ee olemaan veto- ja vaunukaluston 
sahkolaitteiden kunnossapidon ohjaus ja va1vonta. Etusija annetaan 
sahkomoottorikayttoon ja e1ektroniikkaan perehtyneel1e. 

Rautatiehal1ituksen 1iikenneosaston paa1liko11e osoitetut kirja1liset 
hakemukset palkkatoivomuksineen pyydetaan 1ahettamaan rautatieha1li

tuksen kirjaajal1e 30.11.1977 mennessa. 

Lisatietoja antaa tarvittaessa koneinsinoori Herranen, puh. 90/70 72042. 

Apu1aisinsinoorin (V25} virka, toistaiseksi Tampereen ratapiirin toimistossa 
(Tampere). Rautatieha11ituksen paajohtaja11e osoitetut hakemukset on toimitet
tava rautatieha11ituksen kirjaaja11e viimeistaan 7.12.1977 ennen kello 12 
(posti tse ennen vi rka-ajan paattymi sta). 
Rakennusmestarin (V19) virka, toistaiseksi He1singin ratapiirissa (Helsinki, 
vi ran ha1tija toimii opastinmestarin apulaisena). Rataosaston johtajalle 
osoitetut hakemukset on toimitettava rautatiehallituksen kirjaaja11e viimeis
taan 7. 12.1977 ennen kello 12 (posti.tse ennen virka-ajan paattymista). 
Kaksi rataesimiehen tointa, toistaiseksi Tampereen ratapiirissa (Raisio) ja 
(Vaskuu; asunto 2h+keittio varattu). Rataosaston johtaja11e osoitetut hake
mukset on toimitettava Tampereen ratapiirin paallikolle viimeistaan 7.12.1977. 

Apulaisinsinoorin (V25) virka, kolme teknikon (V21)virkaa, sahkotar
kasta,ian (V21) virka ja kaksi apulaisinsinOOrin (V25) ylimaariiista 

tointa toistaiseksi Hyvinkaan konepajassa, julistetaan taten haetta

vaksi . 
Rautatiehallituksen paajohtajalalle osoitetut apulaisinsinOOrin vir
koihin ja ylimaaraisiin toimiin tarkoitetut hakemukset seka koneosas

ton johtajalle osoitetut teknikoiden ja sahkctarkastajan virkoihin 
tarkoitetut hakemukset on toimitettava rautatiehallituksen kirjaa
jalle viimeistaan joulukuun 2 paivana 1977 ennen klo 12 (postitse 
ennen virka-ajan paattymista ) . 
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Lippulahetysten vastaanottotarkastus 

Paakaupunkiseudun vyohyketariffiliput 
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Avoimia virkoja ja toimia 

Rautatieopisto 
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ENNAKDNPIDATYKSESTA TEHTAVA VAHENNYS VERDHUOJENNUSTALLETUKSEN 

PERUSTEELLA 

Asetuskokoelmassa on julkaistu: 

N:o 762 

Verohallituksen paatos 

veronhuojennustalletusten perusteella e nn akonp idatyksesta tehta-

vasta vahennyksesta . 

Annettu Helsingissa 14 paivana loka kuuta 1977 . 

Verohallitus on 7 paivana lokakuut a 1977 veronhuojennusta ll et uk 

sista annetun lain (715/77) 6 § :n 2 momentin ja sampna paivana veron

huojennustalletuksista annetun asetuksen (716/77) 4 §:n nojalla 
maarannyt: 

1 § • 

Veronhuojennustalletuksen perusteella e nnakonpidatyksesta tehtavaa 

vahennysta varten verovelvollisen on annettava veronhuojennustalle

tuksista annetun asetuksen 2 §:ssa tarkoitettu veronhuojennusto

distus tyonantajalle , elakkeen maksajalle tai muulle pidatysvelvol
liselle . 

2 § . 

Pidatysvelvollisen on vahennettava veronhuojennustodistukseen mer

kitty veronhuojennuksen maara palkasta, elakkeesta tai muusta en

nakkop erintalain 2 luvussa tarkoitetusta suorituksesta toimitet

tavasta ennakonpidatyksesta . 

Vahennys tehdaan veronhuojennustodistuksen esittamista seuraavan 

palkanmaksun yhteydessa. Mikali palkka on jo laskettu tai e nn akon

pidatys ei riita vahennyksen tekemiseen, vahennys tai vahentamatta 

jaanyt osa siita tehdaan seuraavien palkanmaksujen yhteydessa . Va-
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hennys on kuitenkin tehtava sen kalenterivuoden aikana, jona vahennyk 

sen perusteena eleva talletus on tehty . 

Vahennys tehdaan muiden ennakonpidatyksesta tehtavien vahennysten 

jalkeen . 

3 § . 

Vahennyksen peruste ja maara on merkittava ennakkoperintaasetuksen 

18 § : ssa tarkoitettuun palkkakorttiin . 

Tama paatos tulee voimaan 1 paivana marraskuuta 1977 . Sita sovelle 

taan sanottuna paivana tai sen jalkeen tehtyihin veronhuojennustal 

letuksiin. 

(Hloj n : o Hlo 689/010/77, 10 . 11 . 19771 VT 46/77 

MAARAAIKAISTA TY~KYVYTT~MYYSELAKETTA SAAVAN TY~KYVYN TOTEAMINEN 

ELAKKEEN LAKATESSA 

Virallisissa tiedotuksissa olleella kirjoituksella VT 6/76.1. on 

ylla olevassa asiassa annettu uudet ohjeet , joilla on kumottu thj :n 

kirje n:o 1125 , 26 . 8 . 68- Kl 37/68 . 3 . Taman johdosta pyydetaan jul 

kaisussa "Elake ja perhe-elake" kirjoituksen 6 kohta b) korvaamaan 

edella mainitulla voimassa olevalla ohjeella , joka on VT:ssa 6/76 .1. 

(Hloj n : o Hlo 681/161/77 , 7.11.1977) VT 46/77 

RAUTATIEPIIRIEN RAJAT 

Liikenneministerio on kirjeellaan n:o 1694/20/77, 31 . 10 . 1977 maaran

nyt rataosan Jamsankoski - Jyvaskyla kuulumaan Tampereen ja Pieksa · 

maen liikenne- ja ratapiireihin siten , etta piirien raja on km 301+ 

460 . 

(RH/Hlo 1205/011/77, 1 . 11 . 1970) VT 46/77 
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NIMILY HENNYKSI.A 

Rauta tie ha l litus on va hv i s t a nut seuraavat uu det nimil y he nn ykset 

hallin to-osastolla : 

Hallin to t oimisto 

Kehittamisja osto Khj 

Sosi aa li - ja terveys t o i mi sto Slt 

Tyosuojelujaos t o Tsu 

(RH n : o 62/011/77 , 7 . 11 . 1977) VT 46/77 

Lisaksi huomautetaan, etta sahkoalueen nimilyhennys on Sak . 

(Kl 25/64.1.) 

HAKKEEN JA SAHAJAUHON RAH 1IALEN NUS 

Valtioneuvo s ton 3 .11.1977 tekeman pa a to ksen mukaan on ke hitys

alueelta lahtevien sahaus- ynn5 muide n pu ujatteiden (sahateollisuu

den hake ja sahajauho) rautatiekulje t usrahdeista takautuvasti myon

netty 1.7. - 31.12.1977 va liseksi ajaksi 2 ,5 prosenti n suuruinen 

lisaalennus. 

Taman johdosta maarataan, etta luokan H2 ra hdit o n 8 .11. - 31 .1 2 . 

1977 valise na aikana lasket tava vahe nt~malla muuten kaytettavasta 

hinnoitusluvusta luku 1. ( Vert. Tft sahke n :o 4/77, 4 . 11.1977) 

Ajalta 1.7. - 7 .11.1977 suoritetaan lisaalennus takaisinmaksu.teit

se. Tata varten t ulee rahd in maksajien lahett5~ edella mainittua 

ajanjaksoa koskevien H2 luokan mukaan ·rahditettuj e n rahtikirjojen 

kuittikappaleet 16.12.1977 me nnessa rautatiehalli tuksen t ilitoimis

toon lisaalennuksen suorittamista varten . Lisaalennuksen myontami

nen maaraytyy lahetyspaivilln perusteella . Rah tikirjat palautetaan 

anojille maksun suorituks en y. hteydessa. 

Edella mainituista toimenpiteista on valitt omasti i lmoitettava ale n 

nukseen oikeuteturlle asiakkaille , si lla taten . myonn e tyn alennuksen 

kokonaismaara on ilmoitet tava valtioneuvostolle 16 . 1 .1978 menne s sa . 

(Tft n:o To 1096/243/77, 10 .11.1977J VT 46/77 
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ITAINEN YHDYSLI I KENNE 

MAARAYKSET VAARALLISTEN AINEIDEN KULJETTAMISESTA 

Julkaisun VR 4785 · ~aaraykset vaarallisten ainoiden ku1jettamises ta 

Suomen ja SNTL : n rautatieyhdysliikonteessa " taulukoiden 1 - 9 sa rak

keisiin 5 ja 6 tehdaan seuraavat muutokset : 

Taulukko 2 , 

3 , 

4 , 

5. 

6 . 

7 , 

8 . 

Lisaksi: 

Tau1ukko 3 , 

4 , 

jarjestysnumero 7, lipuke 2 , pitaa olla 2 . 2 

jarjestysnumerot 5 , 13 , 19 ja 32 , lisi:itaa n lipuke 2 .1 
ja jarjestysnumero 18, lisiHcl-an lipuke 3 

jarjestysnumerot 1 - 11, lipuke 2 . pitai:i ol1a 2 . 3 

jarjestysnumerot 1- 5 , lisi:iUian lipuke-2 . 4 seka 
ji:irjestysn.umero 6 , lipuke 2 , piti:iJ olla 2 . 4 

jarjestysnumerot 1 - 18 , lipuke 2, pitaii.olla 2 . 2 
ja jarjestysnumerot 21 - 29 , lipuke 2 . pitaa olla 2 . 1 

jJrjestysnumero 10 , lipuke 2 , pit:; ·; olla 2 . 1 

jarjestysnumerot 1 , 2 , 18 , 19 ja 23 , lipuke: 2 , 
p i taa ollu 2 .1 

jarjestysnumero 14 , sarake 6 , l i puke 8 , piUi3 o·l1a 3 

jiirjestysnumero 2 , sarake 4 , luvun 100 a l 1o l isa taan 
luku 50 ( kohtaan " Lasi- tai muuviastiat , jotka ... ") 

8 , jarjestysnumero 33 , sarake 5 , 1ipuke 4 , pitaa ol 1 a 1 1 . 

(Tft n : o Tou 158/253/77 , 9 . 11 . 77) VT 46/77 

LIPPULXrlETYSTEN VASTAAriOTTOTARKASTUS 

Ti1ityssaannon oqo3 kohdan se1vennykseks i i1moitetaan , etta 

- pahvilippunipussa on 100 lippua 

- ni pun pituus on n. 82 mm 

- nipun pohjasivun tarkistusjuovaston juovi en tulee o1la katkeamat -
tomia 

- nipun ensimmaisessa lipussa on kaksi puristusjalkea , jois ta toi 

sessa on ki r ja i n V ja toisessa R 

- nipun viimeisen lipun takana on pyorea puristusja1ki , jos sa on 

k i rjaimet VR . (T1t no 736/241/77 , 4 . 11 . 77) VT 46/77 
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PAAKAUPUNKISEUDUN VY~HYKETARIFFILIPUT 

Paakaupunkiseudun vyohyketariffia1ueel1a otetaan asteittain kayttoor 

oheisen ma11in mukaiset uudet vyohykesarja1iput, joi11a korvataan 

nykyisin kaytossa o1evat vyohykesarja1iput. Taman johdosta muutetaan 

myoskin muiden vyohyketariffi1ippujen 1eimaus- ja 1avistysohjeet 

15 . 11 . 1977 1ukien ja kumotaan VT 1a/75 annetut vastaavat ohjeet . 

1. Vyohyketariffi1ippujen 1eimaus 

Meno1iput 1eimataan vain junanvaihtotapauksissa 1ipun 

a1aosaan vaakasuoraan . Muu11oin tehdgan ainoastaan 1oppu-

1eimaus 1ipun y1aosaan keske11e. 

vanhanma11isen vyohykesarja1ipun tarkistus1ipuke 1eimataan 

vain junanvaihtotapauksissa. Muu11oin 1ipuke irroitetaan . 

Uudenma11iset vyohykesarja1iput 1eimataan va1koiseen osaan 

numerojarjestyksessa yhdesta kymmeneen . 

Junassa myytavat 1iput 1eimataan vain junanvaihtotapauksissa . 

Mitatointi suoritetaan repaisema11a . 

2. Vyohyketariffi1ippujen 1avistys 

A. Ei junanvaihtoa: 

Meno1iput mitatoidaan tekemalla 1avistys 1ipun ylaosaan 

keske11e . 

Vanhanma1liset vyohykesarja1iput mitatoidaan repaisema11a 

tarkistuslipuke pois . 

Uudenmal1iset vyohykesarja1iput mitatoidaan 1avistama1la 

valkoiseen osaan numerojarjestyksessa yhdesta kymmeneen. 

Junassa myytavat liput mitatoidaan 1avistama11a. 

B. Junanvaihto: 

Meno1iput , vanhanma1liset vyohykesarja1iput ja junassa 

myytavat 1iput lavistetaan oikean reunan a1aosaan ja 1isaksi 

on kyna11a merkittava 1aimauspihtien 1eimaa vastaava paivays 

ja kel1onaika . 
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Uudenmalliset vyohykesarjaliput lavistetaan numerojarjestyksessa 

yhdesta kymmeneen ja lisaksi on kynalla merkittava laimauspih 

tien leimaa vastaava paivays ja kellonaika ao . kenttaan. 

Jos junanvaihtoa ei ole suoritettu yhden tunnin kuluessa 

lahtoleimauksesta tai lahtolavistyksesta , katsotaan jatko
matka uudeksi matkaksi . 

Vllm. kelp.pv - Sista glltlghetsd. 

(N:o Lko 32214/241/77 , 7 . 11 . 1977) , VT 46/77 . 
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KAUKOKIRJOITINLIIKENNE TAMPEREEN KESKUSALUEELLE 

Tampereen kaukokirjoitinkeskuksen kautta Hel~ingin, Kouvolan, Piek 

samaen tai Oulun kaukokirjoitinkeskusalueilta yhteytta muodostet 

taessa on huomattava, etta viimeisen valintanumeron jalkeen kestaa 

seitseman sekuntia ennen kuin Tampereen keskus kytkee valitun nume 

r on . Tama on otettava huomioon myos SAM-laitteilla yhteisantoa muo 

dostettaessa silloin kun Tampereen keskuksen liittyma on mukana. 

"Kuka siella" - merkki voidaan antaa vasta seitseman sekunnin viiveen 

jalkeen. 

Tampereen keskusalueelta yhteytta muodostettaessa keskus kasittelee 

v alinnan ·valittomasti. (Ko 2181/434/77 , 4 . 11.77} VT 46/77 
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AVOIMIA VIRKOJA JA TOIMIA 

Asemapaa11ik5n virka (V19) . 

Rautatieha11ituksen paajohtaja11e osoitetut kirja11iset hakemukset on 

toimitettava rautatieha11ituksen kirjaaja11e viimeistaan jou1ukuun 
14 . paivana 1977 ennen ke1lo 12 (postitse ennen virka-ajan paattymista) 

Ede11a mainittuun virkaan nimitetty sijoitetaan toistaiseksi Toij a1an 

(1 Ita) 1iikennea1uee11e . 

Apulaisasemapaa11ikon virka (V20) , kaksi ensi 1uokan asemamestarin 

virkaa (V19) , kaksi ensi 1uokan kirjurin virkaa (Vl9) , ylemman pa1kka-

1uokan toisen 1uokan kirjurin virka (V17) , seitseman y1emman pa1kka

luokan to isen 1uokan kirjurin virkaa (V16) , ko1me alemman pa1kka1uokan 

asemamestarin virkaa (V14) , kahdeksan a1emman pa1kka1uokan asemamesta

r in virkaa (V13), vi isi alemman pa1kka1uokan toisen 1uokan kirjurin 

virkaa (V13), jarjeste1ymestarin virka , kahdeksantoista veturinku1jetta

jan virkaa , vaihdemiesten esimiehen virka , kolme kuormausmestarin 

virkaa ja seitseman konduktoorin virkaa . 

Rautatieha11ituksen 1iikenneosaston paalliko11e osoitetut kirja1liset 

hakemukset on toimitettava rautatieha11ituksen kirjaajal1e viimeis 

taan joulukuun 14 . paivana 1977 ennen ke11o 12 (postitse ennen virka 
ajan paattymista). 

Ede11a mainittuihin virkoihin nimitetyt sijoitetaan toistaiseksi 

seuraavasti: 

apulaisasemapaa11ikko (V20) : Rauman (1 Ra tavara-as . paa11 .) 1iikenne

a1uee11e , 
1 . 1uokan asemamestarit (V19) : Toija1an (1 Via) ja Perin (1 Kkp) 

1iikennea1ueille , 
1. 1uokan kirjurit (V19) : Turun (1 Tku tyontutk . ja 1 Kut) 1iikenne

a1uee11e , 
yp . 2. 1uokan kirjuri (V17) : Turun (1 Tku kansainva1 . liput) 1iikenne 

a1ueelle , 
yp . 2 . 1uokan kirjurit (Vl6) : Tampereen 1iikennepiiriin (1 henki1o-

1iikenneasiat) , Tampereen (1 Tpe junaohjaus , 1 Msk junasuoritus), 

Turun (1 Tku junasuoritus , 1 Tku koulutusasiat) , Perin (1 Pr i pa1 kkaus 

asiat) ja Rauman (1 Ra pa1kkausasiat) 1iikennea1ueil1e, 
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a p. asemamestarit ·(V14) : Turun (1 Ko , 1 Lm junasuor.) ja Oriveden 

(1 Ov junasuor . pat . ) 1iikennea1uei11e , 
ap . asemamestarit (V13) : TamperP.en (4 Tpe , joista 3 junasuor .pat. ) , 

Turun (3 Tku junasuor.pat .) ja Toija1an (1 T1 junasuor . pat .) 1iikenne

a1uei11e, 
ap . 2 . 1uokan kirjurit (V13) : Tampereen (2 Tpe) ja Turun (2 Tku) 

1iikennea1uei11e seka Porin variko11e (1) , 
jarjeste1ymestari: Tampereen (1 Tpe) 1iikennea1uee11e , 

veturinku1jettajat : Toija1an (1 T1) ja Rauman (1 Ra) 1iikennea1uei11e 

seka Tampereen (5) , Turun (6) , Porin (3) ja Haapamaen (2) varikoi11e , 

vaihdemiesten esimies: Tampereen (1 Tpe) 1iikennea1uee11e , 

kuormausmestarit : Tampereen (2 Tpe) ja Turun (1 Tku) 1iikennea1uei11e 

seka 
konduktoorit: Tampereen (2 Tpe) , Turun (1 Tku) , Toija1an (2 T1) ja 

Porin (2 Pri) 1iikennea1uei11e . 

Y1 imaarainen y1iteknikon toimi (V21) , 2 . 1uokan sahkoasentajan toimi , 
ko 1me vaununtarkastajan tointa , viisi autonku1jettajan tointa , viisi 

toista junamiehen tointa , yhdeksan vaihdemiehen tointa , kaksikymmenta

viisi veturin1ammittajan tointa , huo1tomiehen toimi , seitseman vaunun

voite1ijan tointa , .ta11imiehen toimi , ne1jakymmentayksi asemamiehen 
tointa, a pu1aiskans1istin toimi ja ne1ja konttor~apu1aisen tointa . 

Rautatieha11ituksen 1iikenneosaston paa11iko11e osoitetut kirja11iset 

hakemukset on toimitettava Tampereen 1iikennepiirin paa11iko11e 

viimeistaan 14 . 12 . 1977 . 

Ede11a mainittuihin toimiin nimitetyt ja y1imaaraiseen toimeen otettu 

sijoitetaan toistaiseksi seuraavasti : 

y1 im. y1iteknikko (V21): Tampereen 1iikennepiiriin (1 vaunuasiat) , 

2 . 1uokan sahkoasentaja : Tampereen sahkoa1uee11e (1) , 

vaununtarkastajat: Tampereen (2) ja Haapamaen (1) varikoi11e , 

a utonku1jettajat: Tampereen 1iikennepiiriin (1) seka Tampereen (3 Tpe) 

ja Perin (1 Pri) 1iikennea1uei11e , 

junamiehet: Tampereen (5 Tpe) , Turun (5 Tku , 2 S1o , 1 Ukp) , Porin 

(1 Pej) ja Rauman (1 Ra) 1iikennea1uei11e , 

vaihdemiehet: Turun (1 Tku) , Porin (4 Pri , 1 Mn) , Rauman (2 Ra) ja 

Oriveden (1 Jas) 1iikennea1uei11e , 
veturin1ammittajat: Turun (1 Lm , 2 S1o , 2 Ukp) , ja Rauman (1 Ra) 

1iikennea1uei11e seka Tampereen (10) , Turun (5) , Porin (2) ja Haapamaen 
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( 2) varikoil1e , 
huo1tomies : Turun variko11e (1) , 
vaununvoite1ijat : Rauman (1 Ra) 1iikennealuee11e seka Tampereen (3) , 
Tur un (2) ja Porin (l) varikoi11e , 
ta11imies: Tampereen variko1le (1) , 
asemamiehet : Tampereen (13 Tpe) , Turun (14 Tku , 1 Slo) , Toija1an 
(1 Hp) , Pori n (8 Pri , 1 K1a , 1 Kko) seka Rauman (2 Ra) 1iikenne
a1 uei11e , 
apu1aiskans1isti : P?rin (1 Pri) 1iikennea1uee11e ja 
konttoriapu1a i set : Tampereen 1ii kenne.piiriin ( 1) seka Tampereen 

(1 Tpe) ja Turun (2 Tku) 1iikennea1uei11e . 

Apu1aisinsinoorin (V24) virka, toistaiseksi Tampereen ratapiirin toimistossa 
(Tampere). Rautatieha11ituksen paajohtaja11e osoitetut hakemukset on toimitet
tava rautatieha11ituksen kirjaaja11e viimeistaan 14.12.1977 ennen ke11o 12 (pos
titse ennen virka-ajan paattymista). 

yliteknikon (V24) virka, nelja teknik on (V21) virkaa j a =a=l=em~m=an=-==~~ 

luokan toisen luokan k irjurin (V14) virka, t oistaiseksi Pasilan 
pajassa. 
Koneosaston joht aja l l e osoitetut kirj a lliset hak emukset 
r autati eha llituksen kir j aajalle viimeistaan 12.12.1977 ennen klo 12 
(postitse ennen virka- ajan paat tymista ). 

RAUTATIEOPISTO 

Toimistotutkinnon ovat suorittaneet 30.9.1977 alla mainitut henki
lot: 

Ahonen, Hannu Olavi (Hld lp), Hellman, Seppo Jouni (01 lp), Hyppl:i.
nen, Pertti Tapani (Kv lp), Hamiilitinen, Pekka Jalmari (Pm 'lp), Juuroa, 
Markku Veli Tapani (Kv lp), Karppanen, Ahti Ilmari (Jns lp), Karvi
nen, Kauko Olavi (Jns lp), Kahari, Tapio (Kv lp), Puranen, Seppo 

Tapio (Pm lp), Paivarinta, Hannu Juhani (Tpe lp), Ranta, Jyrki Risto 
(Kv lp), Riehunkangas, Eero Edvard (01 lp), Rontynen, Osmo Juhani 
(01 lp), Sairanen, Juha Pekka (Tpe lp), Savolainen, Tapio Kalervo 
(Pm lp), Sirvio, Veli Kyosti (Pm lp), Tiusanen, Veli Heikki (Kv lp), 
Tolvanen, Pauli PHaurit Juhani (Jns lp), Tuominen, Jorma Kalevi 
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(Tpe lp), Torronen, Mirja Inkeri (Jns lp), Vetoniemi, Heikki Tapi o 
(Sk lp), Virkkunen, Vesa Tapani (Tpe lp), Vuoti, Tauno Matti (01 lp), 
Valimaki, Jorma Juhani (Sk lp), Ylipekkala, Jouko Olavi (01 lp). 

EROJA 

L i i k e n n e o 5 a 5 t o: liikennepiirin pllllikkH Nax Bernhard 
Siltala, varikonpllllikkH Viktor Mak5i mainen, liikennetarka5taja 

Paavo Erkki Olavi Kae, a5emap1HllikkH He imo Sulho Nakkonen , 1. lk 

kirjuri Aarne Ilmari Rliha, 1. lk a5ername5 tari VainH En5io Lamberg, 

yp. asemame5tari Aimo Tapio Kunttu, yp. 2 . lk kirjurit Vli nH Alpo 

Kalervo Kallioinen, Anna Eliisa BrunstrHm, yliteknikko Vaino Erkki 

Jarvela, 2 . lk slhkHa5entaja Georg Rafae l Ny lund, aseti nlaitemies 

Eino Alarik Koskinen, veturinkuljettajat Sulo Johannes ~laenpaa , 

Severi Ernst Helin, YrjH Kalevi Ihalainen, Aarre Ensio Penttinen, 

Paavo Aulis Korkeamaki, Urho Olavi Kuusisto, He imo Ka lervo Vi len, 
Vilho Johannes Hlmallinen, Mikko Nurkka, Ma rtti Elis Olavi Ka rhu

saari, Eino Johannes Nystrom, Viljo Johannes Lukka, Erkki ~iljam 

Saari, Eino Ilmari Seijamaa, konduktoorit Klaus Kullervo Kokko , Elis 

Kilpinen, kuormausmestari Johan David Tapper, vai hdemiehet Sulo Edvard 
SayriH, VainH Huuhka, junamiehet Arvi Olavi Aho, Reino Ossian Paa te

lainen, Vilho Vieno Palmu, Viljo Ahokas, asemamiehet Seija Anneli 
Pennanen, Veli Olavi Rantala, Kauko Kalervo Lind, ylim. toimi5to

apulainen Lea Margareta Ylivakeri, ylim. vaununsiivooja Elli Eliina 

Pirkonen, ylim. siivooja Sirkka Naila Kauhanen ja ylirn. tallimies 

Valter Edvin RHnnberg, li ikennetarkastaja Niilo Kustaa Ronkko , 
apulaiskanslisti Anna Helvi Turunen, yliasentaja Tauno Ilmari Koskinen , 

jlrjestelymestari Aatto Kalervo Storgard , veturinkuljettajat Martti 
Henrik Vaalimaa, Kalevi Laukkanen , Aulis Antero Arponen , Unto Sakari 

Itkonen, po lttoainetyonjohtaja Uuno Sakari Hieta , konduktoorit Veikko 

Johanne s Sa lminen, Martti Arvid Makinen , vaunumestari Vihtori Mikael 
Reunanen, veturinllmmittlja Mauri Erkki Vilhelm Vikstrom , auton

kuljettajat Vieno Olavi Virtanen , Paavo Olavi Koskela , junamies 

Veijo Juhani Vilkki, asemamiehet Seppo Kalevi Mononen , Aarne Olavi 

Jakonen, Ka uko Severi Kankaanpaa , Lauri Taavetti Dillstrom , ylim . 
puhelunvllittajii. Sirkka Joukainen , y lim. tallimies Armas Muona , 
ylim. asemamies Jaakko Olavi Viitala . 

Helsinki 1977. Valtion painatuskeskus 
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OCC-VAUNUT N:O 75200-75219 

Uuden tyosuojelulainsaadtinnon vaatimusten perusteella seka avovaunujen 

kuorman tukemiseen tarvittavien pylvaiden yksinkertaistamiseksi (nos

turikuormaus- ja purkaus) on rakennettu 2~ kpl 4-akselista koevau~ua, 

jotka on asetettu liikenteeseen . Koska kuorrnan sitomiseen tarvittavat 

pylvasketjut taten jaavat pois on kuorman sidonta tehty mahdolliseksi 

uudentyyppisilla sidontalaitteilla (hihnakiristys). Ko. vaunujen 

uudet rakenteet selostetaan seuraavassa. 

Occ-vaunut n:ot 75200-75204 (5 kpl) kuva 1 

- UIC-malliset sivupylvaat 36 kpl/vaunu 
- paadyt kuten nykyisissa Occ-vaunuissa 

- hihnavintturit "Inka/Tuikola" 6 kpl/vaunu 

Kuva 1. 
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Occ-vaunut n:ot 75205-75209 (5 kpl) kuva 2 
- suorakaidepylvaat 44 kpl/vaunu (samat pylvaat 

sopivat sivuille ja paatyihin) 

- hihnavin tturi t "Inka/Tuiko la" 6 kpl/vaunu 

Kuva 2 

Occ-vaunut n:ot 75210-75219 (10 kpl) kuva 3 

- suorakaidepylvaat 44 kpl/vaunu (samat pylvaat 

sopivat sivuille ja paatyihin) 

- hihnavintturit "Nikotuote/Loak-Lok" 6 kpl/vaunu 

Kuva 3 

46a 
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Kuva 4 
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Kuva 5 

Occ-vaunut n:ot 

75205-75219 on varus

tettu irroitettavilla 

paatyrakenteilla 

kuvat 4 ja 5 
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Kuva 6 

Kuva 7 

46a 

Kaikissa koevaunuissa on 

kuormanaluspuomit 9 kpl/ 

vaunu, kuva 6 seka 
pylvaitten sailytyslaati

kot 2 kpl/vaunu vaunun 

kummallakin puolella, 

kuva 7 
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Hihnavintturin "Inka/Tuikola" kliyttoohje 

Kuva 8 

Kuva 9 

Vintturin perusasento 
Kuva 8 

Irroitetaan lukitus 
nostamalla kasivipua 

ensin ylos ja vetamalla 
sita ulospain, kuva 9 
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Kuva 10 

Kuva 11 

46a 

Kun 1ukitus on irroitettu, 

yedet lHin tarpee1linen 

m~~ra hihnaa ulos, Kuva 10 

Hihna heitetaan kuorman 

y1i ja sen silmukka 

kiinniteta~n reunapa1kin 

a1aosassa o1evaan koukkuun 

Kuva 11 
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Kuva 12 

Kuva 13 

- 8 -

Hihnan kiristyksessa 

tarvittava vaant5varsi, 

joita vaunussa on kaksi 

kappa1etta. 15ytyy reuna
pa1kin sisa1ta, Kuva 12 

Kuorman kiristys tapahtuu 

kuva 13 mukaisesti, jonka 

ja1keen vintturi 1ukitaan. 
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Kuva 14 

46a 

Ennen kuorman purkausta 

avataan vintturin lukitus, 
irroitetaan hihnan silmuk
kapaa koukusta ja kelataan 
hihna vintturille. 
Loppuvaiheessa on lukitus 
kiinnitettava ja vedettava 
"loysat" pois (kuva 14). 
Taman jalkeen lukitus ava

taan ja kelataan loppu 
hihna ennen varsinaista 
lukitusta. 

H u o m. H i h n a e i 

m i s s a a n tap auk 
s e s s a s a a j ii ii -

d a r o i k k u m a a n, 
v a a n s e o n s a a -
t e t t a v a peru s-
as en too n . Kts. Kuva 8 

Mikali hihnassa havaitaan repeytymia' ns. rispaantumista, voidaan 
asia korjata enemmilta vaurioilta sulattamalla repeytymiskohta 

esim. avoliekilla. 
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Hihnavintturin "Nikotuote/Load-Lok" kayttoohje 

Kuva 15 

Kuva 16 

Vintturin perusasento, 
Kuva 15 

Irroitetaan 1ukitus nosta

ma11a sa1pa ylos, Kuva 16 
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Kuva 17 

46a 

Kun 1ukitus on irroitettu 

vedetaan tarpee11inen maara 

hihnaa u1os, Kuva 17. 

Hihnan silmukkapaa kiinni
teta~n vaunun vastakkaise11a 
puo1e11a o1evaan koukkuun, 
Kuva 11. 

Hihnan kiristyksessa tar
vittava vaantovarsi 1oytyy 

Kuva 12 osoittamasta pai

kasta. 

Kuorman kiristys tapahtuu 
seuraavasti: 

Kiinnitetaan 1ukitus, ase
tetaan vaantovarsi vinttu
rin akse1i11a o1evaan rei
kaan ja vaannetaan a1aspain . 

Ennen kuorman purkausta avataan vintturin 1ukitus, irroitetaan hihnan 
si1mukkapaa koukusta, ke1ataan hihna vintturil1e ja su1jetaan 1ukitus. 

HUOM. Hihna ei missaan tapauksessa saa jaada roikkumaan, vaan se on 
saatettava perusasentoon, Kts. Kuva 15. 

Vaunuihin 75206 - 75215 on 1isaksi hitsattu reunapa1kkeihin peitteen 

sitomisessa tarvittavat si1mukat 10 kp1/vaunun sivu. 

Mahdo11isista epaselvyyksista on otettava yhteytta Lko Yte puh. 2411. 
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Koevaunujen sivupa1kkeihin on maa1attu Kuvan 18 osoittama teksti, 
johon 1iidu11a merkit~an kunkin vaunun pende1i1iikenteen paate
asemien nimet. 

Koevaunut on asetettu 1ts:n maaraamiin pende1iku1jetuksiin ja niiden 
siirtaminen muuhun ku1jetukseen saadaan suorittaa ainoastaan lts:n 
(puh. llki 2583) antamalla 1uvalla. 

Kuva 18 

(N:o Lko 22243/412/77, 27.10.77), VT 46a/77. 

Helsinki 1977. Valtion painatuskeskus 
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RAUTATIEHALLITUKSEN KAYTETTAVAKSI OSOITETUISTA MAARARAHOISTA 

JAETTAVAT AVUSTUKSET V. 1978 

Kaikkia niita rekisteroityja rautatie1aisyhdistyksia, jotka ha1ua

vat tu11a osa11isiksi ja1jempana mainittuihin tarkoituksiin vara

tuista avustusmaararahoista, kehoitetaan jattamaan rautatiehal1i

tukse11e osoitetut tarkoin peruste11ut hakemuksensa rautatieha11i

tuksen kirjaaja11e viimeistaan maa1iskuun 1 paivana 1978. 

Avustuksia voidaan hakea 

- vapaa-ajan henkisten ja taitee11isten ku1ttuuriharrastusten seka 

kristi11isen ja raittiustyon tukemiseen, ja 

- varsinaista 1epo- ja lomakotitoimintaa harjoittavien, kaiki11e 

rautatie1aisi11e pa1ve1uksiaan tarjoavien rautatie1aiskunnan 1epoko

tien tukemiseen. 

Hakemuksista tu1ee i1meta, mista maararahasta avustusta haetaan ja 

niihin tu1ee 1iittaa kaikki rautatieha11ituksen sosiaa1ijaostosta 

saatavien hakemus1omakkeiden edel1yttamat liitteet. Myohastyneet 

hakemukset voidaan jattaa huomioonottamatta. Tarvittaessa s~adaan 

hakemuksia em. ajankohdan ja1keen kuitenkin taydentaa ti1inpaatos

ten, ti1lntarkastajien lausunnon yms. osa1ta. 

Avustusta saavien yhdistysten tu1ee noudattaa kaikkia niita ehtoja 

ja maa rayksia, joista hakemus1omakkeen yhteydessa jaettavissa hake

muksen 1aatimisohjelssa ja va1tioneuvoston 2 paivana syyskuuta 1965 

antamissa va1tionavustuksla koskevissa y1eismaarayksissa (A 490/65) 

on mainittu. (S1t 369/164/77, 14.11.1977) VT 47/77 

AVUSTUSTEN MYONTAMINEN RAUTATIELAISILLE LOMANVIETTOA VARTEN 

VUONNA 1978 

Rautatieha11itus on paattanyt, etta vuonna 1978 1omanviettoavustuk

sia myonnetaan hakemuksesta rautatie1aisi11e, jotka perheen paa

asia11isina huo1tajina ovat virantoimituksessa sattuneesta tapatur

masta tal sairaudesta toipuvina, suuriperheisina, yksinhuo1tajina, 

tms. syista virkistavan loman tarpeessa ja joi11a 1isaksi ta1oudel

lisen asemansa vuoksi on muutoin vaikeuksia perhelomanvlettonsa 

jarjestamisessa. Aikaisemmin rautatiehallitukse1ta lomanviettoavus-
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tusta saaneille voidaan avustusta myontaa vain poikkeustapauksessa. 

Avustusta myonnetaan vahintaan 7 vrk:n pituisen loman, ensisijai

sesti rautatielaisyhtymien omistamien lomanviettopaikkojen, taysi

hoitomaksuihin lomanviettopaikan laskun mukaan: 

1) rautatielaiselle, jolla on lomanviettopaikassa mukanaan vahin

taan kolme perheenjasenta, enintaan 800 markkaa, 

2) rautatielaiselle, jolla on lomanviettopaikassa mukanaan vahin

taan kaksi perheenjasenta, enintaan 500 markkaa, 

3) rautatielaiselle, jolla on lomanviettopaikassa mukanaan yksi 

perheenjasen, enintaan 350 markkaa, ja 

4) rautatielaiselle, joka on lomanviettopaikassa yksin, enintaan 

200 markkaa. 

Perheenjasenilla tarkoitetaan vaimoa ja alle 16-vuotiaita lapsia. 

Avustuksista suoritetaan veron ennakkopidatys. 

Rautatiehallitus maksaa avustuksen lomakodille tai vastaavalle, ei

ka siis avustuksen saajalle. Kunkin lomanviettoavustuksen saajan on 

lomanviettopaikan esittaman laskun ja avustuksen erotus maksettava 

lomanviettopaikkaan kateisella. Avustuksen hakemiseen on kaytettava 

taman VR Virallisien Tiedotuksien liitteena olevaa tai vastaavan 

kaavan mukaista lomaketta, mika on huolellisesti taytettava ja jon

ka asianomaisen esimies lausunnollaan varustettuna lahettaa rauta

tiehallituksen sosiaalijaostoon talvi- ja kevatlomien osalta ensi 

tilassa ja viimeistaan helmikuun 1 paivaan 1978 mennessa, myohemmin 

pidettavien lomien osalta maaliskuun 1 paivaan 1978 mennessa. 

Sosiaalijaoston toimesta ei lomapaikkavarauksia avustusta saaville 

tal muille tehda, vaan on jokaisen itse huolehdittava varauksista 

kunkin lomapaikan antamien ohjeiden ja maaraysten mukaan, jotka oh

jeet samoin kuin vuoden 1978 taysihoitohinnat ja avoinnaoloajat 

ilmoitetaan Rautatieuutisissa. 

Sosiaalijaosto on sopinut, etta allamainituissa lomanviettopaikoissa 

voi lomanviettoavustusta nauttien viettaa 7-14 vuorokauden pituisia 

lomia. Lomavuorot alkavat kesaaikana sunnuntaisin . - Lyhyemmalle 

ajalle kuin 7 vuorokautta ei avustusta myonneta. 

Rautuki Oy:n Lorna- ja kurssikeskus Vuokatilla, lahella Ladun seisa

ketta, ja Pelkosenniemen lorna- ja retkeilykeskus Pyhajarvella (Pyha

tunturi) n. 55 km Kemijarven asemalta seka Hiekkaniemen lomakyla 
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Vuokatissa, n. 2 .km Vuokatin asema1ta. 

~ikaisin varausaika rautatie1aisi11e on hiihto1oman, paasiaisen, 

<esa-, heina- ja e1okuun seka jou1uajan osa1ta on 6 - kuukautta ja 

lyhyin 3 kuukautta ennen ha1uttua o1eske1uaikaa. Sen ja1keen vapaat 

paikat myydaan varausjarjestyksessa ottamatta huomioon onko varaaja 

rautatie1ainen tal ei. 

~autatie1aisten Lepokotiyhdistys r.y:n lepokoti K~nerva1a Sarkisa

lossa, n. 25 km Pernion asema1ta. 

VR Konduktooriyhdistys r.y:n 1epokoti Ranta1inna Ruoko1ahde11a, 

~. 14 km Imatran asema1ta. 

Suomen Veturimiesten Liitto r.y:n 1epokoti Pyysa1o Kangasa11a, n. 3 

<m Saynajarven seisakkee1ta tal 6 km Suinu1an asema1ta. 

>venska Kamratforbundet vid Statsjarnvagarna r . f:n 1epokoti So1-

~arden Hangossa, nk. Ky1py1an puistossa ja 

lautatie1aisten Kristi11inen Yhdistys r.y:n kesakoti Rau~ia1a Vesi

lahde11a, n. 25 km Tamperee1ta. 

<autta vuoden ovat avoinna vain Vuokatin ja Pyhatunturin 1omakeskuk

$et ja Hiekkaniemen lomaky1a. 

iiekkaniemen lomaky1assa kautta vuoden ja Pyhatunturin 1omakeskuk

sessa 15.10 - 15.2. va1isena aikana o1eske1u tapahtuu itsepa1ve1u

~eriaattein. Mo1emmissa on keittomahdo111suudet seka tarvittava as

tiasto. Lakanoita on saatavissa lomakeskuksista. Omien 1akanoiden 

<aytto mahdo111sta. - Pyhatunturin 1omakeskuksessa on yhteismajoi

tus hirsimokeissa. 

iiekkaniemen lomakylassa voidaan avustuksen majoitusmaksun y1itta

~a1la osa1la ostaa Vuokati11a sijaitsevista e1intarvike1iikkeista 

tal niiden myyma1aautoista ruokatarvikkeita. 

Paikanvarauksen voimassapitamiseksi mahdo11isesti vaadittavan ennak

komaksun maksaa jokainen itse saatuaan siita maksukehoituksen 

ao. 1omapaikasta. 

Mika1i 1omanviettopaikan t11annut rautatielainen tal hanen perheen

sa jasen on estynyt saapumaan varaamaansa 1omapaikkaan, on siita 

11moitettava ao. lomapaikkaan ja rautatiehal1ituksen sosiaalijaos

toon viimeistaan 14 vrk ennen tarkoitetun o1eskelun a1kamista. E1lei 
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peruutusta ole tehty edellasa notun mukaisesti, ei mahdollisesti vaa

dittua ennakkomaksua palauteta tai on hakija velvollinen vaadittaes

sa maksamaan lomanviettopaikalle taysihoitomaksun jokaisen varaa

mansa paikan osalta. 

(Slt 369/164/77, 14.11.1977) VT 47/77. 

VUOS I RAHTISOPIMUKSET 

Vuosirahtisopimusluottojen ja1kitarkastuksissa on havaittu , etta 

ao . 1uottoon on otettu ja a1ennusta annettu se11aisistakin rahdeista 
j a maksui sta, j oita sopimus ei koske . Vuosirahtisopimus koskee vain 
r a u t a t i e r a h t e j a . 

On huomattava , etta sama11a asiakkaa11a saattaa o1 l a vuos irahtisop i 
muks en 1isaksi muitaki n sopimuksia , joissa y1ei sesti on maininta , 
et tl "nlin 1asketui sta rahdei s ta e i myHnnetl muita a1e nnuksia" t a i 
"naml r ahdi t eivlt kuu1u asiakkaan kanssa tehtyyn vuosir a ht isopimuk
seen ". Kans a i nvl 1isista rahtikirjo i s t a ote t aan vuos i rahti s opimuks en 
muka i sta a 1ennusta 1askettaessa huomioon va i n Suomen raht i osuudet . 

Karhu1an rautatie11e menevien ja sie1tl 1ahtevien 11hetysten r ah dit 
eivlt yleensa kuu1u vuosirahtis opimusten piiriin. 

Yle isena periaatteena on pidettava , etta r aht·ikirjoihi n merkity t 
maksut kuten 1iitlntlrahdit , (puutavaran)nostur imaksut yms . 1isa
maksut sisa1tyvat vuosirahtisopimuksiin. Tasta y1eissaannHstl ovat 
poikkeuksena erikoissopimuksiin perustuvat maksut , esim . vaunukuor

mien kotiinku1jetusmaksut. Niita ei saa sisa11yttaa vuosirahtisopi 

muksiin , koska mainitut 1islmaksut maksetaan se11aise naan ku1jetuk
sen suor ittaja11e , usein u1kopuo1ise11e 1iikennHitsijl11e . 

Lukuunottamatta varsinaisia rautat i erahteja tu1ojen kuitei11a 

(VR 1815) perittavat muut maksut (nouto - ja kotiinku1jetusmaksut , 
vaununvuokrat , punnitusmaksut , 1avavuokrat yms . ) eivlt kuu1u vuos i
rahtisopimusten piiriin. 

Sama11a huomautetaan , etta vuosirahtisopimuksiin 1iit t yvista maksuis 

ta on pidettlva eri11ista 1uottolaske1maa . (vrt . VT 33a/I5 , 8003 . 23 
j a 31) . (N : o t1t 759/245/77 , 17 . 11 . 77) VT 47/77 
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UUSIEN MENO- JA MENOPALUULOMAKELIPPUJEN (VR 2201 ja 2203) 
RAS'riTUSOHJEET. 

~1eno- ja menopa1uu1omakelipuista (VR 2201 ja VR 2203) on va1mistunut 

oheiset uuden mal1iset painokset , jotka otetaan kayttoon vanhojen 

pa i nosten 1oputtua painatusjaostosta. Uudistus johtuu ti1itysten ta~ 

kastuksen konee11istamisesta , jo11oin 1ippujen ti1itysosat tu11aan 
r ekisteroimaan . Tasta syysta annetaan lippujen myy.nnin yhteydessa 
t apahtuvasta rastitusmenette-lysta seuraavat ohjeet: 

Y1eisperiaatteena on, etta 1ippujen keskustassa o1evaan ti1aan merki

tlan a i n a joko rasti ta~ kenttaan "erity~s1ippu" jokin ja1jem

panl:i mainituista teksteista . Rastia ja tekstHl kohdassa "erityislip

pu" ei saa esiintya samanaikaisesti samassa 1ipussa. 

1. Taval1isessa taysihintaisessa lipussa rastitetaan ruutu "koko" . 

2. Lippuun , joka on myyty lapse11e tai maksu1lise1le kasimatkatava

ra11e (koira) rastitetaan ruutu "puoli". 

3. 65 - korttia vastaan myytavassl:i 1ipussa rastitetaan ruutu "65-kort·
ti " 

4. I-korttia vastaan myytl:ivl:issl 1ipussa rastitetaan ruutu ''i - kortti~ 

5. Opiskelijalipussa rastitetaan ruutu "opiskelija". 

6. Varusmiehelle puoleen hintaan myytavassa 1ipussa rastitetaan 
r uutu "puoli" ja lisaksi leimataan sana "soti1as" lipun vasem
massa alalaidassa olevaan tyhjl:ian kenttaan (VR- kentta). 

7 . Myytaessa tl:iysihintaisia lomalippuja varusmiehille lipputilausta 

vastaan (kokeilu) ras~itetaan ruutu "sotilas" ja leimataan VR
kenttai:i.n sana "luotto" . 

8. Muissa 1uoto11a 1ipputi1austa vastaan m!ytlvissa 1ipuissa rasti 

tetaan ruutu "koko" tai "puo1i" ja VR-kenttaan 1eimatac.r. sana 

"1uotto" . (myos arrr.eijan kantahenki1okunna11e myytaviin 1ippui 
hin . ) 
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9. Sanoma1ehtimiehe11e ostotodistukse11a myydyn 1ipun erityis1ippu
kenttAAn kirjoitetaan "1ehtimies". Jos 1ippu myydAAn jAsenkorti1-
1a (Ts 23 § 2 1m), merkitAAn vastaavasti sana "1ehtimies" sekA 
jAsenkortin numero. Y1eisohjeen mukaisesti e i m i t A A n 

ruutua saa rastittaa. 

10. MyytAessA 1isA1ippuja pitempAA tietA kirjoitetaan erityis1ippu

kenttil.An "1isAl. pit. tietA, koko", "LisAl. pit. tietli, puo1i", 

Lis1H. pit . tietA, 65-k" j ne, riippuen siitA, minkA1aise11e hen

ki1o11e alkuperAinen 1ippu on kirjoitettu. LisAksi kirjoitetaan 

VR - kenttliAn a1kuperAisen 1ipun tiemerkinnAt otsiko1la "Lipu11e 

via". 

11. MyytAessA 1islilippuja 1 . luokkaan kirjoitetaan erityislippukent

talin vastaavasti "LisAl. 1 . 1k, koko", "LisA1. 1 . 1k, puoli", 

"LisA1. 1. lk , 65 - k" jne . 

12 . YhdistetyssA 1. ja 2. luokan lipussa 1. luokassa ·ke1paava matkan 

osa kirjoitetaan VR - kenttAil.n. (Esim. "1.lk Imr-Par") . Muutoin 
1ippu rastitetaan normaa1isti . 

13. MyytAessA u1komai11a opiske1evi1le Suomen kansa1aisi1le a1ennus -

1ippuja on erityis1ippukenttiian kirjoitettava "25 % al." sekA 

lisAksi yo-kortin tai opintokirjan numero tai niiden puuttuessa 
oppi1aan nimi. 

14. Inter-Rail korttia vastaan myytiivAssA lipussa on erityis1ippu

kenttAAn kirjoitettava "Inter-Rail" sekii kortin numero. 

15. KansainvAlistA alennustodistusta vastaan myytAviissA lipussa on 

erityis1ippukenttaAn kirjoitettava "K-oVal. tod." sekli todistuk

sen numero. 

16. MyytAessA meno1ippulomakkeita yhdysliikenne1ippuina automatkoi1-

1e on VR-kenttAAn kirjoitettava tai 1eimattava sana:"yhdys1iiken

ne1ippu" . 

17. Kirjoitettaessa vapaa1ippusil.iinnon mukaisia menopa1uu1ippuja pre

sidentin kutsuihin on erityislippukenttAAn kirjoitettava "Presi

dentin kutsu". 

18. MyytAessa matkailuasiam:i.ehille a1ennus1ippuja on erityislippu-
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kenttaan kirjoitettava "Matkailuasiamies" seka jasenkortin nume
ro . VR-kenttaan· on lisaksi kir;-joitettava "Lko 382/7594". 

(N : o To 1834/241/77, 14.11.1977) VT 47/77 

KANSAINVALINEN TAVARALIIKENNE, LANTINEN 

Julkaisun "KANSAINVALINEN TAVARALIIKENNE, Lantinen" osaan 

II "PIM" (VR 4669) ilmestyy lisalehti n:o 5 . 

Painatusjaosto jakaa lisalehden. 

(Tft n:o Tou 4/252/77, 14.11.77) VT 47/77 

LIIKENNEPAIKKOJEN VALIMATKAT -JULKAISU:KORJAUS 

Sarakkeessa 6 Vehkapuron kohda11a o1evat ki1ometrim~~r~t pit~~ o11a 

samassa sarakkeessa Vehmaisten kohda11a . (N : o Lko 32265/67/77, 14.1. 

1977), VT 47/77 -

Nivavaaran 1iikennepaikkaa koskevat merkinn~t poistetaan 1.12.-77 
1ukien ju1kaisusta "Liikennepaikkojen v~1imatkat" ja "Liikennepaikko

jen koodit". (N:o Lko 22322/67/77, 11 . 10 . 1977), VT 47/77-

TIETOKONEOPERAATTORIEH . SOVELTUVUUSKOKEET 

Operaattoriteht~vist~ kiinnostunei11e, va1tionrautateiden pa1ve1uk

sessa o1evi11e nuori11e miehi11e, jotka ovat k~yneet vahintaan kes

kikou1un ja suorittaneet aseve1vo11isuutensa, j~rjestet~an 

12.12.1977 sove1tuvuuskokeet. 

Kokeisiin ha1ukkaita kehoitetaan ottamaan yhteys henki1ostotoimis

ton psyko1ogian ryhnr~an puh. Hki 2821. (N:o tkt 210/153/77, 16.11.77) 
VT 47/77 



- 9 -

RAUTATIEOPILLISET KURSSIT VUONNA 1978 

Ede11ytt~en , etta kou1utuksen vuosisuunnite1ma ta1ta osin hyvaksy 

taan esitetyssa muodossa , jarjestetaan vuonna 1978 kaksi rautatie

opi11ista kurssia . 

Niiden, 1iikenneosaston henki16kuntaan kuu1uvien, jotka ha1uavat 
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pyrkia nai11e kurssei11e, tu1ee jattaa y1eisen toimiston paa11iko11e 

osoitettu hakemuksensa 1ahimma11e esimiehe11een viimeistaan 16.12 . 1977 . 

Liikenneosasto antaa erikseen ohjeet hakemusten kasitte1yjarjestyk

sesta . Ensimm~isena toteutettava kurssi on tarkoitus a1oittaa 16 . 1 . 

1978. Toinen kurssi ajoittuu syyskaude11e -78 . Kurssien tarkemmat 

ajankohdat i1moitetaan niin pian kuin se on mahdo11ista. 

Hyvaksytyn kurssiohje1man mukaan rautatieopi11ise11e kurssi11e 

pyrkivi1ta ede11yteta~n , etta he ovat 1ahinna esimiestehtavissa 

toimivia henki1oit~ , jotka ovat suorittaneet 1iikenne- tai ha11into

tutkinnon (tai naita vastaavan aikaisemman tutkinnon) tai joi1la on 
hyvat erikoisammattia1aansa koskevat tiedot sek~ 1aajahko tyokokemus 

va1tionrautatei11a ja ovat saaneet rautatiea1an peruskou1utuksen . 

(N : o Lko 195/151/77 , 18.11 . 1977) , VT 47/77 . 

AVOIMIA VIRKOJA JA TOIMIA 

Ensi 1uokan kirjurin virka (V18) , y1emm~n pa1kkaluokan toisen 1uokan 

kirjurin virka (V16) , veturinku1jettajan virka , jarjeste1ymestarin 
virka ja kondukt66rin virka . 

Rautatieha11ituksen 1iikenneosaston paa11ik611e osoitetut kirja1liset 

hakemukset on toimitettava rautatieha11ituksen kirjaaja11e viimeis 

taan jou1ukuun 21. paivana 1977 ennen ke11o 12 (postitse ennen virka
ajan paattymist~) . 

Ede11a mainittuihin virkoihin nimitetyt sijoitetaan toistaiseksi 

seuraavasti: 

en~ 1uokan kirjuri (V18): Kouvo1an (1 Kv kauko- ohjaus) 1iikenne

a1uee11e , 
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yp. 2 . 1uokan kirj uri (V16): Imatran (1 Jts j unasuorit us) 1i ikenne
a1uee11e , 
veturinku1 j ettaj a: Haminan variko11e (1) 

j arj este1ymestari : Imatran (1 Imr) 1 i i kennea1uee11e ja 
konduktoor i: Mikke1 i n (1 Mi) 1iikennea1uee11e . 

Y1iasentajan toimi toistaiseksi Kotkan variko11a . Rautatieha11ituk
s en 1iikenneosaston paa11iko11e osoitetut kirja11iset hakemukset on 
t oimi tettava Kouvo1an 1iikennepiirin paa11iko11e viimeistaan 21 . 12. 
1977 . 

Ra kennusmestarin (V20) virka, toistaiseksi Tampereen ratapiirissa 

(Orivesi ; viran ha1tija toimii Oriveden rata- a1ueen paa11ikkona ; 

as unto varattu) . Rataosaston johtaja11e osoitetut hakemukset on 
toimitettava rautatieha11ituksen kirjaaja11e viimeistaan 21 . 12 . 1977 

e nnen ke11o 12 (postitse ennen virka- ajan paattymista) . 
Rataesimiehen (V1 2 ) toimi , toistaiseksi Seinajoen· ratapiirissa 
( Y1ivieska) . Rataosaston johtaja11e osoitetut hakemukset on toimi 
t ettava Seinajoen ratapiirin paa11iko11e viimeistaan 21.12 . 1977 . 

K o r j a u s VT 45/? ? ilmoitukseen: pitaa olla sahkotarkastajan 
(V22) virka eika V21, t oi s taiseksi Hyvi nka an konepajassa. 

KOULULAISTEN HIIHTOLOMALEIRIT v .1 9?8 

Ensi talvena koulujen hiihtoloman aikana jarjestetaan VR:n Urhei
lutoimikurinan toimesta Pyhatunturin lomakeskuksessa kaksi yhteis
leiria rautatielaisten kouluikaisille lapsille. Leirille ovat ter
vetulleita 13-1? vuotiaat tytot ja pojat. 

I leiri 19.-25.2.19?8 II leiri 26.2.-4 . 3.19?8 
Kirjalliset ilmoittautumiset, joissa on ilmettava mille leirille 
pyrkii, koululaisen syntymaaika (vuosi ja paiva) ja VR:n palveluk

sessa olevan isan tai aidin virka tai toimi ja tyoosoite, on teh
tava os: VR:n Urheilutoimikunta, rautatiehallitus, Helsinki 
15 . 1.1978 mennessa, jonka j alkeen hyvaksytyille l ahetetaan tarkem
mat ohjeet isan tai aidin tyoosoitteella. 
Leirilaisten kokoontuminen on leirin alkamispaivana Kemijarven ase
malla klo 9.45 (junan n:o 63 saavuttua), jonka j alkeen linja-auto-
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kuljetus Pyhatunturille. Paluu Pyhatunturilta alkaa leirin paatty
mispaivana klo 16.30 ja Kemijarvelta (junalla P 64) klo 18.25. 
Leirimaksu mk 270 peritaan tilillepanokortilla etukateen. Maksuun 
sisaltyvat yllapito leiripaikalla ja linja-autokustannukset Kemi
jarvi-Pyhatunturi-Kemi j arvi. 
Koska I leirille tulevilla on ollut aikaisempina vuosina vaikeuk
sia makuuvaunupaikkojen saamisessa, VRU on varannut 45-paikkaisen 
retkeilyvaunun makuuvaunuvaatetuksella. Vaunu kulkee menomatkalla 
junassa n:o 63, lahto Helsingista 18.2. klo 19.00 ja paluumatkalla 
junaasa n:o 64 lahto Kemijarvelta 25.2. klo 18.25. 
Edestakaisten makuupaikkojen hinta on yhteensa 30 mk/koululainen. 
Koululaiselle voidaan varata makuupaikka retkeilyvaunusta ilmoit
tautumisen yhteydessa seuraavasti: "Varaan paikan :Detkeilyvaunussa 
matkaosuudelle esim. Hki-Kja-Hki". Paikkavaraus on sitova ja maksu 
peritaan tilillepanokortilla osanottomaksun yhteydessa etukateen. 
Makuupaikat taytetaan ilmoittautumisjarjestyksessa. - Jos leiri
laiselle on jo ehditty varata makuu- tai istUmapaikka jostakin 
muusta vaunusta, toivotaan leirilaisen kayttavan taman paikkansa, 
silla aivan jokaiselle lahtijalle ei retkeilyvaunusta riittane 
paikkoja (leirille otetaan 64 koululaista). Toivomme, etta kaikki 
maaraaikaan 15.1.1978 ilmoitetut koululaiset voidaan ottaa leiril
le. 
Jokaisella leirilaisella on oltava murtomaahiihtosukset tunturi
hiihtoa varten. Puj ottelua voidaan harrastaa korkeintaan kolmena 
leiripaivana. 

VR:n Urheilutoimikunta 

RAUTATIEOP!STO 

Sahkoperustutkinnon veturisahkotekniikassa on 14.10.1977 suorit
tanut seuraavat henkilot: 

Ahola, Jaakko Kalevi Hki vr, Ala.-Luoma, Hannu Antero Sk vr, Hei
nonen, Hannu Juhani Ri vr, Hakkila, Timo Jarmo 01 vr, Hl:imal.ai
nen, Jukka Kalevi Pm vr, Isomi:i.k:i, Esko Matias Hki vr, Jaaskelai
nen, Jorma Kalevi Kv vr, Kantti, Heino Antero Ri vr, Kursu, Han
nu Tapani 01 vr, Laa.ksonen, Aaro Ensio Hki vr, Luoma, Janna Ju
hani Sk vr, Luoma, Markku Tapia Hki vr, Markkanen, Reijo 01avi 
Pm vr, Mikkila, Ari Juhani 01 vr, Nikander, Kari Antero Hki vr, 
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Pylvanen, Pertti Kalevi Kv vr, Rautkoski, Jarmo Ilmo Tapani Ri 
vr, Repo, Juhani Mikael Tpe vr, Ruuskanen, Pertti 01avi Tpe vr, 

Saikkonen, Mark:ku Eino Kalevi Kv vr, Tommiska, Jarmo Sakari Kv 
vr, Toppinen, Mauri Juhani Kon vr, Venninen, Jukka Antero Hki 

vr. 

Rakennusmestaritutkinnoesa 4.11.1977 on hyvtiksytty seuraavat 

henkilot: 

Anttila, Matti Veijo Tapani 01/Tor, Heikkinen, Pertti Nikolai 

Jns/Sl, Hiltunen, Aulie Artturi Kv/Kv, Huhtala, Timo Pekka 01/ 

01, HBmlilainen, Ossi Juhani Hki/Psl, Ilves, Osmo La.uri Juhani 

Pm/Suo, Jokiniemi, Risto Juhani Hki/Kr, Junkkari, La.uri Antero 

Kv/Kv, Jurvala, Hannu Antero Hki/Lh, Jarvinen, Ari Bruno Hki/ 

Pal, Korhonen, Vaino Matti Ensio Pm/Kuo, Koskenkorva, Kalevi 

Ensio Pm/Pm, Kuosmanen, Raimo Kalevi Pm/Kuo, Kurk:o, Matti Juha

ni Kv/Kv, Laine, Timo Tapio Tpe/Tpe, Lemettinen, Martti Juha-

ni Harmt, Linja, Keijo Juhani Tpe/Tpe, Lamsa, Taisto Kalevi Pm/ 
Kuo, Marttila, Onni Olavi Tpe/Pri, Maki-Paakkanen, Oiva Kv/Kv, 

MB.ntyla, Reijo Albert Tpe/Tku, Partanen, Kari Esk:o Kv/Lr, Sal

mi, Erkki Artturi Tpe/Hpk, Savinen, Kari Juhani Kv/Kv, Solkinen, 
Heikki Juhani Jns/Jns, Tanskanen, Timo Sakari Jns/Jns 1 Tuominen, 

Lauri Kaarlo Tpe/Tku, Tuominen, Mauri Juhani Tpe/Tpe, Turpeinen, 
La.uri Olavi Jns/Lis, Vikman, Matti Kalevi 01/Kem, Vr:Ui.taja, Tauno 

Veikko 01/Kem. 

Liikenteenohjaustutkinnon ovat suorittaneet 4.11.1977 alla mainitut 

henkilot: 
Raija Inkeri Aherto (Ol/Rhe) 1 Jouko Tapio Airas (Pm/Var) 1 Kristina 

Margareta Blomqvist (Sk/Pts) 1 JL~e Kristiina Bockstrom (Hki/Hki), 

Iliauno Ensio Haapala (Hki/Epo), Juha Olavi Henttu (Kv/Kv), Elise Orvok

ki Huhtasalo (Tpe/Pri) 1 Leila Anna-1\Iaija Hakkanen (Tpe/Tku), Aulis 

Antti Antero Ihalainen (Hki/Hki) 1 Eija Hillevi Ijas (Hki/Hki), Eija 

Mari tta Ik!iheimonen (Kv/Kv) 1 Seppo Heikki Jiirvenpaa (01/01), Hannu 

Paavo Kaikkonen (Pm/Ilm), Leila Tuulikki Kinnunen (01/Kem), Jorma 
Juhani Koppinen (Kv/Kv) 1 Eija P8ivikki Koskinen (Tpe/Tku), Leila Pirjo 

Marjatta Kovanen (Jns/Jns), Pirjo Helena Linden (Hki/Hnk), Reijo Tapio 

Miettinen (Jns/Lis), Tuija Irmeli Markki (Kv/Kv) 1 Raimo Antero Neu

vonen (Tpe/Tpe) 1 Kaija Marjatta Niemelainen (Pm/Kuo) 1 Sirkka-Liisa 
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Paavilainen (Tpe/Pri), Timo Tllatti Pitkanen (Pm/Pm), Riitta Hannele 

Pohjamo (Jns/Jns), Paula Helena Riihimi:iki (Tpe/Hp), Minna Ruusu Maa

ria Riikonen (Jns/Jns), Veli Tapani Salonen (Sk/Sk), Vaino Tapani 

Salonen (Pm/Pm), Pertti Juhani Tahvanainen (Jns/Jns), Pertti Tapani 

Tanskanen (Jns/Jns), Jari Kalevi Toivakka (Kv/Kv), Tauno Juhani Tor

monen (Tpe/Pri), Jouko Ilmari Uotila (Hki/Ri). 

Rautatievirkamiesliiton lahjoittaman kellon sai Leila Tuulikki Kinnu

nen ( 01/Kem). 

NIMITYKSIA 

Konduktoorin virkaan (Rauma) 
vaihdemies Osmo Emil Haapanen, kuormausmestarin virkaan (Salo) 
junamies Helge Alarik Andsten, kuormausmestarin virkaan 

(Loimaa) asemamies Martti Mikael Sahla, ensi luokan sahktiasentajan 
toimeen (Tampere) 2. luokan sahktiasentaja Esko Aulis Salminen, 
veturinlammittajan toimiin (Turku) tilap. veturinlammittajat Hannu 
Olavi Saarinen, Jouko Emil Ketola, Tapani William Heinonen, Jukka 
Tapani Kaijanen, Matti Kalervo Lehtinen, Hannu Antero Viljanen, 
Matti Juhani Arpalahti ja Jari Johannes Mikola seka Tampereen 
varikolla palveleva tilap. veturinlammittaja Osmo Arvo Juhani 
Antikainen, apulaiskanslistin toimiin (Tampere) ylim. toimistoapu
lainen Airi Marjatta Nappila ja konttoriapulainen Liisa Marjatta 
Kattainen, apulaiskanslistin toimiin (Turku) konttoriapulaiset Ritva 
Hellevi Laiho ja Ulla Irene Lundstrom, junamiehen toimiin (Turku) 
asemamiehet Rauno Arvid Rautio ja Raimo Juhani Jompero, junamiehen 

toimeen (Rauma) asemamies Tauno Jaakko Kuja-Penttila, junamiehen 
toimiin (Pori) asemamiehet Jouni Johannes Jaatinen ja Eero Antti 
Meskanen, vaihdemiehen toimiin (Turku) junamiehet Kauno Armas Nurmi, 
Henrik Mainio Tuominiemi ja Martti Antero Lakari seka asemamiehet 

Matti Antero Mantyla ja Pekka Juhani Tiainen ja Kaino Einari Virtanen, 

vaihdemiehen toimeen (Rauma) asemamies Tapio Asseri Kykkanen, auton
kuljettajan toimeen (Turku) asemamies Tarmo Lipponen, vaununtarkasta
jan toimiin (Turku) vaununvoitelijat Harri Kalervo Heino ja Heimo 
Veikko Ahtiainen, asemamiehen toimiin (Turku) tilap. asemamiehet 

Rauli Armas Holm, Mauno Olavi Venho, Seppo Juhani Sola, Aarne Olavi 
Myllymaki, Tenho Paivio Niinijarvi, Markku Juhani Johansson, Mauri 
Antero Laho, Hannu Olavi Saastamoinen, Timo Tapani Lujala seka Sulo 
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Antero Junno , tallimiehen toimeen (Turku) ylim . tallimies Keijo Kalervo 
Heinonen , konttoriapulaisen toimeen (Turku) ylim . toimistoapulainen 
Pi rjo Marja- Liisa Pausio, vaununvoitelijan toimeen (Turku) tilap . 
vaununvoitelija Pentti Toivo Kalevi Kapanen , apulaisasemapaallik~n 

(Vl9) virkaan (Parikkala) l. luokan asemamestari (Vl8) Pentti 
Johannes Marjakangas, ensi luokan kirjurin virkaan (Joensuu) ylim. 
1. luokan kirjuri Paavo Volter Siivola , yp . asemamestarin virkaan 
(Vl6) (Savonlinna) ap . asemamestari (Vl4) Anja Maija Inkeri Kaksonen , 

yp . 2 . luokan kirjurin virkoihin (Joensuu) ap. asemamestarit (Vl3) 
Veijo Olavi Arvid Soininen ja Aulis Johan Turunen, ap. asemamestarin 
virkaan (Vl4) (Joensuu) ap . 2 . luokan kirjuri Alpo Ansio Koitermaa, 

ap . asemamestarin virkaan (Vl4) (Nurmes) ap . asemamestari (Vl3) 
Tuomo Juhani Hakkarainen , ap . 2. luokan kirjurin virkaan (Joensuu) 

ylim . 3. luokan kirjuri (VlO) Airi Katri Marjatta Treuthardt , ap . 

2 . luokan kirjurin virkaan (Joensuu) ylim. 3. luokan kirjuri (VlO) 
Leena Annikki Sallinen , ap . 2 . luokan kirjurin virkoihin (Savonlinna) 
ylim . 3 . luokan kirjurit (VlO) Arja Sisko Annikki Tynkkynen ja Matti 
Juhani Harkonen , veturinkuljettajan virkoihin (Joensuu) veturinlammit 
tajat Lauri Kalevi Turunen ja Lauri Samuel Pitkanen, kondukto~rin 
virkaan (Savonlinna) junamies Pentti Tapio Lankinen, veturinlammitta
jan toimiin (Joensuu) tilap. veturinlammittajat Risto Olavi Lappalai
nen , Markku Juhani Mikkonen , Seppo Olavi Oslanus , Kari Johannes 
M~lkanen , Jaakko Paivinen , Heikki Kalevi Pelli , Raine Sulevi Keyri
lainen ja Jukka Ilari Jokinen , vaununtarkastajan toimeen (Savonlinna) 
ylim . vaununtarkastaja Lauri Hei~ki Antero Kayhko , junamiehen toimeen 
(Joensuu) asemamies Arvo Peltonen , junamiehen toimeen (Lieksa) 
asemamies Matti Eero Parkkonen , vaihdemiehen toimiin (Joensuu) 
asemamiehet Markku Juhani Nurmela , Tuomo Oiva Juhani Nevalainen , 
Kyosti Kalevi Kettunen ja Vesa Matti Vaananen , vaihdemiehen toimeen 

(Savonlinna) asemamies Osmo Juhani Palo , asemamiehen toimeen (Uima
harju) ylim . asemamies Kari Juhani Nuutinen , konduktoorin virkoihin 
(Tampere) kuormausmestari Aulis Martti Matti Kirjavainen seka juna

miehet Paavo Gunnar Naajarvi, Matti Jorma Kalevi Jannetyinen , Jorma 

Erkki Talus ja Veikko Kalevi Ruohonen , kuormausmestarin virkoihin 
(Tampere) junamies Lauri Armas Toiviainen seka asemamiehet Aarre 
Eino Gunnar Koskinen ja Pentti Viesti Pursiainen , kuormausmestarin 
virkaan (Toijala) asemamies Pekka Kaarlo Juhani Korpilaakso . 
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Lii te VT 47/77 Taytettava mieluimmin koneella 
tai tekstaten ja toimitettava 
rh:n sosiaalijaostoon asianomai
sen esimiehen toimesta. 

Lomanviettoavustusanomus 

1. Anojan taydellinen nimi ••.•.•••••••..•...•••••••...••..•..•••• 

z. Syntymaaika .••• / .••. 19 .•.. 

3. Virka, toimi tai ammatti •..•••....•.•.•.•••.•..•.•.•.•..•••••. 

4. Toimipaikka ...•.••..••••••...••..•.•..•...•••• puh: 

5. Ollut VR:n palveluksessa alkaen vuodesta yht. vuotta 

6. Perhesuhteet: naimisissa, yksinhuoltaja, perheeton l) 

7. Perheen paaasiallinen huoltaja •...•...•...•.•.••....•...•••..• 

8. Puolison nimi ..••••....•.....••......•.•.•.•..•...•.........•• 

9. Las ten nimet ja iat: ...•••.••• . ...•.•.•...•....•..•....••••.•. 

10. Minulle ja perheelleni on varattu ..•.•...•..•.••••••.•...••.•. 
(lomapaikan nimi) 

lomapaikasta .••. hengen huone •.• . f •••• - .••• / .••• 1978 vali

seksi ajaksi ..•. vuorokaudeksi, ja myonnetty vuosilomaa 

.... / •.•. - ••.. / ..•• 1978 valiseksi ajaksi. 

11. Lomapaikkaan otan koko ajaksi mukaan vaimoni/mieheni l) ja lap-

sistani: ..•........•...••..•....•....••..•.••.•..•......••..•. 

12. Aikaisemmin en ole saanut/olen saanut lomanviettoavustusta val

tionrautateilta l) 

13. Aviopuolisoni ei ole saanut/on saanut lomanviettoavustust~ val

tionrautateilta l) 

14. Anomukseni perusteluiksi haluan esittaa seuraavaa: ......•.•..• 

1) Tarpeeton yliviivataan 
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15. Mlka1i a11ekirjolttanee11e myonnetaan 1omanviettoavustusta si

toudun mahdo11lsen esteen sattuessa i1moittamaan siita rauta

tieha11ituksen sosiaa1ijaostoon ja ao. 1omapaikkaan viimeistaan 

14 vrk ennen alotun o1eske1un a1kamista . 

. • . . • . . • . . . . . . . • • • . . , .•. pna •..•.•..••. kuuta 197 ••. 

anojan a1lekirjoltus 

tarkka osolte 

Samalla kun todistan kohdissa 1-10 mainitut tledot oikeiksi, katson 

anojan lahinna virantolmituksessa sattuneesta tapaturmasta, salrau

desta tolpumiseksl, erityisen tyorasituksen, suuriperheisyyden 2 ) 

vuoksi o1evan lomanvlettoavustuksen tarpeessa . 

. . •. . •• • . . • . •. . . . . • • , •.. pna ••.•.•...•.. kuuta 197 •.• 

esimiehen alleklrjoitus 

(virkalelma) 

~) Korostettava syy allevllvattava ja merklttava tarkasti esimlehen 
1ausuntoon 

Paikanvarausosoitteet: 
- VUOKATIN LOMA- JA KURSSIKESKUS, HIEKKANIEMEN LOMAKYLA JA PYHXTUN

TURIN RETKEILYKESKUS: 
varaukset klrja11isestl os. Vuokatln 1omakeskus, 88610 Vuokattl, 
puh. Sotkamo 451 tal 98666/451 
RANTALINNA: 
ennen 15.5.1978 isannoitslja T. Metso, puh. Rilhimakl 914/34102, 
jalkeen 15.5.1978 puh. Ruokolahtl 29. 
PYYSALO: 
ennen 1.6.1978 lsannoitslja K. Ahmavuo, puh. Tampere 931/632644, 
ja1keen 1.6.1978 puh. Tampere 931/762314. 
KANERVALA: 
ennen 1.6.1978 isannoitsija S. Kantanen, puh. Helsinki 90/832237, 
jalkeen 1.6.1978 puh. Pernio 924/824419. 

- SOLCARDEN: . 
ennen 1.6.1978 neiti Cota Hellgren, puh. Helsinki 90/791729, 
jalkeen 1.6.1978 puh . Hanko 911/81481. 

- RAUTIALA: 
RKY:n toimisto, puh. Helsinki 90/655245 tal kesaaikana puh. 
Vesi1ahtl 931/78065. 

Helsinki 19n. Valtlon painatuskeskus 
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PALKAN PID~TYS SAIRAUSAJALTA 

Va1tio varainrninisterion pa1kkaosasto on ki rje1ma11~~n n:o P 5376, 

1.11.1977 i1moittanut y11~ ma initun asian johdosta v a1tioneuvoston 

kans1ia11e ja kaiki11e ministerioi11e seka niiden a1aisi11e viras

toi11e ja 1aitoksi11e seuraavaa. 

Va1tion y1eisen virkaehto~uksen 10 §:n 1 momentin mukaan pida

tet~~n virkamiehe1ta , jonka sairaus kest~a yht~jaksoisesti y1i 

180 p §iv§a, puo1et h~nen perus- tai sopimuspa1kastaan tahi vuosi

palkkiostaan. 

Kun eri virastoi ssa ja 1aitoksissa on i 1mennyt tapauksia, jo11oin 

virkamies on i1meisesti kesken sa i rausaikaansa pa1annut v a1i11a 

muutamaksi p~ ivaksi tyohons~ ja j aanyt uude11een sairas1oma11e, 

jo11oin sairauden yhtajaksoisuus virkaehtosopimuksen mukaan on kat

kennut, va1tiovarainrninisterio kiinn itt~a virastojen ja 1aitosten 

huomiota seuraavaan. 

Y1eisen virkaehtosopimuksen 10 § :n 4 momentin mukaan ede1Ui maini

tun ka1taisissa tapauksissa vo i daan pidatykset pa1kkauksesta tehda 

myos si11oin, kun asianomainen virasto tai 1aitos katsoo, ettei 

virkamies voi sairauden vuoksi hoitaa vi r kaansa tai tointansa. Mi

k~1i virasto n ja ao. virkamiehen kasitykset tyokyvyst~ ta i tyoky

vyttomyydest~ poikkeavat toisistaan, virasto voi vaatia virkamie

hen esittiimaan 1aakloirintodistuksen tyokykyisyydestlU\n. 

(H1oj n:o 1323/1 14/ 77, 17.11.1977) v T 48 / 77. 

IT~INEN YHDYSLIIKENNE 

Suomen ja SNTL:n rautatierajasopimukseen on ilmestynyt 

lisalehti n:o 21 , joka on voimassa 1 . 1 . 1978 lukien . Lisalehti 

sisaltaa taydennyks i a vaunujen kayttomaksuja koskeviin maa

rayksiin (71 §) . 

Painatusjaosto on suorittanut lisalehden jakelun . 

(Tft n:o Tau 119/253/77 , 23 . 11 . 1977) VT 48/77 
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ULKOMAAN VALUUTAN MUUNTOKURSSIT TAVARALIIKENNETTA VARTEN 

Tariffitoimiston s~hkee11a n:o 129, 24.11.1977, on kansain

va1isessa tavara1iikenteessa kaytettavia u1komaan va1uutan muunto

kursseja muutettu 25.11.1977 1ukien seuraavasti: 

100 A1ankomaiden f1oriinia : 178,00 FM 

100 Espanjan pesetaa : 5,20 FM 

100 Itava11an shi11inkia = 27,00 FM 

100 Neuvostoliiton rup1aa : 587,00 FM 

100 Norjan kruunua = 79,00 FM 

100 Ranskan frangia : 89,00 FH 

100 Saksan Liittotasaval1an markkaa 

100 Sveitsin frangia = 198,00 FM 

194,00 FH 

(Tft n:o Tau 28/230/77, 24.11.1977) VT 48/77 

AUTOJEN KULJETTAMINEN PIKAJUNASSA 

Pikajunissa Helsingin - Oulun. Helsingin - Rova~iemen ja Turun/ 

Tampereen - Rovaniemen valilla seka 10.2. - 30.4.1978 valisena ai

Kana (P61/P62) myos Helsingin - Kemin valilla kuljetettavaksi otet

tavien henkilcrautojen ja matkailuperavaunujen tariffiointia muute

taan vuoden 1978 alusta lukien. 

Tariffirakennetta muutetaan mm siten, etta auton kuljetusmaksuun 

sisaltyy yhden henkilon menomatkan hinta 2 luokassa. Lisaksi tul

laan autopaikan peruuttamisesta perimaan peruutusmaksu. Samalla 

otetaan kayttoon "Auto-pikajunassa"-lomakkeen· VR 2410 a·uto rinnal

le uusi "Autonkuljetuslippu"-lomake VR 2417~ 

rassa yhteydessa li'sataan myos autopaikkojen varaus- ja myyntipis

teita. 

Autojen kuljettamiseen pikajunassa liittyvien aiempien ohjeiden li

saksi annetaan seuraavat taydentavat menettelyohjeet: 
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1 . Kuljetettavat autot ja matkailuperavaunut 

Kuljetettavaksi otetaan enintaan 2 200 Rg painavia henkilo- ja 

farmariautoja, joiden korkeus saa olla enintaan 260 em ja leveys 

enintaan 220 em seka matkailuperavaunuja (enimmaismitat: pituus 

750 em , leveys 220 em ja korkeus 260 em). 

Mikali kuljetettavaksi tuodaan erilainen auto tai matkailuperavau

nu kuin tilauksen yhteydessa on ilmoitettu ja autosaatteeseen mer

kitty, voida~n kuljettamisesta kieltaytya . Samoin voidaan kieltay

tya kuljettamisesta, jos autonkuljetuslipusta puuttuu kuljetus

numero . Kuljetusmaksun palautustakaan ei talloin suoriteta. Kuta

kin autoa kohden otetaan kuljetusmahdollisuuksista riippuen kulje

tettavaksi yksi matkailuperavaunu. 

2 . Autopaikan ti1aaminen 

Varaus- ja myyntipisteina toimivat erikseen ilmoitettavat lipputoi

mistot ja matkatoimistot "Auto-pikajunassa"-asemien vaikutusalueil

la . Autopaikkojen myyntiaika on yksi vuosi. Paikkamaksu on suari-

tettava paikkaa tilattaessa. 

Asiakkaan halutessa autopaikan kanssa samanaikaisesti makuu- tai 

istumapaikan on noudatettava niiden tilaamisesta ja lunastamisesta 

erikseen annettuja maarayksia . 

Au topaikka on ti1attava autojen kuormausasemilta (Helsinki, Kemi, 

Oulu, Rovaniemi, Tampers ja Turkul . Matkatoimistot tilaavat myyman

sa autopaikat lahimman kuormauspaikan valityksella . 

3 . Lippulomake ja kuljetustosite 

"Auto - pikajunassa"-jarjestelmaan liittyvana matkalippuna ja kulje

tustositteena kaytetaan "Autonkuljetuslip~u"-lomaketta VR 2417 . 

T~ma uusi lomake on neliosainen (lippu , kuljetussaate, tilitysosa , 

jaljennosl ja se tayteta~n kalkkiopaperein kopioimalla otsikoiden 

mukaisesti . Lomakkeen kuljetusnumerokenttaan merkitaan auton kuor

mausasemalta saatu kuljetusnumero . (Lomakkeeseen VR 2410a4to mer-



- 5 - 48 

kitHHn kuljetusnumero "Autovaununnumero"-kenttHHnl MatkailuperHvau

nun yksilointitiedot on merkittHvH kauttaviivalla erotettuna samal

le lomakkeelle kuin vetoautonkin tiedot. ~atkailuperHvaunusta on 

lomakkeen vasemmassa reunassa olev.aan kohtaan "Auto" merkittHvH 

lisHksi "+matkailuperHvaunu". Auton pi t u u s on merkitta

vH lippulomakkeeseen kauttaviivalla painomerkinnan jHlkeen. 

Autonkuljetuslipussa VR 2417 on 

- ensimmainen osa (varilt&Hn kelta1nenl autonkuljetuslippu, joka 

on esitettHvH autoa kuormattaessa. THma lippu kelpaa jaljempana 

mainittua poikkeusta lukuunottamatt~ yhden h~nkilon matkalippuna 

2 luokassa lippuun ~erkityllH vHlillH ja siihen merkityssa ju

nassa. MHHrHasemalla auto luovutetaan tatH iippua vastaan. 

- toinen osa autonkuljet~ssaate, joka se~raa kuljetuskirjane autoa. 

Saate on varaustoimenpiteen jalkeen lHhetettHvH vHlittomasti 

kuormausasemalle, mikHli varaus on suoritettu muualla . Jos auto 

paikan varauspHivHn ja kuormauspaivHn vHlinen aika on niin lyhyt, 

ettei saate ehdi postitse kuormausasemalle ennen ku~rmausta, on 

saatteen toimittamisesta sovittava kuormausaseman kanssa (esim. 

asiakas voisi sen toimittaa kuormausasemalle). 

- kolmas osa autonkuljetuslipun tilitysosa, joka liitetHHn titikau
den matkustajaliikennetileihin. 

' 
- neljHs osa .autonkuljetuslipun jH1jennos, joka jHH myyntipistee-

seen ... 

"Autonkuljet~ssaate"-osan seka "Autonkuljetuslippu"-osan suhteen 

on mHHrHasemalla noudatettava soveltuvin osin matkatavarasaatteis

ta ja matkatavaratodistuksista annettuja ohjeita. 

Nykyisin kHytossH olevaa VR2410auto-lomaketta saadaan k~yttaa vain 

Tarif~itaulukon 1 kohdan 14 b mukaista autonkuljetusmaksua pe~it

tHessH. (Asiakkaalla on kuljetuksen ajankohtana voimassa oleva muu 

kuin meno- tai meno-paluulippu). Jos autonkuljetusmaksun perimi

sessH kHytetHHn "Autonkuljetuslippu"-lomake~ta VR 2417 ja asiak

kaalla on makuupaikat: (makuupaikan lunastaminen on "apaaehtoista J 

ns. autopaikkakiintiostH, on "Auto~kuljetuslipun" KentH~ "Mv n:o/ 

Mp n:o" rastitettava 
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4. Autopaikan peruuttaminen 

A~topaikka voidaan myos peruuttaa. Peruuttaminen voidaan suorit

taa vain ao. lipun myyntipisteess~ tai auton kuormausasemilla. 

Peruutuksesta per.it~~n Tariffitaul.ukon 1 kohdassa 14 mainittu peruu

t~smaksu. Jos asiakkaalle on autopaikan tilauksen yhteydess~ myyty 

makuupaikka autopaikkoihin liittyvasta ns. makuupaikkakiintiosta, 

on autopaikan peruuttamisen yhteydessa peruutettava myos makuu

paikka. 

Autopaikka voidaan oeruuttaa autokuljetuslippua vastaan viikkoa 

ennen aiottua matkaa. Talloin palautetaan peruutusmaksulla vahen

netty ku.ljetusmaksu asiakkaalle. Jos un kysymyksessa seka autopai

kan etta matkailuperavaunupaikan peruuttaminen, ·peritaan peruutus

maksu molemmista paikoista . 

PeruutuKsia ei oteta vastaan puhelimitse, eika peruutusajan pa at

tymisen jalkeen suoriteta maksupalautusta . 

Kun autopaikka peruutetaan, on lomakkeen VR 2417 vasemmassa ala

reunassa olevaan maksuerittelyyn tehtava laskelma, johon on mer

kittava myos peruutusmaksu ja asiakkaalle palautettava maksujen 

erotus. Lippulomakkeeseen on lisaksi merkittava, milloin peru~tus 

on tehty autojen kuormausasemalle, ja ot e ttava siih e n asiak ka a n 

kuittaus. Lippu liitetaan matkustajaliikennetilitykseen maksun pa

lautusarvon mukaisena vahennys~ippuna, ja silhen on liltettava au

tojen kuormausaseman palauttama autonku~jetussaate, johon on myos 
tehty peruutusmerkinnat . 

Autopaikan peruutustapauksissa on kuormausaseman tehtava saattee

seen peruutusmerkinnat ja palautettava saate siihen ·myyntipistee

seen, joka on autopaikan peruuttanut . 

5. Tarif.fi 

Kuljetusmaksun perimista varten autot jaetaan kahteen tariffiluok

kaan siten, etta rajapituus on 410 em. Matkeiluperavaunut ovat 

kaikki samassa tariffiluokassa. Autoille on lisaksf vahvistettu 
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kummassakin tariffi'luokassa kaksi mak.suluokkaa riippuen siita, 

onko asiakkaalla auton kuljetuksen ajankohtana voimassa olevan 

kohdan 3 viimeisessa kappaleessa mainittu matkalippu. 

48 

Matkatoimistoissa myydaan kuitenkin toistaiseksi vain VR 2417 PAu

tonkuljetuslippuja" talloin sovellstaan maksuluokkaa, jo~on sisal

tyy yhden henkilor. menomatkan hinta 2 luokassa (Tariffitaulukko 1 

kohta 14 a). 

Perittaessa ~siakkaalta vain auton kuljetusmaksu on "Autonkuljetus

lippu"-lomakkeelta VR 2417 yliviivattava sanat "Oikeuttaa yhden 

henkilon menomatkaan 2 lk:ssa" tai kaytettava auton kuljetusmaksun 

perimisessa lomaketta VR 2410auto. Talloin on lomakkeeseen tehtava 

merkinta kaytettavasta mat~~lipusta. Lisaksi on menolipputariffin 

mukaan myytyyn matkalippuun merkittava sana "Auto". 

6. Lip·un tarkastus 

Junassa matkalippujen tarkastuksen yhteydessa lavistetaan!lei"ma

taan "A~tonkuljetuslippu" VR 2417 menolippujen lavistyksesta/lei

maamise~ta annettujen ohjeiden mukaan. 

Kuormattaessa on "Autonkuljetuslippu" verrattava autonsaateosaan. 

Auto luovutetaan maaraasemalla autonkuljetuslippua vastaan. Jos 

autonkuljetuslipulla ei ole peritty matkalipun hintaa on myos-mat

kalippu esitettava. 

7. Helsinki - Kemi autovaunu 

Helsinki - Kemi - Heisinki autonkuljetusvaunun 10.2. - 30.4.1978 

valiseksi ajaksi kulkuunasettamisen johdosta annetaan tariffitaulu

kon 1 kohdassa 14 maara,ttyjen autonkuljetusmaksujen lisaksi seuraa

vat maksut: 

Helsingista Kemiin tai painvastoin 

a) Hintaan sisaltyy yksi 2 lk:n menomatka 

Auton pituus 

enintaan 

yli 

4,10 m 

4,10.m • I I I I I I I I I I I • I"' I I' I I 

250 mk 

280 mk 

b) Jos matkustajalla on voimassa eleva matka~ippu 
Auton pituus 
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enintaan 4,10 m 

yli 4,10 m 

(Tft n:o To 1700/240/77, 25.1"1.1977) VT 48/77 

Li ppumallit AUTONKULJETUSLIPPU 

AUTO 

175 mk 

205 mk 

~ AUTO PIKAJUNASSA 48603 
'e' MU .......... IIaautoluo- N~ 

tltl llppua - . 

N! 0000 7 

Uppa 
-palku 
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LIS~YS UUSIEN MEND- JA MENOPALUULOMAKELIPPUJEN (VR 2201 JA 2203) 

RASTITU~OHJEISIIN (VT 47 . 24 . 11~1977) 

48 

VR Virallisissa tiedotuksissa n:o 47, 24.11 . 1977 on julkaistu uu

sien meno- ja menopaluulomakelippujen rastitusohjeet . Tekstin alus

sa on maininta siitH , ettH ohjeiden yhteydessH julkaistaan my6s ku

vat uudenmallisista painoksista . Valitettavasti -mallit ovat jHHneet 

kyseisestH VT:sta pais, joten ne esitetaan tassa yhteydessa . 

(N:o To 1834/241/77 , 24 . 11 . 1977) VT 48/77 

MENO·PALUULIPPU 
TUR-RETURBIUETT 000000 

N~·Tur Kelpu · GIJier 

~ 19 
• 
i o ~~ko 0 Puoli 
i Helv 

i O 65 ·kortti 
·kort 

0 1 ·kortti 
·kort 

I 0 Sotll•• 

~· 
Milltlr 

Entyialippu • Speelalbll}ett 

_;;j MENOUPPU 000000 . TURBIUETT 

K•lpaa - Gtll•r 

... 19 
f 
! 0 Koko 0 Puoll 
i Hel H•lv 

1 0 85 ·kortti 
·kort 

0 I ·korttl 
·kort 

J o ~~.s 0 ~f.:skeiUa 

f uderande 

Erityiatippu · S~ialblljett 

Lk I M·ta•. 

Kl~ 

Paluu • Retur 

Lk 
Kl --
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LIIKENNEPAIKKOJEN VXLIMATKAT - JULKAISU 

Liikennepaikkojen v~limatkat - julkaisun liitteeseen V "Kappaletavara

liikennepaikat" tehd~~n seuraavat muutokset: 

Poistetaan 
Ristiina merkintoineen 

Lis~t~~n 1.12.1977 lukien 

l 2 

Hein~vaara 924 40 

Onkamo 918 40 

3 4 

Jns 2 

Jns 3 

5 6 

c 
c 

Korjataan alla lueteltujen kappaletavaraliikennepaikkojen pa1velu
tasotunnuksiksi 

Hiiro1a D Mommila D 

Hirsil~ D Niemisj~rvi D 

Jalasj~rvi c Nurmo c 
Jurva c N~rpio c 
Kinta us D Otava D 

Kristiinan-
kaupunki c Per~sein~joki c 
Ku1unta1ahti D Puhos D 

Kuortane c Soini c 
Lapvll.~rtti D Roykk~ D 

Lehtimi:iki c 

Kappaletavaraliikennepaikat - kirjanen (VR 3726) 

Edellisess~ kohdassa mainitut muutokset tehd~~n myos Kappaletavara
liikennepaikat -kirjaseen si1tll. osalta kuin niit~ ei ko . kirjasen 
uusimmassa painoksessa (1 . 10 . 1977) ole jo korjattu . Lis~ksi kirjasesta 
poistetaan Oy Matkahoolto Ab:n toimipaikoista Tiukka/Tj ock . 
( N: o Lko 23314/67/77, 22 . 11 . 77) , VT 48/77. 
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JTO:N JA JTT:N KORJAUSLEHDET 

Jto:n korjauslehti 14 ja Jtt:n korjauslehti 27 ovat ilmestyneet ja 
tulevat voimaan 1S.l2 . 1977 . (N:o Lko 31016/62/77, 25.11.77) , VT 48/77 . 

LTO:N LIS)(LEHTI 

Lto5 n lisalehti 2 on ilmestynyt . Lisalehti sisaltaa sahk~alueiden 

perustamisen aiheuttamat muutokset liikenneosaston toirnintaohjeisiin . 

(N:o Lko 22767/011/77, 25.11.77), VT 48/77. 

KANSAINVALINEN KAPPALETAVARALIIKENNE 

Ruotsin ja Suomen rautateiden valisella sopimuksella toimivan rauta
tieautolinjan Suomen puoleiseksi tavarakasittelypaikaksi on muutettu 

1 . 1 . 1978 lukien Turun tavaratoimisto . 

Samasta paivamaarasta lukien lopetetaan kansainvalisen kappaletavaran 
kasittely Naantalin asemalla. (N : o Lko 23175/019/77, 22.11.77) , 
VT 48/77 . 

NAANTALIN TULLIASIOIMISTON SIIRTKMINEN 

Naantaliin 1 . 3.1967 perustetun rautatien tulliasioimiston toiminta on 
siirretty tapahtuvaksi 1 . 1.1978 lukien Turun tavaratoirnistossa. Turun 
satamassa toimivan VR:n tulliasioimiston toimintaan ko. paat~s ei 

vaikuta. (N:o Lko 23175/019/77, 22 . 11.77), VT 48/77 . 

VAUNUNPEITTEIDEN ETSINTA 

Rauman tavara-asemalta on kadonnut 26 - 30.9.1977 valisena aikana 

kuorma- auton Lko 6632 tummanvihrea muovipintainen kuormapeite, jonka 
koko on 347 x 714 em . Peitteen kulmissa on numerot 6632. Peite saattaa 
ella jaanyt johonkin Raumalta lahetettyyn kappaletavaravaunuun . 

Loydettaessa pyydetaan peite lahettamaan: Tavara- aseman paallikko , 

Rauma. 
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Liikennepaikkoja kehoitetaan etsim~~n Kotiinkuljetusvaiheen aikana 

e1o-syyskuun vaihteessa kadonnut Rautaruukk.i Oy:n vaununpeitto 

n :o R045. Ll:lydett~ess~ py.ydet~~n i1moittamaan Joensuun a1uese1vitt~

j~11e, puh. 901-225. (N:o Lko 32296/53/77, 24.11.77), VT 48/77. 

AIKATAULUN 144 LISAYKSET 

Lis~ykset n:o 7 (jou1u- ja uudenvuoden 1iikenne) ja n:o 8 ovat 

i1mestyneet ja jaettu kaiki11e aikatau1ukirjan ti1annei11e. 

15 . 12.1977 astuvat voimaan 1is~ykset n:o 9 ja n:o 10. Ede11isen 

sis~1tl:ln~ on aikatau1ukirjan ryhm~ 4.2 ja ja1kimm~isen 4.4, jotka 

on painettu kokonaan uude11een. Jake1u tu11aan suorittamaan n~iden 

ryhmien ti1aaji11e. (N:o Lko 22451/63/77, 22.11.77), VT 48/77. 

PUKKINOSTURIT 

Tornion 60-tonnin pukkinosturi on otettu k~yttoon 10 . 10.1977 a1kaen. 

Nosturi sove1tuu myos auto - juna- auto kayttoon. (N:o Lko 22298/ 
354/77, 25.11.77), VT 48/77. 

AVOIMIA VIRKOJA JA TOIMIA 

Yli teknikon virka (V22) , , kaksi teknikon virkaa (V21) , . kaksi ensi 

1uokan kirjurin virkaa (V~9), kaksi y1emman pa1kka1uokan asemamesta

rin virkaa (V17), y1emman pa~kka1uokan toisen 1u6kan kirjurin virka 

(V17), kaksi y1emm~n pa1kka1uokan toisen 1uokan kirjurin virkaa (V16), 

a1emman pa1kka1uokan asemamestarin virka (V13), yksitoista veturin

ku1jettajan virkaa, vaihdemiestenesimiehen virka~ ne1j~ kuormaus

mestarin virkaa ja viisi konduktoorin virkaa. 

Rautatieha11ituksen 1iikenneosaston p~~11iko11e osoitetut kirja11iset 

hakemukset on toimitettava rautatieha11ituksen kirjaaja11e viimeist~~n 

jou1ukuun 2~. paivana 1977 ennen ke11o 12 (postitse ennen virka-ajan 

pa~ttymist~). 



- 13 -

Ede11a mainittuihin virkoihin nimitetyt s ijoitetaan to i stais e ks i 

seuraavasti: 

48 

y1iteknikko (V22): Ou1un variko1le (1 vaunukorjaamon y1ityonjohtaj a) , 

teknikot (V21): Ou1un variko11e (2 veturihuo1to), 

1. 1uokan kirjurit (V19) : Seinajoen 1iikennepiiriin (1 tiedotus

sihteeri) ja Ou1un 1iikennepiiriin (1 pa1kkausasiat) , 

yp . asemamestarit (V17): Seinajoen (1 Sk a1uese1vitt.) ja Kokkolan 

(1 K1v asemanhoitaja) 1iikennea1uei11e , 

yp . 2 . 1uokan kirj uri (V17) : Ou1un 1iikennepiiriin ( 1 1askut) , 

yp. 2 . 1uokan kirjurit (V16): Seinajoen 1iikennepiiriin (1 vaunun

j ako) ja Y1ivieskan (1 Yv junasuoritus ja - ohjaus) liikennea1uee1le , 

ap . asemamestari (V13) : Kemijarven (1 Kja) 1iikennea1uee1le , 

veturi nkuljettajat : Seinajoen (5) , Vaasan (1) , Kokko1an (1) ja Ou1un 

(4) varikoi11e , 

vaihdemisten esimies : Sei n ajoen (1 Sk) liikennea1uee11e , 

kuormausmestarit : Kokko1an (2 Kok) , Tornion (1 Tor) ja Ou1un ( 1 0 1) 

1iikennea1uei1le seka 

konduktoorit: Seinajoen (3 Sk) ~ Kokko1an (1 Kok) ja Ou1un (1 01) 

1 i ikennea1 uei11e . 

1 . 1uokan sahkoasentajan toimi , autonku1jettajan toimi, viisi juna

miehen tointa , kaksi vaihdemiehen tointa , yksitoista veturin1ammitta

jan tointa , yksi vaununvoite1ijan toimi ja kaksikymmentayksi asema

miehen tointa . Rautatiehal1ituksen 1iikenneosaston paa11iko11e osoite 

tut kirja11iset hakemukset on toimitettava asianomaisen 1iikennepiiri n 

paa11iko11e viimeistaan 28 . 12 . 1977: 
Ede11a mainittuihin toimiin nimitetyt sijoitetaan toistaiseks i 

seuraavasti: 

1. 1uokan sahkoasentaja: Seinajoen sahkoa1uee11e (1), 

autonku1jettaja : Vaasan (1 Vs) 1iikennea1uee11e , 

junamiehet : Pietarsaaren ( 1 Pts), Y1ivieskan (2 Yv , 1 Pha) ja 

Kokkolan (1 Kok) 1iikennea1uei11e , 

vaihdemiehet : Pietarsaaren (1 Pts) ja Kokkolan (1 Kok) 1iikenne 

a1ueil1e , 
veturin1ammittajat : Seinajoen (8) , Y1ivieskan (1) ja Kokkolan (2) 

varikoil1e , 

vaununvoite1ija : Seinajoen varikolle (l) ja 

asemamiehet: Seinajoen (8 Sk , 1 Yst), Vaasan (2 Vs) , Kokkolan (2 Kok , 

2 Rpa, 2 Ela), Ylivieskan (1 Yv , 1 Svi , 1 Kua) ja Kemijarven (1 Sll) 

liikennea1ueil1e . 
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~TATIEOPISTON OHJl;;LMA KEVA..'i'KAUDF.LLA 1978 

Yleinen to imistokurssi 1/78 
allcaa 24.4.78 klo lO.oo 

~~ollincn kcrrssi 
allcaa 20.2.78 klo lO.oo 

1/78 13.2.78 7.4.78 
2/78 10.4.78- 9.6.78 

Liil~ enteenoh j auskurssi 1/78 

alkaa 30.1. 78 klo 9.3o 

~nnclcurssi J.b8 

alkaa 24.4.78 klo 9.30 

nautatieopilljnen kurssi 1/78 

l.jakso 16.1. - 20.1.78 

2. II 6.2. - 10. 2. 78 

3. " 13.3. - 17.3.78 

4. II 24.4. - 28.4.78 

5. " 15. 5. - 19.5.78 

pai:ittyy 26. 5. 78 

paattyy 31. 3. 78 

pidetuan Tampereella 

-
11

- Helsingissi:i 

paattyy 21.4.78 

paattyy 2.6.78 

Kurssinpitopaikoista tiedotetaan aikanaan erilcseen 

TyoX!_;johdollinen lcurssi. :JL)8 

l.jl}J{SQ 8.5. - 12.5.78 

2. " 12.6.- 16.6.78 
Kurssinpitopaikoista tiedotetaan ailcano.an erikseen 

~rinku1jc!!~akv.rooit 1-2/78 
allcavat 4.1.78 klo lO.oo pai:ittyvtit 26.5.78 
Veturinkuljcttajakursseille saapuvillo. on o1tava mukana.un 
seuraavut ohjes~~ot: Jt (2660) korj o.t tuna OTRO (2635 v. 
1975 painos), Vir<mtoimi tusohjcstianto (2 501~, liilcenncosaston 
toimintaohj ei ta LTO ( 2514), Hoyryveturciden paincilma- jn. 
jarrulaitteet (2707), Veumljen uudet jarrulaitteet (2708), 
Itsesaatava ku1jettajaventtiili (2709), Va14'lujeu HL"'llilHyc-, 
tuuletus-, jiili.hd.ytys- ja ktiyttovesilaitteet (2718 v. 1974 
painos) , Diesel veturi t ja r.10ottori vaw1u I-II osat, Tavara-
1iikentecn lruljetuska1usto (<'679 v. 1975 painos), Radiopu
hel:i,men ]{ay-ttoohjeet (2740 v . 1972 painos), Rataoppi (3214}, 
Turvalaiteoppi (3264) seka Sti.hkoratw:lliliri..i.ylcset (3554). 
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_Kondu1.-toorikurssit 1-2/78 
a1kavat 30.1.78 k1o lO.oo pilli.ttyvat 6.6.78 
Kondwctoorikurssei11e saapuvil1a on o1tava mukanaan seurna
vat oh"jesati.nnot: Jt (2660 v. 1975 painos korjattuna), OTRO 
(2635 v. 1975 painos), Liikenneosaston toimintaohjeita LTO 
(2514), Se1vitte1yohjeet Se1o (2651), Virantoimitusohje
saanto (2501), Terasrunkoisten mo.tlzusta~a.vntmujen 1l:i!!llilitys-, 
tuuletus- ja vesi1aittciden kayttoopas \2713 v. 1974 pai
nos), Tavara1iilr.lcu1jetuska1usto ( 2679 v. 1975 pain.os ), Ra
diopuhe1imen kayttoohject (2740 v. 1972 pa.inos), Ratz.oppi 
(3214), Turvale.itcoppi (3264) ja Vaunujen uudet jarrulaitteet 
(2708) 

Ratalmrssi ~alknnut 19772 
3.jakso a1kaa 9.1. 78 klo 9.3o paattyy 27 .1. 78 

Ratakurssi 1f.78 
l. jakso alkaa 3o.l. 78 k1o 9.15 paattyy 17.2.78 

2. " " 3.4.78 " 9. 5o " 21.4. 78 

Varastoperuskurssi 

alkaa 22.5.78 k1o 9.3o paattyy 9.6.78 
1. viikko 22.5.-26.5.78 pidetaan Hyvinkaan paavarastossa 

2. -
3. viiklro 29.5.- 9.6.78 " Rautatieopistossa 

~ahkope:ruslrurssi.n xhteincm osa 

alkaa 9.1.78 k1o 10.oo paattyy 21 .1. 78 

Sahkonerm;kurssin turva1ai t etekniikan osa 

1.jakso 3o.1.-10.2.78 

2. .. 27.2.-10.3.78 
pidetaan Riihimae11a 

-"- _.,_ 

SahkoEerl;!zkursf:i}1 radiot ek!];iikan osa 

1.jrucso 13.2.-24.2.78 pitietaan He1singissa 

2. " 28.3.- 7.4.78 -"- -"-

§.~ru~kurssin vaunufiihl:otelmiikan osa 

10.4.-28 .4.78 pidetaan Helsingissa 

Sahkop_eruskurssin veturinlihkotelmiiknn osa 

l. jakso l. 5.-19. 5. 78 pidetaan Hyvinlcaan konepajassa 

2. " syys1wrukaudel1a 1978 

Tarkemmista a1kemisajois·ta ym. tiedotetaan aikanaan erikseen. 

(Rop 262/4212, 22.11.1977) 

48 
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NIMITYKSU 

L i ike n n e o s a s t o: veturin-
l~mmitt~j~n toimiin (Tampere) tilap. veturinl~mmitt~j~t Risto Juhani 

Heikkil~ . Markku Johannes Lempinen , Seppo Kalervo Hainimo , Seppo 
Tapani M~ki, Ilpo Antero J~rvel~inen , Heikki Veli Rainer Koskinen , 

Jari Kalevi Pitk~en , Kaarlo Pekka Eino Salminen , Raimo Olavi Laaja, 

Pentti Mikael Lindstedt ja Pertti Uolevi Makinen , junamiehen toimiin 

(Tampere) asemamiehet Kaarlo Gunnar Vesivalo , Aimo Henrik Rantanen , 
Kaarlo Veikko Johan Lemmetty , Esko Johannes Lahti ja Olavi Ensio 

Ojala, junamiehen toimeen (Valkeakoski) asemamies Markku Juhani 

Viitanen , asemamiehen toimiin (Tampere) ylim . asemamiehet Rainer 

Maurits Lahtinen, Esko Einari Lisma , Hannu Kalevi Hautaviita , Samuli 
Aukusti M~kipa~. Harri Olavi Korhonen , Matti Veikko Tapani Haaparanta, 

Matti Tapio Koskinen , Pauli Olavi Koskinen sek~ tilap . asemamiehet 

Matti Tapani Jaskari ja Erkki Antero Nieminen , vaununvoitelijan 

toimiin (Tampere) tilap . vaununvoitelijat Erik Niilo Johannes 

Kamila, Pertti Juhani Miettinen , Harri Samuli Rintala ja Pekka 

Antero Karttunen , en~i luokan asemamestarin virkaan (M~ntyharju) 

yp. 2 . luokan kirjuri Esko Matti Kanervo, yp . 2. luokan kirjurin 

virkaan (Kouvola) ylim . 3 . luokan kirjuri (VlO) Jouko Kalevi 

Leskinen, yp . 2. luokan kirjurin virkaan (Kouvola) ylim . 3. luokan 
kirjuri (VlO) Kalevi Juhani Rinne , yp . 2 . luokan kirjurin virkoihin 

(Kouvola) ap. 2. luokan kirjuri Seppo Ilmari Kilkki ja ap . asemames

tari (Vl3) Jouko Olavi Utti, yp . 2 . luokan kirjurin virkaan (Kotka) 

ap . 2. luokan kirjuri Laura Annikki Mukala ja yp. 2 . luokan kirjurin 
virkaan (Kotka) ap . 2 . luokan kirjuri Pentti M~kinen , apulaisasema
P~~llikon virkaan (V20) (Vammala) yp . 2 . luokan kirjuri Lennart 

Armas Elias Lyden, yp . 2 . luokan kirjurin virkaan (Orivesi) ap. 

asemamestarit (Vl4) Rauno Juhani Mikkola ja Eero Mikael Mattila , 

asemap~allikon virkaan (Vl8) (Sukeva) 1 . luokan kirjuri V~ino Olavi 

Toukovaara, yliteknikon virkaan (V21) (Oulu) teknikko (V20) Kalevi 

Olli Rusila , ap . asemamestarin virkaan (Vl3) (Rovaniemi) ylim. 3 . 

luokan kirjuri (VlO) Markku Kalervo Eskola, veturinkuljettajan vir

koihin (Oulu) teknikko (V20) Urho Erkki Johannes Olander ja veturin

l~mmitt~j~t Osmo Heikki Pekka Varis , Heikki Kalervo Syrjanen ja 

Kauko Yrjo Makkonen , konduktoorin virkaan (Oulu) vaihdemies Olavi 

Perttunen, konduktoorin virkaan (Rovaniemi) junamies Olavi Johannes 
Marttila . 

Helsinki 19n. Valtion palnatusl<eskus 
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TOIMINTAOHJEITA 

Seuraavat 1 . 1 . 1978 voimaantulevat toimintaohjee on vahvistettu . 
Asian ratkaisija on diaarinumeron edessa ja kasittelija sulkeissa 
numeron perassa. 

Painotuote
numero 

2612 

2661 . 2 

26 61 . 3 

2661 . 4 

Diaari
numero 

Dhj een nimi 

Hl o 734/019/77 (Hljl Diaarin asiaryhmitys 

RH 1396/019/77 (Khj) Toimintaohjeiden antamis
menettely 

Hlt 735/019/77 (Khj) Toimintaohjeen perusrakenne 
ja ulkoasu 

Hlt 736/019/77 (Khj) Toimintaohjeen ajantasalla
pito , tiedciksianto ja sai
lytys 

Painatusjaosto suorittaa ohjeiden perusjakelun . Ohjeissa mainittua 
t oimintaohjelomaketta VR 2611 saa tilaamalla painatusjaostosta . 

(Hlt 746/019/77 29 . 44)JT 49/77 

POHJDISMAINEN TAVARATARIFFI (NGTV 9760 ja NGTS 9761) 

Pohjoismaiseen vaunukuormatariffiin (NGTV 9760) ilmestyy lisaleh

ti n:o 15 j~ Pohjoismaiseen kappaletavaratariffiin (NGTS 9761) 

lisalehti n:o 9 . Molemmat lisalehdet ovat voimassa 1 . 1 . 1978 lukien . 

Lisalehdet sisaltavat mm . Norjan (8 %) ja Suomen 1 . 1.1978 voimaan 

tulevat tariffin korotukset . Myos Ruotsin/Norjan NET-rahdit neuse

vat painoluokasta riippuen 8-12 %. 
Autolinjan Tukholma-Turku maksut nou sevat keskimaarin 8 %. 

1 . 1 . 1978 aiirtyy autolinjan paatekohta Suomessa Naantalista Tur

kuun ja rajakohdan lyhennys "SN " muuttuu lyhennykseksi "ST" . 

Huomattava on , etta esim . Ruotsin oso~den valimatKataulukoissa 

viela esiintyva rajakohta "SN" merkitsee siis 1 . 1 . 1978 lukien 

rajakohtaa " ST " . (Tft n : o Tou 32/251/77, 28.11 . 77) VT 49/77 
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TARIFFIMUUTOKSET 1 .1.1978 

Tariffin korotukset astuvat voimaan ansi vuoden alusta . Taman jo h

dosta painatetaan tariffisaanto ja tariffitaulukot kokonaan uude l

leen . Tariffisaannon lisamaaraysten muutokset ovat suurelta osalta 

muodollisia. Niissa on otettu huomioon mahdollisesti aikais~mmi n 

an netut tulkinnat , pyritty selventamaan sanontoja ja lyhennetty tai 

poistettu sellaisia maarayksia , jotka nykyoloissa ovat kayneet tar

peettomiksi . 

Tariffisaannon liitteeseen 6 on pyritty keraamaan sellaisia tarkei 

ta pysyvaismaarayksia tai ohjeita , jotka tahan asti ovat olleet ai 

noastaan virallisten tiedotusten varassa . Nain koottuina on niide n 

ajan tasalla pitaminen huomattavasti nykyista helpompaa . 

Sen lisaksi , mita VT :ssa 40/77 ilmo itettiin t apahtuvista t ariffin 

korotuksista tai muutoksista, on ssuraavassa luettelomainan se los

tus olen naisimmista muutoksista. 

HENKIL~LIIKENNE 

Henkiloliikenteen lasket tu keskimaarainen ko rotus on 7 . 5 %. Meno

lipputariffiin perustuvien lippujen hinnan keskimaarainen korotus 

on 6.7 %, kuukausilipputariffiin perustuvien 10 .4 % ja paakaupunki

seudun vyohyketariffin 17 %. 

Junassa myytavan matkalipun hinta , joka ei paaty tayteen ma rkkaan, 

tasoitetaan ylospa in lahimpaa n tayteen markkaan, jos matkust aja t u

lee ju naan sellaiselta liikennepaikalta , jol la on jarjestetty lipun

myynti . Maarays ei koske paakaupunkiseudun vyohyketariffilippua , 

jonka hintaan lisataan aina 50 pennia, jos matkustaja nousee junaan 

liikennepaikalta , jolla on lipunmyyntiautomaatti tai jolla on jar

jestetty lipunmyynti . 

Kaksi e nintaan 4 vuotta nuorempaa lasta saa maksutta seurat a kuta

kin kaksitoista vuotta tayttanytta matkustajaa, olematta kuitenkaan 

oikeutettuja pitamaan hallussaan eri paikkaa . 

Kuukausilippuja myydaan 4 - 6 vuotiaille lapsille puoleen hi ntaan. 

Pitempaa t ieta matkustettaessa on lisalipun hinta j a 1 j e 1 1 a 
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o 1 a v a n m a t k a n pitamman ja lyhyamman tien mukaan las

kattujan manoliRpujan hintojan arotus, jos lisalippu lunastataan 

aseman lippumyymalast~. Junassa ostattaassa lisalipun hinta on pi

temman ja lyhyamman tian kilomatrimaarien arotuksan mukainan mano

lipun hinta. 

Istuma- ja makuupaikkalippujan myynti ja paikRojan varaus puhali

mitse aloitetaan kahdaksan viikkoa annan sita v·iikonpaivaa sauraa

vana paivana, jolloin ko. juna lahtaa vaunun laht5asamalta. Enna k

kotilausaika on edallaenkin yksi vuosi. EP-junan lisama ksulippu 

muuttuu pakolliseksi istumapaikkalipuksi. PaiKkalippujan hinnat 

aivat muutu. 

Maaraysta teras ra ka nteise n makuuvaunun koko osasto~ varaamisas t a 

vain kahdelle henkil6lle on selvennetty. Tall6in on lunastattava 

kaksi 1 lk:n matkalippua ja kaksi kahden vuoteen osastpn makuu

paikkalippua. 

Jos tarasrakanteisen makuu vaunun koko osasto varataan vain yhden 

hankil6n kaytt66n, on hanen lunastettava ka ksi 1 lk:n matkalippua 

ja yksi kahden vuoteen osaston makuupaikkalippu. 

Kymmanan vuotta tayttanyt lapsi saadaan sijoittaa vain samaa suku

puolta olevien kanssa Sqmaan makuuvaunun osastoon. 

Jos koulun tai oppilaitoksen opetussuunnitalmaan kuuluu toisella 

paikkakunnalla suoritettava oppijakso, joka on vahintaan neljan 

viikon pituinen, voidaan koululais- tai opiakslijalippu myyda my6s 

taman toisen opisk~lupai~kakunnan ja ·kotiaseman valisia matkoja 

varten. 

Kesayliopistojen ja korkeakoulujen varsinaisen lukukauden ulkopuo

lalla jarjestaman kurssijakson orr oltava vghintaan neljan v ii ko n 

pituinen, jotta opiskelijalippu voitaisiin myyda. 

Dpiskelijalipun ostajalta vaaditaan aina joko oppilaitoksen var

mentama taydellisesti taytetty ostotodistus tai voimassa eleva 

opiskelijakortti ja taydellisesti taytetty ostotodistus. Kotiase

malta ei nain allen voi enaa ostaa opiskelijalippua ilman edella 

mainittuja todisteita. 
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Junassa myyta·vista opiskelijalipuista ovat uusitut maaraykset ta 

riffisaannon uuden painoksen liitteessa 6 D. 

Sanomalehtim1eslippu on lunastettava yli 75 km:n matkalle meno

suuntaan. Sanomalehtimieslippu myydaan paitsi Suomen Sanomalehti

miesten Liitto ry:n myos Paatoimittajien Yhdistys ry:n ja ijadio 

ja televisiotoimittaj~en Liitto ry:n antaman ostovuoden jasenko r

tin perusteella . Kahden viimemainitun jasenkortissa on samoin kuin 

Sanomalehtimiesliitonkin kortissa oltava rautateiden hyvaksymis

merkinta kortin haltijan oikeudesta sanomalehtimieslipun ostami -

seen. 

65- ja i-korttia myytaes~a on henkilotodistuksen perusteella to 

dettava kortin haltijan henkilollisyys . Kummallakin kortilla myy

fava lippu on lunastettavQ yli 75 km :n matkalle menosuuntaan . 

Pikajunissa kuljetettavien autojen kuljetusmaksut muuttuvat o l e n

naisesti. Maksuluokkia on vain kaksi nykyisen kolmen asemesta . Yk 

sityiskohtaiset maaraykset ovat VT:ssa 48/77 . 

Matkatavaramaksun perushinta nousee 8 mk : ksi . 

TAVARALIIKENNE 

Tavaraliikenteen keskimaarainen tariffinkorotus on arvioit u 7 . 3 

%:ksi . Kappaletavaraliikenteen perusrahtien korotus on 5 %, l ii 

tantarahteja ei koroteta. Vaunukuormaliikenteen korotus on kaikis 

sa luokissa 8 %, kuitenkin siten, etta puutavaraluokkien P ja T 

rahdit nousevat va~ta 1 . 3.1978 lukien . Sita paitsi eraat rautati e

hallituksen maarattavat maksut kohoavat keskimaarin noin 20 %: lla . 

Kappaletavaran osalta on selvennetty terminaaliasemille osoitettu

jen lahetysten rahdittamisohjeita. Terminaaliasemille osoitetut 

lahetykset rahditetaan siis paasaantoisesti kotiinkuljetettuna . 

Poikkeuksen muodostavat vain autokuljetukseen soveltumattomat la 
hetykset ja ne lahetykset, jot ka lahettaja on kieltanyt viemasta 

kcitiin . 

Asema- ja aluevaunujen rahdittamista koskevat ohjeet ovat liittees

sa 6 . 

Samalla rahtikirjalla lahetettavien puutavaroiden rahditustap~ 
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muuttuu site n , e tta samassaki n rahtikirjassa voidaan eri l uokkien 

painoluokat ottaa huomioon erik!leen , jos lahet.taja on luokittain 

eritellyt puu tavaralajit, vaunujen lukumaaran ja kuutiomaaran . 

Lavataakkojen rahditusohjetta selvennetaan siten , etta useamman la

van lahetyksessa o n rahdituspaino k e s k i m a a r i n 250 kg 

lavaa kohde n . Sidottua lavaa koskevat ohjeet ovat liitteessa 6 . 

Neuvostoliitosta saapuvien alle 20 DOD kg painavien ja ilmeisesti 

kookasta tavaraa sisa ltavien vk-lahetysten rahdit lasketaan 20 DOD 

kg :n mukaan ellei kuutiotilavuutta ole ilmoitettu eika sita voida 

todeta . 

Sailiovaunut seka Hkkg- , Kas- ja Tad-vaunut katsotaan erikoisvau

nuiksi , joiden rahdittamiseen ei sovelleta katettujen eika avovau

nujen rahditusohjeita . Lahetykset rahditetaan siis todellisen luo

ka n mukaan i lman katetun vaunun korotusta tai avovaunualennusta . 

Vuokrattujen vaunujen tyhjakuljetusmaarayksia tasmennetaan . Kulje

tusmaksua ei perita ensimmaisesta ty.hjakuljetuksesta joko k:uormaus

paikalle tai palautuksesta sielta . Muista mahdollisista tyhjakulje

tuksista veloitetaan normaalisti. Sarna muutos koskee myos asiakkai

den omistamien vaunujen ty hjakuljetuksia. 

Peitteiden palautusmaksuun sisaltyvien kuljetuspalvelusten laajuut

ta ta smennetaan . Maksuun sisaltyvat peruskuljetuksen lisaksi mahdol · 

liset linjaliitantakuljetukset joko lahto- ta i maarapaassa , mutta 

ei paikall isl i i tantakul jetuksia terminaal iase'mi lla . Tarkoi tuksena 

on saada peitteiden palauttajat keraamaan lahetykset suuriksi , 

useita peitteita kasittaviksi lahetyseriksi , jolloin ne voitaisiin 

kuljettaa vau nukuormina esim . satamista ljhett~ji1le . 

Pitkien esi neiden vah in rahdituspai no on 1 ODD kg . Tahan lisataan 

lahetykseen mahdollisesti kuuluvien muiden esineiden paine . 

Ne uvostoliiton 4 -·akselisten kak.sikerroksiste n autovaunujen enimmais

toriffipoino koruletaa n 30 DOD kg :ksi nykyisen 20 ODD kg : n asemesta . 

Erillistavaran maaritelma muute taan sisallon silti pysyessa enti

sena . Samoin tasmennetaan suojavaunuun kuormatun tavaran rahdiA
maksuoerusteita . 
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L~mmin- ja j~~hdytysvaunukuljetuksista peritt~v~t v~himmat maksut 

korotetaan 10 %:11a, myos vaunukuormien osalta. 

49 

Satama-aluemaksua ei perit~ satamassa olevasta varastosta lahetet

t~v~st~ tuontitavarasta . Nykyisinh~n tama etu on myonnetty vain sa

tama -a lueella olevista varastoista l~hetettaville sailiovaunulahe

tyksille. 

Punnituksista perittavien maksujen maaritelmat uusitaan . Nykyiset 

maaraykse1 ovat peraisin niilta ajoilta, jolloin puutavarat viela 

rahditettiin painon perusteella. 

Rau tateiden kuormauslaitureiden kaytosta muun kuin rautateitse la 

hetett~v~n tavaran kasittelyyn peritaan vuoden alusta 30 mk kuor

mattua autoa tai peravaunua kohqen . 

Yleisolle myytavien julkaisujen hinnat kohoavat. Koska tariffisaan

to , tariffitaulukot ja liikennepaikkojen valimatkat on painettu 

kokonaan uudelleen , ei niita jaeta ilmaiseksi entisille ostajille , 

vaan naiden on lunastettava uudet kirjat . 

Painat usjaosto suorittaa uusien julkaisujen perusjakelun niiden val 

mistuttua. Tariffitaulukko 34 (konttitariffil jaetaan myohemmin . 

(Tft n:o To 1700/240/77 , 30 . 11 . 1977) VT 49/77 

MXARAYKSET TAVARAN PXALLYSTAMISESTA PAKKAAMISESTA JA OSOITTAMI -
SESTA - JULKAISU 

Lisays 1iitteeseen I: 

Muovire Oy:n va1mistamat 10 1itran vetoiset muoviset ku1jetusastiat 

on hyvaksytty kaytettavaksi rautatiekuljetusasetuksen mukaisina 

kertakayttoku1jetuspakkauksina vaarattomien aineiden rautatiekulje 
tuksissa. 

Ku1jetuspakkausmerkin numero on Lko 02- 1977 . 

(N:o Lko 32278/61/77, 28 . 11.1977) , VT 49/77. 
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AVDIMIA VIRKDJA JA TDIMIA 

Liikennetarkastajan virka (V 27] , t oistaiseksi rautatiehallituksen 

hallinto-osastolla . Rautatiehallituksen paajohtajalle osoitetut 

kirjalliset hakemukset on toimitettava rautatiehallituksen kirjaa

jall 8 viimeistaan joulukuun 30 paivana 1977 ennen kello 12 . 00 
(postitse ennen virka-ajan paattymista) . 

Edella mainittuun virkaan nimitetty tulee toistaiseksi toimimaan 
sosiaalijaoston paallikkona . 

Apu1aisinsinoorin virka (V 25) 

Rautatieha1lituksen paajohtaja11e osoitetut kirja11iset hakemukset on 

toimitettava rautatieha11ituksen kirjaaja11e viimeistaan tammikuun 

6 . paivana 1978 ennen ke11o 12 (postitse ennen virka- ajan paattymista) . 
Ede11a mainittuun virkaan nimitetty sijoitetaan toistaiseksi Joensuun 

sahkoa1uee11e (sak:n ~a11ikko) . 

Kaksi veturinku1jettajan virkaa ja konduktoorin virka 

Rautatieha11i tuksen 1iikenneosaston paa11i ko11e osoitetut kirja11iset 

hakemukset on toimitettava rautatieha11ituksen kirjaaja1le viimeistaan 

tammikuun 6 . paivana 1978 ennen ke11o 12 (postitse ennen virka- ajan 

paattymista). 

Ede11a mainittuihin virkoihin nimitetyt sijoitetaan toistaiseksi seu-

raavasti: 
veturinku1jettajat: Joensuun variko11e (1) ja Lieksan (1 Lis) 1iikenne-

a1ueel1e seka 
konduktoori : Joensuun (1 Jns) 1iikennea1uee11e . 

Y1imaarainen jarjestelymestarin toimi toistaiseksi Joensuun (1 Jns juna

toim . ) 1iikennea1uee11a ja kaksi junamiehen tointa toistaiseksi Savon-

1innan (2 S1) 1iikennea1uee11a. Rautatieha11ituksen 1iikenneosaston 

paa11iko11e osoitetut kirja11iset hakemukset on toimitettava Joensuun 

liikennepiirin paa11ikol1e viimeistaan 6 . 1.1978 . 

Vanhemman toimistorakennusmestarin (V22 ) virka ja 3 apu1ais kans1 i stin tointa 
toistaiseksi rautatieha11ituksen rataosasto11a. Rataosaston jontaja11e 
osoitetut hakemukset on toimitettava rautatieha11ituksen kirjaaja11e viimeis
taan 6.1.1978 ennen ke11o 12 (postitse ennen virka-ajan paattymista). 

Helsinki 1977. Valtion painatuskeskus 



Toimitus: Rautatiehallitus, 
tiedotuspalvelu puh 2832 

1977 

Tyoaikamaar aykset 

Kuntien yleisesta kalleusluokituksesta 
annetun lain 6 §:n muutos 

Lippulahetysten vastaanottotarkastus 

Tavaranluokitustaulukon muutokset 

Itainen yhdysliikenne,henkiloliikenne 

Rahtiluotto 

Tariffisaannon .muutos 

Nimilyhennykse t 

Avoimia virkoj~ ja toimia 

Rautatieopisto 

Nimityksia 

1277082886 

n:o50 
15.1 2.1977 



50 - 2 -

TY~AIKAM~ARAYKSET 

Valtiovarainministerio on kirjeellaan n : o P 5384, 30 . 11 . 1977 ilmoit

tanut noudatettavaksi joulun ja uudenvuoden ajan tyoskentelysta ja 

eraista tyoaikakorvauksista seuraavaa: 

Valtiovarainministerio kiinnittaa valtioneuvoston kanslian ja kaik

kien ministerioiden seka niiden alaisten virastojen ja laitosten 

huomiota seuraaviin virkamiesten joulun ja uudenvuoden ajan tyos

kentelyyn ja eraisiin tyoaikakorvauksiin liittyviin kysymyksiin, 

joista on ilmennyt epaselvyytta. 

1 . Jouluaatto 24 . 12 . 1977 sattuu lauantaiksi . Sanotulta lauantailta 

suoritetaan aattopaivanlisaa siten kuin siita on tyoaikalain alais

ten vAltion virkamiesten tyoajoista tehdyn virkaehtosopimuksen 

4 §:n 3 momentissa , puolustusvoimien virkamiesten tyoajasta tehdyn 

virkaehtosopimuksen 5 §:n 2 momentissa ja rajavartiolaitoksen vir

kamiesten tyoajasta tehdyn virkaehtosopimuksen 7 § : n 3 momentissa 

seka virastovirkamiesten tyoajasta tehdyn virkaehtosopimuksen 

17 §:ssa sovittu. Jouluaatolta ei suoriteta kolmessa ensiksimaini

tussa sopimuskohdassa tarkoitettua lauantaityokorvausta, jonka kat

sotaan sisaltyvan aattopaivanlisaan. Sama periaate, ettei lauantai

tyokorvausta makseta sellaiselta paivalta , jolta maksetaan aatto

paivanlisaa , on tyosuhteisen henkiloston osalta sisallytetty teh

tyihin tyoehtosopimuksiin . 

2 . Tyoajasta (ja vuosilomistal valtion virastoissa ja laitoksissa 

annetun asetuksen 1 §:n 3 momentin 2 lauseen mukaan virastoissa ja 

laitoksissa tyoskennellaan lauantaina 31 . 12 . 1977 , koska saman vii

ken maanantaiksi sattuu pyhapaiva , toinen joulupaiva 26 . 12.1977 . 

3 . Tyoaikalain alaisten valtio~ virkamiesten tyoajoista tehdyn vir

kaehtosopimuksen 7 a §:n 1 ja 2 momentin mukaan lauantai muun muas

sa silla viikolla , jolla uudenvuodenpaiva sattuu muuksi viikonpai

vaksi kuin lauantaiksi tai sunnuntaiksi, pyritaan mahdollisuuksien 

mukaan jarjestamaan vapaapaivaksi ja , ellei sita ole voitu jarjes

taa vapaapaivaksi , on vastaava kokonainen vapaapaiva annettava jo

nakin muuna paivana . Vastaavat sopimuskohdat on sisallytetty talon

miesten tyoajasta tehdyn virkaehtosopimuksen 6 §:n 1 ja 2 moment
tiin . 
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Ylityokorvausten jarjestamisesta normaalista poikkeavasti niilla 

viikoilla, joita edellisessa kappaleessa tarkoitetaa n, on sovittu 

tyoaikalain alaisten valtion virkamiesten tyoaikasopimuksen 7 a §:n 

3 - 6 momentissa, virastovirkamiesten tyoajasta tehdyn virkaehtoso

pimuksen 4 §:ssa ja talonmiesten tyoajasta tehdyn virkaehtosopimuk

sen 6 §:n 3 momentissa . 

Koska edella mainittujen sopimuskohtien soveltamisen edellytyksena 

on, etta uudenvuodenpaiva sattuu muuksi viikonpaivaksi kuin lauan

taiksi tai sunnuntaiksi, ja kun uudenvuodenpaiva 1 . 1 . 1978 sattuu 

sunnuntaiksi, eivat sopimuskohdissa tarkoitetut vapaapaivajarjes

telyt ja normaalista poikkeavat ylityokorvausjarjestelyt tule so

vellettaviksi silla viikolla tai tyojaksolla , jolle uudenvuodenpai

va 1.1 . 1978 sattuu. 

(Hloj n : o 1434/111/77 , 7 . 12 . 1977) VT 50 /77 

KUNTIEN YLEISESTA KALLEUSLUOKITUKSESTA ANNETUN LAIN 6 §:N MUUTOS 

Asetuskokoelmassa on julkaistu 25 paivana marraskuuta 1977 annettu 

laki (840/77) , jolla eduskunnan paatoksen mukaisesti muutetaan 

kuntien yleisesta kalleusluokituksesta 29 paivana joulukuuta 1973 

annetun lain 6 §, sellaisena kuin se on 23 paivana joulukuuta 

1976 annetussa laissa ( 1013/76), nain kuuluvaksi: 

6 §. 

Tama laki on voimassa vuoden 1979 loppuun , ja sita sovelletaan kal

leusluokitukseen vuosiksi 1978 ja 1979 . 

(Hloj n:o 43/010/77 , 8 . 12 . 1977) VT 50/77 

LIPPULAHETYSTEN VASTAANOTTOTARKASTUS 

Korj aus : 
VT 46/77 17 . 11 . 77 viimeinen 1ause pitaa o11a : 
- nipun viimeisen 1ipun takana on pyorea puristusja1ki , jossa on 

kirjain R. (N:o t1t 805/241/77 , 2.12.1977) VT 50/77 
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TAVARANLUDKITUSTAULUKDN MUUTDKSET 1 . 1 . 1978 LUKIEN 

Tavaranluokitustaulukon a a k k o s e 1 1 i s e e n osaan tehdaan 

seuraavat 1 . 1 . 1978 voimaan tulevat muutokset: 

Nimikkeiden "Oolomiitti , poltettu" seka "Kalkki : sammut€ttu ja sam

muttamaton " jaljessa oleva rahditusohje (kalkkivaunuissa tai niiden 

puutteessa muissa katetuissa vaunuissa samasta maksusta kuin avovau

nuissa) poistetaan . 

Nimikkeet kontit ja suurlavat , kuormattuina ja tyhjjna muutetaan 

seuraaviksi : 

Kontit : tavalliset , ks . ryhmittaisen osan nimikkeet 7641-7647 . 

Rahdittaminen kuor.mattuna suoritetaan tariffitaulu

kon 34 perusteella . 

jaahdytys- . ks . ryhmittaisen osan nimikkeet 7611-7617 . 

Rahdittaminen kuormattuna suoritetaan nettopainon 

perusteella lisaamalla muuten kaytettavaan .hinnoi

tuslukuun luku 16 . 

puoli- . ks . ryhmittaisen osan nimikkeet 7635-7637 . 

Rahdittaminen kuormattuna •uoritetaan nettopainol 

ta lahetyksen sisallon mukaisen tavarakoodin ja 

luokan perusteella . 

sailio- , ks . ryhmittaisen osan nimikkeet 7621 - 7627 . 

Rahdittaminen suoritetaan nettqpainon mukaan . 

suurlavat , ks . ryhmittaisen osan nimikkeet 7635-7637 . 

Rahdittami ne n kuormattuna suoritetaan nettopainolta 

lahetyksen sisallon mukaisen tavarakoodin ja luokan 

perusteella . 

Kaikkien tassa mainittujen konttien tyhjakuljetusrahdit peri

taan tariffitaulukon 34 perusteella , jos siina mainitut edel

lytykset tariffin soveltamisesta on taytetty . Tavarakoodina 

kaytetaan talloin edella mainittujen nimikkeiden mukaisia koo

di numeroita . 
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6572 Kon tit , kaiken l a i set , suurlavat , tyhjat , uudet j a ka y tet ut, 

kul j etus ei liity valittiimasti ku-o r massa tapaht u-

vaan rautatiekuljetukseen ......................... 4 

Ks . tariffitaulukon 34 soveltamisohjeet . 

Ruumiit , uusi nimikenumero 7801 

Sotilastavara: katetussa vaunussa , uusi nimikenumero 9991 

avovaunussa , uusi nimikenumero 9992 

Tavara , muualla mainitsematon, uusi nimikenumero 7811 

50 

R y h mitt a is e en osaan 1 . 1 . 1978 voimaan tulevat muutokset 

kayvat selville sivujen 38 ja 39 uusista painoksista . 

Painatusjaosto suorittaa tavaranluokitustaulukon lisalehtien pe ru s 

jakelun . 

(Tft n : o To 1052/241/77 , 9 . 12 . 1977) VT 50 /77 

ITAINEN YHOYSLIIKENNE 

HENKI Ll1LII KENNE 

Suomen ja SNTL : n kuljetustariffiin (VR 4784) on ilmestynyt lisa 

lehti n:o 30 , joka sisaltaa 1 . 1 . 1978 voimaan tulevat matkalippujen 

ja matka- ja kiitotavaran maksutaulukot (liite n : o 5) . 

Painatusjaosto on suorittanut lisalehden jakelun . 

(Tft n : o Tau 209/253/77 , 7 . 12 . 1977) VT 50/77 

RAHTILlJOTTO 

VR Vira11isissa tiedotuksissa n : o 33a/75 esitettyyn 1uetteloon 

asiakkaista , joi11a on oikeus kayttaa rajatonta 1uottoa kaik i 11a 

1iikennepaikoi1la , 1isataan 1 . 12 . 77 1~kien 

ANTTILA Tukkukauppojen Oy 

(T1t n : o 804/245177, 1 . 12 . 1977) VT 50/77 . 
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TARIFFIS~~NNCN MUUTOS 

Rautatiehallitus on muuttanut tariffisaannon 3B § : n 13 lisamaarayk

sen 1 . 1 .1978 lukien seuraavan sisaltoiseksi : 

11 . Seuraavat maaraykset koskevat rautatiehallituksen hyvaksymia 

ISO-standardin mukaisia tavallisia kontteja , puolikorkeita eli 

puo likontteja. sailiokontteja ja jaahdytyskoneistolla varustettuja • 

jaahdytyskontteja seka suurlavoja . Muut sailiot katsotaan tavalli

seksi tavaraksi . 

Tavallisissa konteissa kuljetettavien lahetysten rahdit ovat tarif

fitaulukossa 34 . 

Puolikonteissa ja suurlavoilla ku~jet~ttavien lahetysten rahdit 

lasketaan tariffisaannon yleisia maarayksia soveltaen nettopainolta 

tavaranluokitustaulukossa mainitun , lahetyksen sisallon mukaisen 

luokan perusteella . 

Sailiokontit rahditetaan niille tavaranluokitustaulukossa annetun 

lJokan ja nettopainon perusteella. 

Jaahdytyskontit rahditetaan yleisen tariffin mukaan lisaamalla mu u

ten kaytettavaan hinnoituslukuun luku 16 . 

Jos ed e lla mainittujen valineiden tyhjakuljetus liittyy valittomas

ti kuormakuljetukseen . peritaan tyhjakuljetuksesta maksu taulukon 

34 mukaan . 

Jos ko nttien, sailio- , puoli~ tai jaahdytyskonttien taikka suurlavo 

jen tyhjana kuljettaminen ei liity valit~omasti rautateitse tapah

tuvaan kuormakuljetukseen , peritaan kuljetuksesta yleisten perustei 

den mukaan laskettu rahti . Rahdinlaskuperuste on merkittava rahti 

kirjaan esim . "Ei liity rautatiekuljetukseen " . 

Valtionrautateiden omistamista konteista peritaan ensimmaisessa kap

paleessa mainitun rahdin lisaksi aina myos maksu tyhjana kuljetta

mi sesta samalta matkalta kuin rahtikin . Rautateide n omistamien 

konttien vuokraamisesta asiakkaalle tekee sopimuksen rautat iehalli

tukse n markkinointitoimisto . 
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Jos ede11a mainittuja kontteja on kuormaamisen tai purkamisen vuok

si siirr€ttava toiseen vaunuun, peritaan siirr.on aiheuttamat maksut 

tariffitau1ukon 34 alkutekstissa annettujen maariysten mukaisesti . 

Nosturimaksut ovat tariffitau1ukossa 22. 

Ede11a o1eva on korjattava uuteen 1 . 1 . 1978 voimaan tu1evaan tarif

fisaantoon. 

(Tft n:o To 1701/241/77, 8.12 . 1977) VT 50/7l 

NIMILYHENNYKSET 

s a 1 p a u 5 5 e 1 k a -nimisen ta1viurhei1upaikan nimi1yhennykseksi 

rautatie1iikenteessa otetaan 1.1.1978 1ukien Sss. 

Nimi1yhennyksen kaytto on katsottu tarpee11iseksi kisa-aikana 

Sa1pausse1an kisamonttuun tapahtuvaa 1iikenteenhoitoa varten aika

tau1uissa, sanomissa yms . 

(N:o Lko 23358/67/77, 7.12 . 77), VT 50/77. 

AVOIMIA VIRKOJA JA TOIMIA 

Ensi 1uokan kirjurin virka (V19) . 

Rautatiehal1ituksen"1iikenneosaston paa11iko1le osoitetut kirjalliset 

hakemukset on toimitettava rautatiehallituksen kirjaaja1le viimeis

taan tammikuun 11 . paivana 1978 ennen ke1lo 12 (postitse ennen virka

ajan paattymista). 

Edel1a mainittuun virkaan nimitetty sijoitetaan toistaiseksi Kuopion 

(1 Kuo markkinointi) 1iikennealuee1le. 

Apu1aisinsinoor i n (V25) virka, toistaiseksi rautatieha11ituksen rataosasto11a. 

Rautatieha11ituksen paajohtaja11e osoitetut hakemukset on toimitettava rauta
tieha11ituksen kirjaaja11e viimeistaan 11.1.1978 ennen ke11o 12 (postitse ennen 
virka-ajan paattymista). 
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RAUTATIEOPISTO 
Toimistotutkinnon ovat suorittaneet 25.11.1977 a1la mainitut henki1ot: 

Jukka Uo1evi Ahonen (Sk 1p), Hannu Juhani Api1ainen (Kv 1p), Esa 
Antero Asikainen (01 1p), Kari Juhani Havu (Pm 1p), Seppo Ka1evi Juse-
1ius (Hki 1p), Pertti Veli Jussila (01 lp), Kari Pekka Juhani Kailio 
(Kv lp), Markku Antero Karemo (Tpe lp), Keijo Uo1evi Kokkonen (Jns lp), 
Harri Kustaa Kotimaki (Tpe lp), Hannu Juhani Kuoppa1a (01 lp), Hannu 
Antero Kyrolainen (01 lp), Kauko Juhani Lehto (Sk lp), Tapio Kalevi 
Lehto (Tpe lp), Arja Sinikka Lumialho (Rh/lko), Aune Maria Lyytikainen 
(Kv lp), Olli Tapani Li:ihdesmaki (Pm lp), Risto Kaarlo Juhani Matilai
nen (Jns lp), Kari Tapio Meriluoto (Kv lp), Markku Antero Makela 
(Tpe lp), Olli Antero Ni s sinen (Pm lp), Aarto Juhani Niutanen (Tpe lp), 
Esa Artturi Oikarinen (Pm lp), Hannu Henrik Pirttijarvi (01 lp), Pasi 
Uolevi Puranen (Pm lp), Leo Pekka Ruotsalainen (01 lp), Jorma Tapani 
Surakka (Hki lp), Raija Helena Takkunen (Jns lp). 

NIMITYKSIA 

Liikenneosasto: 
. vaununtarkastajan toimiin (Oulu) ylim . vaununtarkastajat 

Lauri Fredrik Huttula ja Aarne V~is~nen, junamiehen toimeen (Kemi
j~rvi) asemamies Mauno Kullervo Kerkel~, vaihdemiehen toimiin (Oulu) 
asemamiehet Simo Sakari Nordlund ja Kari Juhani Vartiainen , apulais 
kanslistin toimeen (Tornio) ylim . puhelunv~litt~j~ (V7) Maire Sofia 
Kulju , asemamiehen toimiin (Oulu) ylim . asemamiehet Matti Ensio 
Parkkinen ja Mauri Eino Tapani Majonen , asemamiehen toimeen (Raahe) 
ylim . asemamies Esko Juhani Oja , tallimiehen toimeen (Oulu) ylim . 
huoltomies Kalevi Antero Kolehmainen , j~rjestelymestarin virkoihin 
(Oulu) konduktoori Antti Olavi Rintala ja kuormausmestari Ossi 
Eerikki Saanio , ensi luokan asemamestarin virkaan (Ylih~rm~) yp . 
asemamestari (Vl6) Veikko Matias Kamppila , konduktoorin virkaan 

(Sein~joki) vaihdemiesten esimies f1atti Manner , konduktoorin virkoi
hin (Kokkola) kuormausmestarit Leo Sulo Olavi Annelin ja Heino Jaakko 
Andersson, kuormausmestarin virkaan (Kokkola) junamies Kaarlo Antero 
Kaasinen , junamiehen toimeen (Alavus) Eino Matias Koski- Tuuri , juna
mi ehen toimeen (H~rm~) asemamies Eero Armas Vtilikangas , junamiehen 
toimeen (Kurikka) asemamies Osmo Samuel Tuisku , junamiehen toimeen 
(Vaasa) asemamies Unto Olavi Kristo , junamiehen toimeen (Kokkola) 

asemamies Aulis Antti Hakala. 

Helsinki 1977. Valtion painatuskeskus 
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Alkol a use 
Tyosuojelutoimintaa vuonna 1978 sisaltaa rautatiehalli
tuksen ja rautatielaisjarjestojen yhteistoiminnassa kootun 
ohjelman rautateiden tyosuojelutoirnintaa varten. Alkaneen 
vuoden aikana jarjestetaan eri osastojen tyosuojeluhenki
lOstolle tyosuojelu- ja neuvottelupaivia ajankohtaisista 
asioista. Yhteensattumien valttarniseksi ja henkilokunnan 
kayton suunnittelun helpottamiseksi on kullekin neuvot
telu- yms. tilaisuudelle etukateen maaratty tarkka ajan
kohta. 

Tyosuojelukoulutusta jarjestetaan edellisen vuoden tapaan 
lahes entisessa laajuudessa. Uusia kursseja ovat Tyosuojelu
paallikoiden taydennyskurssi ja Erikoiskurssi liikenne
osaston teknilliselle tyonjohdolle. Viimeksi mainittu tyon
johdolle tarkoitettu tyonsuojelukurssitoiminta kasittaa 
osittain tyosuojelua koskevaa perustietoutta, ergonorniaa 
seka tyonjohdon vastuuta tyosuojelukysymyksissa. 

Tyosuojelutoirninnan piiriin on ennestaan sisaltynyt myos 
palosuojelu, joskin lahinna tyopaikkatarkastusten yhtey
dessa. VR:n paloturvallisuusohjeissa velvoitetaan tyopaik
kojen tyosuojelupaallikoita tyopaikoilla suoritettavien 
tarkastusten yhteydessa kiinnittamaan "huomiota siihen, 
etta henkilo- ja paloturvallisuudesta annettuja objeita ja 
maarayksia noudatetaan". Tyosuojelupaallikoille jarjeste
taan tassa tarkoituksessa taydennyskurssi, jossa selvitetaan 
sanottuja ohjeita ja maarayksia seka lisaksi kurssin ohjel
maan on otettu muita ajankohtaisia asioita. 

Vuoden tyosuojeluaiheet kasittavat nelja kahden kuukau
den pituista toimintakautta tunnuksella "Turvallinen ja 
terveellinen tyoymparisto". 

Vuoden 1978 aikana jatkuvat tyoskentelyolosuhdetutki
mukset VR:n konepajoissa samoinkuin raiteentukernis
koneiden kayttajien tyoolosuhde- ja terveydentilatutki
mukset. Viimeksi mainittu tutkimus valmistunee vuoden 
loppuun mennessa. 
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Vireillepantavista tutkimuksista mainittakoon juna- ja 
ratapihahenkilokunnan tyoolosuhdetutkimukset samoin
kuin junasuorittajien seka juna- ja kauko-ohjaajien tervey
dentila- ja tyoolosuhdetutkimukset. 

Rautatielaitos sellaisenaan on niin monitahoinen, etta 
taman tyosuojeluohjelman toteuttamisen lisaksi on koko 
tyosuojelun yhteistoirnintaan lukeutuvan henkilostOn -
2.000 henkiloa - omaHa tyopaikallaan tehtava parhaansa, 
jotta vuoden 1978 lopulla voidaan todeta tyosuojelurinta
malla tapahtuneen edistysta. 

Rautatiehallit~s on vahvistanut taman tyosuojelutoirninta
ohjelman vuodelle 1978 (RH n:o 1384/162177,21. 11. 1977). 
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Tyosuojeluaiheisia 
tilaisuuksia 

2.1 TYOSUOJELUN TIEDOTUSPAIVA 

SO a 

Aika ja paikka 

Osanottajat 

16.1.1978 rautatiehallituksen kongressisali 

Osastojen ja piirien tyosuojelupaallikot, konepajojen tyo
suojelupaallikot ja -valtuutetut, piirinvaltuutetut (RL, 
VML, RVL, VRT,), RH:n tyosuojelupaallikko ja -valtuu
tetut, RH:n toirnistopaallikot ja jarjestojen edustajat 
n. 80 henkiloa. 

Ohjelma 

Klo 9.00- 9.50 

10.00-10.55 

11.05-12.00 

12.00-13 .00 

13.00-13.30 

13.40-14.10 

Tervehdyssanat 
Tyosuojelu valtion hallinnossa, hallinto-osaston organi
saatiomuutos 
Sosiaalipaallikko Yrjo Ollilainen 

Katsaus VR:n tyosuojelutoimintaan ja tapaturmatilanne 
v. 1977 
Vuoden 1978 tyosuoje1uohjelma ja ts-koulutus 
Diplorni-insinoori Jaakko Sillanpaa, rautatiehallitus, so
siaali- ja terveystoimisto 

Katsaus v. 1977 tapaturmatilanteeseen 
Insinoori Ensi Tervapuro, rautatiehallitus, sosiaali- ja ter-
veystoirnisto 

Lounastauko 

Keskustelua aamupaivan aiheista 

Katsaus tyo- ja sosiaalitilojen kunnostuksen nykyvaihee
seen 
Diplorni-insinoori Eino Puikkonen, rautatiehallitus, rata
toimisto 

14.10-14.30 Kahvitauko 

14.30-15.00 V. 1978 aikana suoritettavista tyoolosuhdetutkimuksista 
Diplomi-insinoori Jaakko Sillanpaa, rautatiehallitus, so
siaali- ja terveystoimisto 

15.10-16.00 Keskustelua paivan aiheista 
Tilaisuuden paattaminen 
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Aika ja paikka 

Osanottajat 

Aika ja paikka 

Osanottajat 

Aika ja paikka 

Osanottajat 

Aika ja paikka 

Osanottajat 

Aika ja paikka 

Osanottajat 
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2.2 RATAOSASTON TYOSUOJELUPAlV AT 

23 .-24.2.1978, Seinajoki 

Osaston ja ratapiirien tyosuojelupaallikot; Piirinvaltuute
tut (RT ja VRT) n. 20 henkiloa. 

2.3 LIIKENNEOSASTON 
TYOSUOJELUPAIV AT 

1.-2.3.1978, Kouvo1a 

Osaston ja liikennepiirien tyosuojelupaallikot. 
Jarjestojen edustajat n. 15 henkiloa. 

2.4 RATAOSASTON JA RL:n TYOSUOJELU
VALTUUTETTUJEN NEUVOTTELUPAlVA 

24.3.1978, Riihimaki 

Osaston ja ratapiirien tyosuojelupaallikot, piirinvaltuutetut 
ja rata-alueiden tyosuojeluvaltuutetut n. 70 henkiloa. 

2.5 TOIMISTOHENKILOSTOA 
EDUSTAVIEN 
TYOSUOJELUVALTUUTETTUJEN 
NEUVOTTELUP AlVA 

2.5 .1978, Tampere 

Liikenne- ja rataosaston tyosuojelupaallikot, liikenne- ja 
ratapiirien ja muiden tyopaikkojen toimisto- ja teknillista 
henkilostOa edustavat piirinvaltuutetut ja tyosuojeluval
tuutetut n. 80 henkiloa. 

2.6 KONEOSASTON TYOSUOJELUPAIV AT 

8.-9. 5. 1978, Jyvaskyla 

Osaston ja konepajojen tyosuojelupaallikot. Konepajojen 
tyosuojeluvaltuutetut n. 30 henkiloa. 
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Osanottajat 

Aika ja paikka 

Osanottajat 

Aika ja paikka 

Osanottajat 
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2.7 LIIKENNEOSASTON JA VML:n 
TYOSUOJELUPAIVAT 

16.-17.8.1978, Jyvaskyla 

50 a 

Osaston, 1iikennepiirien ja varikoiden tyosuoje1upaaUikot, 
piirinvaltuutettu ja varikoiden tyosuojeluvaltuutetut n. 70 
henkiloa. 

2.8 LIIKENNEOSASTON JA RL:a 
EDUSTAVIEN 
TYOSUOJELUVALTUUTETTUJEN 
NEUVOTTELUPAIVA 

17.3.1978, Riihimaki 

Osaston ja 1iikennepiirien tyosuojelupaallikot, piirinval
tuutetut ja tyopaikkojen tyosuojeluvaltuutetut n. 80 hen
ki1oa. 

2.9 RATAOSASTON JA RL-PIIRIN
V ALTUUTETTUJEN 
NEUVOTTELUPAIV AT 

14.-15.9.1978, Vuokatti 

Osaston ja ratapiirien tyosuojelupaallikot seka piirivaltuu
tetut (RL) n. 20 henkilOiL 

2.10 LIIKENNEOSASTON JA 
RL-PIIRINVALTUUTETTUJEN 
NEUVOTTELUPAIV AT 

18.-19.10.1978, Vuokatti 

Osaston ja 1iikennepiirien tyosuojelupaallikot sekii piirin
va1tuutetut (RL) n. 20 henkiloa. 
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2.11 LIIKENNE- JA RATAPDRIEN 
TYOSUOJELUP AIV AT 

Huhtikuu 1978, piirien ilmoittamilla paikoilla. 

Liikenne- ja rata-alueiden tyosuojelupaallikot ja tyosuoje
luvaltuutetut, liikenne- ja ratapiirien tyosuojelupaallikot 
yht. n. 400 henkiloa. 
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•• 
TYOSUOJELU-
KOULUTUS 

3.1 YLEISTA TYOSUOJELU
KOULUTUKSESTA 

SO a 

Va1tionrautateiden henkilokunnan tyosuojelukoulutus voi
daan koulutuksen antajan perusteella jakaa VR:n koulu
tukseen ja muuhun koulutukseen. 

VR:n tyosuojelukoulutus annetaan tyosuojelukurssien, 
amrnattikurssien, opinto- ja neuvottelupaivien ja pereh
dyttiimiskoulutuksen yhteydessa. 

Keskeisen osan va1tionrautateiden tyosuojelukoulutustoi
minnasta muodostavat tyosuojelukurssit. Ne jakautuvat 
neljaan ryhmaan: peruskurssit, tiiydennyskurssit, jatko
kurssit ja erikoiskurssit. 

Peruskursseilla (5 pv) kasitellaan tyosuojelua koskeva pe
rustietous, kuten tyosuojelun a1ue, organisaatiot, lainsaa
danto, sopimukset, maaraykset, menetelmat ja tavoitteet. 

Taydennyskursseilla (3 pv) taydennetaan peruskursseilla 
saatua tietoa yleisesti ja toirnialakohtaisesti seka opetetaan 
tekemaan tyopaikan tyosuojelutekninen tarkastus, joka 
tehdaan myos harjoitustyona. Taydennyskursseja on vuon
na 1978 viitta eri tyyppia: taydennyskurssi liikenneosaston 
henkilokunnalle, tiiydennyskurssi rataosaston henkilokun
na1le, tiiydennyskurssi koneosaston henkilokunnalle, tay
dennyskurssi sahkotyokunnille ja tiiydennyskurssi tyosuo
jelupiiilllikoille. 

Jatkokursseilla annetaan perustiedot ergonomiasta ja tyo
hygieniasta. Jatkokursseja on vuonna 1978 kahta tyyppia: 
Yleinen jatkokurssi ja jatkokurssi toirnistohenkil6kunna1le. 
Viimeksi mainittu on enemman toimisto-olosuhteita kasit
televa muunnos ensin mainitusta yleise ta kurssista. 
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Erikoiskursseilla kasitellaan tarkemmin jotain tyosuojelun 
osa-aluetta tai toimialakohtaisia erikoiskysymyksia. Naita 
kursseja on vuonna 1978 kahta eri tyyppia: 

Erikoiskurssi liikenneosaston teknilliselle tyonjohdolle ja 
Erikoiskurssi huonetilojen suunnittelijoille. 

Kaikkia edella mainittuja kursseja kasitellaan tarkemmin 
jaljempana. 

Kurssit on suunniteltu siten, etta toisiaan seuraavien kurs
sien asiasisalto ei mene paallekkain. Ne kurssit, joissa 
esiintyy asiasisallon osittaista paallekkaisyytta, on tarkoi
tettu eri henkiloryhmille. 

Kurssien asiasisallosta ja tarpeesta on neuvoteltu osastojen 
ja hepkil6kuntajarjest6jen kanssa. Tyosuojeluorganisaa
tioon kuuJuvien · kouluttamisesta on sovittu tyosuojelun 
yhteistoimintasopimuksessa. Muun henkilokunnan tyo
suojelukouluttamisesta mainittakoon, etta rautatiehallitus 
on kirjeellaan n:o 455/162175, 3.7.75 , kehqittanut osasto
ja huolehtimaan, etta osastojen suunnittelu- ja hankinta
tehtavissa seka naista asioista vastaavissa esimiestehtavissa 
olevat saavat tyosuojelukoulutusta. 

Maarallisesti vuonna 1978 annettava kurssimuotoinen tyo
suojelukoulutus jakautuu seuraavasti: 

Peruskurssit n. 900 koulutettavapaivaa 
Taydennyskurssit n. 980 (( 

Jatkokurssit n. 750 (( 

Erikoiskurssit n. 320 (( 

Yhteensa n. 2950 koulutettavapaivaa 
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Lisaksi tyopaikoilla jarjestettavan, uusille tyontekijoille 
tarkoitetun perehdyttarniskoulutuksen yhteydessa anne
taan tyosuojelutietoutta arviolta n. 900 koulutettavapaivaa. 

Ulkopuolisten laitosten ja jarjestOjen toimeenpanemat 
kurssit ja opintopaivat ovat yhteenlaskettuina n. 400 kou
lutettavapaivaa. 

Jaljempana mainittuja kurssiohjelmia tulee noudattaa 
kurssien aloittarnis- ja lopettarnisaikojen samoin kuin pai
vittaisten tuntijakojen osalta. 
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kk Tanunikuu 

KOULUTUSTILAISUUDET vk 1 2 3 

pv 

TyOsuojelun peruskurssi (P) 

(( 

(( 

(( 

(( 

(( 

(( 

(( 

(( 

(( 

taydennyskurssi lko (11) 

(( rto (Tr) ' 

(( ko (Tk) 

(( Stk (Ts) 

(( tsp (Tsp) 

jatkokurssi (J) 

(( toimistohenk. (Jt) 

erikoiskurssi lko:n tekn. tyOnjohdolle (El) 

(( huonetilojen suunnittelijoille (Eh) 

3.2 KURSSIEN AJAT JA PAIKAT 

Peruskurssi 
Kurssi Aika Paikka 
n:o 

1/78 3.- 7. 4. Vuokatti 
2/78 17.-21. 4. (( 

3/78 29. 5.- 2. 6. (( 

4/78 4.- 8. 9. (( 

5/78 2.- 6.10. (( 

6/78 16.-20.10. (( 

Tiiydennyskurssi liikenneosaston 
henkilokunnalle 
Kurssi Aika Paikka 
n:o 

1/78 6.-8. 2. Tampere 
2/78 6.-8.3. Turku 
3/78 30.10.-1.11. Oulu 

Helmikuu Maalisku~ 

4 5 6 7 8 9 to ll 

6 13 20 27 6 13 

10 17 24 3 to 17 

n n 
I 
I 

! 

J 

I 



Huhtikuu Toukokuu K:esakuu 

14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 

3 10 17 24 I 8 15 22 29 5 

7 14 21 28 5 12 19 26 2 9 
p p p 

Tr 

Tsp Tsp 

J I 
Jt 

El 
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Elokuu Syyskuu LOkakuu 

24 35 36 37 38 39 40 41 42 43 

12 28 4 II 18 25 2 9 16 23 

16 I 8 15 22 29 6 13 20 27 
p p 

Tk 

Ts 

Tsp 

J 

Eh 

Taydennyskurssi rataosaston 
benkilokunnalle 
Kurssi 
n:o 

1178 
2/78 

Aika 

10.-12. 4. 
11.-13.12 

Taydennyskurssi koneosaston 
benkilokunna11e 
Kurssi 
n:o 

1178 
2178 

Aika 

25.-27. 9. 
18.-20.12. 

Taydennyskurssi 
sabkotyokunniJJe 
Kurssi 
n:o 

1/78 

Aika 

23.-25.10 

Marraskuu 

44 45 46 47 

30 6 13 20 

3 10 17 24 

11 

J 

Paikka 

Riihimak:i 
Kouvola 

Paikka 

Hyvinkaa 
Helsinki 

Paikka 

Riihlmaki 

50 a 

Joulukuu 

48 49 50 51 52 

27 4 11 18 

I 8 15 22 

Tr 

Tk 
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Taydennyskurssi 
tyosuojelupaaUikoiUe 
Kurssi Aika Paikka 
n:o 

l/78 24.-26. 4. Helsinki 
2178 3.- 5. 5. (( 

3/ 78 9.-11.10. (( 

Jatkokurssi 
Kurssi Aika Paikka 
n:o 

1/78 13.-17. 2. Seinajoki 
2178 22.-26. 5. Vuokatti 
3178 18.-22. 9. « 
4/78 6.-10.11. (( 

Jatkokurssi toimistohenkilokunnalle 
Kurssi Aika Paikka 
n:o 

1/78 5.-9.6. Kangasala (Pyysalo) 

Erikoiskurssi liikenneosaston teknilliselle tyonjobdolle 
Kurssi Aika Paikka 
n:o 

1178 15 .-19.5. Vuokatti 

Erikoiskurssi buonetilojen suunnittelijoiUe 

Kurssi Aika Paikka 
n:o 

1178 28.8.-1.9. Vuokatti 
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3.3 TYOSUOJELUN PERUSKURSSI 
3.3.1 Tavoite 

50 a 

Peruskurssin tavoitteena on antaa yleiskuva ty6suojelun 
osa-alueista, organisaatioista, lainsaadann6sta, sopimuk
sista, maarayksista, menetelmista ja paamaarista. Kurssin 
kaynneilla on naiden tietojen lisaksi valmius kayttaa hy
vakseen ty6suojelualan lahdeaineistoa seka eri virastojen 
ja laitosten palveluja. 

3.3.2 Osanottajat 

Peruskurssi on tarkoitettu tyosuojelukoulutuksen laht6-
kohdaksi henkiloille, jotka tarvitsevat tietoja tyosuojelusta. 
Rautatiehallituksen ja henkilokuntajarjestojen valisen tyo
suojelun yhteistoirnintasopimuksen mukaan taman kurssin 
kayvat kaikki tyosuojelupaallikot, piirinvaltuutetut, tyo
suojeluvaltuutetut, tyosuojeluasiamiehet ja tyosuojelutoi
rnikuntien jasenet. Naiden lisaksi kurssi on hyOdyllinen 
esirniehille, rationalisointihenkilokunnalle, suunnittelijoille, 
tyoterveyshoitajille ja luottamusrniehille. 

3.3.3 Opetussisalto 

·Yleiskatsaus tyosuojeluun ja sen osa-alueisiin 1 h 
Tyotapaturmat, yleiset ja VR:n tilastot 1 h 
Tyosuojelulainsaadanto 3 h 
Tyosuojelun yhteistoirnintasopimukset 1 h 
VR:n tyosuojeluorganisaatio 1 h 
Paloturvallisuusmaaraykset 1 h 
Tyosuojeluun liittyvat paloturvallisuusohjeet 1 h 
Sahkoturvallisuusmaaraykset 2 h 
Sosiaali- ja terveysrninisterion teknilliset turvallisuus-
maaraykset ja ohjeet 1 h 
Tyopaikkaterveydenhuolto 3 h 
Alkoholi, huumeet ja tyoelama 1 h 
Henkilokohtaiset suojaimet 1 h 
Tpaturrnien tutkiminen, kustannukset, turvallisuus-
tyon kannattavuus 1 h 
Rautatiesuojelu 2 h 
Myrkkylaki ja asetus 1 h 
Vaarallisia aineita koskeva informaatio 1 h 
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Tyoterveys ja kuntoliikunta 1 h 
Nostotoita koskevat maaraykset ja ohjeet 1 h 
Tyontekijoiden perehdyttamiskoulutus ja alku-
koulutus 1 h 

Luentoja 25 h 
Ryhmatyota 5 h 
Elokuvaesityksia 1 h 

31 h 

3.3.4 Tuntiohjelma 

Maanantai klo 9.00- 9.15 Kurssin avaus ja esittaytyminen 
9.15-10.00 Yleiskatsaus tyosuojeluun ja sen 

osa-alueisiin (1) 
10.15-11.00 Tyotapaturrnat (2) 

- yleiset tilastot 
- VR:n tilastot 

11.15-12.00 Tyosuo j elulainsaadanto (3) 
- tyoturvallisuuslaki 
- tyosuojelun hallintoa ja valvontaa 
koskevat lait ja asetukset 

12.00-13.00 Lounas 
13.00-13.45 TyosuojelulainsaadantO 
14.00-14.45 

" 15.00-15.45 Tyosuojelun yhteistoiminta-
sopimukset (4) 

16.00-16.45 VR:n tyosuojeluorganisaatio (5) 
17.00-18.00 Paivallinen 
19.00- Sauna 

Tiistai klo 7.30- 8.30 Aam~.~;pala 
8.30- 9.15 Paloturvallisuusmaaraykset (6) 
9.30-10.15 Tyosuojeluun liittyvat paloturvalli-

suusohjeet (7) 
10.30-11.15 Sahkoturvallisuusmaaraykset (8) 
11.30-12.00 

" 12.00-13.00 Lounas 
13.00-13.45 Ryhmatyot (9) 

- ryhmajako 
- ryhmatyoaiheet 
- ryhmatyon suoritusohjeet 

14.00-14.45 Sosiaali- ja terveysrninisterion teknil-
liset turvallisuusmaaraykset ja ohjeet (10) 
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15.00-16.00 Ryhrilittyot 
16.00-17.00 Ulkoilua ja sauna 
17.00-18.00 Piiivallinen 

Keskiviikko klo 7.30- 8.30 Aamupala 
8.30- 9.15 Ryhmatyot 
9.30-12.00 Tyopaikkaterveydenhuolto (11) 

- VR:n terveydenhuolto-
organisaatio 

- ammattitaudit 
- -maaraaikaistarkastukset 
- ensiaputoiminta valtionrautateilla 

12.00-13.00 Lounas 
13.00-13.45 Alkoholi, huumeet ja tyt>elama (12) 
14.00-14.45 Henkilokohtaiset suojaimet (13) 
15.00-17.00 Ulkoilua ja sauna 
17.00-18.00 Paivallinen 
18.00-18.45 Elokuvaesityksia (14) 

Torstai klo 7.30- 8.30 Aamupala 
8.30- 9.15 Tapaturmien tutkiminen, kustannuk-

set, turvallisuustyon kannattavuus (15) 
9.30-10.15 Rautatiesuojelu (16) 

10.30-11.15 
" 11.30-12.00 Myrkkylaki ja asetus (17) 

12.00-13.00 Lounas 
13.00-13.45 Vaarallisia aineita koskeva 

informointi (18) 
14.00-14.45 Tyoterveys ja kuntoliikunta (19) 
15.00-17.00 Ulkoilua ja sauna 
17.00-18.00 Piiivallinen 

Perjantai klo 7.30- 8.30 Aamukahvi 
8.30- 9.15 Nostotoita koskevat maaraykset ja 

ohjeet (20) 
9.30-10.15 Tyontekijoiden perehdyttamis-

koulutus ja alkukoulutus (21) 
10.30-11.15 Kirjallinen kertauskuulustelu (22) 
12.00-13.00 Lounas 
13.00-13.45 RyhmatOiden purku (23) 
14.00-14.45 

" 15.00-15.30 Loppukeskustelu ja kurssin 
paattaminen 
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3.3.5 Luennointiohjelma 

Kurssi Aihe 
n:o I 2 3 4 5 6 7 8 9 10 II 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 

I 4 4 3 4 4 I 1 2 4 4 8 8 4 4 4 5 10 10 6 4 4 4 4 

2 II II 7 II II I I 2 II II 8 8 II II II 5 10 10 6 II II II 11 

3 13 13 9 13 13 I I 2 l3 13 8 8 13 '13 l3 5 10 10 6 13 13 13 13 

4 4 4 12 4 4 I I 2 4 4 8 8 4 4 4 5 10 10 6 4 4 4 4 

5 II 11 3 ll. II I I 2 II II 8 8 II II II 5 10 10 6 II II II II 

6 13 l3 7 13 13 I I 2 13 13 8 8 l3 13 13 5 10 10 6 l3 l3 13 13 

Taulukossa on luennoitsija ilmaistu numerolla, joka viittaa alia olevaan luetteloon. Tuntiohjel
massa on aiheen numero mainittu suluissa. 

3.3.6 Luennoitsijat 

1 Antikainen, Erkki 
2 Arponen, Osmo 
3 Elovaara, Mauri 
4 Laaksonen, Teuvo 
5 Lappi, Yrjo 
6 Lehtonen, Aatos 
7 Onttonen, Mauri 
8 Pesonen, Elisabeth 
9 Peura, Esko 

10 Raunu, Paavo 
11 Saaristo, Olavi 
12 Savolainen, Veikko 
13 Tapanainen, Tenho 

3.3. 7 Kurssinjohtajat 
Kurssi 
n:o 

1 Laaksonen, Teuvo 
2 Saaristo, Olavi 
3 Tapanainen, Tenho 
4 La,aksonen, Teuvo 
5 Saaristo, Olavi 
6 Tapanainen, Tenho 

apulaisinsinoori 
sahkc.>tarkastaja 
piirinvaltuutettu 
teknikko 
kirjuri 
tarkkaaja 
piirin paaluottamusrnies 
terveysolojen tarkkaaja 
piirinvaltuutettu 
m .maisteri 
teknikko 
piirinvaltuutettu 
koneinsinoori 

teknikko 
teknikko 
koneinsinoori 
teknikko 
teknikko 
koneinsinoori 

Tpe lpt 
Ollpt 

RL 
Hy knp 

Pmla 
RH slj 
Kv lpt 

RH tsu 
Ollpt 

RH tsu 
Psi knp 

VML 
Hy knp 

Hy knp 
Psi knp 
Hy knp 
Hy knp 
Psi knp 
Hy knp 
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3.4 TAYDENNYSKURSSI LIIKENNE
OSASTON HENKILOKUNNALLE 

3.4.1 Tavoite 

SO a 

Kurssi on tarkoitettu t:aydentamaan peruskurssia. Siina 
keskitytaa.n tarkastelemaan liikenneosaston tyosuojelu
ongelrnia ja etsitaan niihin ratkaisuja. Kurssilaiset opete
taan suorittarnaan tyopaikan tyosuojeluteknillinen tarkas
tus, joka suoritetaan myos kayt:annon harjoitustyona. 

3.4.2 Osanottajat 
Rautatiehallituksen ja henkilokuntajarjestojen valisen tyo
suojelun yhteistoirnintasopimuksen mukaan taman kurssin 
kayvat kaikki liikenneosaston tyosuojelupaallikot, piirin
valtuutetut, tyosuojeluvaltuutetut, tyosuojeluasiamiehet ja 
tyosuojelutoirnikuntien jasenet. Kurssi on hyodyllinen myos 
tyontutkijoille, tyonsuunnittelijoille ja esimiesasemassa 
oleville henkiloille. 

3.4.3 Opetussisalto 
Katsaus VR:n ja muiden rautatielaitosten 
tapaturmatilastoihin 1 h 
Liikenneosastolla sattuvien tapaturmien tarkempi 
analysointi ja ehkaisytoimenpiteet 5 h 
- asema- ja tavarasuojatyot 
- ratapiha- ja vaihtotyot 
- vaunujen ja muun kaluston siivoustyot seka 

tallihenkilokunnan tyot 
- veturi- ja vaunukorjaustyot 
- veturimiesten tyot 
Trukit ja muut kuljetusvalineet 2 h 
Turvallisuus kuljetuksissa 
Tyopaikan suojeluteknillinen tarkastus 1 ·h 
Harjoitustyon suoritusohjeet 1 h 
Ergonornian teht:avat liikenneosastolla 1 h 
Elokuvaesityksia 1 h 

Luentoja 12 h 
Harjoituksia 9 h 

21 h 



SO a -22-

3.4.4 Tuntiohjelma 
Maanantai klo 8.45- 9.15 Kurssin avaus ja esittaytyminen 

9.15-10.00 Katsaus VR:n ja muiden rautatielai-
tosten tapaturmatilastoihin (1) 

10.15-11.00 Liikenneosastolla sattuvien tapatur-
mien tarkempi analysointi ja ehkaisy-
toimenpiteet 
- asema- ja tavarasuojatyot (2) 

11.15-12.00 - ratapiha- ja vaihtotyot (3) 
12.00-13.00 Lounas 
13.00-13.45 - vaunujen ja muun kaluston sii- (4) 

voustyot seka tallihenkilokunnan 
tyot 

14.00-14.15 - veturi- ja vaunukorjaustyot (5) 
15.00-15.45 - veturirniesten tyot (6) 
16.00-16.45 Ulkoilua 
17.00-18.00 Paivallinen 

Tiistai klo 7.30- 8.15 Aamukahvi 
8.15- 9.00 Trukit ja muut kuljetusvalineet (7) 

Turvallisuus kuljetuksissa 
9.15-10.00 Jatteiden sailytys ja havittarninen (8) 

10.15-11.00 Tyopaikan suojeluteknillinen 
tarkastus (9) 

11.15-12.00 Harjoitustyon suorittarnisohjeet (10) 
12.00-13.00 Lounas 
13.00-17.00 Harjoitustyo (11) 
17.00-18.00 Paivallinen 

Keskiviikko klo 7.30- 8.15 Aamukahvi 
8.15- 9.00 Ergonornian tehtavat liikenne- (12) 

osastolla 
9.15-10.00 Ryhmatyot, tarkastuskertomuksen (13) 

laatirninen 
10.15-11.00 

" 11.15-12.00 
" 12.00-13.00 Lounas 

13.00-14.45 Ryhmatoiden purku (14) 
15.00-15.45 Loppukeskustelu ja kurssin 

paattarninen (15) 
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3.4.5 Luennointiohjelma 

Kurssi Aihe 

n:o I 2 3 4 5 6 7 8 9 10 II 12 13 

I I I I 4 4 4 2 2 3 3 3 3 3 
2 I I I 4 4 4 2 2 3 3 3 3 3 

3 I I I 4 4 4 2 2 3 3 3 3 3 

Taulukossa on luennoitsija ilmaistu numerolla, joka viittaa alia olevaan luetteloon. 
Tuntiohjelrnassa on aiheen numero mainittu suluissa. 

3.4.6 Luennoitsijat 

1 Antikainen, Erkki 
2 Kurnentola, Jouko 
3 Laaksonen, Matti 
4 Seppanen, Matti 

3.4. 7 Kurssinjohtajat 

Kurssi 

n:o 
1 Laaksonen, Matti 
2 Laaksonen, Matti 
3 Laaksonen, Matti 

apulaisinsinoori 
teknikko 
insinoori 
insinoori 

insinoori 
insinoori 
insinoori 

14 

3 
3 
3 

SO a 

15 

3 
3 
3 

Tpe lpt 
Hyknp 

RH yt 
Pm lpt 

RH yt 
RH yt 
RH yt 
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3.5 TAYDENNYSKURSSI RATAOSASTON 
HENKILOKUNNALLE 

3.5.1 Tavoite 

Kurssi on tarkoitettu taydentamaan peruskurssia. Siina 
keskitytaan tarkastelemaan rataosaston tyosuojeluongelrnia 
ja etsitaan niihin ratkaisuja. Kurssilaiset opetetaan suorit
tamaan tyopaikan tyosuojeluteknillinen tarkastus, joka 
suoritetaan myos kaytannon harjoitustyona. 

3.5.2 Osanottajat 

Rautatiehallituksen ja henkilokuntajarjestojen valisen tyo
suojelun yhteistoirnintasopimuksen mukaan taman kurssin 
kayvat kaikki rataosaston tyosuojelupaallikot, piirinval
tuutetut, tyosuojeluvaltuutetut, tyosuojeluasiarniehet ja 
tyosuojelutoirnikuntien jasenet. Kurssi on hyodyllinen 
myos tyontutkijoille, tyonsuunnittelijoille ja esirniesase
massa oleville henkiloille. 

3.5.3 Opetussisalto 

Katsaus VR:n ja muiden rautatielaitosten tapa
turrnatilastoihin 
Rataosastolla sattuneiden tapaturrnien tarkempi 
analysointi ja ehkaisymahdollisuudet 
Ratatyontekijain suojaarninen liikenteelta 
Turvatoimenpiteet talon ja sillanrakennustoissa 
Turvatoimenpiteet maanrakennustoissa 
Nostotoiden turvallisuustoimenpiteet 
Rataosaston tyokoneiden fysikaaliset haittatekijat 
Vaaralliset aineet ja niiden vaatimat toimenpiteet 
rataosaston toissa 
Tyopaikan suojeluteknillinen tarkastus 
Ajankohtaiset tyosuojeluongelmat 

Luentoja 
Harjoittlksia 
Elokuvaesityksia 

1 h 

2 h 
1 h 
1 h 
1 h 
1 h 
1 h 

1 h 
1 h 
1 h 

11 h 
8 h 
1 h 

20 h 



Maanantai klo 

Tiistai klo 

Keskiviikko klo 
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3.5.4 Tuntiohjelma 
8.45- 9.15 Kurssin avaus ja esittaytyminen 
9.15-10.00 Katsaus VR:n ja muiden rautatielai-

SO a 

tosten tapaturmatilastoihin (1) 
10.15-11.00 Rataosastolla sattuneiden tapatur-
11.15-12.00 mien tarkempi analysointi ja ehkili-

symahdollisuudet (2) 
12.00-13.00 Lounas 
13.00-13.45 Ratatyontekijilin suojaarninen liiken-

teeltii (3) 
14.00-14.45 Turvatoimenpiteet talon ja sillan-

rakennustoissa (4) 
15.15-16.00 Turvatoimenpiteet maanrakennus-

toissa (5) 
16.15-17.00 Filrni "Kohtalokas valinta" 
17.00-18.00 Pilivallinen 

7.30- 8.15 Aamukahvi 
8.15- 9.00 Nostotoiden turvallisuustoimenpiteet (6) 
9.15-10.00 Rataosaston tyokoneiden fysikaaliset 

haittatekijat (7) 
10.15-11.00 Vaaralliset aineet ja niiden vaatimat 

toimenpiteet rataosaston toissa (8) 
11.15-12.00 Tyopaikan suojeluteknillinen 

tarkastus (9) 
12.00-13.00 Lounas 
13.00-13.30 Harjoitustaiden suoritusohjeet (10) 
13.30-17.00 Harjoitustyot (11) 

7.30- 8.15 Aamukahvi 
8.15- 9.00 Harjoitustoiden tarkastuskertomuk-
9.15-10.00 sen laatirninen (12) 

10.15-11.00 Harjoitustoiden esittarninen 
11.15-12.00 ryhrnittilin (13) 
12.00-13.00 Lounas 
13.00-13.45 Harjoitustoiden esittarninen 

ryhmittilin 
14.15-15.00 Keskustelua ajankohtaisista tyosuo-

jeluongelmista (14) 
15 .15-16.00 Loppukeskustelu ja kurssin paattii-

min en (15) 
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3.5.5 Luennointiobjelma 

Kurssi Aihe n:o 
n:o I 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

I I I 2 4 2 4 3 3 4 4 4 4 4 

2 I I 2 4 2 4 3 3 4 4 4 4 4 

Taulukossa on luennoitsija ilmaistu numerolla, joka viittaa alia olevaan luetteloon. 
Tuntiohjelmassa on aiheen numero mainittu ~uluissa. 

3.5.6 Luennoitsijat 
I Tervapuro, Ensi 
2 Jaaskelainen, Aarne 
3 Raunu, Paavo 
4 Raisanen, Kyosti 

3.5. 7 Kurssinjohtajat 

Kurssi 
n:o 
1 Raisanen, Kyosti 
2 Raisanen, Kyosti 

apulaisinsinoori 
rakennusmestari 
fll.maisteri 
apulaisinsinoori 

apulaisinsinoori 
apulaisinsinoori 

14 

4 
4 

15 

4 
4 

RH tsu 
Tpe rpt 
RH tsu 

RH rt 

RH rt 
RHrt 
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3.6 TAYDENNYSKURSSI KONEOSASTON 
HENKILOKUNNALLE 

3.6.1 Tavoite 
Kurssi on tarkoitettu taydentamaan peruskurssia. Siina 
keskitytaan tarkastelemaan konepajojen tyosuojeluongel
mia ja etsitaan niihin ratkaisuja. Kurssilaiset opetetaan 
suorittarnaan tyopaikan tyosuojeluteknillinen tarkastus, 
joka suoritetaan myos kaytan.non harjoitustyona. 

3.6.2 Osanottajat 
Rautatiehallituksen ja henkilokuntajarjestojen valisen tyO
suojelun yhteistoimintasopimuksen mukaan taman kurssin 
kayvlH koneosaston tyosuojelupaallikot, tyosuojeluvaltuu
tetut, tyosuojeluasiamiehet ja tyosuojelutoirnikuntien ja
senet. Kurssi on hyOdyllinen myos tyontutkijoille, tyon
suunnittelijoille ja esimiesasemassa oleville henkiloille. 

3.6.3 Opetussisalto 
Katsaus VR:n konepajojen ja -korjaamoiden 
tapaturmatilastoihin 1 h 
Konepajasektorilla sattuvien tapaturmien syiden 
tarkempi analysointi ja ehkaisytoimenpiteet 
Ergonomian hyvaksikaytto konepajalla 2 h 
Vaaralliset aineet konepajateollisuudessa 2 h 
Konepajan sisaiset kuljetukset ja tyoturvallisuus 1 h 
Jatteiden sailytys ja havittaminen 1 h 
Tyopaikan suojeluteknillinen tarkastus 1 h 
Harjoitustoiden suorittarnisohjeet 1 h 
Konepajan ilmastointi l h 
Konepajan valaistus 1 h 
Meluntorjunta konepajalla 1 h 

Luentoja 12 h 
Elokuvaesityksia 1 h 
Harjoituksia 8 h 

21 h 
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3.6.4 Tuntiohjelma 
Maanantai klo 9.00- 9.15 Kurssin avaus ja esittely 

9.15-10.00 Katsaus VR:n konepajojen ja -kor- (I) 
jaamoiden tapaturrnatilastoihin 
Konepajasektorilla sattuvien tapatur-
mien syiden tarkempi analysointi ja 
ehkaisytoimenpiteet 

10.15-11.00 Ergonornian hyvaksikaytto kone- (2) 
pajalla 

11.15-12.00 .. 
12.00-13.00 Lounas 
13.00-13.45 Vaaralliset aineet konepajateollisuu- (3) 

dessa 
14.00-14.45 .. 
15.00-15.45 Konepajan ilmastointi (4) 

Tiistai klo 8.15- 9.00 Konepajan sisaiset kuljetukset ja (5) 
tyoturvallisuus 

9.15-10.00 Jatteiden sailytys ja havittaminen (6) 
10.15-11.00 Tyopaikan suojeluteknillinen (7) 

tarkastus 
11.15-12.00 Harjoitustoiden suorittarnisohjeet (8} 
12.00-13.00 Lounas 
13.00-16.00 Harjoitustyo (9) 

Tyopaikan suojeluteknillinen 
tarkastus 

Keskiviikko klo 8.15- 9.00 Ryhmatyot, tarkastuskertomuksen (10) 
laatirninen 

9.15-10.00 .. 
10.15-11.00 Elokuvaesityksia (11) 
11.15-12.00 Konepajan valaistus (12) 
12.00-13.00 Lounas 
13.00-13.45 Meluntorjunta konepajalla (13) 
14.00-14.45 Ryhmatoiden purku (14) 
15.00-15.45 .. 
16.00-16.45 Loppukeskustelu ja kurssin 

paattaminen 
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3.6.5 Luennointiohjelma 

Kurssi Aihe 

n:o I 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

I 2 5 3 3 I 1 2 2 2 2 2 I 

2 4 5 3 3 1 1 4 4 4 4 4 I 

Taulukossa on luennoitsija ilmaistu numerolla, joka viittaa alia olevaan luetteloon. 
Tuntiohjelmassa on aiheen numero mainittu suluissa. 

3.6.6 Luennoitsijat 

I Kumentoia, Jouko 
2 Laaksonen, Teuvo 
3 Raunu, Paavo 
4 Saaristo, Olavi 
5 Sillanpaa, Jaakko 
6 Tapanainen, Tenho 

3.6. 7 Kurssinjohtajat 

Kurssi 
n:o 

I Laaksonen, Teuvo 
2 Saaristo, Oiavi 

tekrukko 
tekrukko 
fil.maisteri 
tekrnkko 
dipiomi-insinoori 
koneinsinoori 

tekrukko 
teknikko 

13 

5 
5 

SO a 

14 

6/2 
4 

Hyknp 
Hyknp 
RH tsu 
Psi knp 
RH tsu 
Hyknp 

Hyknp 
Psi knp 
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3.7 TA YDENNYSKURSSI SAHKOTYO
KUNTIEN HENKILOKUNNALLE 

3.7.1 Tavoite 

Kurssi on tarkoitettu t:aydent:amaan peruskurssia. Siina 
keskitytiian tarkastelemaan sahkotyokuntien tyosuojelu
ongelrnia ja etsitaan niihin ratkaisuja. Kurssilaiset opete
taan suorittarnaan tyopaikan tyosuojeluteknillinen tarkas
tus, joka suoritetaan myos kaytiinnon harjoitustyona. 

3. 7.2 Osanottajat 

Rautatiehallituksen ja henkilokuntajarjestojen viilisen tyo
suojelun yhteistoirnintasopimuksen mukaan taman kurssin 
kayvat sahkotyokuntien tyosuojelutoirnikunnan jasenet ja 
tyosuojeluasiarniehet. Kurssi on hyodyllinen myos esirnies
asemassa oleville henkiloille. 

3. 7.3 Opetussisalto 

Tyosuojeluasiarniehen tehtavat paallyston kannalta 
Ergonornian hyvaksikayttO sahkotyokunnissa 
Vaaralliset tyokohteet sahkotyokunnissa 
Tyopaikan siisteys ja jarjestys 
Tyoskentely llikenteellisesti vaarallisissa paikoissa 
Tyoskentely sahkoistetyilla rataosilla 
Siihkotyokuntien erilliskysymykset 
Tyopaikan valaistus 
Junaturvallisuussaanto 

Luentoja 
Harjoituksia 
Elokuvaesityksia 

2 h 
1 h 
2 h 
1 h 
1 h 
1 h 
1 h 
1 h 
2 h 

12 h 
5 h 
1 h 

18 h 
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3. 7.4 Tuntiohjelma 

Maanantai klo 8.45- 9.15 Kurssin avaus ja esittely 
9.15-10.00 Tyosuojeluasiamiehen tehtiivlit paal-

lyston kannalta (asetetut tavoitteet) (1) 
10.15-11.00 Keskustelua edellisen johdosta 
11 .15-12.00 Ergonomian hyviiksikiiytto siihko-

tyokunnissa (2) 
12.00-13.00 Lounas 
13.00-13.45 V aaralliset tyokohteet sahkotyO-

kunnissa (3) 
14.00-14.15 - tyoskentely jannitteisten laitteiden 

liiheisyydessii 
- siihkoturvallisuusmiiiiraykset (4) 

15.00-15.45 Elokuvaesityksiii (5) 

Tiistai klo 8.15- 9.00 Tyopaikan siisteys ja jarjestys (6) 
9.15-10.00 Tyoskentely liikenteellisesti vaaralli-

sissa paikoissa (7) 
- raiteen liiheisyys 
- tasoristeykset 
- sillat 
- suojavaatetus ja suojaimet 

10.15-11.00 Tyoskentely siihkoistetyillii rata-
osilla (8) 
- ulottuvuudet 
- kiipeily 
- tyokalujen kiiytto 
- maadoitukset 
- sahkoratarakennelmat 

11.15-12.00 Harjoitustyon suorittamisohjeet (9) 
- tyopaikan suojeluteknillinen 

tarkastus 
12.00-13.00 Lounas 
13.00-16.00 Tyopaikan suojeluteknillinen 

tarkastus (10) 
siihk<>huolto 

- siihk<>tyokunta 

Keskiviikko klo 8.15- 9.00 Ryhmiityot, tarkastuskertomuksen 
laatiminen (11) 

9.15-10.00 " 10.15-11.00 Siihkotyokuntien erilliskysy- (12) 
mykset 
- tyosuojeluvaltuutettu (13) 
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11.15-12.00 Ty<>paikkavalaistus 
12.00-13.00 Lounas 
13.00-13.45 Junaturvallisuussaant<> (14) 
14.00-14.45 - resiinalla liikkuminen 

- raiteen varaus ty<>n suoritusta 
varten (J3) lehden tayttaminen 

15.00-15.45 Ryhrnaty<>n purku (15) 
16.00-16.45 Loppukeskustelu ja kurssin 

paattaminen (16) 
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3. 7.5 Luennointiohjelma 

Kurssi Aihe 
n:o I 2 3 4 5 6 7 8 9 10 II 12 13 

I 3 10 2/9 9 5 4 3 9 11/1 11 / 1 II /I 7/ 8 4 

Taulukossa on luennoitsija ilmaistu numerolla, joka viittaa alia olevaan luetteloon. 
Tuntiohjelmassa on aiheen numero mainittu suluissa. 

3. 7.6 Luennoitsijat 

1 Heino, Hannu 
2 Karvonen, Matti 
3 Kovanen, Niilo 
4 Kumentola, Jouko 
5 Laaksonen, Teuvo 
6 Lahdenpohja, Heimo 
7 Lehtonen, Erkki 
8 Leppanen, Harri 
9 Penttila, Kari 

10 Sillanpaa, Jaakko 
11 Suonio, Alpo 

3.7.7 Kurssinjohtajat 

Kurssi 
n:o 

Heino, Hannu 
Suonio, Alpo 

teknikko 
koneinsinoori 
apulaisinsinoori 
teknikko 
teknikko 
teknikko 
paaluottamusmies 
sahkoasentaja 
insinoori 
diplomi-insinoori 
sahkotarkastaja 

teknikko 
sahkotarkastaja 

14 

6 

50 a 

15 16 

11 / 1 11 / J 

Hy knp 
Hy knp 
Hy knp 
Hyknp 
Hyknp 
Hyknp 
Hyknp 
Hy knp 
Hyknp 
RH tsu 
Hyknp 

Hy knp 
Hy knp 
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3.8 TAYDENNYSKURSSI 
TYOSUOJELUPAALLIKOILLE 

3.8.1 Tavoite 

Kurssi pyrkii aktivoimaan osanottajia tavanomaisen toi
mintansa ohessa nakemaan yrnparistonsa myos henkilo
ja paloturvallisuustarkastajan silmin. 

3.8.2 Osanottajat 

Kurssi on tarkoitettu tyopaikkojen tyosuojelupaallikoille. 

3.8.3 Opetussisalto 

Tyosuojelupaallikon tehtavat. Tarkistettu tyosuo-
jelun yhteistoimintasopimus 1 h 
TtL:n mukaiset terveystarkastukset ja muutos-
ilmoitukset. Tiedoston yllapitaminen 2 h 
Vaarallisten aineiden ohjekortisto (VAO) 1 h 
V aarallisten aineiden kuljetusohjeet 1 h 
Koneiden ja laitteiden tarkastukset 1 h 
VR:n paloturvallisuusohjeet ja organisaatio 1 h 
Palotarkastusoppi 4 h 
Vastuukysyrnykset tyosuojelussa 1 h 

Tyosuojelunakokohtien huomioonottaminen tek-
nillisessa ja taloudellisessa suunnittelussa h 
Suojeluvalineet ja niiden kaytto. Suojavaatetus -
tyovaatetus 1 h 
Tyosuojeluviranomaisten ja tyosuojelutoimikuntien 
suorittamat tarkastukset ja niiden aiheuttamat toi-
menpiteet l h 
VR:n tyosuojeluaiheinen AV -valineist6 1 h 

Luentoja 16 h 
Harjoituksia 3 h 

19 h 

3.8.4 Tuntiohjelma 

9.15-10.00 Tyosuojelupaallikon tehtavat. (1) 
Tarkistettu tyosuojelun yhteistoimin
tasopimus. 
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10.15-11.00 TtL:n mukaiset terveystarkastukset 
ja muutosilmoitukset (2) 
Tiedoston yUapitaminen 

11.15-12.00 « « 
12.00-13.00 Lounas. 
13.00-13.45 V aarallisten aineiden ohjekortisto 

(VAO) (3) 
13.45-14.15 Kahvitauko 
14.15-15.00 V aarallisten aineiden kuljetusohjeet (4) 
15.15-16.00 Koneiden ja laitteiden tarkastukset (5) 

2 paiva klo 8.15- 9.00 VR:n paloturvallisuusohjeet ja 
organisaatio (6) 

9.15-10.00 Palotarkastusoppi (7) 
10.15-11.00 (( 

11.15-12.00 (( 

12.00-13.00 Lounas 
13.00-13.45 Palotarkastusoppi 
13.45-14.15 Kahvitauko 
14.15-17.00 Palotarkastusharjoitus (8) 

3 paiva klo 8.15- 9.00 Vastuukysymykset tyosuojelussa (9) 
9.15-10.00 Tyosuojelunlikokohtien huomioon-

ottaminen teknillisessa ja taloudelli-
sessa suunnittelussa (10) 

10.15-12.00 Suojeluvalineet ja niiden kaytto (11) 
Suojavaatetus - tyovaatetus 

12.00-13.00 Lounas 
13.00-13.45 Tyosuojeluviranomaisten ja tyosuo-

jelutoimikuntien suorittarnat tarkas-
tukset ja niiden aiheuttamat toimen-
pi teet (12) 

13.45-14.15 Kahvitauko 
14.15-15.00 VR:n tyosuojeluaiheinen A V -aineisto (13) 
15.15-15.30 Loppukeskustelu ja kurssin paatta-

min en 
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3.8.5 Luennointiohjelma 

Kurssi Aihe 

n:o I 2 3 4 s 6 7 8 9 10 II 12 13 

I 9 4 7 2 8 3 3/ 5 3/ 5 9 6 6 8 I 
2 9 4 7 2 8 3 3/ 5 3/ 5 9 6 6 8 I 

3 . 9 4 7 2 8 3 3/ 5 3/ 5 9 6 6 8 I 

Taulukossa on luennoitsija ilmaistu numerolla , joka viittaa alia olevaan luetteloon. 
Tuntiohjelmassa on aiheen numero 

3.8.6 Luennoitsijat 

1 Andersson, Jan-Anders 
2 Eerikainen, J orma 
3 Ikonen, Arvi 
4 Itavaara, Eila 
5 Kivi, Ahti 
6 Laaksonen, Matti 
7 Raunu, Paavo 
8 Raisanen, Kyosti 
9 Tervapuro, Ensi 

3.8. 7 Kurssinjohtajat 

Kurssi 
n :o 

1 Tervapuro, Ensi 
2 Rrusanen, Kyosti 
3 Tervapuro, Ensi 

tarkkaaja 
liikennetarkastaja 
insinMri 
tyoterveyshoitaja 
tark.palomestari 
insinMri 
m.maisteri 
apulaisinsinM'ri 
apulaisinsinMri 

apulaisinsinMri 
apulaisinsinMri 
apulaisinsinMri 

RH tsu 
RH yty 
RH hlj 
RH thj 

H:gin palolaitos 
RHyt 

RH tsu 
RHrt 

RH tsu 

RH tsu 
RHrt 
RH tsu 
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3.9 JATKOKURSSI 

3.9.1 Tavoite 
Kurssin luennoissa annetaan perustiedot ergonomiasta ja 
sen sovellutusmahdollisuuksista Uytannon ty6eUimassa 
seka tyoyrnparist6tekij6ita koskevat suositukset ja maarayk
set. Kurssilaisille esitellaan tavallisimmat tyohygieniset mit
tauslaitteet ja opetetaan heita suorittamaan yksinkertaisia 
melun, valaistusvoimakkuuden, ilman liikkeen, ilman kos
teuden ja ilman lamp6tilan mittauksia. ~yhmatyon avulla 
harjoitellaan tietojen soveltarnista kaytannon ongelmiin. 
Kurssin kayneet pystyvat itsenaisesti suorittamaan yksin
kertaisia tyoolosuhdetutkimuksia ja niiden perusteella te
kemaan tyoolosuhteita koskevia parannusehdotuksia. 

3.9.2 Osanottajat 
Kurssi on hyodyllinen erikoisesti niille, jotka joutuvat 
suunnittelemaan tyopaikkoja, tyomenetelmia, koneita jne. 
tai paattamaan niiden suunnittelusta tai hankinnasta. Tal
laisia henkiloita ovat suunnittelijat, esimiehet, rationali
sointihenkilot ja hankintahenkilokunta. Rautatiehallituk
sen ja henkil6kuntajarjestojen valisessa tyosuojelun yhteis
toimintasopimuksessa on sovittu, etta tyosuojeluhenkilos
t6sta taman kurssin kayvat kaikki tyosuojelupaallik6t, pii
rinvaltuutetut ja tyosuojeluvaltuutetut. 

3.9.3 Opetussisalto 
Ergonornian alue ja periaatteet 
Suhde tyosuojeluun ja rationalisointiin 2 h 
Informaation esittarninen ja vastaanotto ihminen-
kone-jarjestelmassa 2 h 
- Aistit ja niiden toiminta 
~ Havaintotoiminta 
- Saato ja ohjaus ihminen-kone-jarjestelmassa 
Fyysinen tyo ja ihmisen kehittamat voimat 1 h 
Elimiston lamp6vaatimukset 1 h 
Tyopaikan ja tyovalineiden suunnittelu 1 h 
Toirnistotyon ergonomiset ongelmat 1 h 
Selka ja nostarninen 1 h 
Ylaraajojen tyoasennot 1 h 
Seisornis- ja istumistyo 1 h 
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Tyopaikan valaistus ja varit 2 h 
Tyoilman epapuhtaudet ja ilmastointi I h 
Melun haittavaikutukset ja torjunta I h 
Tarinan haittavaikutukset ja torjunta 1 h 
Mittauslaitteiden esittely 1 h 
Mittauslaitteiden kayttaharjoitus 1 h 
Harjoitustoiden suorittarnisohjeet 1 h 
Harjoitustyot 8 h 
Harjoitustoiden selostus 4 h 
Tyon henkiset kuormitustekijat 2 h 

Luentoja 19 h 
Harjoituksia 14 h 
Tyosuojelupaneeli 
Jarjestojen alustukset kurssiin liittyvista 
aiheista, keskustelua 3 h 

36 h 

3.9.4 Tuntiohjelma 
Maanantai klo 9.30-10.00 Kurssin avaus ja esittaytyminen 

10.15-11.00 Ergonornian alue ja periaatteet 
11.15-I2.00 Suhde tyosuojeluun ja 

rationalisointiin (l) 
12.00-13.00 Lounas 
13.00-13.45 Informaation esittarninen ja 
14.00-14.45 vastaanotto ihrninen-kone-

jarjestelmassa (2) 
- Aistit ja niiden toiminta 
- Havaintotoirninta 
- Siiato ja ohjaus ihrninen-

kone-jarjestelmassa 
15.00-15.45 Tyon henkiset kuormitus-
I6.00-16.45 tekijat (3) 
17.00-18.00 Paivallinen 

Tiistai klo 7.00- 8.I5 Aamukahvi 
8.I5- 9.00 Fyysinen tyo ja ihrnisen 

kehittamat voimat (4) 
9.15-10.00 Elimiston lampavaatimukset (5) 

10.15-11.00 Selka ja nostarninen (6) 
11.15-I2.00 Ylaraajojen tyoasennot (7) 
I2.00-13.00 Lounas 
l3 .00-I3.45 Seisornis- ja isturnistyo (8) 
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14.00-14.45 Tyopaikan ja tyovalineiden 
suunnittelu (9) 

15.00-17.00 Ulkoilua 
17.00-18.00 Paivallinen 
18.00-18.45 Toimistotyon ergonomiset 

ongelmat (10) 

Keskiviikko klo 7.00- 8.15 Aamukahvi 
8.15- 9.00 Tyopaikan valaistus ja 
9.15-10.00 varit (11) 

10.15-11.00 Tyoilman epapuhtaudet ja 
ilmastointi (12) 

11.15-12.00 Melun haittavaikutukset ja 
tor junta (13) 

12.00-13.00 Lounas 
13 .00-13.45 Tarinan haittavaikutukset 

ja torjunta (14) 
14.00-14.45 Mittauslaitteiden esittely (15) 
15.00-15.45 Mittauslaitteiden kaytto-

harjoitus (16) 
16.00-16.45 Ulkoilua 
17.00-18.00 Paiva! linen 
18.00-18.45 Harjoitustoiden suorittamis-

ohjeet (17) 

Torstai klo 7.00- 8.15 Aamukahvi 
8.15- 8.45 Siirtyminen harjoitustyo-

kohteisiin (18) 
Harjoitustyo 

8.45-12.00 Tutkimukset ja mittaukset 
harjoitustyokohteissa 

12.00-13.00 Lounas 
13.00-15.00 Tulosten analysointi, parannus-

ehdotusten teko ja tutkimus-
selostuksen kirjoittaminen 

15.00-17.00 Ulkoilua 
17.00-18.00 Paivallinen 
18.00-20.00 Harjoitustyon teko jatkuu 

Perjantai klo 7.00- 8.15 Aamukahvi 
8.15- 9.00 Harjoitustoiden selostus (19) 
9.15-10.00 « « 

10.15-11.00 « « 
11.15-12.00 « « 
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12.00-13.00 Lounas 
13.00-13.45 Ty()suojelupaneli (20) 
14.00-14.45 RL:n, VML:n, RVL:n ja VRT:n 
15.00-16.00 edustajien alustukset kurssiin 

liittyvistii aiheista, 
keskustelua 
Loppukeskustelu ja kurssin 
pltiittiiminen. 
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3.9.5 Luennointiohjelma 

Kurssi Aihe 

n:o I 2 3 4 5 6 7 8 9 10 II 12 13 14 15 16 17 

I I 5 5 I I 2 2 2 I I I 3 3 3 3 3 
2 4 5 5 4 4 2 2 2 4 4 4 3 3 3 3 3 
3 4 5 5 4 4 2 2 2 4 4 4 3 3 3 3 3 
4 4 5 5 4 4 2 2 2 4 4 4 3 3 3 3 3 

Taulukossa on luennoitsija ilrnaistu numerolla, joka viittaa alia olevaan luetteloon. 
Tuntiohjelmassa on aiheen numer.o mainittu suluissa. 

3.9.6 Luennoitsijat 

1 Laaksonen, Matti 
2 Pakarinen, Helena 
3 Raunu, Paavo 
4 Sillanpaa, Jaakko 
5 Veckman, Soile 

3.9. 7 Kurssinjohtajat 

Kurssi 
n:o 

1 Laaksonen, Matti 
2 Sillanpaa, J aakko 
3 Sillanpaa, Jaakko 
4 Sillanpaa, Jaakko 

insinoori 
laakintiivoimistelija 
fll.maisteri 
diplomi-insinoori 
psykologi 

insinoori 
diplomi-insinoori 
diplomi-insinoori 
diplomi-insinoori 

I 
4 
4 
4 

18 

I 
4 
4 

4 

50 a 

19 20 

1 1 
4 4 
4 4 

4 4 

RHyt 
Hki thk 
RH tsu 
RH tsu 
RHhet 

RHyt 
RH tsu 
RHtsu 
RH tsu 
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3.10 JATKOKURSSI 
TOIMISTOHENKILOKUNNALLE 

3.10.1 Tavoite 

Kurssi on toimistohenkilt>kunnan tarpeita vastaava muun
nos ty<:>suojelun jatkokurssista. Siita on poistettu ne jatko
kurssin osat, joista ei ole hyt>tya toimistotyt>ssa. Sen sijasta 
siina on kasitelty toimistotyt>n erikoisongelmia laajemmin 
kuin yleisella jatkokurssilla. Muutoin kurssin tavoite on 
sama kuin yleisella jatkokurssilla. 

3.10.2 Osanottajat 

Kurssi on hyt>dyllinen niille, jotka joutuvat suunnittele
maan toimistotyt>paikkoja, -tyt>menetelmia, koneita jne. 
tai paattamaan niiden suunnittelusta tai hankinnasta. Tal
laisia henkilt>ita ovat konttoripaallikt>t tai muut toimisto
esimiehet, toimistotyt>n suunnittelijat ja toimistorationa
lisointihenkilt>kunta. Kurssia suositellaan yleisen jatko
kurssin sijasta toimistotyt>paikkojen ty<:>suojelupaallikt>ille, 
tyt>suojeluvaltuutetuille ja tyt>suojeluasiamiehille. 

3.10.3 Opetussisalto 

Kurssin esittely, katsaus toimistotyt>n tyt>-
suojelulliseen ongelmakenttaan 1 h 
Ergonomian alue ja periaatteet 1 h 
Suhde rationalisointiin 1 h 
Aistit ja niiden toiminta 1 h 
Havainto- ja ohjaustoiminta 1 h 
Fyysinen ty6 1 h 
Seisomis- ja istumisty6, tyt>paikkavoimistelu 1 h 
Selka-, raajojen tyt>asennot 1 h 
Elimisffin lamp<:>vaatimukset 1 h 
Tyt>ilman epapuhtaudet ja ilmastointi 1 h 
Melun haittavaikutukset ja torjunta 1 h 
Tyt>paikan, ty<:>valineiden ja tyt>menetelmien 
suunnittelun yleisia periaatteita 1 h 
Tyt>paikan valaistus ja varit 2 h 
Eraiden toimistokalusteiden ja -tyt>paikkojen 
lahempi tarkastelu 3 h 



Maanantai klo 

Tiistai klo 
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- tuolit 
- kirjoitusp6ydat, jalkatuet 
- konekirjoittajan ty6paikka 
- reikllkorttilavistajan ty6paikka 
- kaukokirjoitin ja tietokonepaate 
- lipunrnyyjan ty6paikka 
- junansuorittajan ty6paikka 
- piirustuskonttorit 
- kortistot ja arkistot 
- postikonttorit, lahettamOt 
TyOn henkiset kuonnitustekijiH 
Mittauslaitteiden esittely 
Luentoja 
Mittauslaitteiden kayttoharjoitus 
Harjoitustoiden suorittarnisohjeet 
Harjoitustyot 
Harjoitust6iden selostus 
Harjoituksia 

3.10.4 Tuntiohjelma · 

1Q.15-11.00 Kurssin avaus ja esittely. Katsaus 
toirnistotyon tyosuojelulliseen 
ongelmakenttaan 

11:15-12.00 Ergonornian alue ja periaatteet 
12.00-13.00 Lounas 
13.00-13.45 Suhde rationalisointiin 
14.00-14.45 Aistit ja niiden toirninta 
15.00-15.45 Havainto ja ohjaustoirninta 
16.00-16.45 Fyysinen tyo 
17.00-18.00 Paivallinen 

7.30- 8.15 Aamukahvi 
8.15- 9.00 Seisornis- ja isturnistyo, tyo-

paikkavoirnistelu 
9.15-10.00 Selka, raajojen tyoasennot 

10.15-11.00 Elirniston lamp6vaatimukset 
11.15-12.00 Tyoilman epapuhtaudet ja 

ilmastointi 
12.00-13.00 Lounas 
13.00-13.45 Melun haittavaikutukset ja 

tor junta 

SO a 

3 h 
1 h 

21 h 
1 h 
1 h 
4 h 
3 h 
9 h 

30 h 

(1) 
(2) 

(3) 
(4) 
(5) 
(6) 

(7) 
(8) 
(9) 

(10) 

(11) 
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14.00-14.45 Ty6paikan valaistus ja vlirit (12) 
15.00-15 .45 - «-
16.00-16.45 Ty6paikan, ty6valineiden ja ty6-

menetelmien suunnittelun yleisia 
periaatteita (13) 

17.00-18.00 Paivallinen 

Keskiviikko klo 7.30- 8.15 Aamukahvi 
8.15- 9.00 Eraiden toimistokalusteiden ja 

ty6paikkojen lahempi tarkastelu (14) 
9.15-10.00 - «-

10.15-11.00 - «-
11.15-12.00 Tyon henkiset kuormitustekijat (15) 
12.00-13.00 Lounas 
13.00-13.45 Tyon henkiset kuormitustekijat jatkuu 
14.00-14.45 - «-
15 .00-15.45 Tyohygienisten mittauslaitteiden 

esittely (16) 
16.00-16.45 Mttauslaitteiden kayttoharjoitus (17) 
17.00-18.00 Paivallinen 
18.00-18.45 Harjoitustoiden suorittamisohjeet (18) 

Torstai klo 7.30- 8.15 Aamukahvi 
8.30 Lahto linja-autolla harjoitustyo-

kohteisiin. Harjoitustyo (19) 
12.00-13.00 Lounas 
13.00-17.00 Tulosten analysointi, parannus-

ehdotusten teko ja tutkimus-
selostuksen kirjoittarninen (20) 

17.00-18.00 Paivallinen 

Perjantai klo 7.30- 8.15 Aamukahvi 
8.15-10.45 Hc:trjoitustbiden selostus (21) 
11.00-11.1~ Loppukeskustelu ja kurssin 

paattiiminen (22) 
11.30-12.30 Lounas 
12.55 Lahtb linja-autolla Tampereelle. 
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3.10.5 Luennointiohjelma 

Aihe Kurssi 
n:o I 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 

5 5 5 2 2 2 3 3 2 4 4 5 2 5/ 1 6 2 2/ 5 5 512 512 2 2 

Taulukossa on Iuennoitsija ilmaistu numeroUa, joka viittaa alla olevaan luetteloon. 
Tuntiohjelmassa on aiheen numero mainittu suluissa. 

3.10.6 Luennoitsijat 

1 Heinanen, Ensio 
2· Laaksonen, Matti 
3 Pakarinen, Helena 
4 Raunu, Paavo 
5 Sillanpaa, Jaakko 
6 Veckman, Marjatta 

3.10.7 Kurssinjohtaja 
Kurssi 
n:o 

1 Sillanpaa, Jaakko 

paaluottarnusmies 
insinoori 
laakintavoimistelija 
m.maisteri 
diplomi-insinoori 
psykologi 

diplomi-insinoori 

RVL 
RHyt 

Hkithk 
RH tsu 
RH tsu 
RHhet 

RH tsu 
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3.11 ERIKOISKURSSI LllKENNEOSASTON 
TEKNILLISELLE TYONJOHDOLLE 

3.11.1 Tavoite 

Kurssin tavoitteena on antaa osanottajille yleiskuva tyO
suojelun koko kentasta: tyOturvallisuudesta, ergonomiasta, 
seka tyOterveydenhuollosta ja tyOpaikkasuojelusta. Kurs
sin kayneella on valmius kayttaa hyvakseen tyOsuojelualan 
lahdeaineistoa seka rautatielaitoksen eri asiantuntijoita. 

3.11.2 Osanottajat 

Kurssi on tarkoitettu lahinna varikoiden ja sahkOhuolto
jen tyOnjohtajille, joilla ei ennestaan ole tyOsuojelukoulu
tusta ja jotka eivat kuulu VR:n tyOsuojeluorganisaatioon. 

3.11.3 Opetussisalto 
Yleiskatsaus tyOsuojeluun ja sen osa-alueisiin 1 h 
Ergonomian alue ja periaatteet, suhde rationalisointiin 1 h 
Valtakunnallinen tyOsuojeluorganisaatio 1 h 
VR:n tyOsuojeluorganisaatio 
TyOsuojelulainsaadantO ja -sopimukset 6 h 
- TyOturvallisuuslaki 
- TyOsuojelun hallintoa ja valvontaa koskevat lait 

ja asetukset 
- TyOsuojelun yhteistoimintasopimukset 
sahkOturvallisuusmaaraykset 2 h 
Paloturvallisuusmaaraykset 2 h 
TyOsuojeluhallituksen maaraykset 2 h 
Vaaralliset aineet, tyOpaikan ilmastointi, lampO-
olosuhteet 2 h 
TyOn henkiset kuormitustekijat 2 h 
Melu ja tarina 2 h 
TyOpaikan ja tyOvalineiden suunnittelu 1 h 
Nostotyot, tavaran kasittely 2 h 
Henkilokohtaiset suojaimet 1 h 
Tyontekijan perehdyttaminen ja alkukoulutus 1 h 
Alkoholi, huumeet ja tyoelama 2 h 
- hoitoon ohjaus 
- liikennejuopumuslaki 
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Valaistus 1 h 
Fyysinen ty<>, raajojen ty<>asennot, seisominen ja 
istuminen 2 h 
Tapaturmat, ilrnoitukset, vaarojen poistaminen 1 h 
Ty<>paikkaterveydenhuo1to 2 h 
Luentoja 34 h 

3.11.4 Tuntiohjelma 

Maanantai klo 9.15-10.00 Y1eiskatsaus ty<>suojeluun ja sen 
osa-alueisiin (1) 

10.15-11.00 Ergonomian alue ja periaatteet, 
suhde rationalisointiin (2) 

11.15-12.00 V altakunnallinen ts-organisaatio (3) 
VR:n ts-organisaatio 

12.00-13.00 Lounas 
13.00-13.45 Ts-1ainsaadant<> ja sopimukset (4) 

Tyoturvallisuus1aki 
14.00-14.45 -«-
15.00-15.45 Tyosuoje1un hallintoa ja valvontaa 

koskevat lait ja asetukset 
16.00-16.45 -«-

Tiistai klo 8.15- 9.00 Laki nuorten tyontekijain suoje1usta 
9.15-10.00 Tyoehtosopimus1aki (5) 

10."15-11.00 Sahk<>turvallisuusmaaraykset (6) 
11.15-12.00 -«-
12.00-13.00 Lounas 
13.00-13.45 Paloturvallisuusmaaraykset (7) 
14.00-14.45 -«-
15.00-15.45 Tyosuoje1uhallituksen maaraykset (8) 
16.00-16.45 -«-

Keskiviikko klo 8.15- 9.00 Vaaralliset aineet, tyopaikan ilrnas-
tointi , 1iimp6o1osuhteet (9) 

9.15-10.00 - « -
10.15-11.00 Tyon henkiset kuormitustekijat (10) 
11.15-12.00 - « -
12.00-13.00 Lounas 
13.00-13.45 Me1u ja tiirina (11) 
14.00-14.45 -«-
15.00-15.45 Tyopaikan valaistus (12) 
16.00-16.45 - « -
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Torstai klo 8.15- 9.00 Ty<>paikan ja -viilineiden suunnittelu (13) 
9.15-10.00 Henkil<>kohtaiset suojaimet (14) 

10.15-11.00 Alkoholi, huumeet ja ty<>elama (15) 
11.15-12.00 - hoitoon ohjaus 

- liikennejuopumuslaki 
12.00-13.00 Lounas 
13.00-13.45 Ty<>ntekijan perehdyttaminen ja 

alkukoulutus (16) 
14.00-14.45 Nostoty<>t, tavaran kasittely (17) 
15.00-15.45 -«-

Perjantai klo 8.15- 9.00 Fyysinen ty<>, raajojen ty<>asennot (18) 
seisominen ja istuminen 

9.15-10.00 -«-
10.15-11.00 Ty<>paikkaterveydenhuolto (19) 
11.15-12.00 -«-
12.00-13.00 Lounas 
13.00-13.45 Tapaturmat, tapaturmailmoitukset (20) 

vaaratekij<>iden poistarninen 
14.00-15.00 Loppukeskustelu, kurssin paatta-

min en 
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3.11.5 Luennointiohjelma 

Kurssi Aihe 

n:o 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 

1 13111623737734334353 

Taulukossa on luennoitsija ilmaistu numerolla, joka viittaa alia olevaan luetteloon. 
Tuntiohjelmassa on aiheen nurnero mainittu suluissa. 

3.11.6 Luennoitsijat 

1 Andersson, Jan-Anders 
2 Ikonen, Arvi 
3 Laaksonen, Matti 
4 Laaksonen, Teuvo 
5 Leppilampi, Seppo 
6 Pitkanen, Juhani 
7 Raunu, Paavo 

3.11.7 Kurssinjohtaja 
Kurssi 
n:o 

1 Laaksonen, Matti 

tarkkaaja 
insinMri 
insinMri 
teknikko 
tarkkaaja 
insinoori 
m.maisteri 

insinMri 

RH tsu 
RH hlj 
RHyt 
Hy knp 
RH thj 
RH yte 
RH tsu 

RHyt 



50 a -50-

3.12 ERIKOISKURSSI HUONETILOJEN 
SUUNNITTELIJOILLE 

3.12.1 Tavoite 
Kurssin suorittaneilla on kasitys siita, mita vaatimuksia 
lait, asetukset, maaraykset ja suositukset asettavat suun
nittelijalle ja tuotteelle huonetilojen ja rakennusten suun
nittelussa. 

3.12.2 Osanottajat 
Kurssi on tarkoitettu rakennusten ja huonetilojen suunnit
teluun osallistuville kuten arkkitehdeille, insinooreille, 
rakennusmestareille, tyontutkijoille jne. 

3.12.3 Opetussisalto 
Kurssin tavoitteet ja toteutus h 
Tyosuojelun ja suunnittelukentan vaikeudet h 
Tyoturvallisuuslain suunnittelijalle asettamat vaati-
mukset 1 h 
Tyopaikan suunnittelu ja rnitoitus 3 h 

tyon laadun asettamat vaatimukset 
ihrnisen rnittojen asettamat vaatimukset 

- kulkuteiden rnitoittarninen 
- sosiaalitilojen rnitoittarninen 
Kaluste-ergonorniaa 2 h 
Ihrnisen lamp<>vaatimukset, vetoilrnio 1 h 
Tyopaikan ilmastointi 2 h 
Huolto- ja puhtaanapitonakokohtien huornioirninen 
rakennusten suunnittelussa h 
Tyosuojelunakokohdat rakennusten ja ymparistOn 
suunnittelussa h 
Melua ja tarinaa koskevat maaraykset ja suositukset 1 h 
Melun torjunta 2 h 
Tarinan eristaminen 2 h 
Mitoitusharjoituksia 2 h 
Valaistus ja varit turvallisuutta lisaavina tekijoina 1 h 
Tyopaikan valaistuksen suunnittelu 2 h 
Harjoitustyon suoritusohjeet 1 h 
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Harjoitustyot 3 h ---
Luentoja 21 h 
Harjoituksia 6 h ---

27 h 

3.12.4 Tuntiohjelma 

Maanantai klo 9.00- 9.45 Kurssin tavoitteet ja toteutus (1) 
10.00-10.45 Tyosuojelun ja suunnittelukentlin 

vaikeudet (2) 
11.00-11.45 Tyoturvallisuuslain suunnittelijalle (3) 

asettamat vaatimukset 
12.00-13.00 Lounas 
13.00-13.45 Tyopaikan suunnittelu ja mitoitus (4) 

- tyon laadun asettamat vaatirnuk-
set 

- ihmisen mittojen asettamat 
vaatimukset 

- kulkuteiden mitoittaminen 
- sosiaalitilojen mitoittaminen 

13.45-14.15 Kahvitauko 
14.15-15.00 Tyopaikan suunnittelu ja mitoitus 
15.15-16.00 -« -
16.15-17.00 - (( -

Tiistai k1o 8.15- 9.00 Kaluste-ergonomiaa (5) 
9.15-10.00 -«-

10.15-11.00 Ihmisen lamp<>vaatimukset, vetoilmio (6) 
11.15-12.00 Tyopaikan ilmastointi (7) 
12.00-13.00 Lounas 
13.00-13.45 Tyopaikan ilmastointi 
13.45-14.15 Kahvitauko 
14.15-15.00 Huolto- ja puhtaanapitonakokohtien 

huomioiminen rakennusten suunnit-
telussa (8) 

15.15-16.00 Tyosuojelunakokohdat rakennusten 
ja ymparistan suunnittelussa (9) 

Keskiviikko klo 8.15- 9.00 Melua ja tarinaa koskevat maa-
raykset ja suositukset (10) 

9.15-10.00 Melun torjunta (11) 
10.15-11.00 - (( -

11.15-12.00 Tarinan eristaminen (12) 
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12.00-13.00 Lounas 
13.00-13.45 Tarinan eristaminen 
13.45-14.15 Kahvitauko 
14.15-15.00 Mitoitusharjoituksia (13) 
15.15-16.00 -((-

Torstai klo 8.15- 9.00 Valaistus ja varit turvallisuutta 
Iisaavina tekijoina (14) 

9.l5-IO.OO Tyopaikan valaistuksen suunnittelu (15) 
10.15-11.00 -«-
11.15-12.00 Harjoitustyon suoritusohjeet (16) 
12.00-13.00 Lounas 
13.00-16.00 Harjoitustyo (17) 

Perjantai klo 8.15-11.00 Harjoitustyon selostuksen laatiminen (18) 
11.00-12.00 Harjoitustoiden selostus ryhmittain (19) 
12.00-13.00 Lounas 
13.00-13.45 HarjoitustOiden selostus ryhmittain 
13.45-14.15 Kahvitauko 
14.15-15.00 Harjoitustoiden. selostus ryhmittain 
15.15-16.00 Loppukeskustelu ja kurssin 

paattaminen 
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3.12.5 Luennointiohjelma 

Kurssi Aihe 
n:o 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 

I .5 5 5 1/ 4 5 I 2 I 5 3 3 3 5 5 5 I 1/ 5 

Taulukossa on luennoitsija ilmaistu numeroUa, joka viittaa alia olevaan luetteloon . 
Tuntiohjelmassa on aiheen numero mainittu suluissa. 

3.12.6 Luenn9itsijat 

1 Laaksonen, Matti 
2 Raunu, Paavo 
3 Ruokolahti, Bjorn 
4 Raisanen, Kyo.sti 
5 Sillanpaa, Jaakko 

3.12.7 Kurssinjohtaja 

Kurssi 
n :o 

Sillanpaa, Jaakko 

insinoori 
fil. maisteri 
diplomi-in.sinoori 
apulaisinsinoori 
di plomi-insinoori 

diplomi-insinoori 

SO a 

18 19 

115 115 

RH yt 
RH tsu 

DB-tekno 
RH rt 

RH tsu 

RH tsu 
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Tyosuojeluaiheet 1978 
Vuoden 1978 tyosuojeluteemaksi on valittu TURV ALLI
NEN JA TERVEELLINEN TYOYMPARISTO. 

Tapaturmatilastojen mukaan tapahtuu tyopaikoilla lukui
sia tapaturrnia, jotka johtuvat osittain tyoolosuhteista 
osittain kayttaytymisestii tyopaikalla. Olemme tekemisissa 
sellaisten ongelrnien kanssa, joiden korjaarninen on erittain 
vaikeata. Kullakin tyopaikalla on omat haitalliset tyoolo
suhteensa. Ratapiha- ja ratatyoskentelyssa mm. ratapihan 
kunto, valaistus, talviset haittatekijat, tavarasuojatyosken
telyssa ehka vaikeimmat haitat ahtaus ja kiire, talvella 
kylmyys ja veto, konepajoilla tunnetaan haitallisimrniksi 
erilaiset fysikaaliset ja kernialliset tekijat. Useimpia naistii 
epakohdista ja puutteista voidaan toki korjata, joskin se 
aiheuttaa kustannuksia. 

Kayttiiytyrninen, ts. varovaisuuden, turvallisuusohjeiden 
ja maaraysten noudattarninen tyossa on asennekysymys. 
Myos asenteiden korjaarninen jokaisen tyontekijan koh
dalta on vaikeata, mutta mahdollista. "Tyvestii puuhun 
noustaan" sanotaan ja tiissakin on Iahdettiiva alusta. 
Jokainen tyosuojeluorganisaatioon valittu henkilo, tyo
suojelupaallikko, tyosuojeluvaltuutettu ja tyosuojeluasia
rnies on omalla paikallaan avainasemassa. Asia kuuluu 
myos tyonantajalle ja tyonantajaa edustavalle ja hanen 
valtuuksiaan kayttavalle tyopaikan paallikolle, tyonjohta
jalle ja esirniehelle. Heidan ka:ikkien tehtavanaan on opas
taa, neuvoa ja valvoa tyontekijaa kayttiiytymaan ja tyos
kentelemaan turvallisesti tyopaikalla. Nuoria tyontekijoitii, 
joille useimmat tapaturmat sattuvat, tulee opettaa ja va
roittaa vaarallisissa taissa. Vanhempia puolestaan valvoa 
ohjeiden noudattarnisessa. Itse asiassa vanhempien tyon
tekijain tulisi olla esimerkktna nuoremrnille. 

Lahtiessamme nyt yhdessa toteuttamaan vuoden 1978 
ohjelmaa TURVALLINEN JA TERVEELLINEN TYO
YMPARISTO, tulee jokaisen tyosuojeluorganisaatioon 
kuuluvan henkilon omassa rnielessaan, omalla alueellaan 
ja omassa tyossaan selvittaa tiita ongelmakenttaa, harkita 
yhdessa tyotovereiden ja esirniesten kanssa toteuttarnis
kelpoisia ratkaisuvaihtoehtoja, seka pyrkia sitten naiden 
toteuttarniseen. Asioista tulee neuvotella myos muiden 
tyosuojeluorganisaatioon kuuluvien henkiloiden kanssa. 
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4.1 LUMIHAITAT 
HELMI-MAALISKUUN TYOSUOJELUAIHE 

4.1.1 Y I e is t a 

SO a 

Suurimmat lumihaitat kohdistuvat ratapihoilla ty<.>skente
lemaan joutuvaan henkilokuntaan. 

Lumen poisto ja auraus ovat hyvin suuressa maarin riip
puvaisia paikallisista olosuhteista, ennenkaikkea ratapihan 
rakenteesta, liikenteen vilkkaudesta ja liikenteen laadusta. 
Runsas jatkuva lumentulo saattaa helposti aiheuttaa tapa
turmavaaran ratapihalla tyoskenteleville seka lamaannuttaa 
ratapihan toirninnan. Ratapihan nopea puhdistaminen 
lumesta on sentahden tarkeaa, mutta se tuottaa suuria 
vaikeuksia ellei se perustu liikennetta hoitavan ja aurauk
sesta ja lumen poistosta vastaavan henkilokunnan yhteis
tyohon. 

4.1.2 L u m e n p o i s t o j a a u r a u s 

Ratapihojen lumenpoisto ja auraus riippuvat ratapihan 
rakenteesta. Tall<.>in voidaan erottaa: 
- ratapihat, joissa lurni voidaan siirtaa raiteiston sivulle 
- ratapihat, joissa lumi on kuljetettava muualle ratapiha-

alueella 
- ratapihat, joista lurni on kuljetettava ratapiha-alueen 

ulkopuolelle. 

Viimeksi mainitussa tapauksessa, joka nykyisin on yleisin, 
on ratkaisevaa, milia tavalla raiteiden valiin aurattu lumi 
saadaan turvallisesti ja nopeasti kuormattua autoihin. 
Kuormauskoneen laadun ratkaisee se voidaanko ·yteensa 
ja kuinka monta raidetta sulkea liikenteelta lumenkuor
mauksen ajaksi. Vahin maara on yksi liikenteelta suljettu 
raide, jonka kahta puolta olevat lumet voidaan kuormata 
autoihin esimerkiksi pyorakuormaajalla, etukuormaajalla 
tai lurnilingolla. 

Suurilla ratapihoilla tuottaa monesti vaikeuksia jarjestaa 
kuorma-autoille vaMaton kulkutie kuormauspaikalta rata
pihan ulkopuolelle. 
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4.1.3 L i ike nne 

Laht6kohtana pidetaan, etta aikataulun mukainen rauta
tieliikenne pyritaan hoitamaan. Jos liikenteenhoito rata
pihoilla yllattavan lumipyryn vuoksi on vaarassa hairiin
tya, on toimittava nopeasti. 

Ratapihan nopea puhdistarninen vaatii liikenne- ja rata
piirien valista yhteistyOta. 

Ratapihoilla seisovat vaunurivistot on liikennepiirin toi
mesta siirrettava joustavan ja nopean aurauksen jarjesta
miseksi. My6s auraukseen tarvittavan vetokaluston saan
tia tulisi helpottaa. Liikenteen aiheuttaman vaaran vahen
tamiseksi ratapiha-aurauksen ja lumenkuljetuksen ajaksi 
on ratapiirin lisattava turvallisuusmiesten lukumaaraa. 

4.1.4 K u I k u t e i d e n t a s a i s u u s 

Raiteiden valin saarninen tasaiseksi ja kovaksi aiheuttaa 
usein suuria vaikeuksia. 

Tasaisuus riippuu paljon siita millaiseen kuntoon ratapiha 
on rakennusvaiheessa tehty. 

Koska lurni on erittain muuttuva elementti, jonka kasitte
leminen, tasoittaminen ja tiivistys ovat riippuvaisia saaolo
suhteista, voidaan ongelmat parhaiten torjua keskittamalla 
kaikki teho lumen nopeaan poistamiseen kokonaisuudes
saan sielta, missa liikkuminen ja vaihtotyot sita vaativat. 

4.1.5 L i u k k a u s 

Kulkuteiden liukkaudesta syntyy maaratyissa saaolosuh
teissa suuria ongelmia. 
Torjuntakeinoina tulevat kysyrnykseen: 

pinnan karhennus 
- kulkuteiden hiekotus 
- kenkiin kiinnitettavat Iiukuesteet tai sopivien turva-

jalkineiden kaytto. 

4.1.6 K a, m p a n j a n t o t e u t u s 

Kampanjan aikana rata- ja liikennepiirit kiinnittavat tyo
paikoilla huorniota seuraaviin turvallisuutta parantaviin 
seikkoihin: 
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ratapihakohtaisten lumityC>suunnitelrnien tarkastarni
nen 

- turvallisuusmiesten kaytt<> lumitC>issa 
- lumenpoisto sahk<>istetyilla radoilla 
- lumity<>t urakoitsijoiden koneilla 
- kulkuteiden hiekoitus, kuka suorittaa?- kuka vastaa? 

Karnpanjan yhteydessa jaetaan materiaalia ja ohjeita em. 
turvallisuutta lisaavista toimenpiteista. 

4.2 LllKENTEESSA V AARA 

HUHTI-TOUKOKUUN TYOSUOJELUAIHE 

4.2.1 Y I e i s t a 
Rautateiden kansainva.Iisen liiton, UIC:n jasenrautatiet 
jarjestavat 10.-22. 4. 78 valisena aikana 2-viikkoiskau
den ty<>suojelun merkeissa tunnuksella "Rautatielaisten 
tyC>skentely liikkuvan kaluston parissa" . Karnpanjaan 
osallistuu 15 rautatielaitosta, joiden palveluksessa on noin 
1, 7 rnilj. rautatielaista. VR:n piirissa kampanjan pituus on 
kaksi kuukautta, kuitenkin siten, etta tarkeimmat tilaisuu
det piireissa, konepajoilla ja ty<>paikoilla pyrita.an keskit
tamaan em. kahden viikon ajalle ja "jalkihoito" touko
kuunloppuunsaakka. 

Kampanjan tunnusta on my<>s lyhennetty sisalWa silti 
muuttamatta: LIIKENTEESSA V AARA. 

4.2.2 T a v o i t t e e t 

UIC:n alakomissio 9/ A "Ty<>suojelu" on hyvaksynyt kam
panjan yleistavoitteet: 

a) Ty<>suojelutoiminnan tehostaminen koko henkil<>st<>n 
ja erityisesti esimiesten asenteiden ohjaamiseksi my<>n
teiseen suuntaan ty<>suojelukysymyksiin seka oikeiden 
- my<>s turvallisten - ty<>menetelrnien neuvominen 
jokaiselle ty<>ntekijalle hanen ty<>alallaan. 

b) Toiminnan jatkaminen ja kehittaminen seka kansain
valisella etta kansallisella tasolla yhteisten keinojen 
l<>ytarniseksi radalla esiintyvien onnettomuusriskien 
torjumiseksi. 
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c) Tyosuojelua koskevien maaraysten ja ohjeiden entisUl 
tehokkaarnpi huomioon ottarninen tyomenetelmien, 
tyovalineiden ja tyoolosubteiden suunnittelun, maa
raamisen ja tarkastusten yhteydessa. 

4.2.3 A i h e e t 

V aikka karnpanjan tunnus LIIKENTEESSA V AARA suun
tautuu lahinna rata-alueella tyoskentelevan henkiloston 
turvallisuuden parantamiseen, voidaan edella esitetyt UIC:n 
yleistavoitteet suunnata myos konepajoilla, korjauspajoilla, 
tavara-asemilla jne. tyoskentelevien tyohon. Sarnoin voi
daan tyosuojelutoiminnan tehostarniseksi suunniteltuja 
aiheita soveltaa kaikilla tyopaikoilla: 
1) Rautatielaisten tyoskentely liikkuvan kaluston paris

sa: ratapihalla, radalla, tavara-asemilla, konepajoilla, 
varikoilla jne. 

2) Esimieben tehUlvat, valvonta ja vastuu tyosuojelu
kysymysten, -maaraysten ja -ohjeiden noudattamisen 
osalta. 

3) Tyoskentelyalueen tai tyopaikan jarjestys: 
liikenteen vaarat tyopaikalla ja -matkalla 
turvalliset polut ja kulkutiet ja 
turvallisuus- ja varoitusvarien kayttO. 

4.2.4 T i e d o t t a m i n e n 

UIC:n toimesta painatetaan yhteinen juliste tyosuojelu
karnpanjan tiedottamiseksi eri rautatielaitosten tyopai
koilla. J uliste or.. raskalaisten suunnittelema ja verrataan 
siina lahestyvaa junaa petoon, jota esittaa hai. 

KansainvalisesUl tyosuojelukarnpanjasta tullaan tiedotta
maan myos rautatielaislehdistOn seka tyosuojelutoimikun
nille lahetetUlvien toimintaohjeiden avulla. 

UIC:n toimesta on valmistettu karnpanjan varsinaista 
aihetta kasitteleva aanidiasarja, joka aanitetaan suomen 
kielelle ja esitetaan tyosuojelukauden ja loppuvuoden 
aikana jarjestettavissa tilaisuuksissa suurimmilla tyopai
koilla. 



-59- SO a 

Edelleen tullaan tarpeen mukaan jakamaan VR:n omia 
julisteita ja turvallisuuskortteja seka esittamaan tyosuojelu
aiheisia elokuvia ja diasarjoja. 

Paikallista tiedotusta ajatellen tulisi tyosuojelutoimikuntien 
antaa tietoja tyosuojelukampanjasta alueradiolle seka 
maakuntalehdistolle. 

4.3 TYOYMPARISTON SAASTEET 

SYYS-LOKAKUUN TYOSUOJELUAIHE 

4.3.1 Yleista 

Tyoympariston saasteista ovat erilaiset oljy- ja kemikaali
tuotteet, erilaiset hapot ja emakset niita, joiden kanssa 
melkein jokainen joutuu tavalla tai toisella tekemisiin. 
Niita kasitellaan niin yleisesti ja runsaita maaria, ettei nii
den aiheuttamia haittatekijoita aina osata oikein tiedostaa. 
Kasittelyssa esiintyy luvattoman usein tietamattomyytta, 
ymmartamattomyytta, taitamattomuutta ja jopa levape
raisyytta. 

4.3 .2 J a t t e i d e n h a v i t t a m i n e n -
ymparistonsuoje1u 

Perinteellisena jatehuollon, johon myos edella mainitut 
aineet 1opu1ta kuu1uvat, tehtavana on ollut paasta eroon 
ei-toivotusta jatteesta. Eroon paaseminen ei kuitenkaan ole 
sama asia kuin a s i a 1 1 i n e n j a t t e i d e n k a s i t -
t e 1 y. 

Nykyaikainen jatehuo1to edellyttaa V ASTUUT A myos sen 
jalkeen, kun jatteesta on paasty eroon. Sen vuoksi on 
tarkeata kerata jatteet oikein seka 1opuksi havittaa ne 
turvallisella taval1a. Raaka-ainejatteen uudelleen kayttami
nen on myos jatehuo1toa ja sen vuoksi e i o 1 e yhden
tekevaa miten ta1teenotto suoritetaan. 

Vesilaki, terveydenhoito1aki, 1aki maa-alueilla tapahtuvien 
oljyvahinkojen torjumisesta, palo1aki, 1aakint6hallituksen 
y1eiskirjeet, kaupungin jarjestyssaannot, tuleva jatehuolto-
1aki jne. sisa1tavat maarayksia ja tietoja, jotka tulisi sovel
tuvin osin saattaa kaikkien asianosaisten tietoon. Tama 
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kuuluu niille esimiehille, jotka ovat paikallisesti vastuussa 
naiden tuotteiden hankinnasta, varastoinnista, turvallisesta 
kaytOstii., palosuojelusta, kerailystii. ja talteenotosta seka 
sliilytyksestii. ja kuljetuksesta, havittii.misestii. tai havitetw.
vaksi luovuttamisesta. Havitykseen luovuttamisen tulisi 
aina tapahtua luotettavaa jiUehuoltoliikettii. tai regeneroi
m.i,slaitosta kliyttii.en. Sarna periaate koskee myOs jatteiden 
kuljetuksia. 

4.3.3 To i mint a t yo p a i k o iII a 

TyOympariston saasteita klisittelevissli tilaisuuksissa ja 
muulloinkin tulisi kiinnittrut huomiota mrn. seuraaviin 
seikkoihin: 
- kaikista kaytettii.vistii. aineista saatavat tiedot on annet

tava tyOsuojeluhenkilOille ja kayttajille, kuten kayttO
turvallisuusohje, kliyttOohje, havitykseen liittyvat tiedot 
joe., 

- tilaajille tilausohjeet, kuljetusohjeet seka varastointia 
ja sailytystii. koskevat ohjeet ja maaraykset. 

TyOpaikalla tulee olla 
- luettelo aineista, joita on sovittu kaytettii.vaksi, 
- klisittelya koskevat ohjeet, kuten polttoaineen jakelu 

ajoneuvoihin tai kiinteistOihin, 
- kaytetyn oljyn talteenotto, eli mita puhtaampana se 

saadaan talteen, sitii. halvemrnaksi hiivittii.minen tulee 
ja vastaavasti hyotykaytOn jaltai uudistettavuuden 
mahdollisuus paranee, 

- mahdollisuudet suorittaa rakenteellista oljyvahinkojen 
torjuntaa, eli vahingon mahdollisuuden poistaminen 
ennakolta sek:a teknisin laittein etta asenteita muut
taen. Myos klisittelyn huolellisuuteen tulisi kiinnittrut 
huomiota. 

V astuukysymykset 

Niiden selvitw.minen ja vastuuhenkiloiden ja heidan tehta
viensli maarittii.minen, 
- tyonjako rakenteellisen oljyvahinkojen torjunnan ja sen 

organisaatioiden kesken, joka toimii oljyvahingon sat
tuessa, 

- lainsliiidannon tunnetuksi tekeminen, myos kuljetusta 
koskevat lait ja asetukset. 
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YmpfuistOn suojeleminen 
- jiUevesien syntyminen, niiden laatu ja maara seka 

erilaisten Oljyjen ja kemikaalien vaikutus pohja- ja 
pintavesiin. Saastuneen jateveden maaran pienentlimi
nen. 

- erilaisten liuotinaineiden ja emulgaattoreiden toiminta 
ja vaikutus erilaisiin vesiin. Niiden poistaminen, kier-
riitys ja talteenotto, 

- Oljykaivojen rakenne, tarkastaminen ja tyhjennykset, 
- Oljyvahinkojen torjuntakalusto ja sen kayttO, 
- paikallisesti toteutetut toimenpiteet nyt ja tulevaisuu-

dessa, 
- lammitySOljyn sekaan menevalle jiiteOljylle asetettavat 

vaatimukset, 
- I ja II luokan palavat nesteet. Niiden kasittely ja 

kiiyttO, 
- yleiset varotoimenpiteet. 

4.3.4 L i i k e n n e o s a s t o n t a v a r a v a u n u -
jen puhdistamis- ja kunnosta
misviikot 

Syys-lokakuun tyosuojeluaiheen yhteydessa toteutetaan 
myos vuosittain jarjestettaviit vaunujen puhdistamis- ja 
kunnostamisviikot. Viikkojen jarjestamisesta lahetetaan 
vanhaa kiiytantM noudattaen kirje asianomaisille liikenne
osaston teknillisen jaoston toimesta. 

4.4 TURV ALLINEN TYO- TURV ALLINEN 
YMPARISTO 

MARRAS-JOULUKUUN 1YOSUOJELUAIHE 

Vuoden viimeiset kuukaudet omistetaan kaikkien koko 
vuoden kestaneiden tyOsuojeluaiheiden kertaarniseen, tar
kastuksiin ja korjauksiin. Sarnalla pyritaan kiinnittamarut 
huomiota myos sellaisiin varsinaisessa tyOssa ja tyOympl\
ristossa esiintyviin puutteisiin ja epakohtiin, joita ehkll 
aikaisemmin ei ole riittavasti huomattu. Nama asiat tulee 
tyOsuojelutoimikuntien ottaa esille syyskokouksissaan, 
jotta tarvittavat toimenpiteet ehditaan suorittaa aikanaan. 
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4.4.1 H e 1 m i - m a a 1 i s k u u n 
ty~suoje1uaihe 

Marraskuun 1~estyessa on viimeinen tilaisuus valmistua 
talven varalle. Tassa tarkoituksessa kerrataan alkuvuo
dessa esilllt olleet lumenpoistoa ja liukkaiden teiden hie
kottamista varmistavat toimenpiteet: kalusto, hiekkalaati
kot jne. Lisatilojen valaistukseen, vedon v~entamiseen, 
Uimmi.tyksen saastilmiseen yms. ti!hutavat toimenpiteet 
ovat my~s ajankohtaisia. 

4.4.2 H u h t i - t o u k o k u u n 
ty~suoje1uaihe 

Edella mainittuun syyskokoukseen tulee ty~suoje1upaalli
k~iden ja ty~suojeluvaltuutettujen 1aatia UIC:n ty~suo
jelukauden toimenpiteita koskevat selostukset ainakin seu
raavista seikoista: 

a) T u I o k s e t ty6paikkojen tarkastuksissa esiinty
neiden epakohtien korjaamisesta seka niiden poista
rnisessa esiintyneista vaikeuksista. Samoin ty~mene
telmissa tai -valineissa tehdyista parannus- tai muutos
toimenpiteista. 

b) Selvitys niista syista, rniksi turvallisuusohjeita ei nou
dateta ja rnillaisia ohjeita eniten rikotaan. Onko to
dettu riskialtista kayttaytymista ty~ssa, tarkkaamat
tomuutta, varomattomuutta, vaarojen virhearviointia 
jne. 

c) Ehdotukset, milia tavoin tallaisia e.m. inhimillisia 
tekij<>ita voitaisiin vahentM. 

d) Yleiset toteamukset ty~suojelukauden onnisturnisesta 
ja tarpeellisuudesta seka ehdotuksia, milia tavoin 
kampanjaa voitaisiin tulevaisuudessa tehostaa. 

Edella mainitut selostukset on lahetettava ty~suojelu
jaostolle syyskuun 30 paivaan 1978 mennessa. 
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4.4.3 TURVALLINEN TYO- TURVALLINEN YM
PARISTO edellyttllvat ettll: 

- tyopaikoilla kliytetllan tarvittaessa henkilokohtaisia 
suojeluvalineitll, 

- koneiden suojalaitteet, hatitkatkaisijat ja apuvlilineet 
ovat kunnossa ja ettll 

- tyopaikoilla kaytitvat, portaat, sillat, kaiteet, vara
uloskayutvat ja -ovet pideutan kunnossa eikli niilla 
sailyteta varaosia- tarveaineita trns. tavaraa. 
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Kuvaajat esiWivat tapaturmalukujen kehitysta vv. 1961-1976 aikana kaikkiaan 
(ylempi) ja lOOO:ta vuosityontekijaa 'kohden (alempi murtoviiva). Tilastossa ovat 
mukana kaikki tyotapaturmat, joista on aiheutunut vahintaan yhden paivan 
tyokyvyttomyys. 
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ULDSMITTAAMATTA JATETTAVAN PALKAN MAARAN KDROTTAMINEN 

Ulosmittaamatta jatettavan palkan maarasta 14 paivana joulukuuta 

1973 annetun asetuksen (905/73, julkaistu VT:ssa 2/74.3) 5 §: n no

jalla oikeusministerio on 26.11 . 1977 antamallaan paatoksella, joka 

o n julkaistu asetuskokoelmassa n:o 890/77 , paattanyt seuraavaa: 

1§. 

Elinkustannusindeksin (lokakuu 1951 = 100) lokakuun 1977 indeksilu

vun noustua 12 , 3 prosenttia lokakuun 1976 indeksilukuun verrattuna 

korotetaan ulosmittaamatta jatettavasta palkan maarasta annetun 

asetuksen (905/73) 1 §: ssa tarkoitettu maara, jonka velallisen kat

sotaan tarvitsevan seuraavaan palkanmaksupaivaan asti itsensa ja 

puolisonsa seka hanen elatuksensa varassa olevien omien ja puolison

sa lasten ja ottolasten elatukseen, velallisen omalta osalta 18 , 80 

ma r kkaan ja jokaisen edella mainitun omaisen osalta 7,70 markkaan 

paivaa kohti. 

2 L 

Tama paatos tulee voimaan paivana tammikuuta 1978 . 

(H l oj n : o Hlo 777/115/77, 16 . 12.1977 ; vrt VT 2/77) VT 51 /77 . 

OPISKELIJALIPUN MYYNTI KOTIASEMALTA 

Vuoden 1978 a l ussa voimaan tulevan tariffisaan non 22 §:n 2 lisa

maarayksen mukaan opiskelija ei enaa voi ostaa kotiasemaltaan opis

.kelijalippua ilman oppilaitoksen varmentamaa ostotodistusta tai 

ao . lukukauden lukukausimerkinn~lla varustettua opiskelijakorttia . 

Koska kaikki opiskelijat eivat joululomasta johtuen ole vainest 

saada tietoa tasta maarayksen muutoksestff , voidaan helmikuun 15 

paivatin 1~78 saakka lipunmyynnissa ja opiskelijalipulla matkusta

misessa noudattaa vi~la joulukuussa 1977 voimassa olleita maa

r ayksia . (Tft n: o To 1701/244/77 , 16 . 12 . 197ll VT 51/77 
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SOTILASLDMALIPPUJEN MYYNTIKDKEILU 

Puolustusministeri6 on ilmoittanut, etta VT 23/77 ilmoitettu 

sotilaslomalippujen myyntikokeilu Lounais-Suomen ja Pohjois - Suomen 

sotilaslaanien alueilla paattyy 31 . 12 . 1977 . 

Taman johdosta peruutetaan VT 23/77 annetut tata asiaa koskevat 

maaraykset 1 . 1 . 1978 lukien . Ostotodistukset eivat siis enaa kel

paa lipun ostamise•n main~tusta ajankohdasta lukien . Joulukuun 

puolella lunastet~t liput kelpaavat normaalisti kelpaisuusajan 

loppuun. 

Kokeilun lopettamisen jalkeen sovelletnan sotilastariffin maa

rayksia . (Tft n : o To 1214/241/77 , 16 . 12 . 1977) VT 51/77 

Tariffitau1ukot 

Tariffitau1ukkojen 1.1.1978 voimaan tu1evi11a sivui11a 295 ja 303 on 

painovirheitK. Naiden sivujen uudet painokset jaetaan tariffitau1ukon 

34 jake1un yhteydessK. 
(Tft n:o To 1052/241/77, 16.12.1977) VT 51/77• 

NDROEG-tariffi (Wgl 9927/28 ja Stg 9929) 

NOROEG-vaunukuormatariffiin (Wgl 99 27/28) ilmestyy lisalehti 

n:o 10 ja NORDEG-kappaletavaratariffiin (Stg 9929) ilmestyy lisa

lehti n:o 9 . Molemmat lisalehdet ovat voimassa 1 . 1 . 1978 lukien. 

Lisalehdet sisaltavat mm . Suomen osuuden tariffien korotuksen. 

Kappaletavaratariffin (Stg 9929) soveltamisalaa on laajennettu kos · 

kemaan my6s liikennetta Pohjoismaiden asemien ja Alankomaiden/ 

Belgian/Ranskan asemien valilla rajakohtien Benthe~m , Aachen West, 

Kehl ja Perl kautta . 

Tariffitoimisto jakaa lisalehdet n~iden saavuttua Saksasta. 

(Tft n:o Tau 7/252/77, 13.12 . 77) VT 51/77 

51 
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IT~ISESS~ YHOYSLIIKENTEESSA LAHETETTAVAN TAVARAN RAHDITTAMINEN 

VT 40/77 julkaistut yhdysliikenteen rahditusohjeet muuttuvat 1 . 1. 

1978 alkaen alaotsikkojen Kappaletavara ja Asiakkaan kuormaamat ne~ 

vostoliittolaiset vaunut osalta . Muiden alaot~ikkojen sis!lt!m!t 

rahditusohjeet j!!v~t sellaisinaan voimaan . Muuttuneet kohdat kuu

luvat seuraavasti: 

Kappal .etavara 

Yhdysliikennerahtikirjoilla l~hetett~v~t rahtikappaletavaral~hetyk

set rahditetaan 1 . 1 . 1978 alkaen yleisten kappaletavaraa koskevien 

rahditusm~!r~ysten mukaan mahdollisine liit~ht~rahteineen l~ht6ter

minaaliin , sielt~ perusrahdilla K o u v o 1 a a n ja edelleen vii· 

d~n vy6hykkeen liit~nt~rahdilla V~inikkalan rajalle . 

Kuormaukset ja kuljetukset suoritetaan liikennetoimiston antamien 

ohjeiden mukaisesti . 

Asiakkaan kuormaamat neuvostoliittolaiset vaunut 

Tilattuun ·neuvostoliittolaiseen vaunuun kuormattu l!hetys rahdite

taan painosta riippumatta vaunun akseliluvun mukaisena vaunukuorma

na (7 artikla 4 §) . 

Jos asiakas on kuormannut tilaamaansa 4-akseliseen vaunuun kuormaus

ohjeiden (ks . yhdysliikennetariffin liite n : o 1_3) mukaisesti kappa

letavaralHhetyksi~ tai kappaletavaral~hetyksi~ ja yhden enint~~n 

20 DOD kg painavan vaunukuormal~hetyk~en, rahditetaan 

- kappaletavaral!hetykset l~ht6liikennepaikan ja rajan v~lisen v~li

matkan mukaista .kappaletavaran perusrahtia soveltaen ilman lii

t~nt~rahteja sekH 

- vaunukuormal~hetys 2-akselisen vaunun rahditusm~~r~ysten mukaan 

v~himpine maksuineen. Painoluokkav~hennyst~ ei my6nnet~ . 

T~llaiseen vaunuun kuormattujen l!hetysten rahtien on kuitenkin ol

tava yhteens! vahintHHn 4-akselisen vaunun v!himm!n maksun suurui

ne n. Mahdollisesti puutiuva m!HrH on lis~ttHv~ suurimman lahetykse n 

rahtiin, johon my6s ven!l!isen vaunun kaytt6maksu lis!t~!n . 
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Jos 4-akseliseen neuvostoliittolais~en vaunuun on yhteenkuormausoh

jei ta noudattaen kuormattu kaksi tai useampia -vaunukuormaluokkien 

mukaan rahditettavia lahetyksia ja lahetysten yhteinen tariffipaino 

on vahintaan 30 ODD kg, rahditetaan kukin lahetys taysien vaunukuor

mien maksutaulukon 27 mukaan ilman vahimpia maksuja. Jos yhteinen 

tariffipaino on alle 30 000 kg, rahditetaan vabintaan 15 000 kg pai 

navat lahetykset tariffitaulukon 27 mukaan ·ja alle 15 000 kg pains

vat lahetykset vajaitten vaunukuormien maksutaulukon 27 A mukaan 

ilman vahimpia maksuja. Painoluokkavahennykset hinnoitusluvusta teh

daan kunkin yksityisen lahetyksen painon eika v_aunuun kuormattujen 

lahetysten yhteispainon perusteella. Yhteens& on lahetyksista perit

tava vahintaan 4-akselisen vaunun vahin maksu. 

Jos edellisessa kappaleessa mainitt~un vaunuun on viela lisaksi 

kuormattu kappaletavaralahetyksia, rahtlitetaan ne perusrahtia sovel 

taen lahtoliikennepaikalta rajalle ilman liitantarahteja ja kappele

tavaroiden painot lasketaan mukaan koko vaunun yhteista tariffipai

noa maarattaessa. Taman jalkeen lasketaan vaunukuorman painoisten 

lahetysten rahdit kuten edellisessa kappaleessa on selostettu . 

Samaan vaunuun kuormattujen lahetysten rahtikirjoihin on merkittava 

muiden la~etysten ~ahtikirjojen numerot . 

Tullivalityspalkkiot peritaan rahtlkirjakohtaisesti [Ks . VT 6/77] . 

Neuvostoliiton vaunun kayttomaksu peritaan tilattuun vaunuun kuor

matuista lahetyksista vaunukohtaisesti ja maksu merkitaan tariffi

painoltaan suurimman osalahetyksen rahtiin . 

Rahtikirjoihin on kookkaiden lahetysteh osalta lahetyksen painon 

lisaksi merkittava myo~ tilavuus . 

Yhdysliikennsrahtikirjan "Lahetyks~n laji" sarakkeeseen merkitaan 

lahetys kappaletavaraksi ellei sen todellinen paine ylita 5 000 kg 

eika tilavuus 30m3 . Merkinta "kappaletavaraa" ei vaikuta Suomen 

osuuden rahditukseen, joka suoritetaan ta,iffipainon perusteella 

lahetyksen kookkuus huomioon otettuna . 

Konttit~riffin soveltamisesta itaisessa yhdysliikenteessa on maa 

ratty VT:ssa 12/76 . 4 . 
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Jo5 vaunukuormana rahditettava lahety5 (enintaan 20 DOD kg) l i i-

ke n n g to i m i 5 t o 5 t a. puh. 2576 5 a a d u n u -
v a n p e r u 5 t e e l l a kuormataan 5uomalai5een 2-ak5eli5een 

vaunuun ja lahetetaan Kouvolaan 5iirtokuormattavak5i neuvo5toliitto 

lai5een kappaletavaravaunuun, la5ketaan rahti yhdy5liikennerahti

kirjaan n5. katkotariffia noudattaen 2-ak5eli5ena vaunukuor~ana 

Kouvolaan ja 5ielta edelleen 2-ak5eli5ena vaunukuormana Vainikkalan 

rajalle. P.ainoluokkavahenny5ta ei myonneta. Vaununkayttomak5u peri

taan 5"amoin kuin lahety5 oli5i kuormattu neuvo5toliittolai5een vau-
nuun. 

(Tft n:o To 1901/241/77, 13.12.1977) VT 51/77 

POHJOISMAINEN TAVARATARIFFI (NGTV 9760 JA NGTS 9761) 

Pohjoi5mai5een vaunukuormatariffiin (NGTV 9760) tehdaan 5euraavat 

li5ayk5et 

- 5ivulle VR 205: 

"01711 Ha55leholms indu5tri5p~r X 81 

"01712 Ha55leholms indu5tri5par 2 X 81 

- 5ivulle VR ~06: 

99 1908 1118 563 429 

99 1908 1118 563 429 

"01873 Jarpen. F 1090 . 1130 1056 87 814 898 941" 

- 5ivulle VR · 214: 

"03887 Svaneholm X 241 309 1771 981 362 . 228 1543" 

168{)" 

1680" 

Pohjoi5mai5en kappaletavaratariffin (NGTS 9761) 5ivulta VR 50 

poistetaan "HamrAngefjarden" merkintoineen . 

Muutok5et ovat voima55a 1.1 . 1978 lukien. 

(Tft n:o Tau 32/251/77, 13.12.77) VT 51/77 

ALENNUSLUDKKIEN RAHDITTAMINEN 

Tammikuun 1 paiva5ta 1978 alkaen rahditetaan H1 ja H2-luokkiin 

kuuluvat tav·arat 1.1 . 1978 voimaan tuleva5sa tariffi tauluko55a 15 

annettujen hinnoituslukujen mukaan. H2-luokan hinnoitu5luvu5ta 

ei 5 u o r i t e t a VT:55a 46/77 mainittua lisaalennuk5esta 

johtunutta hinnoitu5lukuvahenny5t5: 

( Tft n:o To 1096/243/77, 15.12 . 1977) VT 51/77 
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I:.NSO-GUTZEIT OY:LLE NEUVOSTOLIITOSTA SAAPUVAI-l PUUTAVARAN ATK-RAHDITUS 

JA -TILITYS 

Enso - Gutzeit Oy:11e Neuvosto1iitosta saapuvat puutavarat rahditetaan 

ja ti1itetaan tietokonee11a 1.1 . 1978 1ukien kuten markkinoinnin te

kemassa rahtipaatoksessakin 785-6 (Lko 2592/644177 28.11 . 1977) on 

mainittu. Tasta syysta ti1itoimisto antaa seuraavat ti1itys - ja me 

nette1yohjeet raja-asemi11e ja nii11e asemi11e, jotka vastaanottavat 

puutavaraa Enso- Gutzeit Oy : 11e Neuvosto1iitosta. 

1. RAJA - ASEMAT 

1 . 1 Huo1eht i vat siita , etta vastaanottajan edustaja on merkinnyt 

matkakirjaan puutavaran tayde11isen nimen, ei esim ." paperipuut a " 

tai"pp"vaan " koivukuitupuuta~ neuvosto1iitto1aisen 1ahettajan 

i1moittaman a1kuperaisen kiinto- tai pinokuutiomaaran em. raht i

paatoksen kohdassa 1. esitety11a tava11a, seka 1yhenteen " kt ", 

kun puu on kuoretonta . 

1 . 2 Merkitsevat vientinumeron matka- ja rahtikirjan etusivu11e va

sempaan y1areunaan . 

1.3 Pitavat eri11ista matkakirja1uette1oa maaraasemittain otsiko11 a 

"Enso-Gutzeit Oy" , johon merkitaln vain vientinumero ja matka

kirjan numero . 

1.4 Lahettavat kuukauden paatyttya matkakirja1uette1on seka vastaa

vat Enso-Gutzeit Oy:n (vihreat) ti1astointi1omakkeet T1t Tru 

h . 509 . 

2 . MXXRXASEMAT 

2.1 Lahettavat kuukauden paatyttyl Enso - Gutzeit Oy : n ~uutavaran 

matkakirjat raja- asemittain vientinumerojlrjestykseen jarjes

tettyina T1t Tru h . S09. 

Sen 1isaksi etta raja-asemat jo 1.7 . 1977 1ukien vapautuivat matka

kirjojen va1okopioinnista ja rekisteroinnista kustannusmallia seka 

ti1astointitarkoituksia varten, vapautuvat raja- ja mlarlasemat nyt 

lisaksi Enso- Gutzeit Oy : 11e saapuvien puutavara1ahetysten osa1ta 
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seuraavista tehtavista: 

- matkakirjojen tayde11isesta kirjaamisesta 
- rahdittamisesta ja rahtien ti1ittamisesta 

- a1ennus1uette1oiden 1aatimisesta nii11e pui11e, jotka saavat va1 -
tioneuvoston myontaman a1ennuksen. 

Li s atieto j a antaa Tru pub . 2736 ja 2714 . (T1t 623/253177 , 16 . 12.77) 

VT 50/77 

VUODE,~ 19·77 MENOJA KOSKEVIEN TOSITTEIDEN LAHETTAMINEN TILITOIMIS

TOON S~KA MATKALASKUJEN LAATIMINEN VUODENVAIHTEESSA 

Jou1ukuu11e - 77 kirjattavat , postisiirtoteitse maksettavat 1askut 

ja meno1uette1ot 1ahetetaan .ti1itoimistoon viimeistaan 22 . 12 . 1977 

aariluksi . 

Em. paivan ja1keen vuoden 1977 menoiksi ja menorastien ti1i11e kir 
jattavat postisiirro11a maksettavat 1askut ja meno1uette1ot otetaan 

menorastien ti1i11e merkitsema11a rastitunnus 8 ti1imerkinnan oi 

kea11e puo1e11e markkamaaran ja1keert . Rastitunnus on. merkittava j o

kaisen menorast i ksi tarkoitetun ti1imerkintarivin kohda11e . 

Menorasteiksi merkittyjen 1askujen ja meno1uette1oiden seka LEL :n 

ma ksu1uette1oiden (kasin tehdyt) tu1ee o11a ti1itoimistossa vii

me i staan aamu11a 17 . 01 . 1978. 

Tammikuun 16 paivan ja1keen merkitaan vuoden 1977 menoja koskevat 

1askut ja meno1uette1ot vuoden·1978 menoiksi . Nama 1askut ja meno -

1uette1ot on 1ahetettava ti1itoimistoon eri11isina . Ti1itoimisto 

nankkii menojen maksamiseen tarvittavan maksu1uvan. 

Jou1ukuun - 77 muistiotositteiden , myos pa1kko j en osa1ta tu1ee o11a 

ti1 i toimis tossa 16 . 01 . 1978 aamuun mennessa. 

Vuodenvaihteessa pyydetaan matka1askut 1aatimaan eri kseen vuonna 

1977 tehtyjen matkojen osalta ja er i kseen .vuonna 1978 tehtyjen mat 
kojen osa1ta . (N:o t1t 819/230/77 , 14.12 . 1977) VT 51/77 
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KANSAINVALINEN K~PPALETAVARALIIKENNE 

Itainen yhdysliikenne 

Suomen ja SNT-Liiton rautatieyhdysliikennesopimuksen mukaisten 

rahtikappaletavaralahety~ten rajakasittelya koskevat toiminnot 

hoidetaan 1.1.1978 lukien Vainikkalan sijasta Kouvolassa. 

Vainikkala-rajan liitantarahdit lasketaan talloin Lappeen
rannan sijasta Kouvolan terminaalin kautta. 

Lantinen yhdysliikenne 

51 

Suomeen ja Suomesta voidaan toimittaa rautatieyhdysliikenne

lahetyksia -kappaletavarana Tornio-Haaparanta ja Naantali

Tukholma kautta. 1.1.1978 lukien muutetaan Naantali-Tukholma 

rautatieautolinja Turku-Tukholma valiseksi rautatieautolinjaksi. 

Tasta syysta siirretaan ko. linjan kautta toimitettavien kappale

tavaralahetysten kasittely ja VR:n tulliasioimisto Turkuun. 

Naantalin liitantarahti poistuu ja rahti lasketaan Turun termi

naalin kautta. Nailla toimenpiteill~ lisaantyvat kuljetusnopeus

ja varmuus. 

(N:o Lko 23422/640/77. 16.12.77}, VT 51/77. 

VLKOf1AAN VALVUTAN MUVNTOKURSSIT TAVARALIIKENNETTA VARTJ:N 

Tariffitoimiston stihkeella n:o 72, 15.12,1977, on kansain

valisessa tavaraliikenteeSSd kaytettdvia ulkomaan valuutan 

muuntokursseja muutettu 16,12.1977 lukien seuraavasti: 

100 Alankomaiden floriinia = 181,50 FM 

100 Belgian frangia = 12,50 FM 

100 Itavallan shillinkiJ = 27,50 FM 

100 Neuvosto1iiton ruplaa = 585,00 FM 

100 Norjan kruunua = 80,50 FM 

100 Portuga1in escudoa = 10,50 FM 

100 Ranskan frangia = 87,50 FM 
100 Saksan Liittotasaval1an markkaa = 196,00 FM 
100 Sveitsin frangia = 203,00 FM 
100 Tanskan kruunua = 71,00 FM 

1 USA:n dol1ari = 4,20 FM 

(Tft n:o Tou 28/230/77, 16.12.1977) VT 51/77 
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VAUNUTARPEEN ENNAKOIMINEN ITAISESSA YHDYSLIIKENTEESSA 

I Kuljetusnumerojarjestelman lakkauttaminen 

Nykyisin on kaytossa SNTL:n vaunuilla tapahtuvia Suomesta 

SNTL:oon suuntautuvia kuljetuksia varten kuljetusnumero

jarjestelma. Sen mukaan asiakkaan velvollisuus on hankkia 

rautatiehallituksen liikennetoimistosta kuljetusnumero, joka 

ilmoitetaan lahetysasemalle vaunutilauksen yhteydessa ja 

merkitaan myos rahtikirjaan. 

Valtavasti lisaantyneen yhdysliikenteen hoi t amiskeinoksi 

tuo jarjestelma sopii huonosti, joten se vaivalloisena 

lopetetaan 1 . 1 . 1978 lukien , jolloin vaunutarve ryhdytaan 

ennakoimaan uudella tavalla . SNTL:n rautatien vaatimuksiin 

perustuen joudutaan keraamaan entista tarkemmat tiedot, 

mm. tavaralajit ja tonnimaarat . 

Samalla kumotaan aikaisemmat kuljetusnumeroita ja SNTL:n 

vaunujen ennakkoilmoituksia koskevat maaraykset ja ohjeet 

(mm. asiakaskirjeet, Lko 22666/253/75 , 26.4.75 ja Lko 

22263/253/76, 10 . 2 . 76). 

I I Ennakkoilmoitukset SNTL:n vaunuista 

VR : n on annettava SNTL : n rautateille etukateen ilmoitukset 

vaunutarpeestaan: I Kuukausi-ilmoitus , j oka sisaltaa 

seuraavan kuukauden vaunu- ja tonnimaarat seka tavara

lajit raja-asemittain eriteltyina . 

1) SNTL:oon paatty vat kuljetukset 

2) SNTL :n kautta transitona edelleen menevat kuljetukset 

ja naista transitokuljetuksista viela erotettuina 

a) Iraniin, b) Japaniin , c) muualle suuntautuvat 
kuljetukset. 

II Dekadi - ilmoitus on varsinainen vaunutilaus (= lukumaara 
vaunulajeittain) VR:lta SNTL:n rautateille seuraavaa kymmen

paivakautta eli dekadia (I = 1.-10 . pv , II = 11 . -20. pv, 

III = 21 . - 30./31 . pv) varten. 
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VR pyrkii varmistamaan SNTL:n vaunujen riittavyyden mahdolli
simman hyvin, mutta parhaan tuloksen saavuttamiseksi se 

tarvitsee asiakkailtaan tasmalliset ennakkotiedot oikean 

vaunumaaran toimittamiseksi . Kaikkien osapuo1ten edun 
vuoksi niin VR:n kuin asiakasyrityst e nkin avainhenki1oiden 

toivotaan paneutuvan huo1e11a ennakkoilmoituksiin. Erityisesti 

yrityksia, joi1la on to i mipisteita monessa paikassa tai va1ta

kunna1lisia organisaatioita seka niita, jotka kayttavat asia

miesta itaan suuntautuvien rautatieku1jetusten hoitamisessa , 

pyydetaan huo1ehtimaan tarkasti siita, etta sama ennakkotieto 

annetaan VR:11e vain yhden kerran ja mahdolliset myohemmat 

muutokset aina saman VR:n toimipaikan kautta . 

Toimintaohjeet: 

A. Asiakkaan toimenpiteet 
1 . Kuukausi -i1moitus (1iite 2) 1ahetysasema11e viimeistaan 

kk:n 10 . paivana (tai ede11isena arkena, jos tuo11oin 

ei tyoskennella) seuraavan kk:n vaunutarpeesta vaunu- ja 

tavaralajeittain erite1tyina em. tava1la ku1jetuksen 
maaramaan mukaan i1moittamalla samal1a myos tavaran paine, 
konteinereiaen luku ja suoma1ainen r~ja-asema (Niira1 a ta i 

Imatrankoski i1moitetaan , mutta Vainikka1aa ei tarvi tse 

maini ta) . 

2 . Dekadi-i1moitus 1ahetysasema11e viimeistaan kk :n 5 ., 15 . ja 

25. paivana (tai ede1lisena arkena) seuraavan kymmenpaiva

kauden vaunutarpeesta (= 1ukumaara) vaunulajeittain . 

3. Vaunuti1aus 1ahetysasemal1e y1eisvaunuista (Vgk , Vo/Vo f, Vok) 

hyvissa ajoin ja erikoisvaunuista (e1ain-, vi1ja-, 1amm.

jaahd., sailio-, suurkuorma- ym.) vahintaan 2 viikkoa ennen 

aiottua kuormauspaivaa . Erikoisvaunuti1aukset voi tehda 

myos suoraan 1iikennetoimistoon (puh . 90-7072576). 

B. VR:n toimenpiteet 

1. Asema 

va1ittaa asiakkai1ta saamansa ennakkoi1moitukset viimeis 

taan kk:n 5. , 11. , 15 . ja 25. paivana (tai ede11isena 

arkenal 1iikennepiirin vaununjakajalle, 
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- huo1ehtii, ett~ ennakkoi1moitukset saadaan kaiki1ta 

tavanomaisi1ta k~yttajaasiakkai1ta, 

- ti1aa vaunut normaa1isti vaunuti1annei1moituksessaan, 

erikoisvaunut kuitenkin heti ti1auksen saatuaan. 

2. Liikennepiiri 

- keraa asemi1ta saamansa ennakkotiedot ja i1moittaa ne 

yhdiste1m~na viimeistaan kk:n 6., 13., 16. ja· 2o. paivana 

(tai seuraavana tyopaivana, e11ei tuo11oin tyoskenne11a) 

1iikennetoimiston kayttojaostoon (h. 267 puh. 2576), 

- huo1ehtii, etta ennakkoi1moitukset saadaan kaiki1ta tavan

omaisi1ta kayttajaasemi1ta ja -asiakkai1ta, 

- v~1ittaa asemi11e 1iikennetoimiston tai poikkeustapauk

sissa asiakkaiden antamat ennakkoi1moitukset ja (erikois-) 

vaunuti1aukset. 

3. Liikennetoimisto 

- yhdistaa keraantyneet ennakoinnit 

- va1ittaa asiakkai1ta suoraan saamansa (erikois-)vaunuti-

1aukset tai ennakkotiedot 1iikennepiireihin 

- antaa SNTL:n rautatei11e 

a) kuukausi-i1moituksen kk:n 18. paivana 

b) dekadi-i1moitukset kk:n 7., 17. ja 27. paivana 

c) erikoisvaunujen pyynnot heti ti1auksen saatuaan. 

Nama ohjeet tu1evat voimaan 1.1.1978 1ukien. Lisatietoja 

ja neuvontaa: y1.puh: 90-7072576, VR puh. 911-2576. 

2 Liitetta 

(N:o Lko 23422/640/77, 16.12.77), VT 51/77. 



- 13 - 51 

lll T E I 

ENNAKKOJLMOITUKSET SNTL'n VAUNUISTA. 
r- - - r- c--

1 

2 I L 

3 
4 D 

5 E 

6 K 

7 A 

8 D 
9 I 

10 

V;;-M~~;i~ r-----;~ 
VIIMEI ST i\AN I 

5 . P• 5 . ,. I L r----~\ 
dek .i\m .li / ddc : .ilm . l[ 

VIIMEISTAAN s 
5 . pY I \ I 

dek.ilm . II/ 1 . pv 

~dc.Hm . n ./ N 
K 

V;;-M-;I~U~ 
I 

T 
10·pY I r----~~ E 

A kk . i lm . VII MEISTAAN K 

11 
12 TI 

11. pv I L 
k k. iltn. N s A E VI:-;I.STAl~ 

13 
14 D 
15 E 

13 . pv I 
~~-~~£i~ ,----~~ 

kk . itm. N 
I s VIIMEISTAA N R 

15. pv 15 . pv 
~~:~ti.:i"~ dek,ilm.m/ dek.ilm . m/ E 

16 K 
A E N i& . pv c/ \ A 

dok.ilm.m. 17. , .. 

17 A 

18 D 

T d•k.ilm.mj 
K M E kk. ilm. '\ u 

19 I 
20 

0 
A A p T 

21 I s 1 A 
22 m 
23 
24 D 
25 E 

M 
----""i~ :;~;-;~J:;;.~ 

1 T 
~IIMEISTAAN 

25- p¥ I 25 . P• r- --~~ I 
d•k.ilm . I dek. i tm. I/ R VIIME ISTAAN I 

26 K 

27 A 

26 - p• j 
27 . p• \ d.d: .ilm. I s 

I dtk .ilm . I j E 

28 D T 
29 

30 0 .....-
31 

- - '---- - -



KUUKAUS J·- 1 LMO ITUS SNTL:n VAUNU~ STA . 

As i ak as ----- ------- - - VR (ase ma ta i liik enn epiiri ) : ---------- --- ___ _ _ kuu 19 ___ 

Tran soto SNTL• n k a u Ita 

SN TL .: oon. IRANIIN JAPANIIN MU UA LL E Huomau t uks i a 
Tava r ala ji 

Tonnia Vq k _ ~'l,t, . Vok \'I~~~;f.~ Tonnia v~au !'.':'[~hu Tonn i a 1 v~~".':' /~ :~; u Tonn i a v~~ n..':'1l~1~ u x) 

I Ma l mit 

2 Tu rve 

3 Kiinttit 
min tra al i oo l t":oa in e• t 

~ i< i vtnna i siiljy t 

6 Ktmian teo ll -tuottte t 

ial sa i l i iivaunuissa 

b)pak k auks i ss a 

6 Kui tupuu 

7 Tuk i t 

8 Sah a t av.ara 

9 Hake j a puru 

10 Muut puun jatt eet 

II Levytuotte et 

12 Sel l uloosa, puuhi ok e 

13 Paptr i , kart onki j.a 
- tuo t t ee t 

1' Jatep aperi 

15 Metall it ja met .!. teokset 

16 Konee t ja laitteet 

17 Kontit a) kucrmatt 1.1,na 

b) tyhj ana 

18 Heli)ost i 
tl aa ntuva tavara 

19 Muu tav ara 

·Vht eensa 

x) Huomautussarakk eessa v oi daan ilmoi tt aa r aja-asemat Nii r ala j a lmat rankoski; Vainikk al aa ei mainit a . 
Ta vara laji n 17 a j a b kohd alla ilmoi t etaan myos kontti en lukumaara 20 - j a lkaisiksi muunnettun a. 

• ' 



- 15 - 51 

LIIKENNEPAIKKOJEN V~LIMATKAT - JULKAISU 

1.1.1978 lukien muutetaan Lie1ahden 1iikennoimistapamerkint~ sarak
keessa 5 merkinn~ksi Hil Tt . (N:o Lko 32209/67/77, 13.12 . 1971) , 
VT 51/77. 

1.1 . 1978 lukien muutetaan Maansel~n liikennoimistapamerkint~ sarak
keessa 5 merkinn~ksi Hil Tt . 

Kuopion kohda1ta sarakkeesta 6 poistetaan merkint~ "Tul1aamaton , 

tullin alainen tavara on osoitettava Tullitielle". 

Kainuunm~en kohdalta sarakkeesta 6 poistetaan merkint~ "Tt l~tev~a 

tavaraa varten lpp : n erikoisluvalla" , sek~ sarakkeesta 1 poistetaan 
koodimerkint~. 

Myos julkaisusta "Liikennepaikkojen koodit " poistetaan Kainuunm~ki 
merkintoineen. (N:o Lko 23361/67/77 , 13 . 12 . 1977) , VT 51/77 . 

VT : ss~ 43/77 ilmoi tetusta RH:n p~~toksest~ n:o 1215/011/77 johtuen 
tehd~~n julkaisuun seuraavat muutokset 1.1.1978 lukien : 

Hanhikoski 29 Lepp~koski 4 

RJa Hl 
Jokela 2 Loue 28 

Ke Roi 
Jarve11i 5 Myllykangas 27 

Lh Kern 
Kiviharju 28 Paj ujarvi 37 

Roi Tim 
Koivu 28 Peura 28 

Roi Roi 
Kuivaniemi 27 Pirttijarvi 29 

Kern RJa. 
Kurvila 28 Pirttiselka 36 

Roi Kuo 
Kuusivaara 29 Poiksilta 40 sarake 4 

RJa Jns Kitee 44 . 
Par 29 . S!i 
Jns 101. 

(N : o Lko 31607/011/77 , 14 . 12 . 1977) , VT 51/77. 

64. 
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ANASTETUT MATKALIPUT 

Ou1unky1~n 1i ikennepaika11a 01 . 12.1977 suoritetun murron yhteydess~ 

anastettiin sie1t~ seuraavat 1iput , j oi t a tavattaessa on 1ippu 

otetta va pois ja sen k~ytt~j~n henki1o11isyys se1vitett~v~ . 

Kiinte~t rneno1iput: Hyvink~~ 1036 , 1037 , 1040 - 1-055 , 1071- 1090 , 

10g2- 1101 , J~rvenp~~ 2494 , 2496 - 2500 , 

Kytornaa 1525- 1527 , 1534 - 1551 , 1555- 1586 , 

1590 - 1600 

Kiinte~t rneno - pa1uu1iput: 

Vyohykerneno1iput : 

Hyvink~~ 1200 , Kytornaa 1050 - 1058 , 1065- 1084 , 

1086 , 1088 , 1090- 1100 , Riihirn~ki 306 - 308 , 318-

339 , 352- 400 

A 54636 - 54680 , 546~0 , 546~5 - 54692 , A2 26517 - 2b5b5 , 

26569- 26570 , 26575 - 26577 , 26579 - 26598 , B2 4766 -

4786 , 4790 - 4800 , C3 520 - 600 , A 1/2 3743- 3772 , 

3775 - 3786, 3788- 3798 , A2 l/2 361- 397 , 399 - 400 , 

A3 1/2 288 , 290 - 300 , B2 1/2 86 - 94, 97 - 99 , C31/2 

86 - 100 

Vyohykesarja1iput : A 8396 - 8400 ja AB 22630 - 22640 

Vyohykekuukausi1iput: A 18827- 18900 , AB 58238 - 58300 

I - kortit : 58346 

65 v- kortit : 284323- 284340 

S~i1ytystavara : 43511- 43600 

He 1singin 1iikenne-
1a i toksen 1iput : 10 rnatkan 60537 - 60611 , 1asten 439518 - 439520 , 

a1ennus (oranssi) 620656 - 620660 , 30 pv 5032- 51 00 

Kuukausi 1 ornake1iput : Hj 2 14397- 14408 , Pj 2 7497 - 7500 , Kou1 Hj 2 

29595 - 29600 
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Menolomakkeet: 342542- 342550 

Meno-paluulomakkeet: 423222- 423250 

Sarjaliput: 87771-87780 

2410: 476938-476940 

Rap: 405886-405900 

(N:o Lko 23406/037/77, 14.12.1977), VT 51/77. 

AVOIMIA VIRKOJA JA TOIMIA 

Asemap~~llikon virka (V2ol. 

Rautatiehallituksen p~~johtajalle osoitetut kirjalliset hakemukset 

on toimitettava rautatiehallituksen kirjaaj~lle viimeist~~n tamrni

kuun 18 . p~van~ 1978 ennen kello 12 (postitse ennen virka-ajan 

p~~ttymist~). 
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Edell~ mainittuun virkaan nimitetty sijoitetaan toistaiseksi Riihim~en 

(Ri) liikennealueelle. 

Apulaisasemap~~llikon virka (V20), ensi luokan asemamestarin virka 

(Vl9) , ensi luokan kirjurin virka (Vl9) , kaksi ylemm~n palkkaluokan 

toisen luokan kirjurin virkaa (Vl6), alemman palkkaluokan asemamesta

rin virka (Vl4), kolme alemman palkkaluokan asemamestarin virkaa (Vl3) , 

kaksi alemman palkkaluokan toisen luokan kirjurin virkaa (Vl3) ja kaksi 

kuormausmestarin virkaa . 

Rautatiehallituksen liikenneosaston p~allikolle osoitetut kirjalliset 

hakemukset on toimitettava rautatiehallituksen kirjaajalle viimeist~~n 

tammikuun 18 . p~ivana 1978 ennen kello 12 (postitse ennen virka- ajan 

p~~ttymist~). 

Edell~ mainittuihin virkoihin nimitetyt sijoitetaan toistaiseksi 

seuraavasti : 
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apu1aisasemap~~11ikko (V20): He1singin (1 Hki - So) 1iikennea1uee11e, 

1. luokan asemamestari (Vl9): Helsingin (l Epo) liikennealuee1le, 

1. luokan kirjuri (Vl9) : Karjaan (l Kr liikenneasiamies) liikenne 

a1ueel1e , yp. 2. luokan kirjurit (Vl6): Karjaan (1 Krn junasuor . ) 

liikennealuee1le ja Helsingin liikennepiiriin (l vaununjako) , ap . 

asemamestari (Vl~): Karjaan (1 Hnk) 1iikennealuee1le, ap . asema

mestarit (Vl3) : Hameenlinnan (2 H1) ja Lahden (1 Lh) 1iikennea1uei11e , 

ap . 2. 1uokan kirjurit (Vl3): Keravan (1 Ke) ja Hameen1innan (1 H1) 

1iikennea1uei11e sek~ 

kuormausmestarit: Lahden (2 Lh) 1iikerinea1uee11e. 

Vanhemman autonasentajan toimi, yhdeksan junamiehen tointa , ko1me 

veturin1ammittajan tointa, kymmenen asemamiehen tointa ja konttori -

apu1aisen toimi. Rautatieha11ituksen 1ilkenneosaston paa11iko11e 

osoitetut kirjal1iset hakemukset on toimitettava He1singin 1iikenne 

piirin paa11iko11e viimeistaan 18 . 1 . 1978 . 

Ede11a mainittuihin toimiin nimitetyt sijoitetaan toistaiseksi 
seuraavasti: 

vanhempi autonasentaja: Lahden (1 Lh) 1iikennea1uee11e , 

junamiehet: Keravan (1 Ke), Hameen1innan (1 H1) , Lahden (~ Lh) ja 

Karjaan (2 Kr , 1 Hnk) 1iikennea1uei11e , 

veturin1ammittajat : Karjaan (3 Kr) 1iikennea1uee11e , 

asemamiehet: Hameen1innan (1 H1) , Lahden (4 Lh , 1 Lva) ja Karjaan 

(2 Kr, 2 Hnk) 1iikennea1uei11e seka 

konttoriapu1ainen: Keravan (l Ke) 1iikennea1uee11e . 

Kaksi vanhemman toimistorakennusmestarin (V21) virkaa, joista toinen 

toistaiseksi rautatiehal1ituksen rataosasto11a ja toinen toistaiseksi 

Tampereen ratapiirin toimistossa (Tampere ) ja yp 2 1 kirjurin (V17) 

virka , toistaiseksi rautatieha1lituksen rataosasto11a . Rataosaston 

johtaja1le osoitetut hakemukset on toimitettava rautatieha1lituksen 

kirjaaja11e viimeistaan 18 . 1 . 1978 ennen ke11o 12 (postitse ennenvirka

ajan paattymistal . 

Konttoriapulaisen (V 7) toimi, toistaiseksi rautatieha11ituksen rata

osastol1a. Rataosaston johtaja1le osoitetut hakemukset on toimitet

tava ratatoimiston kansliaan viimeistaan 18 . 1 .1978. 
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RAUTATIEOPISTO 

Rautatieopillisen kurssin 2/77 ovat 2.12.77 suorittaneet seuraa
vat henkilot: 
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Aaltonen, Erkki Arto Juhani slt, Ahotupa, Alf Eino Sk lp/Kok, Hal
lanoro, Eini Matilda 01 lp/01, Heinio, Mauri Vilhe~ lko/lt, He
lenius, Aili lko/lt, Haikio, Pentti Juhani 01 lp/01 vr, Kaakinen, 
Yrjo Kv lp/Imr, Katajamaki, Jukka Nikolai Tpe lp/Tku, Korhonen, 
Paavo I~ri hlo/het, Kovanen, Anna-Leena Jns lp/Jns, · Lampinen, 
Olavi Eemil lko/lt, Lindho~, Solveig Beat lko/yt, Lindroos, Rau
no Ensio Tpe rpt, Linnasaari, Risto Hki lp/Hki, Norppa, Johannes 
Jns lppt, Nuppola, Yrjo Kalevi hlo/hlt, Nystela, Yrjo Johannes 
Hki lppt, Pietila, Paavo Kustaa 01 rpt, Pohjanjoki, Jouko Uolevi 
Sk lp/Sk, Ranta, Martti Severi Tpe lp/Tpe, Riihimaki, Leo Ensio 
hlo/hlt, Tirkkonen, Pertti Harri Tpe lp/Tku vr, Tuhkanen, Pauli 
Jorma Antero Pm lppt, Tuomainen, Seppo I~ari Pm/Pm vr, Virta,Ar
vo Mikael Hki lp/Ri, Vuorimaa, Seppo Kullervo Hki lp/Hki. 

Toimistotutkinnossa 9.12.1977 hyvaksytyt: 

Granath, Eila Ingeborg Hki/Ri, Jarvilinna, Tarja Elina Tpe/Tpe, 
Jarvinen, Aino Anna Kaarina Tpe/Tku, Kaipainen, Tuija Xaarina Hki/ 
Tkl, Karlsson, Melitha Mervi Hki/Kr, Kaariainen, Lassi Olli Hki/Epo, 
Lapiolahti, Arja Tellervo Hki/Hki, Lempinen, Anja Orvokki Hki/Lh, 
Matilainen, Sari Annikki Hki/Hki, Mikkolainen, Mirja Irmeli Iris 
Tpe/Tpe, Mikkonen, ~~ja Hannele Hki/Hki, Oksanen, Anne Marketta Pm/ 
Kuo, Puhakka, Aira Sinikka Hki/Ri, Pulliainen, Laila Orvokki Pm/Pm, 
Rai ta, Assi Ann eli Tpe/Tku, Rantanen, Seija Anneli Kv/Kv, Raisanen, 
Saimi Anna Hki/Ke, Saulia, Paivi Maria Rh/yt, Skogster, Mervi Han,
nele Hki/Hki, Suikkanen. Bertta Annikki Kv/Imr, Suutari, Liisa Tuu
likki Tpe/Pri, T jurin, Pirkko Johanna Hk:i/Hk:i, Tschesmenski, Leila 
Orvokki Pm/Kaj • 

Rautatievirkamiesliiton lahjakellon sai Tarja Elina Jarvilinna. 

NIMITYKSIA 

L i i k e n n e o s a s t o : asemamiehen toimiin (Seinajoki) ylim. 

asemamiehet Matti Valtter Kalevi Lehtinen , Matti Juhani Tiira , Erkki 
Armas Takala ja Erkki Juhani Aho , asemamiehen toimeen (Kokkola) ylim . 
asemamies Juha Pekka Kauno Kiviniemi , asemamiehen toimiin (Pietar
saari) ylim . asemami ehet Hakan Gustav Emet ja Risto Kustaa Holkkola , 
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asemamiehen toimeen (Kilpua) ylim. asemamies Heimo Uolevi Niemi, 
asemamiehen toimiin (Kangasala) ylim. asemamiehet Eero Helmeri 
Linnala ja Eero Kalevi Salmela, asemamiehen toimeen (Sievi) ylim. 
asemamies Markku Juhani Niskanen, konttoriapulaisen toimeen (Sein~

joki) ylim. toimistoapulainen Ritva Anneli Luukko, konttoriapulaisen 
toimeen (Vaasa) tilap. toimistoapulainen Riitta Kaarin Helena Niemi, 
veturinl~mmitt~j~n toimeen (Joensuu) tilap. veturinl~mitt~j~ Kyosti 
Heikki Tapio Nupponen, yp. 2 . luokan kirjurin virkaan (Kouvola) 
ylim. 3. luokan kirjuri (VlO) Hannu Markku Matias Lumppio, veturin
kuljettajan virkoihin (Lahti) veturinl~mmitt~j~t Mauri Antti Etu

Sepp~l~, Raimo Aarne Tapani Aslamaa, Veli Pekka Hakala, Antti Juhani 
Uimonen ja Veikko Olavi Viljala, veturinkuljettajan virkaan (Kemij~r

vi) veturinl~mitt~j~ Ossi Kalevi Manninen. 

K o n e o s a s t o : teknikon (V19 ) virkaan teknikko Ahti Aarno 
Aaltonen (Hyvinkaan konepaja), teknikon (V21) virkaan teknikko Paavo 

Ahola (Hyvinkaan konepaja), yliteknikon (V22) virkaan teknikko Kaler
vo Alhonen (Hyvinkaan konepaja), autonkuljettajan ylimaaraiseen toi
meen vt. ylim. autonkuljettaja Yrjo Artturi Nyro (Hyvinkaan konepaja) , 
ylemman palkkaluokan toisen luokan kirjurin virkaan ylim.apulaiskans

listi Aila Maria Karp (Hyvinkaan konepaja). 

EROJA 

L i i k e n n e o s a s to: 1. lk kirjuri Heikki Siitonen, yp. 

2. lk kirjuri Einari Ilmari Korhonen, vaunumestari Eino Olavi Juka
rainen, veturinkuljettajat Olavi Jaakko Johannes Kataja-Rahko, Erkki 

Johannes Ahtiainen, Hannu Vilhelm Romppanen, Pentti Veli Ensio 
Hiltunen, vaununtarkastajat Heikki Paavali Tienhaara, Veikko Johannes 

Purho, vaihdemiehet Reino Johannes Suvanto, Ahti Kalevi Salomaa, 

vanhempi autonasentaja Eino Ilmari Pekkala, autonkuljettaja Kaarle 
Kustaa Kiikkala, junamies Pekka Kylm~l~, asemamiehet Reine Eevert 

Herrala, Heikki Tapani Harakka, Olavi Lennart Viljami Paavola, Eelis 
Kantanen, Martti Johannes Arvola, ylim. puhelunvalitt~j~ Hilkka 
Margareta Suppanen. 

R a taos a s to: rataesimies Kosti Nestor Virtanen ja Vilho Kalervo Mikkola, 

rakennusmestari Viljo H~yh~ . 
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KUNTIEN YLEISEN KALLEUSLUOKITUKSEN VAHVISTAMINEN 

Asetuskokoelmassa on julkaistu: 

N: o 903 . 

VALTIDNEUVOSTON PAAT~S 

kuntien yleisen kalleusluokituksen vahvistamisesta . 

Annettu Helsingissa 8 paivana joulukuuta 1977 . 

Valtioneuvosto on kuntien yleisesta kalleusluokituksesta 29 paivana 

joulukuuta 1973 annetun lain (955/731 2 § : n seka kuntien yleisesta 

kalleusluokituksesta annetun lain 6 §:n muuttamisesta 25 paivana 

marraskuuta 1977 annetun lain (840/77) nojalla valtiovarainministe

rion esittelysta paattanyt , etta kunnat jaetaan kalenterivuosiksi 

1978 ja 1979 kolmeen kalleusluokkaan, joista I luokka on kallein ja 

III luokka halvin , seuraavasti : 

Kunnan nimi 

Uudenmaan laani 

Kalleus
luokka 

Artjarvi . . . . . . . . . . . . • . II 

Askola .. . ... • .. • ...... III 

Espoo . . • . . . . . . . . . . . . . . I 

Hanko • . . . . . . . . . . . • . . • . II 

Helsi n ki I 

Hyvinkaa .. .. .. .. .. .. .. II 

Inkoo ................. III 

Jarvenpaa . . . . • . . . • . . . . II 

Karjaa .. .. .. . • .. .. • .. . II 

Karjalohja . . .••.••.••. III 

Ka r kki l a . . . . . . . • . . . . . • III 

Kauniainen . . . . . . . . . . . . I 

Kerava . . . . . • . • . . . . . . . . II 
Kirkkonummi .•....•.... II 

Lapinjarvi ....••...... III 

Kunnan nimi Kalleus
luokka 

Lilje ndal ............. III 

Lohja .. .. .. .. .. .. .. .. . II 

Lohjan kunta ...•....•. II 

Loviisa .. .. .. .. .. .. .. . II 

Myrskyla 

Mantsala 

Nummi ..•.............. 

Nurmijarvi 

Drimattila 

III 

II 

II 

II 

II 

Pernaja ..•...•........ III 

Pohja ................. III 

Pornainen • . . . . • • . . • . . . II 

Porvoo .. .. .. .. .. .. .. .. II 

Porvoon maalaiskunta .. III 

Pukkila .. • .. .. .. .. .. .. II 
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Kunnan nimi Kalleus· 
luokka 

Pu s ula .. . .... . ........ III 

Ruotsinpyhtaa .. • . . .... III 

Sammatti .• . .••.... • ... III 

Sipoo . . . . • . . . . . . . • . . . . II 

Siuntio ... .• : . . .... . . , II 

Tammisaari . .. . • .. .. . . . II 

Tenhola 

Tuu s ula ............ . . . 

Vantaa .. ...• ..•. .• . • . . 

Vihti 

Turun ja porin laani 

Alastaro 

Askainen 

III 

II 

I 

II 

III 

III 

Aura .................. III 

Oragsfjard ............ III 

Eura ..... . ...... , ..... III 

Eurajoki .............. II I 

Halikko ............... III 

Harjavalta . ...... . .•.. III 

Honkajoki ..... ... ..... III 

~outskari •.•.......... III 

Hui ttinen ............. III 

Hameenkyro ..••.•... . •. III 

Ikaalinen ..... . ... . ... III 

Inio .................. III 

Jamijarvi • . . • ...•...•. III 

Kaarina .. .. .. . .. • .. • .. II 

Kalanti 

Kankaanpaa 

Karinainen 

Karvia 

II 

II 

III 

III 

Keikya .. .... .......... III 

Kemio ... . . •. , . .. , ..... III 

Kihnio ................ III 

K i i ka 1 a . . .. , . . . . . . . . . . I I I 

Kiikka . .. .. . .. .. ...... III 

Kiiko inen .. ........... III 

Kunnan nimi 

Kisko 
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Kalleus
luokka 

III 

Kiukainen ...... . ..... • III 

Kodi s joki • .. .•..••. . .. III 

Kokemaki ......... . .... III 

Korppoo ............ ... III 

Koski ..... . .......... . III 

Kullaa ............ . ... III 

Kustavi ............... III 

Kuusjoki ... . ...... .... III 

Koylio .. .. ............ III 

Laitila . .. .. .. .. . . .. .. II 

Lappi .. .. . ............ III 

Lavia .. . ........ .. .. .. 

Lemu ......••... , • ..... 

III 

III 

Lieto ................. III 

Loimaa .. . .. .. • .. . .. . . • II 

Loimaan kunta . . . , ... .• III 

Lokalahti ...•........• I I I 

Luvia ................. III 

Marttila ........... . .. III 

Masku ................. III 

Mellila ............... III 

Merikarvia •.••...... .• III 

Merimasku .....••.. . ... III 

Mietoinen .. . . • . . ...... III 

Mouoijarvi .....•• • ...• II I 

Muurla ................ III 

Mynamaki .... •• ... •. ... III 

Naantali II 

Nakki la ....... .. ...... III 

Nauvo .. , ...... • •..•..• III 

Noormarkku 

Nousiainen' 

III 

III 

Dripaa .... ....... .. ... III 

Paimio ................ II I 

Parainen .. . . .. . .. ..... III 

Parkano ........... .. .. III 

Pernio . ..... .. .. . ..... III 



52 

Kunnan nimi Kalleus~ 

luokka 

Pert tel i . . . . . . . . . . . .. . III 

Piikkii:i ..•.••......... III 

Pomarkku ......••..•... III 

Pori . . . . • . . . . . • . . • . . • . II 

Punkalaidun ........... III 

Pyharanta ........•..•. III 

Pi:iytya ................ III 

Raisio . .. • . . • . .. . .. . . • II 

Rauma . . . . . . . . . . . . • . . . . II 

Rauman maalaiskunta ... III 

Rusko ................. III 

Rymattyla .....•.•..••. III 

Sale . . . . . .. .. • . .. . .. . • II 

Sauve ..•.....•..•.•... 

Siikainen ........... .. 

Suodenniemi 

III 

III 

III 

Suomusjarvi .....•.•... III 

Sakyla ................ III 

Sarkisalo .•......•.... III 

Taivassalo •.....•..... III 

Tarvasjoki III 

Turku • . . . . • • . • • . . . . . • • II 

Ulvila ................ III 

Uusikaupunki .........• II 

Vahto ................. III 

Vammala . .. . • • . .. . .. . • • II 

Vampula ....••....• , .•• III 

Vehmaa ..•..•.••.••..•• III 

Velkua ............... , III 

Vestanfjard ...••••..•• III 

Viljakkala .........••• II 

Ylane ................. III 

Ahvenanmaa 

Brandi:i ................ III 

Eckeri:i ................ III 

Finstri:im ....•..•.•..•• III 

Fi:igli:i .....••..•...•... III 
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Kunnan nimi Kalleus
luokka 

Get a .................. III 

Hammarland ..•.......•• III 

Jomala ..............•. III 

Kumlinge .............. III 

Ki:ikar ................• III 

Lemland .. .. .. . . . . . • . . . I II 

Lumparland ...•..•..... III 

Maarianhamina •..••.... II 

Saltvik ............... III 

Sottunga .............. III 

Sund .................. III 

Vllrdi:i ................. III 

Hameen laani 

Asikkala .............. III 

Forssa . • • . . . • . . • . • • . . . II 

Hattula .....•..•...... III 

Hauho ................. III 

Hausjarvi .••..••..••.• III 

Hollola . . . • . . . . . .. • . . . II 

Humppila ..•..•..•..••. III 

Hameenlinna .......•... II 

Janakkala ............. III 

Jokioinen III 

Juupajoki ....••...•.•• III 

Kalvola ............... III 

Kangasala . .. • . . . . . .. • . II 

Koski ................. III 

Kubmalahti ............ III 

Kuoreves i • . . • . • • . . . .. • I I I 

Kuru ................. . III 

Kylmakoski ..•••. •. ..•. III 

Karki:ila . . . . .. . . . • . .. .. II 

Lahti • .. . . . . . . . • . . .. . • II 

Lammi ................. III 

Lempaala . . . . . . . . . . . .. . II 

Loppi ................. III 

Luopioinen • . . . . . . • . . . . II 
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Ku nnan nimi Ka ll e u s
luokka 

Uingelmaki ...•...•.•.. III 

Mantta . . . . . . . . . . • . • . . . II 

Nastola .. .. .. .. .. .. .. . II 

Nokia .. .. .. .. .. .. • .. .. II 

Orivesi ............... III 

Padasjoki ............. II 

Pirkkala .. .. .. .. .. .. .. II 

Palkane . . . . . . . . . . . . • . • II 

Renko ................ . III 

Riihimaki .. .. .. .. .. .. . II 

Ruovesi .....•......... 

Sahal a hti ............ . 

III 

II 

Somero .. .............. I II 

Tamme l a ............... III 

Tamper s . . . . . . . . . • . . . . . I 

Toijala .. .. .. .. .. .. .. . II 

Tuulos ................ II I 

Urjala ...... . ......... III 

Valkeakoski .......•..• II 

Vesilahti •...........• III 

Viiala . . .. . .. . . .. .. .. • II 

Vilppula .............. III 

Virrat ................ III 

Yli:ijarvi .. . .. .. .. .. .. • II 

Ypaja ................. III 

Kymen laani 

Anjalankoski • . . ..•• • .• II 

Elimaki ......... .. .... III 

Haruina .. .. .. .. .. .. .. .. II 

Iitti ............... .. III 

Imatra . . . . • . . . . . . • . . • . II 

Jaala .... . ............ III 

Joutseno . .. . .. . • .. .. .. II 

Kotka .. • .. .. .. .. .. .. .. II 

Kouvola .. . .. .. .. • .. .. . II 

Kuusankoski •• . .. • ....• II 

Lappeenranta ... .. ... .. II 
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Kunnan nimi Ka l le u s
luokka 

Lemi ....... .. ......... III 

Luumaki .. .. • .. .. .. .. . III 

~iehikkala .•... • .....• III 

Nuijamaa .. .. .. .. • • .. .. II 

Parikkala .•.. • •.•••..• II 

Pyhtaa .. . .. . .. • .. .. .. I II 

Rautjarvi .......•• . • • • 

Ruokolahti ....... .. .. . 

Saari . ...•.• . ..••.. • •. 

Savitaipale 

Suomenniemi 

Taipalsaari 

II 

II 

II 

III 

II 

III 

Uuk u niemi .. .. .. .. . .. .. I I 

Valkeala ..... . .• • ..•. II I 

Vehkalahti ••..•... . .•. II I 

Virolahti ...•. • ••...•. III 

Yl amaa •.•..•• . ... . ..•. III 

Mikkelin laani 

Anttola .. .. .. .. .. .. .. • II 

Enonkoski •....•..•.••. II 

Hartola ............... III 

Haukivuori . . . . .•.....• III 

He inola . .. . .. . .. . .. • • . II 

Heinolan maalaiskunta II 

Heinavesi ......•..... III 

Hirvensalmi .. . .. .. .. .. II 

Joro i ne n .............. I I I 

Juva .. .. .. .. . .. .. . .. • • II 

Jappila .............. . III 

Kangaslampi .....•...•. III 

Kangasniemi . ...•.....• III 

Kerimaki . . . • . . . . . . . . . • II 

Mikkeli . . . . . . . . . • . . . . . II 

Mikkelin maalaiskunta II 

Mantyharju ............ III 

Pertunmaa ............. III 

Pieksamaki . ...... . ..•. II 
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Kunnan nimi Ka lleu s
luokka 

Pieksamaen maalais-

kunta ................. III 

Punkaharju ............ II 

Puumala .............•. III 

Rantasalmi ............ III 

Ristiina .. . .. .. . .. . .. . II 

Savonlinna 

Savonranta 

II 

III 

Sulkava ............... III 

Sysma ................. III 

Virtasalmi .•.......... III 

Pohjois- Karjalan laani 

Eno . .. .. .. .. .. . .. . .. . . II 

Ilomantsi .. .. .. .. .. .. . II 

Joensuu . . . . . . . . • . . . . . . I 

Juuka .. .. . .. . .. . .. .. .. II 

Kesalahti .. .. . .. .. .. .. II 

Kiihtelysvaara .. • ..... 

Kitee ................ . 

Kontiolahti .......... . 

Lieksa 

Lipari 

Nurmes 

Dutokumpu ....... • ..... 

Polvijarvi .......... .. 

Pyhaselka ........•...• 

Raakkyla ............ .. 

Tohmajarvi 

Tuupovaara 

II 

II 

II 

II 

II 

II 

II 

II 

II 

II 

II 

II 

Valtimo .. . .. .. .. .. .. .. II 

Vartsi la .. .. .. .. .. .. .. II 

Kuopion laani 

I isalmi .. .. .. .. .. .. .. . II 

Jua n koski ..•...•.•.... II 

Kaavi .......... , .. .. • • II 

Karttula . • . . . . . . . . . . . . II 

- 6 -

Kunnan nimi Kalleus
luokka 

Keitele 

Kiuruvesi ............ . 

Kuopio •............... 

Lapinlahti .......•.... 

Leppavirta 

Maaninka ............ . . 

Nilsia ............... . 

Pielavesi ............ . 

II 

II 

II 

II 

II 

II 

II 

II 

Rautalampi .. .. .. .. .. .. II 

Rautavaara . . . . . . . . . . . . II 

Sii linjarvi .. . . . .. .. .. II 

Sonkajarvi 

Suonen jo ki 

II 

II 

Tervo .. .. .. .. .. . .. . .. . II 

Tuusniemi .. .. . .. .. . .. . II 

Varkaus . . . . . . . . . . . . . . . II 

Varpaisjarvi .......... II 

Vehmersalmi ........... II 

Vesa nto 

Vierema 

Keski-Su omen laani 

II 

II 

Hankasalmi ............ III 

Joutsa . . . . . . . . . . . . . . . . II 

Jyvaskyla ............ . 

Jyvasky lan maalais-

ku nt a ............... .. • 
Jamsa ............... .. 

Jamsankoski 

Kannonkoski 

I 

II 

II 

II 

II 

Karstula .. . . .. .. .. .. . . II 

Keuruu .. . .. .. . .. .. • .. . II 

Ki nnula . . . • . . . . . . . . . . . II 

Kivij arvi .. .. . .. .. .. .. II 

Konginkangas .......... II 

Konnevesi ............• III 

Korpilahti .•.......... III 

Kuhmoinen ............. III 



Ku nn an nimi 
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Kalleus
luokka 

Kyyjlrvi • ..... ... ..... II 

Laukaa . . . . . . . . . • . . . . . . II 

Leivonmlki ... . .... . . .. III 

Luhanka .......... . .. . . III 

Multia .... .. ......•... III 

Muurame . . . . . . . . . . . . . . . II 

Petljavesi 

Pihtipudas 

Pylkonmaki 

Saarijlrvi 

III 

II 

II 

II 

Sumiainen . . . . . . . . . . . . . II 

Suolahti . . . • . . . . . . . . . . II 

Slynatsalo ............ II 

Toivakka 

Uuraine n 

II 

II 

Viitasaari ...•..... . .. II 

1\l nekoski . . . . . . . . . . . . . II 

Vaasan laani 

Alahlrml III 

Alajlrvi ......•....... III 

Alavus ................ III 

Evijlrvi ......•....... III 

Halsua .......•....... • III 

Himanka . .. .....•..•... III 

I lmajoki ....... . ....•. III 

Isojoki ......... • ..... III 

Isokyro ..... , ....•...• III 

Jalasjlrvi .....•. • ..•. III 

Jurva ................. III 

Kannus .... •. .. . •...... III 

Karijoki .............. III 

Kaskinen . .... .. .. . .... III 

Kauhajoki ............• III 

Kauhava ............... III 

Kaustinen ...... , ..... . 

Kokkola 

Korsnas ........ . ..... . 

III 

II 

III 

Kunnan nimi Kalleus
luokka 

Kortesjlrvi ...•....... III 

Kristiinankaupunki .. .. III 

Kruunupyy ............. III 

Kuortane .............. III 

Kurikka ....• • •.... • ... III 

Kalvil . . . . . . . . . .. . . . . . II 

Laihia ................ III 

Lappajlrvi . • ....... . .• III 

Lapua . . . . . . .. . . . . . . . . . II 

Lehtimlki ............. III 

Lestijarvi ...........• II 

Lohtaja .. -............. II I 

Luoto ................. I I I 

Maalahti .............. I II 

Maksamaa .............. III 

Mustasaari •.. . .....•.. II 

Nurmo ................. III 

Narpi6 . . . • . . . . . . . . . . . . I I 

Oravainen ............. III 

Perho ................. III 

Perlseinajoki ......... III 

Pietarsaari ........... II 

Pieta r saare n maalais-

kunta ................. III 

Seinljoki . . . . . . . . . . . . . II 

Saini III 

Teuva ................. III 

Toholampi ..•.•..•..... III 

Toy sa ................. III 

Ullava ................ III 

Uusikaar l epyy ......... III 

Vaasa . . . . . . . . . . . . . . . . • II 

Veteli .. .. ... . ........ III 

Vimpeli ............... III 

Vahakyro ... .. ......... III 

Voyri ................. III 

Yliharma .............. III 

Ylistaro .............. III 

1\htlri ................ III 

52 
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Kunn an nimi 

Oulun laani 

Kalleus
luokka 

Alavieska .......•..... III 

Haapaja r vi .•••......•. III 

Ha a p avesi ...•.••...... III 

Ha iluo t o . • • • . • • . . • . . . . II 

Ha u kipudas • • . • . . • • . . . . II 

Hyrynsalmi •..•... • .. • . II 

Ii ....... . ............ II 

Kajaani • • .. • .. • .. .. . .. II 

Ka l a j oki ....... .. ...... III 

Kempele . . • . . • • . • . . . • . • II 

Kes t ila .. • • .. • . • .. .. .. II 

Kiiminki . . • . . . . . . . . . . . II 

Ku hmo . .. . . .. .. .. .. .. .. II 

Kuivaniemi •. • . .• ...... II 

Ku usamo ............. .. I 

Karsamaki .•..••••...•. III 

Limi n ka .. . • • • .. . • .. . .. II 

Lumijoki .. .. .. .. .. .. .. II 

Merijarvi ............. III 

Muhos . . • . . • . . . . • . . • . . • II 

Niva l a ................ III 

Ou l ainen • .. .. • • .. .. .. • II 

Oul u ............. , .. .. I 

Ou lu nsalo • • • . . • . . • . . . . II 

Pal t ame . • • . . • . . • . . . . • • II 

Pat t ijoki ............. · III 

Piippola . .. .. .. .. .. .. . II 

Pudasjarvi .•..••••.... II 

Pulkkila 

Puo lanka 

Pyhajoki 

. . . .. . . . . . . . . . . 

......... ..... 

III 

II 

III 

Py ha jarvi •..•.••..•..• II 

Pyha nta . . . . . . . . . . . . . . . II 

Raa h e . • . . • . • • . . . • • . . . . II 

Rantsila .............. III 

Re i sjarvi ••...•.••.... III 

Ristija r vi •.•• • ......• II 

- 8-

Kunnan nimi Kalleus
luokka 

Ruukki ................ III 

Sievi ........ .. .... .. . III 

Siikajoki ... • ......... III 

Sotkamo .. • .. .. . .. .. .. . II 

Suamussalmi 

Taivalkoski . • ....... .. 

Temmes ...••.... • ...... 

II 

II 

II 

Tyrnava . . • . • . • . . . . . . . . II 

Utajarvi .. .. . .. .. .. .. . II 

Vaala .. .. .. .. .. .. .. .. . II 

Vihanti .. : ............ III 

Vualijaki .. . .. .. .. . .. . II 

Yli - Ii .. .. .. .. .. .. .. .. II 

Ylikiiminki .. .. .. . .. .. II 

Ylivieska .. .. .. • .. .. .. II 

Lapin laani 

Enanteki ii ......• • ..... 

Inari •....•........... 

Kemi .•....... • ..•..... 

Kemijarvi .•.... • ...•.. 

Kamin maalaiskunta ... . 

Kittila ............. .. 

Kolari 

Muania ............... . 

Pelkasenniemi .•. : . ... . 

Pella 

Pasia 

Ranua 

Rava n iemi .... .. ..... .. 

Ravaniemen maalais-

kunta ..•....•......... 

Salla ............... .. 

Savukask i ......... . .. . 

Sima ....... .. ........ . 

Sodankyla .•. .. . . . ... • . 

Tervola ............. .. 

I 

I 

I 

I 

I 

I 

I 

I 

I 

I 

I 

I 

I 

I 

I 

I 

I 

I 

I 



Kunnan n imi 
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Kalle us
luokka 

Kunn a n nimi 

52 

Ka ll e us
lu o kka 

Tornio ... ....... .... .. I Yli tornio ... . .......... . I 

utsjoki • • . . . • • . . • . . • • . I 

Tama paatos tulee voimaan paivana tammikuuta 1978 . 

(Hloj n : o Hlo 43/010/77, 16 . 12.1977 - vrt . valtion virkaehdot 1977 

julkaisu s. 98 ss . ) VT 52/77 

LEIMAVEROLAIN MUUTTAMINEN 

Asetuskokoelmassa on julkaistu: 

L A ~K I 

leimaverolain muuttamisesta (862/77) . 

Tama iaki tulee voimaan 1 paivana tammikuuta 1978 . 

(RH/Hlt 1477/010/77, 13 . 12 . 1977) VT 52/77 . 

TDIMINTADHJEIT A 

Rautatiehallitus on antanut alla mainitut yleisohjeet henkilokun

nalle , jotka tulevat voimaan 1 . 3 . 1978 ja joilla kumotaan 18 . 5 . 1934 

annettu virantoimitusohjesaanto . 

Painotuote
numero 

Oiaarinumero Ohjeen nimi 

2501 RH 1426/10/77, 13 . 12 . 1977 (Hltl Yleisohjeet henkilo-
kunnalle 

Nama yleisobjeet jaetaan painatusjaostosta kaikille pa l veluksessa 

oleville . 

( H lt 1 5 . 12 . 19 77 l VT 52 I 77 . 
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TILILUETTELON MUUTOKSET 

Ta1ousosaston johtaja on vahvistanut ti1i1uette1oon 1 . 1 .1978 1ukien 
seuraavat muutokset. 

Ha11into-osasto11a toteutetun organisaatiomuutoksen aiheuttamat 

kustannuspaikkatunnusten muutokset . (To 1200/223/77 , 20 .9.1977). 

S~hkoa1ueiden ja s~hkohuo1tojen kustannuspaikkatunnukset. 
K~yttotarkoituksiin ti1iryhm~~n 89 otsake 

894 S~hkoratojen ohjaus. (To 1200/223/77, 12.10.1977). 

Liikennea1ueiden rajojen tarkistuksesta aiheutuvat muutokset sek~ 

kou1utustoiminnan k~yttotarkoitustunnukset ti1i1uokissa 6, 7 ja 8. 
(To 1200/223/77 , 1.11 .1977). 

Rataosaston vastuua1ueiden rajojen tarkistuksesta aiheutuvat 
muutokset. (To 1200/223/77, 2 .11.1977). 

Kiinteistonhoidon kustannuspaikkatunnukset . (To 1200/223/77, 
18 . 11 .1977). 

Kiinteistonhoidon k~yttotarkoitustunnukset ti1iryhm~ss~ 86 . 
(To 1200/223/77 , 2 .12.1977). 

Ta1ousosaston kustannuspaikkajako (To 1200/223/77 , 14 .12.1977) . 

Muutetui1ta kohdi1ta ti1i1uette1o painetaan uude11een . Painatus 
jaosto suorittaa perusjake1un. 

(N:o t1t 838/223/77 , 22 .12.1977) VT 52/77 . 

Ta1ousosaston johtajan kirjee11~ n :o To 1200/223/77 , 26 . 11.1977 

on ti1i1uette1oon 1isatty ~ .11.1977 1ukien k~yttotarkoituskoodi 
06426 Liikenneosaston tyontekij~in pa1kat . 

Muutetui1ta kohdilta t i1i1uette1o painetaan uude11een . Painatus 
jaosto suorittaa perusjake1un. 

(N:o t 1t 837!223/77, 21 .12.1977) VT ' 52/77 . 



- 11 - 52 

LIIKENNEPAIKKOJEN VALIMATKAT -JULKAISU 

Liikennepaikkojen vlHimatkat~ju1kaisun 1iitteeseen V "Kappa1etavara-

1iikennepaikat" tehdll.!in 1.1.1978 1ukien seuraavat muutokset: 

Poistetaan 

Vainikka1a merkintoineen. 

Lis!it!ill.n 

1 

Vainikka1a raja 
2 

493 (8) 7 

3 4 

Kv 5 

5 

Rahtikappa1etavaraa 

ainoastaan yhdys1ii

kennerahtikirjoi11a. 

Tavaran rajak!isitte1y!i 

koskevat toiminnot 

hoidetaan Kouvo1assa . 

6 

1.1 . 1978 lukien voimaan tu1evassa 1iitteen V UUDESSA PAINOKSESSA 

on ede1l!i o1evat muutokset jo huomioitu . Vainikka1a rajan koodi 

merkint!i on kuitenkin virhee1linen, joten koodimerkinnaksi korja

taan 493 . Samoin korjataan sarakkeessa 5 o1eva sana "Kappa1etavaraa" 
sanaksi "Rahtikappa1etavaraa". 

Ju1kaisuun Liikennepaikkojen koodit (VR 2629) lis!it!i!in merkint!i 

"Vainikka1a raja 493". 

Kappa1etavara1iikennepaikat-kirjanen (VR 3726) 

Ede1lisess!i kohdassa mainitut muutokset tehd!ian myos ju1kaisuun 

VR 3726 Kappa1etavara1iikennepaikat. 

(N:o Yt 22984/67/77, 20.12.1977), VT 52/77. 

RIKKINAISET KUORMALAVAT 

Rikkin!iisia kuorma1avoja ei saa 01.01.1978 j!i1keen kuormata Kerava11 

osoitettuihin kappa1etavaravaunuihin kuten k!iyt!innoss!i on ohjeista 
poiketen menete1ty. Kuorma1avoja korjattavaksi 1!ihetett!iess!i on mene 

te1t!ivll. kappa1etavaran kuormaus- ja ku1jetusohjeiden 1iitteess!i I 

annettujen ohjeiden mukaisesti. (N:o Yt 23445/643/77, 22.12.77), 

VT 52/77. 
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KANSAINVALINEN KAPPALETAVARALIIKENNE 

Suomen ja SNT- Liiton suoran rautatieyhdys1iikennesopimuksen mukaisten 
rahtikappa1etavara1ahetysten k~sitte1y- ja siirtokuormaamispaikaksi 
muutetaan 1 . 1.1978 1ukien Kouvo1an tavara- asema . T~m~n ajankohdan 

j~1keen hoidetaan Neuvosto1iitosta saapuvien rahtikappa1etavara1ahe 
tysten tu11aus - ym . ha11inno11iset toimenpiteet Kouvo1assa. 

Liikennepaikat kuormaavat kuitenkin SNT- Liittoon osoitetut rahti

kappa1etavara1~hetykset "Kappa1etavaran kuormaus- ja ku1jetusohjeiden" 
mukaisesti suoma1aisiin vaunuihin , jotka osoitetaan Kouvo1aan . 

Mik~1i asiakkaa11a tai 1iikennepaika11a on kuormattavana suurehkoja 

ma~ri~ hanka1asti siirtokuormattavaa rahtikappa1etavaraa, saadaan ne 

kuormata suoraan neuvosto1iitto1aiseen vaunuun ede11ytt~en, ett~ menet 
te1yst~ on sovittu 1i ikennetoimiston kanssa . 

L~hemm~t ohjeet rahtikappa1etavara1~hetysten kuormaamisesta, osoitta
misesta ja rahdittamisesta ju1kaistaan erikseen. 

(N : o Yt 22984/67/77 , 20 . 12 . 1977) , VT 52/77. 

NIMITYKSIA J A MAARAYKSIA 

H a 1 1 i n t o - o s a s t o : y1im. tyoterveyshoi t a j an (V 15) toimeen 
vt. y1im. tyoterveys hoi t a j a Maarit He1ina Susanna, 1i ikennetarkas tajan 
(V 23) virkoihin 1 1. kirjuri ( 1ko) Antti Tapio Koskinen ja yp. 2 1. 
kirjuri (1ko) Paavo I1mari Korhonen, yp. 2 1. kirjurin (V 17) virkoihin 
ap. 2 1. kirjuri Mirja Irene Astrid Aarikka ja apu1ai skans1isti Pirkko 

Anne1i Aho, konekirjoittaj an (V 8) toimeen vt konekirj oittaj a Aune Mar
jatta Kaariainen ja apu1 aisjohta jan ( S 15) virka&n sosiaa1ipaa11i kko 
Yrjo Ka1ervo 011i1ainen. 

T a 1 o u s o s a s t o : tutkijan ( S 12) virkaan ts. erikoistUkija 
Jarkko Erik Rahkonen. 

Rat a o s. as to: rataesimiehen (Vl3) toimeen (Karjaa) rataesimies (Vl2) 
Sulo Petter Jaakonsaari; rataesimiehen (Vl2) toimiin (Kouvola) raidemiehet 
Ari Ismo Antero Pulli ja Pertti Aul i s Varpenius seka (Iisalmi) raidemies 
Keijo Tuomo Ilmari Auvinen. 

Helsinki 19n. Valtion painatuskeskus 


