
KASKYLEHTI N:o 
1 9 5 2 

Viittaus Kaskylehdessa JUikaistuun maaraykseen merkitaan: 
Kl n:o 1/52. 2 ( = lehden numero, vuosi, asian numero). 
Jakelua koskevat muutosilmoitukset on tehtava palnatusjaostoon. 

To i mit us: Rautatiehallitus, lehtipalvelu. 

Hakemisto 
VR Kaskylehdesta v. 1952. 

Lihavalla painetut numerot tark9ittavat VR Kaskylehden nu
meroa ja laihalla painetnt asianomaiRcn kirjoituksen numeroa. 
Acme-kaapit, tavaranluokitus 18.7. 

Aga Oy Ab, opastinvalaistuksen kaasu 17.6. A 
Llikataulukirjat, A-osan jakaminen 12.2; lisayksiii ja korjauksia 

aikataulukirjan A-osaan 17.3. 
rlikataulut, liikenn. E. Hirven autolinjoilla 11.9; uuden Jt:n nm

kaiset 12.2. 
Alennukset, matkalipuille, ks matkaliput; rahdeille ks kuljetus-

maksut. 
A.lennuskortit, kiinteiden alcnnuskorttien kaytantoonottaminen 13.12 
A.loitetoiminta, mallikappaleiden Uihettaminen 6.14. 
Alokkaiden ottarnisesta ja a~nmattiopetttksesta annetttt ohjesiiiinto, 

21 §, 24 §, 25 § C kohta, 30 § 2 kappale, 31 § muutos; 79 
80 § lisiiys 42. L 

Alueliput, 25.16. 
Alumiinismnentti, taYaranluokitus 52.7. 
1l1mnattinmnerot, ote niista 48a.l. 
A.mmattiopetttsohjesaanto, muutos, lisays 42.1. 
_lnsioluettelot, sairaslomien merkitseminen 25.1. 
Apujunat, sairas-vaunujen kaluston ja tarveaineiden hankkiminen 

13.2. 
_lpulannan levittiijiit, tavaranluokitn 52.7. 
Arvoliihetykset, varu.·taminen paperisineteilHi. Yr: u sisaisessii posti

liikenteessa 46.2. 
~lsema- ja junapalvelussiiiinto, 16 § 3 kohta muutos 31.10; 17 § 

3 kohta muutos 49.2. 
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Asemakassanhoitajat, ohjes1Uinnon muutos 16.2; maaraykset velka
kuljetuksista 29.1; kassantarkastukset 56 a.l . 

. lsemakassat, Y1': n asemakassojen ja asemakassanhoitajien ohje
saiinnon muuttaminen 16.2; kassakirja ja tilitys jaksonkassaan 
56a.1. 

Asernat, ks liikennepaikat. 
Asetyleenikaasu, opa tinvalaistuksen kaasu 17.6 . 
.t1siakirjat, yleisten asiakirjain julkisuus 12.J. 
Asttinhuoneistot, vr: n asuinhuoneistojen korjaukset 6.4; mmnnon-

vuokrien periminen tyontekijoilta 41.1. 
Asunnonvuokrat, periminen tyontelcijoilHi 41.] . 
.Jisuntotalot, vr: n asuntotalojen korjaukset 6.4 . 
.thtmt, tavaranluolcitus 52.7. 
Aurausmerkl.:i, uuden kaytanto()nottamiuen ja nykyisen mtiuttami

nen 12.2. 
A1dojen periivawtnt, tavaranluokitu · 30.7. 
-~.lutoliikenne, Yl' oman tavaran autokuljetuksct 1.7 ; 26.1; rahti

kappaletavaran kul jetus Myllykosken asl!lllalla 2.4; -Pohjolan 
Liikenne Oy: n linja-autojen lahto- ja tulopaikka Helsingissa 
6.10; tullaamattoman tavaran lmljetus aseman ja tullin valilla 
6.13; liikenn. E. IIirven hoitama autoliikenne 11.9; Oy Alko
holiliikkeen kuljetukset 11.11 ; vr: n auto] iikenteen tarillit 
26.1; 30.5; kappaletavaran ku.ijetus antoilla 24.5; autoliiken
teen aloittaminen tavaralinjalla Lahti-Lovii a 42.5; vr: n 
kotiinkuljetnksen aloittaminen llaminan asemalla 45.4; kap
paletavaran kuljettaminen Pohjolan J;iikenne Oy: n autoilla 
52.2; 55.5; kappaletavaran jakelukuljetus autoilla 57.7; yhdys
liikenne rh :n ja Pohjolan I.Jiikeune Oy :n kesken 58a.l; kap
paletavaran kuljettaminen Pohjolan Liikenue Oy: n autoilla 
59.8; vr : n tavaralinjat 60.4. 

Autonosat, tavaranluokitus 52.7. 
Autot, vr: n autojen kaytto oman henkilokunnan tarpeisiin 26.1. 
Avovaunut, eraiden avovaunujen paatylaudoitus 14.6; puupylvai-

den varastoiminen 55.4; p~Uityjen irroittaminen avovaunuista 
60.2. 

A.vustukset, myontaminen rautatieHiisille lomanviettoa varten 20.12. 
rautatieHi.isten lepokotiyhdistyksille 44.2; rant a tielaisjarjesto
jen kirjastoille 44.2; tekijapalkkioiksi rautatiealan ansiok
kaista julkaisuista 44.2. 

Bensiini, kuljetukseen ka.ytettavien sailiovaunujen varustaminen 
opastelippujen kiinnipitolaitteilla 12.2. 

B1·aunoksidi, tavaranluokitus 11.10. 
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Oardex-kao1Jit, tavaranluokitus 18.7. C 
Desinfektoih·i, puhelin 58.4. D 
EZinkitstannttsindeksi 10.1; 24.1; 42.2; 56.2. E 
Eliiinvattnut, merkitseminen 31.13. 
EZiike, perhe-eliikelain mu.kainen 3.1; valtionlaitoksen palveluksesta 

toisen valtionlaitoksen palvelukseen pyTkivan mahdollinen 
aikaisempi eHikeoikeus 6.1; ulosmittaus 20.1; vr :n eHikelaitok
seen kuuluvien osakkaiden henkilokohtaista elaketta varten 
kannettavat elakemaksut 23.3; 56.5; piclattaminen eraissa 
tapauksissa 59.3. 

Englanninkieli, opetus rautatieopistossa 44.10; 45.9; 51.9; 53.7. 
Ennakkopidiitykset, verojen 4.1; ennakkoperintalain mukaisten 

palkanpiclatysvarojen maksaminen Hianinkonttorille 56.3. 
Ent. 7 liikennejakson selvittelytoimikunta 1.8. 
E1·ikoisliptd, Partaharjun leirille matkustaville 19 6; 23.17; Viikko

sanomain He1singin matkalle 25.17; Suomen Punaisen Ristin 
Joensuun leirille matkustaville 25.18; ve ibussimatkan sisalta
vien erikoislippujen myynti 27.8. 

Erillistavam, rahditus yhdistetyssa juna- ja autokuljetuksessa 26.1 . 
Erittiiin kookas tavara, kiitotavararahti 6.12. 
Erotettuja, Auvinen, Teuvo 58.11; Eklund, Auvo Antti 13.24 · 

Haanpiia, La uri Iisakki 13.24; IIalmekulo, Veikko Alhin 18.14; 
Hartonen, Pauli ,Talmari 25.21; Hietaniemi, Arvo Antero 31.19; 
Hoffren, Kalevi Pauli Armas 13.24; Huh tala, Sulo Ilmari 
60.12; Ilmula, Heikki Tuivo 17.9; HamaUiinen, Kalevi 17.9; 
Hamalainen, Reine Eevert 1.18; Kare, .Johannes 25.21; Ket
tunen, Aili Elina 58.11; Lankinen, Arvo Aulis 1.18; Leino, 
Olavi Bmil 29.1 ; Loikala, Edvin Edvarcl 11.17; 1\fakkonen, 
Onni Armas 40.7; Marmio, Veikko Ensio 6.16; Moilanen, Reino 
Jaakko 14.14; Myllysilta, Yoitto Viljami 60.12; Niemi, Viljl, 
Kalevi 43.6; Nieminen, Leevi IIeikki 4.14; Nurmi, Lauri Ilmari 
6.16; Ollila, 'l'oivo Nikolai 1.18; Paimensalo, Vesa Tapio 8.8; 
Paimensalo, Vilho Kalevi 8.8; Pera, Frans Isak 4.14; Ranne . 
Yrjo Antero 6.16; Reijo, Toivo Joonas 41.4; Riiali Toivo .Jo
hannes 8.8; Tissari, Tuomas 33.17; Uusimaa, 'l'auno Einari 
60.12; \Tanhanen, \Teikko 32.15. 

Eurooppalainen Tavam- ja Matkatavaravakuutus-Osakeyhtii5, lah
joitus 44.2. 

Flokkijiite, tavaraluokitus 13.14. F 
GmnuZiitti (seulottua luonnonhiekkaa), taYaranluokitus 52.7; 57.1J. G 
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II ajunpoistokiekot, matku tajavaunujen ld:iymalain 33.7. 
Hake, tavaranluokitus 44.5. 
H allantorjunta-aine, kuljetus 47.5. 
Halot, rautatielaisten osto-oikeus 1.5; halkovatmujen purkaminen 

15.10; alennus 18.8; kuutiomaarien ja painojen merkitseminen 
kuljetuskirjoihin 30.8; tavaranluokitus 50.11; rautatieUiisille 
myytavien halko;jen himutt 51.1; kuljetusmaksut 61.6. 

II ankinnot, taneaiueiden hankkimineu varastoista kesaa 1952 var
ten 25.7 . 

H arhaantunut tava1·a, kuljetussaatekirja \T oman tavaran liihetyk-
sissa 14.10. 

H arjoittelijat, palkkaus 10.1. 
IIartsi, tavaranluokitus 52.7. 
Jiautausap1~, perhc-elakelain mukainen 3.1. 
II ellt~ntailiikenne 27.4. 
H enkilokirjat, uuden palkantilausji:irjestelmlin mukaan 48a.1; 53a.l. 
II enkilokortit, uuden palkantilausjiirjestelman mukaan 48a.1. 
Jlihnakuljettimet, tavaranluokitus 52.7. · 
Iliihtoj1mat, Salpausseliin ja Ounasvaaran ki. oihin 13.3; maalis-

huhtikuulla 13.4; 15.3. 
IIiihtokwrssit, VR Urheilutoimikunnan jiirjestiimat 60.16. 
Hiihtoloma-alennt~s, koululaisten 9.4. 
IIiivaliihetykset, lru1jetta~inen ilman osoitteita 33.8. 
Ilillo, liikenne 12.5. 
Jiinnasto, jonka mukaan rautatievaunuille ja niid1.~n kalustoillc tuo

tetut vahingot on korvattava 25.4; sotilassi.sustusesineistolle 
tuotetun vahingon korvaamiseksi 32.6. 

IIuopajiitteet ja -tilkut, tavaranluokitus 13.14. 
J[ yvityslaskenta, yhdistetyssa juna- ja autokuljetuksessa 26.1 . 
II iikit, ta varartl uoki t us 52.7. 
II iilytysluontoisesta tyostii makseti'ava palkka 58.1. 
Iloyliinlastut, tavaranluokitus 44.5. 
Hoyryenergia, laskutus 4.2. 
Iloyry- ja moottoriveneet, tavaranluokitus 57.11. 

I nazisiit 1.1; 10.1; viransijaisen tai valiaikaisena virkaa hoitavan 
16.3. 

nmajarrut, tarkastajina kaytettiivat benkilot 12.2. 
I ndeksikorotukset, ks elinkustann usindeksi. 
Isoflex, tavaranluokitus 13.14. 
Isturnapaikat, ks paikkavaraukset. 
Isiinnoitsijiit, vr: n ldinteistojen is~inni>itsi.jat ja ,·eroasioiden hoi to 

47a.1. 



-5-

.Jakelukuljetukset, tilitys 47.7; kappaletavaran jakelukuljetus au- J 
toilla 57.7 . 

.J aksonhuoltopaiillikot, Tampercen alueen jaksonhuoltopiirulikon 
viran hoitaminen 50.2. 

J aksot, vr: n jaksojako 5.1; konejaksojen perustaminen 31.4; 39.1; 
54.2; rataosa llyrynsalmi-Laaja hallinnollisessa ja tilastolli
sessa suhteessa 56.1. 

Jalustakivet, tavaranluokitus 52.7. 
J oululiikenne 58.5. 
Juhann1.tsliikenne 27.4. 
Julkaisttt, julkaisun ,Suomen Kulkuneuv-ot" myyntihinta 25.10; 

tekijapalkkiot rautatiealan ansiokkaista julkaisuista 44.2. 
Julkiset tehtiivat, niita hoitavan henkilon palkkaus 1.1. 
Junakohtaulj,set, kohtauspaikan muuttuminen 24.3 . 
.Junanli.ihetyspaikat, 4.4. 
Junaohja1.ts, jarjestelman kiiytantoonottaminen rataosalla Kw-Pm 

13.9; ohjaustoiminnan aloittaminen Riihimaen asemalla 23.6; 
Tampereen asemalla 29.3; junien kulun valvonta olympia-lii
kenteen aika._3 25.1; Kouvolan ja Pieksamaen asemilla 60.6 . 

.Junaoppaat, olympia-liikenteen aikana 35.5. 
Junat, aurausjunat 2.6; Porkkalan alueen kautta kulkevat 6.7; 

matkustajajunien myohastymisista tehUi.vat ilmoitukset 23.9; 
turvavaunun kayttaminen junissa 31.12; olympia-liikenteen 
lisiijunat 35.1; Og-junien jarruakselit 35.4; sairasosasto ju
nissa n: o 61/62 52.3; ks. hiihtojunat . 

.J·unaturvallisnussi.ii.into, uuden junaturvallisuussiiannon kuulustelu 
6.2; selventaminen 12.2; 22 § 7 kohta muutos 61.1; 26 § 4 
kohta tahdentaminen 33.2; 55 § tahdentaminen 58.3; 61 § 
muutos 34.3; 105 § 11 kohta muutos 34.3; 110 § 2 kohta muu
tos 31.8; 110 § 4 kohta soveltaminen 35.3; 1 kohta muutos 
31.8; 111 § 1 b muutos 31.12; 113 § 2 kohta soveltaminen 35.4; 
129 § 7 kohta soveltaminen 35.4; 131 § 9 kohta soveltaminen 
36.2; 134 § 6 kohta tahdentaminen 25.2; 139 § 21 kohta muu
tos 34.3; 145 § 2 b lisays 34.3; 145 § 4 kohta lisays 34.3; 150 § 
soveltaminen 23.9; 153 ~ 1 kohta tahdentaminen 6.5. 

Juornavesi, vr oman tavaran liihetyksena 11.12. 
Juuret, tavaranluokitus 44.5. 
Jiilkivaatinmsliike, ja.Jlrivaatimusta koskevat merkinnat 1.9; 37.1; 

38.2; jalkivaatimusliikkeen uudelleen jarjestely 7.1; jiilkivaa
timukset Suomen, Ruotsin ja Norjan Yalisessa tavarayhdys
liikenteessa 15.9; tililtaottokorttien kirjoitus 41.2; jiilkivaati
mtlS yhdysliikenteessii Pohjolan Liikenne Oy: n kanssa 58a.1. 

J ii?"jestot, ks. rautatieUiisjiirjestot. 
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Jiitepaperiliihetykset, k:uljetus:ijlaksun maksaminen 4.11; >T. oman 
tava-ran Hi.hetyksina 6.14. 

J iiterimat, tavaranluokitus 44.5. 
Jiiiikaapit, tavaranluokitus 18.7. 

J[aapit, Acme, Cardex, Skandex yms., tavaranluokitus 18.7. 
Kaarteet, linjalla olevien kaarteiden merkitseminen nopeusmer

keilla 12.2. 
Kaasu, opastinvalaistuksen 17.6. 
KaasusiiiliOt, k:uljettaminen 22.8; numeron merkitseminen kulje-

tuskirjaan 48.3. 
Kaatumatauti, i.lmoitus yliHHikarille 11.4. 
Kaksoisraiteet, Kw-Varala liikenteelle avaaminen 39.4. 
Kalkkiopaperit, tilaaminen 2.6. 
Kalleusryhmiit, 10.1. 
Kalliinpaikanlisiit, eri palkkaluokissa 10.1. 
Kaltevuudet, merkitseminen kaltevuusmerkeilla linjalla ja liikenne
paikkojen tulosuunnilla 12.2. 
Kalustot, hinnasto, jonka mukaan rautatievaunuille ja niiden ka

lustoille tuotetut Yahingot on korvattava 25.4; F-vaunujen ka
lustot 25.9 ; him1asto sotilassisustusesineistolle tuotetun vahin
gon korvaamiseksi. 32.6. 

Kaminat, vaunujen puuliimmityskaminat 19.4. 
Kangasjiitteet, tavaranluokitus 13.14. 
Kannot, tavaranluokitus 44.5. 
Kansainviiliset tavaraliihetykset, rahtikirjat 58.9. 
Kansanedustajain liput, 25.16. 
Kansaneliikemaksu, tyonantajan 57.2. 
Kappalepikatavara, kuljetus 29.7. 
Kappaletavara, punnitseminen 23.11; kuljetus autoilla 26.1; 24.5; 

kuljetus Inkeroisiin 39.5; kuljettaminen Oy Pohjolan Liikenne 
Ab: n autoilla 52.2; 55.5; 59.8; G. A. Serlachius Oy Kankaan 
kappaletavaraUihetykset 55.8; kappaletavaran jakelukuljetus 
autoilla 57.7. 

Ka1·bidilyhdyt, liian lyhyen vcsiputken jatkaminen 8.4. 
Kasvit, tavaranluokitus 8.2. 
Katuojakivet, tavaranluokitus 52.7. 
Kauppaedustajat, matkatavara 7.5. 
Keskustaimisto, taimitilaukset 25.3. 
Kesi:ivi1·kalakit, tilaaminen 13.20; 20.11. 
Kesiivirkatakit, tilaaminen 22.G; 27.2; 40.2; kesavirkatakkikankaan 

myynti 29.2; kesavirkatakkien lunastaminen 37.4. 
Kielikurssit, rautatieopiston 45.9; 51.9; 53.7. 
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Kielitutkinnot, rautaticopisto sa 45.9. K 
Kiertomatkaliikenne, pohjoismaincn 18.11; 23.13. 
J[iinteistot, vr: n kiinteistojen veroasioiden hoi to 47a .1. 
Kiitotavara, kookkaan ja erittain kookkaan tavaran kiitotavara-

rahti 6.12; kuljettaminen aseman ja tullin valilHi. autoilla 6.13; 
vr :n omien kiitotavaraUihetysten kuljetusmaksut 7.7; kiito
tavaran kuljetus olympialiikenteen aikana 30.1; kiitotavara
yhdysliikenne Pohjoismaat-Itavalta/Jugoslavia 39.10; kiito
tavararahdin tilittaminen 45.5; hallantorjtmta-aineen savu
hapon kuljetus kiitotavarana 47.5; kiitotavarakortit 56.9; kii
totavara yhdysliikenteessa Pohjolan Liikenne Oy:n kanssa 
58 a.l ; 60.1. -

Kiitotavarak01·tti, tarkastustoimistoon ja vastaanottajalle annettava 
kappale 4.7. 

Kirjaaminen, pennien poistaminen tilinpidosta 1.2; matkatavaran 
kirjaus TlU'un satamaan 4.9; vientitavaran kirjaus Tnrun sa
tamaan 6.11; matkatavaran kirjaaminen pohjoismaisessa yh
dysliikenteessa 12.7; rata-, varasto- ja rautatierakennusosas
ton veturi- ja liikennemiehiston virantoimitusrahojen kirjaa
minen 13.1; rahtiluoton kirjanpito 16.6; virantoimitusrahojen 
kirjaaminen 13.1; 33.1; palkantilauksia koskeva kirjanpito 
48a.1; matkatavaran kirjaaminen yhdysliikenteessa Pohjolan 
Liike1me Oy: n kanssa 58a.l; pohjoismaisella vapaalipulla mat
kustettaessa 60.9. 

Kirjastot, avustukset rautatielaisjarjesto,jen kirjastoille 44.2. 
Ki1·jeopetus, rautatieopiston kirjeelliset kielikurssit 45.9. 
Kiskoautot, liikkuminen tasoylikaytii>"'ien eristetyilUi raideosuuk-

silla 56.6. 
Kivihi~1i, kliytto valmiiksi muuratuissa helloissa 58.2. 
Kivijalkakivet, tavaranluokitus 52.7. 
Kloorisailiot, tyhjat 18.7. 
Koho-levyt, 51.5. 
Koirat, matkatavarakuljetusmaksu yhdysliikenteessa Pohjolan Lii-

kenne Oy: n kanssa 58a.1; 60.liite VI. 
Kokousvapaaliput, ks. vapaaliput. 
Koneen ,ialustat, taYaranluokitus 18.1. 
Koneenosat, tavaranluokitus 8.2. 
Konehoylanlastut, tavaranluokitus 44.5. 
Kon ejaksot, perustaminen 5.1; 31.4; 39.1; 54.2. 
Kookas tctvara, kiitotavararahti 6.12. 
K oonWuettelot, vr: n jalkivaatimusliikkeessa 7.1. 
Konepajat, paakonepajojen seisonta-ajat kesalla v. 1952 33.3. 
Kon.tlomakkeet, uudet 57.8. 
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Korvaukset, anominen rautatiekuljetuksen aikana vahingoittuneista 
tai kadonneista vlikijuomalahetyksista 14.4; 47.3. 

Kotiinkuljetus, Huhtamaki-yhtyman kuljetusten kotiinkuljetusmak
sut 18.9; vr. kotiinkuljetusmkenne 26.1; aloittaminen eraillli. 
liikennepaikoilla 23.8; 45.4; 57.6; kappaletavaran kotiinkulje
tusmaksut 24.5; 39.5; maksut vr: n autoliikenteen tavaralin
joilla kuljetetuista Uihetyksista 30.5; kotiinkuljetus yhdyslii
kenteessli. Pohjolan Liikenne Oy: n kanssa 58a.l. 

Koululaiset, hiihtoloma-alennus 9.4. 
Koulumatkailutoimisto, sahkoosoite ja lippumerkinta 33.15. 
Koult~matkat, pohjoismaisessa yhdysliikenteessli. 12.7. 
K1·omiohennuslastu, tavaranluokitus 18.7. 
Kruunut, kruunumliarien muuntaminen markoiksi pohjoismaisessa 

yhdysliikenteessa 12.7. 
Kuljetus, vesilammityksellli. varustetun vaunun 1.4; vr oman ta

varan 1.7; 2.6; 4.10; 6.14; 7.7; 9.3; 11.12; 13.8; 14.10; 16.7; 
30.9; 36.5; rahtikappaletavaran Myllykosken asemalla 2.4; 
tullaamattoman tavaran kuljetus aseman ja tullin valillli. 6.13; 
Oy Alkoholiliikkeen kuljetukset 11.11; 14.4; 47.3; matlmsta
jien ja matkatavaran kuljetus pohjoismaisessa yhdysliiken
teessli. 12.7; korvauksen anominen rautatiekul.,jetuksen aikana 
vahingoitttmeista tai kadonneista vakijuomaUihetyksista 14.4; 
kuljetettavaksi otettujen taYarain kasittelyn valvonnan tehos
taminen 14.5; Huhtamaki-yhtyman kuljetukset 18.9; Hog
forsin tehtaan 20.9; kaasusailioiden kuljettaminen 22.8; vr: n 
kotiinkuljetusliikenne 23.8; 26.1; 45.4; 57.6; kansainvlilinen 
kuponkilipputariffi matkustajien ja matkatnvaran kuljetusta 
varten 25.12; sotilasmatkatavaran kuljetus 25.15; vr: n auto
liikenteen kuljetuksiin liittyvat tiedot ja mali.raykset 26.1; 
matkustajien kuljetus Imatralta Irnatrankoskelle 27.7; Panka
kosken tehtaiden kuljetukset 28.3; kappaletavaran kuljetus 
24.5; 39.5; raudan jaannosten ja romtm kuljetus 24.9; velka
kuljetukset 29.1; kappalepikatavaran kuljetus 29.7; puolus
tuslaitoksen kuljetukset 30.10; 33.11; Porin Konepajan 30.11; 
sairaiden kuljetus 31.11; muutoksia pikatavaran kuljetusohjei
siin 33.6; hiivali.ihetyksien kuljettaminen ilman osoitteita 33.8; 
G. A. Serlachius Oy Kankaan lmljetukset 33.13; OTK:n kul
jetukset 33.14; S. \V. Paasivaaran Margariinitchdas Oy: n 34.7; 
Pape'rituote Osakeyhtion 39.8; rnatkustajien ja matkatavaran 
lruljetus yhdysliikenteessli. Pohjoisrnaat-Itiivalta/ Jugoslavia 
39.9; polkupyorien ja moottoripyorien kuljcttaminen matka
tavarana 43.4; pika- ja rahtitavaran kuljetus vr: n ja Loviisan 
rautatien viilisessli. yhdysliikenteessa 44.1; hallantorjunta-
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aineen savuhapon kuljetus 47.5; jakelukuljetukset 47.7; vien- K 
tipuolukan kuljetukset 48.6; papel!in kuljetukseen luov·ntet
tavien vaunujen kunnon toteaminen 51.3; kappaletavaran kul
jettaminen Oy Pohjolan Liikenne Ab: n autoilla 52.2; 55.5; 
sokeille kuuluvien opaskoirien kuljettaminen kasimatkatava-
rana 52.5; lamminvaunutavaran kuljetus 53.3; kappaletavaran 
jakelukuljetus autoilla 57.7; kappaletavaran kuljettaminen 
P ohjolan Liikenne Oy:n autoilla 59.8; tavarain, matkustajain 
ja matkatavaran kuljetus Suomen rautateilla SNT-Liitosta 
Porkkalan alueelle ja painvastoin 61.5. 

K uljetushiikit, Huhtamaki-Yhtyma Oy: n 50.7; tavaranluokitus 52.7. 
K ulj etuskirjat, vr oman tavaran 1.7; 2.6; 6.14; 11.12; 13.8; 14,10; 

30.9; jiilkivaatimusta koskevat merkinnat kuljetuskirjoissa 
1.9; 38.2; vanhamallisten rahtikirjalomakkeiden kaytto 2.5; 
kalkkiopapereiden tilaammen 2.6; kiitotavarakortin tarkastus
toimistoon ja vastaanottajalle annettava kappale 4.7; Rikki
happo- ja Superfos£aattitehtaat Oy: n vaununpeitteidcn palau
t usrahdin merkitseminen rahtikirjaan 13.16; Ncuvostoliitosta 
saapuneiden liihetysten kuljetuskirjat 13.18; kuljetussaattei
den kantaosien liihettaminen tarkastustoimistoon vr oman ta
varan kul jetuksissa 14.10; vaunupeitteiden palautusrahdin 
merkitseminen rahtikirjaan 13.16; 14.11; jalkivaatimusmaaran 
merkitseminen pohjoismaisessa tavarayhdysliikenteessa 15.9; 
kuormauskieltoja koskevien poikkeuksiefl merkitseminen 17.5; 
kuljetuskirjojen kuljettaminen samanaikaisesti tavaran kanssa 
18.4; nnmalaatikoissa olevien merkkien ja numeroiden mer
ldtseminen kuljetuskirjoihin 18.5; 20.5; Huhtamaki-yhtyman 
kuljetusten rahtikirjat 18.9; Lohjan Kalkldtehtaan vaunun
peitteiden palautusrahdin merkitseminen ao. liihetyksen rahti
kirjaan 18.10; Hogforsin tehtaan kuljetusten rahtikirjat 20.9; 
kuljetuskirjat vaununpeitteitii palantettaessa 20.10; vaunun
peitteiden kuljetuskirjana kiiytetyn kuljetusllaatteen palautta
minen lahetysallemalle 22.3; sotilaskuljetuskirjojen vicminen 
erikoisluetteloon 23.12; kasittely 25.15; Pankakosken tehtai
den Hihetysten kuljetuskirjat 28.3; halkoli.ihetysten kuutio
maarien ja painojen merkitseminen kuljetuskirjoihin 30.8; 
puolustuslaitoksen kuljetnskirjojen taytuiminen 30.10; Porin 
Konepajan kuljetuskirjat 30.11; G. A. Serlachius Oy Kankaan 
33.13; OTK: n kuljetusten 33.14; S. W. Paasivaaran Marga
riinitehdas Oy: n 34.7; knljetettaessa kappaletavaraa Inkeroi
riin 39.5; Paperituote Osakeyhiion knljetuskirjat 39.8; kii
totavarayhdysliikenteessii Pohjoismaat- Itavalta/ Jugoslavia 
39.10 ; tavaralinjalla Lahti-Loviisa 42.5; n :n ja Loviisan 
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rautatien viilisessa yhdysliikenteessa 44.1; rahtikirjamerkinnat 
Jiimsan-Olkkolan satamaraclalla ja Perlilahden satamarai
teella 44.4; jakelukuljetuksissa 47.7; kaasu,saHii:iiclen numeron 
merkitseminen kuljetuskirjaan 48.3; tavaran piiallyksen mer
kitseminen 51.4; kuljetettaessa kappaletavaraa Oy Pohjolan 
Liikcnne Ab: n autoilla 52.2; 55.5; 59.8; posti- ja lennatin
laitokf;cn omien asuntovammjen kuljetuskirjat 52.9; kiito
taYarakortit 56.9; ulkomaille menevien tavaraliihetysten rahti
kii·jat 58.9; matkata>aran ja tanraHi.hetysten kuljetuskirjat 
yhclysliikenteessa Pohjolau Liikenne Oy: n kanssa 58a.1; Loh
jan Kalkkitehtaan vaununpeitteitii palautettnessa knljetnskir
jaan tehtiiviit merkinnat 59.9. 

J( 1tl,jetuslaatikot, ta val'anluokitus 52.7. 
J( uljet1tsmaksut, \T oman tavaran 1.7; 2.6; 6.1-:1:; 7.7; 11.12; 14.10; 

16.7; 30.9; 36.5; rahtikappaleta":aran Myllykosken ascmalla 
2.4; mer kinta lomakkeeseen N: o 3845 2.7; jatepaperiHihetys
ten kuljetusmaksun maksamiuen 4.11; kooklman tavaran kii
totavararahti 6.12; maltsut kauppaellustajien matkatavarasta 
7.5; rahtitasoitns llangon ja 'furnn satamiin ja kuljetusmak
sut llangon satamaan 7.6; Oy Alkoholiliikkeen autokuljetus
ten 11.11; matkustajien ja malkataval'an pohjoismaisessa yh
<lysliikentees a 12.7; Rikkihappo- ja Superfosfaattitehtaat 
Oy:n vaununpeitteiden palautusrahti 13.16; Kymin Oy:n, 
Oulu Oy:n ja Paraisten Kalkkivuori Oy:n vaunupeitteiden 
14.11; Yr: n henkilokuntaan kunluueen ruumiinkuljetusmaksu 
18.6; halkojen ja viljan alennus 18.8; llnhtamaki-yhtym.an 
kuljctusten rahtimaksut 18.9; liikenncpaikkojen koristami
seksi tarkoitettu,jen taimiliihetysten 20.4; autoliikenteen kul
jetusmaksut 26.1; 30.5; Pankakosken tehtaiclen lahetysten 
kuljetnsmaksut 28.3; raudan jaiinni:isten ja romun 24.9; G. A. 
Serlachi.us Oy Kankaan 33.13; OTK: n kuljetusten 33.14; S. W. 
Paasivaaran l\fargariinitehdas Oy:n 34.7: knljetettaessa kap
paletavaraa Inkeroisiin 39.5; Paperituote Osakeyhtion 39.8; 
yhdys]ijkenteessa Pohjoismaat-ItavaltajJugoslavia 39.9; kii-

_totavarayhclysl iikentcessa Pohjoismaat-I tii valtaj Jugoslavia 
39.10; tavaralinjalla Lahti-LoYiisa 42.5; vr: n ja Loviisan 
rautatien valisessii yhdysliikentcessa 44.1; Jiimsan-Olkkolan 
satamaraclalla ja Peralahden satamaraiteella 44.4; alennukset 
eraille vmmjiitteille 44.5 j kiitotavararah<lin tilittaminen 45.5 j 
jakelukuljetuksissa 47.7; polttoturpeen kuljetusmaksut 49.6; 
kuljctetfttessa kappaletaYaraa Pohjolan Liikenne Oy:n au
toilla 52.2; 55.5; IIangon ja Tunm satamiln vannukuormin 
Hihetettavan vientitavaran rahti 55.10; tavaralahetysten kul-
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jetusmaksut yhdysliikenteessa Pohjolau Liikem1e Oy: n kanssa K 
58a.l; kuljetettaessa kappaletavarna Pohjolan I ... iikenne Oy:n 
autoilla 59.8; 60.1; rahtitasoituksct ta!Yclla 1952-1953 60.7; 
matkatavnramaksut pohjoismaisella vapaalipulln matkustet-
taessa 60.9; halkojen lrnljetusmaksut 61.6. .. 

K uljetussaatteet, kantaosicn liihcttiiminen tarkastustoimi~;toon vr 
oman tavaran kuljetuksissa 14.10. 

K ulku-rajoitukset, llr2- ja IIr3-sarjan vetureille 25.2. 
Kurni, raaka-, tavaranluokitus 52.7. 
Ktw1·irnajiitteet, tavaranluokitus 44.5. 
Kuornwaminen, tavaraa vaunukuormin Uihetettae.ssa 14.6; a>ovau

nujen puhdistaminen 15.7; kuormauskieltojcn noudattaminen 
17.5; muutoksia pikatavaran kuormausohjeisiin 33.6. 

Ktwnnakirja:, yhdysliikenteessii Pohjolan Liikenne Oy:n kanssa 
52a.1. 

K~HN'rnalavat, tavaranluokitus 13.14; palautus 47.4; Huhtamiiki
Yhtyma Oy:n kuormalavat 50.7. 

Kuonnaulottwna, muutos yleiskaavaan 49.5. 
Kuorrnaus- yrn. rniiii1·iiykset, 4 § muutos 14.6; kuormauskieltojen 

noudattam.inen 17.5; Neuvostoliittoon HiheteWiviin tavaran 
kuormaarnismii.iiriiykset 24.7. 

K utterilastnt, ta>aranluokitus 44.5. 
KtLukmtsiliput, leimaamincn vuoden 1953 aikana 60.8. 
K ytkeminen, vapaaksi jiiiivan ruuvikytkimen sijo1ttaminen ja ve-

niilii.isten Ymmujen kytkeminen 13.10. 
Kiisimatkatavara, sokeillc kuuluvien opaskoirien kuljettamincn kii

simatkatavarana 52.5. 
Kasiopasteet, opasteen ,ohikulku sallittu '' antaminen 12.2. 
Kiisivattnut, relristeroiminen ja varustaminen merkkile\7i1Ui 6.5; 

12.2. 
Kiiskylehti, toimituksen muuttnnut osoite 46.1; Kaskylehden jakelu 

49.1. 
Kiiymiili:it, matkustajavaunujcn kaym~ilii.in hajunpoistokickot 33.7. 
Kiiiipiokilpa-autot, taYaranluokitus 20.8; 22.5. 

Laatikkolaudat, tavaranluolritus 57.11. L 
Laatikot, tavaranluokitus 52.7. 
Lahoratapolkyt ja lahopylviiiif, myynti rautatielai-;ille 27.1. 
Lainat, ks. omakotilainat. 
Laiturit, ks. liikcnnepaikat. 
Laivaliikenne, satamissa 1.10; 4.5; 6.9; 7.4; 19.3; 22.2; 23.7; 25.6; 

24.6; 27.6; 29.6; 55.3; 56.8; 57.5; 59.10; 60.5; k. myos yhdys
liikenne. 



L Lakkojen ohennusaine (Tinneri), taYaranluokitu.~ 52.7. 
Lankunpaiit, tavaranluokitus ~.5. 
Lankut, tavaranluolritus 18.7. 
Lannanlevittiiji.it, tavaranluokitus 52.7. 
Lapsilisiirnaksu, tyonantajan 57.2. 
Lasipullot, t.avaranluokitus 8.2. 
Lastenvaunut, mat.katavaramaksu yhdysliikentcessu Pohjolan Lii-

kenne Oy: n kanssa 58a.1 ; 60. liite VI. 
Latvukset, t.avaranluokitus 44.5. 
Laudanpaiit, tavaranluolritus 44.5. 
Laudat, t.avaranluokitus 18.7. 
Leikkirnajat, tavaranluokitus 11.10. 
Leikkiva'l.tnut, t.avaranluokitus 18.7 
Lepokotiyhdistykset, avustu.ksct niille 44.2. 
Letkukytkirnet, hoyrylfunmit.ysjohdon letkukytkimen hoito 36.1. 
Lihaliihetykset, piiiillystfuninen 52.6. 
Liikatavara, kuljctussaatekirja vr oman tavaran lahetyksissa 14.10; 

hiiva 33.8; laheWiminen myytavaksi 33.9. 
Liikenne, Pohjolan Liikenne O:v: n liikennoiminen tavaralinjalla 

Siilinjarvi-Juankoski 2.3; Murtornaen-Otanmaen rakenteen
alaisen radan liikennoimisestii kannettavat maksut 31.17 ; 
olympia-liil{enne 35.1; kaksoisraide Kouvola-Varala 39.4; lii
kenne Jiimsiin-Olkkolan satamaraualla 44.4; Peralahden sa
tamaraiteella 44.4; rengasmatka- ja matkailulippuliikenne 
1952 45.6; kappaletavaran kuljettaminen rataosalla Kemijarvi 
Kelloselka 55.5; rataosan Hyrynsalmi-Laaja avaaminen lii
kenteelle 56.1; vatmukuormat rataosalla Kauttua-Kiukainen 
57.3; ks. laivaliikenne. 

Liikennejakso 5, vaunujaon siirtyminen Vaasasta Seiniijoelle 58.6. 
Liikennepaikat, Ahjon raide (Kerava) 2.2; Ahtiala a p 57.4; 

Alava lv (Otanmaki) 13.6; Anttila-Andersbole lv p (Hint
haara) 52.4; Artjarvi v (Orimattila) 43.3; Asunta a p 57.4 ; 
ErveUi. lv (Pernio) 4.4; Eskilom v (Lapinjarvi) 43.3; Esson 
raide (Mikkeli) 31.6; Evajiirvi lv (Lankipohja) 19.2; Haapa
jarvi jnl-paikka 4.4; Haaralan raide (Tampere) 39.3; Haksi
Hax se (Porvoo) 18.3; llalkoraide (Kokkola-Gamlakarleby) 
9.2; Hallavaara se & vh (Laaja) 56.1; Hangon Vari Oy:n 
raide (Hanko) 2.2; llanhela se (Kangas) 27.5; Hanhipera se 
(Kangas) 27.5; llankkari vh (Rauma) 7.3; 11.6; 33.5; Hank
kijan raide (Jyvaskylii) 7.3; (Kotka) 54.3; (Satama, Knopio), 
(Suosaari, Kuopio) 16.4; Harjavalta a 43.2; IIarjavalta Oy:n 
raide (Merstola) 43.2; Heinoo p 31.9; Heiniivesi a 57.4; jnl
paikka 4.4; Herttoniemi-Hertonas a 55.2 ; 57.4 ; Hietamii.ki 



-13-

lv p (Mynamaki) 30.4; Hiirijiirvi se (Harjavalta) 46.6; Hillo L 
(H amina) 12.5; IIinthaara a p 57.4; H.umpinmaki lv (Otan
malri) 13.6; Huttula lv (Petajavesi) 4.4; 20.3; Huutoranta 
se (Liperi) 24.4; Hyrynja.rvi se (IIyrynsalmi) 56.1; Hameen 
Peruna Oy:n raicle (Hameenlinna) 4.3; lloharjun raiteet 
(Kuopio) 16.4; Imari se (Rovaniemi) 13.5; Imatra a 11.7; 
Imatrankoski p 11.7; 20.2; 46.7; Imatran Voima Oy:n raide 
(JyviiskyHi) 7.3; (Kuopio) 16.4; Immonen se (Porokylii), 
(Valtimo) 30.4; 57.4; Isonkurvin raide (Ykspihlaja-Yxpila) 
9.2; Joutseno a 57.4; Jukolan raicle (Suolahti) 58.7; Juojarvi 
a p 57.4; Jamsankoski lv p ( Orivesi) 45.3: Jarvensivu se 
(Tampere) 17.4; Jyvaskyla a 7.3; Kantala a 57.4; Karhunpaa 
lv (Porokyla), (Valtimo) 57.4; Karpiiditehtaan raicle (Voikka) 
55.2; Kauliranta a 55.2; Kauppalan raiteet (lmatra) 56.7; 
(Varkaus) 15.6; Kauppi vh (Yliharmii) 34.5; Kaupungin 
raide (Kuopio) 16.4; Keskilohja l se (Lohja) 44.3; Keski-
maan raide (Jyviiskylii) 7.3; Keskitie (Satama, Kuopio), 
(Suosaari, Kuopio) 16.4; Keskon raicle (Kuopio) 16.4; Kes
kusraide (J yvaskylii) 7.3; Keuruu jnl-paikka 4.4; Kinni p 
(Voikoski) 9.3; Kintaus jnl-paikka 4.4; Kirkkomiiki lv (My
niimiiki) 56.7; Kontiolahti jnl-paikka 4.4; Koskensaari lv (Kin-
taus) 4.4; Kotala jnl-paikka 4.4; Koura a p 57.4; Kuggom vh 
(Loviisa) 43.3; Kulpon raide (Jyvaskylii) 58.7; Kumpu se 
(Harjavalta) 43.2; Kuohu jnl-paikka 4.4; Kuopio a 16.4; Kyl
Hi.styslaitoksen raide (Herttoniemi) 55.2; KyHinlahti jnl-paikka 
4.4; Kymin Oy:n raicle (Voikka) 55.2; Kymin Oy:n raiteet 
(Kuusankoslri) 42.4; Kohnionjarvi jtmakohtauspaikka 4.4; 
20.3; Laaja p 56.1; Laatikkotehtaan raide (Hovinsaari, Kotka) 
11.6; Lahti a 43.3; Laituritie (Kuopio) 16.4; Lammainen se 
(Harjavalta) 12.4; Lapinjarvi 43.3; Lataamon raiteet (Kuo-
pio) 16.4; Lautatarhan raidc (Ilameenllima) 7.3; Leipiiteolli-
suus Oy:n raicle (Jyviiskyla) 7.3; Leipaniemen raicle (Kuopio) 
16.4; Lielahti a 57.4; Lipsa.scn raide (Pori) 60.3; Lohjan kanp-
pala a 57.4; Lohikosken raiteet (Jyviiskylii) 7.3; I.Jo'lrii a a 
43.3; Lannen Sokerin raicle (Kauttua) 61.2; :Th1aaYesi lY (Huu
tokoski) 20.3; Marjosaaren rairle (Kauliranta) 55.2; :Martin-
kyliin laiturivaihde (Nikkilii) 9.2; Merstola p 43.2; Mctsolahti 
lv (Lievestuore) 4.4; Metsahallituksen raicle (Rumo lv, Puu-
kari) 16.4; Michelspiltom (Lapinjiirvi) 43.3; l\1uijala l se vh 
(Nummela) 44.3; MyllJnsulku se (Sarkisalmi) 23.5; Mylly-
raide (Panelia) 39.3; M:yrskylii Yh (Lapinja1 vi) 43.3; Maen-
kylii se (TyrviHi) 52.4; M:iintylahti lv (Lapinlahti.) 4.4; Naula
tehtaan raicle-Spikfabrikens spat· (Pietarsaari.Jakobstad) 32.4; 
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Nekalan Tehdasraide I (Tampere) 61.2; 1\"eulamaen raide 
(Kuopio) 16.4; Niemi 43.3; Nikkarila lv (Pieksamaki) 20.3; 
Nobelin raide (JyvaskyHi.) 7.3; Nobel Standardin raide (Kuo
pio) 16.4; N oormarkku jnl-paikka 4.4; N oppo l se vh (Raja
maki) 44.3; Norssaaren raide (Kotka) 48.2; Nostava se (Her
rala) 31.6; Nummela a 57.4; Nuolijarvi lv (Valtimo), (Puu
kari) 57.4; Nurmes a 57.4; Okeroinen l v p (Lahti) 25.5; Olk
kolan satamarata (Jamsa) 44.3; Olkkolan satamaraide (Jii.msa) 
54.3; Orimattila 43.3; Osakeyhtio Sa von raiteet (Kuopio) 16.4; 
Osuuskaupan raide (Kauhajoki) 50.5; (Teuva) 12.4; (Toijala) 
55.2; Otanmaki a 13.6; Otava a 57.4; OTK: n raide (Jyviis
kyla) 7.3; Outokummun tie (Kuopio) 16.4; Outokumpu a 57.4 ; 
Pakaa vh (Orimattila) 43.3; Palosuo p (Mikkeli) 9.3; Panka
kosken raiteet (Lieksa) 56.7; Pankakoski vh (Lieksa1 56.7; 
Paperitehtaan raiteet (Nokia) 2.2; Parkkitie syrjaraide (Sa
tama, Suolahti) 58.7; Parooninmaen teollisuusraicle (Riihi
maki) 6.8; Patuna vh (Valko) 43.3; Pellonrai,raus Oy:n raide 
(Tuil'a) 7.3; Pennala vh (Orimattila) 43.3; Perunaraide (Hert
toniemi) 55.2; Peralanlahden satamaraide (Jamsa) 44.3; 54.3; 
Petkon raide (Snolahti) 58.7; Pinjainen a p junanlahetys
paikka 4.4; 57.4; Pietarsaaren kaupungin raide (Pietarsaari) 
32.4; Pietarsaaren makasiiniraiteet (Pietarsaat'i) 32.4:; Pirilan
kosken raide (IlarjaYalta) 43.2; PKO: n raide ( Jyvaskyla) 
7.3; (Kokkola-Gamlakarleby) 9.2 ; Pohjanmaa Oy: n raide 
(Kemi) 7.3; Pontus se ( Lauritsala) 47.1; Porlammi vh (Lapin
jarvi) 43.3; Porin kaupungin sorakuopan raide (Merstola) 
43.2; 60.3; PorokyHi a 57.4; Porokyla linjatoimisto (Nurmes) 
57.4; Primo purkauspaikka (1\falmi) 20.2; Pukkimolja syrja
raicle (Satama, Suola hti) 58.7; Pulpin raiteet (J ontseno) 42.4 ; 
Putikko jnl-paikka 4.4; Ptum raicle (Suolahti) 58.7; Pankala 
se (.Jiimsa) 50.6; Paiiskylahti jnl-paikka 4.4; Rahola se (Lie
lahti) 4.3; Rahkola p (Kollt'a) 9.3; Rahtula l se (Aavasaksa) 
34.4; Raidekaari-raide (Kupittaa) 48.2; Raippo a 57.4; Ra
kennuspiitka (Suolahti) 58.7; Raninin raide (Kuopio) 16.4; 
Rantaraide (Kuopio) 16.4; Rantasivu (Kuopio) 16.4; Rauma
Repola Oy:n raide (Ilillo, Hamina) 33.5; Raumayhtion rai
teet (Rauma) 7.3; Rautatehtaan raiteet (Imatra) 56.7; Raut
pohjan raiteet: Rt I, II, 1II, IV (Jyvaskyla) 17.4; 19.2; Ren
lunclin Tiili Oy: n raide (Vehmainen) 2.2 ; Repola-Viipuri Oy: n 
raide (Ilillo, IIamina) 33.5; Rieskala_ l se (Pihlava) 29.5; Riihi
vuoren raide (Suolahti) 33.5; 58.7; Riil1ivuo1·i se (Suolahti) 
61.2; Ristimaki p (Haapamaki) 9.3; Rotkola se (Suolahti) 
61.2; Rantamiiki jnl-paikka 4.4; Rodbrott se (Tiihtela) 60.3; 
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'ahan t·aide (Matku) 55.2; (Nurmes) 57.4; (Ron1uicmi) 42.4: L 
Sallan Tiili Oy:n raide (Kursu lY, .Joutsijarvi) 11.6; Salminen 
a p 57.4; Salminen jnl-paikka 4.4; Salosaari p 39.3; Salpaus-
seHin TiHitehtaan raide (Noppo, Rajamaki) 44.3; Sammon 
raide (Voikka) 55.2; Sammon rai1.eet (Kuopio) 16.4; Santamaa 
se vh (Kiukainen). (Peipohja) 18.3; Sntamaraiteet (IIertto
niemi) 55.2; (J yvaskylii) 7.3; (RoYaniemi) 42.4; Saunalahden 
raide (Suolahti) 58.7; Selluloosaraicle (A.anekoski) 58.7; Scp
paUinkankaan raide I, II, III, IV (Jyvaskylii) 7.3; Serlachius 
Oy:n raide (Suolahti) 58.7; Shell Oy:n rai<le (Kuopio) 16.4; 
Simo a p 57.4; Simolinin ja Soderstromin raide (Porvoo) 54.3; 
Simolinin raide (PorYoo) 54.3; Siikaniemen raiteet (Knopio) 
16.4; Simana se (Kaltimo) 55.2; impele jnl-paikka 4.4; Sisa
sataman raide (Hanko) 31.6; Skinnarby Yh (Lapinjarvi) 43.3; 
SMK: n raide (Kuopio) 16.4; Soker:iraide tNaantali) 49.4; 
SOK:n raide (Hertton:iemi) 55.2; (Jyvaskylii) 7.3; (Kokkola
Gamlakarleby) 9.2; Sokojoen raiteet (Lieksa) 56.7; Sora
kuopan ra:ide (Rovaniem:i) 42.4; (Sysmiijiirvi.) 13.5; Soraraide 
(Porokyla, Nurmes) 57.4; Sotevan raide (Kausala) 54.3; Soti
lasraide (Harjavalta) 14.3; Sotilasraiteet (Kuopio) 16.4; Sulun 
raiteet (Jyvaskylii) 7.3; Sunilan satama (Karhula) 49.4; Suo
lahden satama (Suolahti) 58.7; Suolahti a 58.7; Suosaari vh 
(Kuopio) 16.4; Siiyniijiirvi lv (Suinula) 4.4; S~iiiksn.iemen 
raide (Suolahti) 58.7; Taloraitle (.Jyviiskylii) 7.3; TB: n raicle 
(Ykspihlaja-Yxpila) 9.2; 'fehtaan raide I, II (Suolahti) 58.7; 
Tehtaan raiteet (Jamsiinko ·ki) 2.2; Telakan raicle (Rauma) 
56.7; Teollisuusraide (Ilerttonicm.i) 55.2; (Lappeenranta) 59.7; 
Teollisuusraide I, II (Lappcenranta) 59.7; Teurastamon raide 
(Pori) 46.6; Tikkala jnl-paikka 4.4; Toivala a p 57.4; Tork-
keli jnl-paikka 4.4; Tol'ttila se (llarjavalta) 12.4; Tulikaira 
se (Lappi) 37.3; Tullil·aide (Jyviiskylii) 7.3; 'l'ullitie (Kuopio) 
16.4; Tuomaisen tie 16.4; Typpi Oy: n raiteet (Tuira) 37.3; 
Tyrysoja se (Roykkii) 22.1; 27.5; Tytyrin raiteet (lJohjan 
kauppala) 31.6; Torma lY se (Laurila) 16.4; Uimatie (Kuo-
pio) 16.4; Unikankare se (Mynami:iki) 56.7; Urjala jnl-paikka 
4.4; Utti a 57.4; Unsimoljii yrjaraide (Satama, Snolahti) 58.7; 
Uusi-ViirtsiUi a p 57.4; Vaakatien raide (Suolahti) 58.7; Vai
nikkala a 32.2; Valimon raide (Porokyla, Nnrmes) 57.4; Valko 
a 43.3; Valmet, Rautpohja I, II (Jyviiskylii) 7.3; 17.4; Valmet, 
Tourulan teht. raide (Jyy~iskyla) 7.3; Valmet, Yalimon raide 
I , II (Jyviiskylii) 7.3; 17.4; Vaneriraide (Jyviiskyla) 7.3; 
Vaneritehtaan raiteet (Kuopio) 16.4; Yanhamoljii sycjaraide 
(Satama, Suolahti) 58.7; Vanhan aseman taiteet (Satama, 
Suolahti) 58.7; Varastoraide (Herttoniemi) 55.2; (JyvaskyUi.) 
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7.3; (Pieta1·saari) 32.4; Vatiala 1 (Vehma:inen) 15.6; Verkko
niemi se (Valtimo) 59.7; Vesanka a p 57.4; Vierumiiki a p 
57.4; Vihtari a p 57.4; Virenoja vh (Orimattila) 43.3; Virr·at 
jnl-paikka 4.4; VR: n Konepajan raiteet (Hyvinkaa) 31.6; 
VR Polttoainevaraston raiteet (Kouvola) 44.3; Vuohenoja 1 se 
(Tampere ) 39.3; Vuohijarvi a 57.4; Vuolinko jnl-paikka 4.4; 
Varala p 39.3; Ylihiirmii p 34.5; Yk pihlaja-Yxpila 9.2; .Avanti 
se (Jarvela) 4.3; 1\.anekoski a 58.7; Oljyraide (Naantali) 
37.3; 49.4. 

Liikennepaikkamerkit, asettam:inen paikoille, joilla ne katsotaan 
tarpeellisiksi 12.2. 

Liikennepaikkojen nimilyhennykset, 1\Iurtomaen-Otanmaen rata
osalla 13.6; Kovajarven ent. Syrjan nimilyhennys 16.5. 

Liikennerakennukset, vr: n liikennerakennusten korjaukset 6.4. 
Liikenncsiiiinto, 16 § 4 1m 2 kohta muutos 31.11; 16 § 4 lm 4 kpl 

muutos 49.2; 21 § 1 kohta muutos 42.3; 32 § 1 lm muutos 43.4; 
40 § 1 lm muutos 52.5; 58 § 3 lm soveltaminen 17.7; 65 § 2 d 
tahdentam:inen 18.5; soveltaminen 20.5; 65 § 2 f soveltaminen 
20.5; 65 § 10 lm tahdentaminen 51.4; 69 § 14 b ja c muutos 
42.3; 69 § soveltaminen 17.7; 58a.1; 75 § 2 kohta muutos 15.1 ; 
83 § 5 a muutos 47.2; 83 § 5 b ja c muutos 42.3; 83 § sovelta
minen 17.7; 58a.1; 85 § 5 kohta muutos 15.1. 

Linjavaihteet, merkitseminen nopeuSillerkillli 12.2. 
Lipeiikiviliihetykset, paallystiiminen 52.6; 61.3. 
Lippaat, puiset, tavaranluokitus 11.10. 
Liput, ks matkaliput. 
Lisiipalkkailrnoitukset, uuden pa1kantilausjarjestelman mukaan 

48a.1 ; 53a.l. 
Lisiipalkkio, vahentfuninen palkkauksesta 10.1. 
Lomakkeet, ks painotuotteet. 
Lomat, avustuksien myontiiminen rautatieliiisille lomanviettoa var-

ten 20.12; ks sairaslomat, vuosilomat. 
Lounasvaunut, sarjamerkit 59.4. 
Lukematili, maksuleimakoneen 56.10. 
Ltwtptd, tavaranluokitus 13.14. 
Luontoisedut, vastikkeet 59.2. 
Luottovelka, suorittaminen tavaraliikenteen rahtiluoton ollessa ky

symyksessa 16.6. 
Liihtovihellys, vihellyksettomiin Uihdon kaytiintoonottaminen 12.2. 
Liirnminvaunutavara, tilasto 13.7; muutoksia kuljetusmaariiyksiin 

53.3. 
Liimm.itys, henkilovaunujen yesiUimmityslaitteiden 1.4; hoyrylam

mitysjohdon letkukytkimien hoito 36.1. 
Loytotavara, kuljetussaatekirja vr oman tavaran liihetyksissa 14.10. 

• 
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Maaliaineiden ohennusaine (Tinne1"i}, tavaranluokitus 52.7. 
Maanviljelyskoneiden osat, tavaranluokitus 57.11. 
Mainokset, asemilla 8.3; mainokset ja ilmoitukset olympiakisojen 

aikana 35.6. 
Makuupaikat, peruuttaminen 15.8; maksut sairasosastossa 16.8; 

makuuvaunun kayttaminen pohjoismaisessa kiertomatkaliiken
teessa 18.11; makuupaikkalippujen lomakkeet 47.8; vapaiden 
makuupaikkojen ilmoittaminen 53.4; pohjoismaisella vapaa
lipulla matkustettaessa 60.9. 

Makuuvaatteet, tavaranluokitus 18.7; 52.7. 
Mankelit, tavaranluokitus 18.7. 
Massey-II arris, leiklmupuimuri, tavaranluokitus 52.7. 
Matkailuliput, myynti laiva- ja automatkoille 29.10; 31.15; mat-

kailulippuiiil{eime 1952 45.6. 
lJiatkakustannukset, korvaaminen Pohjois-Suomessa tehtavista virka

matkoista 11.3; yksityisoikeudellisessa tyosuhteessa valtioon 
olevien toimihenkiloiden ja tyontekijoiden 23.1. 

Matkalaukut, tavaranluokitus 52.7. 

M 

llfatkaliput, seuruelippujen kaytto ja alennus seka alennusten 
myontaminen kesiilla 1952 4.8; 8.1; 30.12; 32.9; 39.11; matka
lippujen myynti Pohjolan Liikenne Oy:n autoihin llelsingin
Turun linjalla 6.10; seuruelippu tilattua eri vaunua kaytet
taessa 8.1; koululaisten hiihtoloma-alennus 9.4; sunnuntai
lippujen kelpoisuusaika 9.5; matkaliput vr:n ja lillieru1. Hir
ven valisessa yhdysliikenteessii 11.9; pohjoismaisessa yhdys
liikenteessii. 12.7; paikkalippujen myynti Ci- ja Di-vatmuihin 
13.11; kiinteiit alennuskortit 13.12; valtionlaitosten ja julkis
ten yhdysktmtain matkalipun tilatlS 13.13; pikajunan lisa
lippu vapaalipun ohella rautatielii.isjarjestojen ldiyttoon luovu
tetuissa vaunuissa 14.9; peruutetut makuupaikkaliput 15.8; 
maksut sairasosastossa 16.8; talviloma-alennus Kemiin ja sen 
pohjoispuolella oleville lilliennepaikoille 16.9; matkaliput poh- -
joismaisessa kiertomatkaliikenteessa 18.11; erikoisliput Parta
harjun leirille matkustaville 19.6; 23.17; l\fatkatoimisto Oy 
AREA'n vr :n matkalippujen myyntioiketlS Lahdessa 20.7; 
rengasmatkalippujen myynti-, tarkastus- ym. maarii.yksia 
21.1 C 29.8; 34.6; matkalippujen myynuin lopettaminen 
Imatrankoskella 27.7; alue- ja kansanedustajain liput 25.16; 
erikoisliput Viikkosanomain Helsingin matkalle 25.17; erikois
liput Suomen Punaisen Ristin Joensuun leirille matkustaville 
25.18; vesibussimatkan sisii.ltavien erikoislippujen myynti 27.8; 
matkalippujen myynti laiva- ja automatkoille 29.10; 31.15; 
erikoismaiirii.yksia olympialiikenteen johdosta: 2. luokan vau-

2 lUT/63 
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nujen poistaminen Hki-Hy ja llki-H.i viilisista paikallis
junista olympiaruuhkaliikenteen ajaksi 32.5; matkaliput Og
juniin 32.8; seuruelippujen myynti ja alennusten myontaminen 
olympiakisojen aikana 32.10; Olympia Tours 1952 (Olympia
matkat 1952) 33.12; matkalippujen tarkastus ja myynti olym
pialiikenteen aikana 35.5; myyntimiesten kuukausiliput 38.4; 
2 luokan lippujen myynti tapauksissa, joissa matka kokonaan 
tai osaksi kasittiiii rataosia, joilla kulkee vain 3 luokan vau
nuja 39.6; eraiden 2 luokan lippujen palauttaminen tarkastus
toimistoon 39.7; matkaliput yhdysliikenteessa Pohjoismaat
ItiivaltajJugoslavia 39.9; Imatran Matkatoimiston liplmmyyn
tioikeus 40.1; rengasmatka- ja matkailulippuliikenne 1952 45.6; 
matkalippujen lomakkeiden tilitys 47.8; Maaseudun Matka
toimisto Oy - MA'l'KAYHTYM.AN lipunmyyntioikeus 47.9; 
paikkalippujen myyminen pikajunan tyhjiin sairasosastoihin 
49.2; Vaasan Matkatoimisto Oy: n lipunmyyntioikeus 50.12; 
alennettuun hintaan myytaviit matkaliput 55.11; Pohjois-Kar
jalan Matkailijayhdistys r. y: 11 lipunmyyntioikeus J oensuu11 
Matkatoimistossa 57.9; talvilomaliput v. 1953 58.8; matka
liput yhdysliikenteessa Pohjola11 Liikenne Oy: 11 kanssa 58a.1; 
kuukausilippujen leimaaminen vuode11 1953 aikana 60.8; ks 
vapaaliput . 

. llf atkapalvelu, Helsingin aseman VR Matkapalvelun muodostami
nen itsenaiseksi toimistoksi 31.7. 

llf atkaraha 33.1. 
Matkatavam, kirjaus Turu11 satamaan 4.9; kuljettamine11 asema11 

ja tullin valilla autoilla 6.13; kauppaedusta.iien matkatavara 
7.5; matkatavara yhdysliikenteessa liikenn. Hirven kanssa 11.9; 
yhdysliikenteessa Pohjoismaiden kanssa 12.7; matkatavara
kuitit 14.7; matkatavara pohjoismaisessa kiertomatkaliiken
teessii 18.11; kansainviilinen kuponkilipputariffi matkatavaran 
kuljetusta varten 25.12; sotilasmatkatavara 25.15; kansain
valisen matkatavaran tullaus 31.14; matkatavaran kuljetus 
olympialiikenteen ailmna 35.1; kuljetus yhdysliikenteessii Poh
joismaat-ItavaltajJugoslavia 39.9; polkupyorien ja moottori
pyorien kuljettaminen matkatavarana 43.4; matkatavara yh
dysliikenteessii Pohjola11 Liikenne Oy: n kanssa 58a.1; poh
joismaisella vapaalipulla matknstettaessa 60.9; kuljettaminen 
Suomen rautateilHi SNT-Liitosta Porkkalan alueelle ja pain
vastoin 61.5; ks kasimatkatavara. 

J.llatkatavarakuitit, matkatavarakirjan kaytiintoon ottaminen 14.7. 
Jfatkatoimistot, Oy ARE.A.'n vr : n matkalippujen ,myyntioikeus 

Lahdessa 20.7; Kouhuuatkailutoimiston sahkoosoite ja lippu-
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mer kinta 33.15; Imatran Matkatoimiston lipunmyyntioikeus M 
40.1; Maaseudun Matkatoimisto Oy - l\IATKA.YIITY1Hl\.N 
47.9 ; Vaasan Matkatoimisto Oy:n 50.12; Pohjois-Karjalan Mat
kailijayhdistys r. y: n J oensuun l\Iatkatoimiston 57.9. 

Matkaveturit, selluloidikoteloiden hankkiminen liikennoimisrajoi
tuksia koskevien taulukkojen sailyttiimisti.i. varten 12.2. 

Matot, tavaranluokitus 18.7. 
11Ierkkilevyt, resiinain ja kasivaunujen rekisteroiminen ja varusta-

minen merkkilevyilHi 6.5. 
111ielisairmts, ilmoitus ylilaaka.rille 11.4. 
111oottorijunat, ,lahde"-opastc 36.2. 
111oottoripy01'iit, kuljettaminen matkaiavarana 43.4. 
1lfoottorivaunut, vatustaminen loppuopastimilla ja niiden kiinni-

tyskoukuilla 12.2. 
Moottoriveneet, tavaranluokitus 57.11. 
Munalaatikot, niissa olevien merkkien Ja numeroiden merkitsemi-

nen kuljetuskirjoihin 18.5; 20.5. 
'jfuottihickka, tavaranluokitus 11.10. 
11Iuovijauhe, tavaranluokitus 52.7. 
Mtwvipuristemassa, taYaranluokitus 52.7: 
lllnrskatt't rimat, taYaranluokitus 44.5. 
Myohiistymiset, matkustajajunien myohastymisista tehtiivat ilmoi

tukset 23.9. 
Jfiiii1·iiyskokoelma, I: 12 A IV b 1 I) c) soveltaminen 25.1; I: 70. 6 

muuttaminen 25.1; TI: sivu 89, 2 kohta, 2 kappale sovelta
minen 32.1; V: 56. }..T 2 kohta muutos 31.10. 

N eonputket, tavaranluokitus 18.7. 

Nimikirjat, n: n palveluksesta eroavan henkilon nimikirjaan teh- N 
tava merkinta hanelle ehka myonnetysta eUikkeesta 6.1. 

Nim,ilyhennylcset, e1·aiden nimil;rhennysten YahYistaminen 38.1. 
N opeusmerkit, linjavaihteiden ja kaarteiden merkitseminen 12.2. 
Nostokw·jet, oman tavaran kuljetuksina 16.7. 

Ohjesiiiinto toimenpiteistii 1'G1.datieonnettomuukshn sattuessa, ks. 0 
OTRO. 

Oksat, taYaranluokitus 44.5. 
Olkipatjat, taYaranluokitus 18.7. 
Olympiakisojen aihe1dtamat erikoismiiiiriiykset, seuruelippujen 

kaytto ja alennus seka alemmsten myontaminen kesallii 1952 
4.8 ; 32.10; 39.11 ; tarveaineiden hankkiminen Yarastoista ke
saa 1952 Yarten 25.7 i 35.5; 0-kisojen aiheuttamat poikkeus
maaraykset tyolainsa~danHion 31.1 ; 34.1 ; 2, lnok~n v~unujen 
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poistaminen Hki-Hy ja Hki-Ri viilisista paikallisjunista 
olympiaruuhkaliikenteen ajaksi 32.5; olympiamatkat 1952 
33.12; liikenne ja erikoismiiaraykset ja -jarjestelyt olympia: 
kisojen aikana 35. 

Olympia Tout·s 1952 (Olympiamatkat 1952), 33.12. 
Omakotilainat, rautatieliiisille 14.1. 
Oma tavara, vr:n oman tavaran kuljetukset 1.7; 2.6; 4.10; 6.14; 

7.7; 9.3; 13.8; 14.10; 15.10; 16.7; 26.1; 30.9; 36.5; virantoim.i
tusrahasiiannon soveltaminen 13.1; liikennepaikkojen korista
miseksi tarkoitettujen taim.iliihetysten kuljetusmaksut 20.4; 
maiiraykset asemakassanhoitajille velkakuljetuksista 29.1. 

Opaskoirat, sokeille kuuluvien opaskoirien kuljettaminen kasimat
katavarana 52.5. 

Opasteet, paaopastim.en merkki aikataulukirjassa liikennepaikan ni
mien yhteydessa 17.3; moottorijunien ,Hihde"-opaste 36.2; 
kisko- ja rata-autojen vihellinopasteet tasoylikiiytiivilla 56.6. 

Opastelippu, valkoisen opastelipun hankkim.inen kaikille junan
lahetyspaikoille 12.2. 

Opastimet, rata-autossa pideWiviit opastimet 58.3. 
Opastinpiit·it, opastinpiirijako ja opastinmestarien asemapaikat 1.3; 

3. opastinpiirin opm:n asemapaikka 18.1; 31.3. 
Opastinvalaistus, kaasu 17.6. 
Opintomatkat, pohjoismaisella vapaalipulla 60.9. 
Oppikurssit, ks. rautatieopisto. 
Osoitelaput, maksu yhdysliikenteessii Pohjolan Liikenne Oy:n 

kanssa 58a.l. 
Osoitteet, hiivaliihetyksien kuljettaminen ilman osoitteita 33.8; Loh

jan Kalkkitehtaan vaununpeitteitii palautettaessa osoitteeseen 
tehtaviit merkinniit 59.9. 

OTRO, tilaaminen painatusjaostosta 6.3; voimaan astuminen 12.2; 
13.2. 

Oviluukut, viljavaunujen, tavaranluokitus 18.7. 

Paikallisliikenne, 2 lk: n vaunujen poistaminen 19.1; turva vaunun 
kayttaminen Hki-Ri ja Hki-Lma valilla 31.12; 2. luokan 
vaunujen poistaminen Hki-Hy ja Hki-Ri valisistii paikal
lisjuni&ta olympiaruuhkaliikenteen ajaksi 32.5. 

Paikkavaraukset, Pohjolan Liikenne Oy:n autoihin linjalla Hki
Tku 6.10; liikenn. E. Hirven autoihin 11.9; pohjoismaisessa 
yhdysliikenteessa 12.7; makuupaikan peruutus 15.8; paikkltt 
varaukset pohjoismaisessa kiertomatkaliikenteessa 18.11; alue
ja kansanedustajan lippujen ohella 25.16 ; vesibussipaikat 27.8; 
paikkavaraukset matkailulippujen ohella 29.10; olymphunat· 
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kojen paikkavaraukset 33.12; paikkn:varaukset pikajunan tyh- p 
jiin sairasosastoihin 49.2; vapaiden makuupaikkojen ilmoitta
minen 53.4; paikkavaraukset yhdysliikenteessa Pohjolan Lii
kenne Oy:n kanssa 58a.1; pohjoismaisella vapaalipulla mat
kustettaessa 60.9. 

Painimatot, tavaranluokitus 18.7. 
Painotuotteet, uusi tilastolomake vaunukuormien, elavien elainten 

ja kuljetusneuvojen tilastointia varten 1.14; vanhamallisten 
rahtikirjalomakkeiden kaytto 2.5; OTRO'n tilaaminen paina
tusjaostosta 6.3; voimaan astuminen 12.2; junaturvallisuutta 
koskevat ilmoituslomakkeet 12.2; Ci- ja Di-vaunujeu uudet 
painokartat 13.11; painotuotteideu luettelo 13.22; 40.5; ma
kuupaikkojen peruutusmaksukuittien tilaaminen 15.8; luet
telo tavaraliikenteen shekkikirjoista 19.5; sairaslomakortit 
25.1; junakohtauksissa kaytettava kohtauslappu 24.3; erikois
vapaalippulomakkeet ja -kirjat 29.12; jalkivaatimusten paiva
kirja 37.1; makuupaikkalippujen lomakkeet 47.8; tulot paino
tuotteista 48a.1; vr: n tilityssaaru1on mukaiset painotuotteet 
5la.1; uusittu asemakassan kassakirja 56a.1; uudet koru
lomakkeet 57.8. 

Pake, vr: n palkkakeskus 48a.1. 
Pakkaus- ja kuljetuslaatikot ja -hiikit, tavaranluokitus 52.7. 
Palautustavam, oman tavaran kuljetusten palillysten kuljetusmak-

sut 30.9; Oy Alkoholiliike Ab: lie palautettavat tyhjat paal
lykset 31.16; AIV-pullojen palautus 32.11; kuormalavojen 
47.4; Huhtamaki-Yhtyma Oy: n kuormalavojen ja kuljetus
hakkien 50.7; tyhjien paallysten ym. 57.10; ks. vaununpeit
teet. 

Palkantilaukset, uudelleenjarjestely 48a.1; 53a.1. 
Palkkailmoitukset, laatiminen 53a.l. 
Palkkakotelot, kayttiiminen rataosaston tyontekijoille palkkoja mak

settaessa 30.1. 
Palkkalaadut t. m. s., 48a.1. 
Palkkalistat, kirjoittaminen palkantilauksia uudelleen jarjestet

taessa 48a.1. 
Palkkaluokat 10.1 ; 28.1. 
Palkkausilrnoitus, ylimaaraisista toimenhaltijoista uuden palkan

tilausjarjestelman mukaan 48a.1. 
Palkkaus, 

asunnonvuokrat, periminen tyontekijoilta palkanmaksun yh
teydessa 41.1; elinkustannusindeksi 10.1; 24.1; 42.2; 56.2; 

ennakkopidatykset, verojen 4.1; 
harjoittelijat, palkkaus 10.1; 

.. 



p 

-22-

henkilokirjat, uuden palkantilausjarjestelman mukaan 48a.l; 
53a.1; 

halytysluontoisesta tyosta maksettava palkka 58.1; 
ikalisa, 1.1; 10.1; viransijaisen tai valiaikaisena virkaa hoi-

tavan 16.3; 
indeksikorotukset, ks elinkustannusindeksi; 
julldset tehtavat, niita hoitavan henkilon palkkaus 1.1; 
kalliinpaikanlisat, eri palkkaluokissa 10.1; 
Kirjaaminen, virantoimitusrahojen 13.1; 33.1; palkantilauksia 

koskeva kirjanpito 48a.l; 
lisiipalkkailmoitukset, uuden palkantilausjarjestelman mukaan 

48a.1 ; 53a.1; 
lisapalkkio, vahentaminen palkkauksesta 10.1; 
luontoisedut, vastikkeet 59.2; 
matkakustannusten korvaus, virkamatkoista Pohjois-Suomessa 

11.3; yksityisoilceudellisessa tyosuhteessa valtioon olevien 
toimihenkiloiden ja tyontekijoiden 23.1; 

matkaraha 33.1; 
palkkailmoitukset, laatiminen 53a.1; 
palkkalaadut t. m. s. 48a.1 ; 
palkkalistat, kirjoittaminen palkantilauksia nudelleen jarjes-

tettaessa 48a.1; 
palkkaluokat 10.1; 28.1 ; 
palkkausasetus 1.1; 28.1; 
palkkausilmoitus, ylimaaraisista toimenhaltijoista uuden pal

kantilausjarjestelm~'in mukaan 48a.1; 
palkkauslaki 1.1; 10.1; 
peruspalkat, suorittaminen 1.1; tasoittaminen 10.1; palkka

luokat 10.1; 28.1; 
pidatykset, perhe-eliikevakuutusmaksujen 3.1; ks ennakko

pidatykset; 
paivystysraha 33.1 ; 
paivaraha, Pohjois-Suomen havitetylla alueella oleville viran 

tai toimeu haltijoille vumma 1952 11.3; yksityisoikeudelli
sessa tyosuhteessa Yalt ioon oleville toimihenkiloille ja tyon
tekijoille 23.1; 

1·ahalaitokset, palkan maksaminen niihin uuden palkantilaus
jarjestelmi.i.n mukaan 48a.l; 

ratapiharaha 33.1; 
sairausajan palkkaus, sairans,,irkavapauden kestiiessa pidetyn 

vuosiloman vaikutns palkkaukseen 32.1; huomioiminen 
uuden palkantilausjarjestclman nntkaan 48a.J ; 

sopimuspalkat, luokat 10.1 ; 
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sotapalYelu, palkkaus palvelusaikana 1.1; p 
·Sunnuntaityokorvaus, valtion virkamiehille 11.2; 
tilapiiisct toimihenldlot, palkkio 10.1 ; 
tilimerkintailmoitus, Timi, uuden palkantilausjarjestelmiin mu-

kaan 48a.l; 
ulosmittaus, palkan 20.1 ; 
veturim.iehet, palkkaus 28.1 ; 
veturiraha 33.1 ; 
viransijaiset, palkkaus 1.1 ; ikiilisaoikeus 16.3; 
virantoim.itusrahat, junahenkilokunnan 4.1; veturi- ja liiken-

nemiehiston virantoimitusrahat rata-, varasto- ja rautatie
rakennusosaston kuljetuksissa 13.1; virantoimitusrahasiian
non mukaiset 33.1 ; 

virka-asunnot 59.2; 
virkavapaus sairauden takia, huomioiminen uuden palkan-

tilausjiirjestelman mukaan 48a.1; 
vuokra-asunnot, vuoln'amaksut 59.2; 
vuosipalkkio, luokat 10.1; 
valiaikainen viranhoitaja, palkkaus 1.1; ikalisaoikeus 16.3; 
ylim.aaraiset toimenhaltijat, palkkiot ja ikalisat 10.1; 
yoraha, maksaminen valtion virkamiehille 11.1; vr : n vil·an-

toimitusrahasaannon mukainen 33.1. 
Palkkailrnoitwcset, laatiminen 53a.l. 
Palkkausasettts 1.1 ; 28.1. 
Palkkauslaki 1.1 ; 10.1. 
Paperi, kuljetukseen luovutettavien ....-aunujen kunnon toteaminen 

51.3. 
Paperijatteet, hinnat 46.3; ks jatepaperi. 
Paperisinetit, ka;ytantoonotto Yaltionrautateillii 46.2. 
Paperisiikit, hinta 50.8. 
Pegarnoiditeokset, tavaranluok.itus 52.7. 
PeitekyWistiimo, Turnn peitekyllastamon toiminnan lopettaminen 

47.6. 
Pemspalkka, uorittaminen 1.1; tasoittaminen 10.1; palkkaluokat 

10.1; 28.1. 
Penw,tusmaksukuitit, makuupaikkoja peruutettaessa 15.8. 
Pesusienet, tavaranluokitus 13.14. 
Pennit, poistaminen valtion tilinpidosta 1.2. 
Perhe-eliikevakuutus, lald valtion viran tai toimen haltijain perhe

elakevakuutuksesta 3.1 ; 34.2. 
Perimiiton tavm·a, kuljetussaatcltirja n oman tamran Hihetyksissa 

14.10; liihettaminen myytlivaksi 33.n. 
Pesttkon e<>f, pi. torasiain asentaminen 50.3. 
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Pesupoytiilevyt, tavaranluolritus 18.7. 
Pesusienet, tavaranluokitus 13.14. 
Pidiitykset, perhe-eUikevakuutusmaksujen 3.1; ennakkoperintalain 

mukaisten palkanpidatysvarojen maksaminen Uil:ininkonttorille 
56.3; ks ennakkopidatykset. 

Pikajunamaksut, alue- ja kansanedustajain lippujen ohella 25.16; 
eTikoisvapaalippujen ohella 29.12; pikajtman lisamaksut 46.9; 
pikajunan tyhjina olevissa sairasosastoissa 49.2. 

Pikatavam, kuljettaminen aseman ja tullin valilHi autoilla 6.13; 
tilasto 13.7; kappalepikatavaran kuljetus 29.7; muutoksia pi
katavaran kuor;maus- ja kuljetusohjeisiin 1. 7. 1952 alkaen 
33.6; pikatavaran kuljettaminen olympia-liikenteen aikana 
35.1; kuljettaminen vr: n ja Loviisan rautatien valisessa yh
dysliikenteessa 44.1; yhdysliikenteessa Pohjolan Liikenne Oy:n 
kanssa 58a.l ; 60.1. 

Pintalaudat, tavaranluokitus 18.7. 
Pohjoismainen henkilo- ja matkatavarayhdysliikenne 12.7. 
Pohjoismainen kiertomatkaliikenne 18.11 ; 23.13. 
Pohjolan Liikenne Oy, tavaralinjan Siilinjarvi-Juankoski liiken

noiminen 2.3; linja-autojen la.hto- ja tulopalkka Helsingissa 
6.10; pohjoismaisten yhclysliikennelippujen kelpoisonus Pohjo
lan Liikenne Oy:n autoissa 12.7; kappaletavaran kuljettami
nen Pohjolan Liikenne Oy : n autoilla 52.2; 55.5; kotiinkuljetus 
Lohjan asemalla 57.6; Pohjolan Liikenne Oy:n hoitama kap
paletavaran jakelukuljetus 57.7; rh:n ja Puhjolan Liikenne 
Oy: n valinen tariffisopimus 58a.l; 60.1; henkiloautolinjat ja 
niiden valimatkat 1. 10. 51 alkaen 58a. liite I; toimipaikat ja 
niiden valimatkat tavaralinjoilla 58a. liite II; henkilokuljetus
tariffi 58a. liiteet III-IV; tari£fin hinnoitustaulukko vr:n 
ja Pohjolan Liikenne Oy: n valisessa yhdysliikenteessa 58a. 
liitteet V-VI. 

Polkupyoriin osat, (istuimet, ohjaustangot, pakettitelineet, rungot 
ja vanteet), iavaranluokitus 18.7. 

Polkupyo1·iinrungot, tavaranluokitus 8.2; 18.7. 
Polkupyoriit, tavaranluokitus 18.7; kuljettaminen matkatavarana 

43.4; matkatavarakuljetusmaksu yhdysliikenteessa Pohjolan 
Liikenne Oy: n kanssa 58a. liite VI; 60. liite VI. 

Polttoaineet, kaytto vr : n virka- ja asuinhuoneissa seka myyntl 
rautatielaisille 50.4; kivihiilen kaytto valmiiksi muuratuissa 
helloissa 58.2. 

Polttopuut, lAhoratapolkkyjen ja lahopylvaiden myynti rautatie
Iaisille 27.1; polttoainevarastosta luovutettavan tavaran myynti 
48a.l. 
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Polttorangat, tavaranluokitus 50.11. p 
PoUtoturve, tavaranluokitus 49.6; 55.9. 
Porkkalan alue, sen kautta kulkevat junat 6.7. 
Pm·raskivet, tavaranluokitus 52.7. 
Postisiirtosuoritukset, pennien tasoittaminen markoiksi 1.2; luotto

velan maksaminen postisiirron valityksellii tavaraliikenteen 
rahtiluoton ollessa kysymyksessa 16.6. 

Postisiirtotilit, liikennepaikkojen 7.1. 
Potkukelkat, matkatavaramaksu yhdysliikenteessa Pohjolan Lii

kenne Oy ;n kanssa 58a. liite VI; 60. liite VI. 
Puhaltimet, tavaranluokitus 52.7. 
Puhelinvartiopaikat, Honkasalo 35.2; Ilomaki 35.2; Pollarin vahti-

tupa 35.2; Ristinummi 46.8. 
Puimakoneet, tavaranluokitus 11.10; 52.7. 
Punnitseminen, kappaletaYaraliihetysten 23.11. 
Puolustttslaitoksen kuljetukset 30.10 ; 33.11. 
Pur·karnismiiiiriiaika, vastaanottajan kiiytettavaksi asetettuun vau-

nuun niihden 47.2. 
Putket, tavaranluokitus 18.7. 
Puuhiikit, tavaranluokitus 52.7. 
Puulaatikot, tavaranluokitus 52.7. 
Puulastut, tamranluokitus 44.5. 
Puunjiitteet, tavaranluokitus 44.5. 
Piiivystysraha 33.1. 
Paiviimha, Pohjois-Suomen hiivitetylHi. alueella oleville viran tai 

toimen haltijoille vuonna 1952 11.3; yksityisoikeudellisessa 
tyosuhteessa valtioon oleville toimihenkiloille ja tyontekijoille 
23.1. 

Piiiidyt, irroittaminen avovaunuista 60.2. 
Piiiikonepajat, seisonta-ajat kesiilla v. 1952 33.3. 
Piiiillykset, vakijuomalahetyksien paallykset 31.16; 38.3; kuljetuk

sen aikana rikkoutuneiden paallysten uusimiseen kaytettavien 
paperisakkien hinta 50.8; tavaran piiallyksen merkitseminen 
kuljetuskirjaan 51.4; rasva- ja vaseliinituotteitten paallykset 
52.6; lipeakivilahetysten 52.6; 61.3; lihalahetysten 52.6; tyh
jien paallysten ym. palautus 57.10; ks palautustavara. 

Piiiisiiiisliikenne 15.4. 
Piiiitepuskurit, palkkien maalaaminen 12.2. 

Raha, Ruotsin kruunun kurssi 29.9. 
Rahalaitokset, palkkauksen maksaminen niihin 48a.l. 
Rahditus, ks tavaranluokitus. 

R 



R 

-2G-

Rahtictu, Oy A.lkoholiliikkeen ku1jet uksille 11.1J ; Hangon ja 'l'urun 
satamiin vaunukuormin liiheteWivalle vientitavaralle 55.10. 

Rahtikappalctavam, kuljetu Myllyko ken asemalla 2.4. 
Rahtikirjat, ks kuljetuskirjat. 
Rahtiluotto, siilien oikeutetut 1.13; 25.13; luottove1an suorittami

nen tavaraliikenteen rahtiluoton ollessa kysymyksessa 16.6; 
rahtiluottoluettelo oman tavaran kuljetuksista 29.1. 

Rahtimaksu, ks. kuljetusmaksu. 
Rahtimc1·kit, Loviisan rautatien kaytettiivat 44.1. 
Rahtitasoituksct, Hangon ja Tnrun satamiin 7.6; tal vella 1952--

1953 60.7. 
Rahtitavara, kuljettaminen aseman ja tullin valilla autoilla 6.13; 

kuljettaminen olympialiikenteen aikana 35.1; vr :n ja Loviisan 
rautatien valisessa yhdysliikenteessii 44.1 ; yhdysliikenteessa 
Pohjolan Liikenne Oy: n kanssa 58a.1; 60.1. 

Raideopastimet, varustaminen uusilla tnnnuslevyilla 12.2. 
Raiteet, ks liikennepaikat. 
Rakennuksct, vr: n liikenneraketmusten korjaukset 6.4. 
Rakennuskivet, tavaranluokitus 52.7. 
Rakennuslevyt, tavaranluokitus 51.5. 
Rakentcenalaiset r-adat, l\Iurtomaen-Otanma~n rakenteenalaisen 

radan liikennoimisesta kannettavat maksut 31.17. 
Rangat, tavaranluokitus 50.11. 
Ranskankieli, filmikurssi rautatieopistossa 44.10; 51.9; 53.7. 
Rasching-renkaat, tavaranluokitus 8.2. 
Rasiat, tavaranluokitus 8.2. 
Rasva- ja vaseliinituottcct, paallystaminen 52.6. 
Rata-at~tot, liikkuminen tasoylikaytiivien eristetyilla raideosuuk

silla 56.6; opastimet 58.3. 
Ratapiha1·aha 33.1. 
Ratapihojen l·iikcnnoimissiiiinnot, uusitun J unaturvallisuussaanni:in 

vaatimat muutokset 12.2. 
Ratapolkyt, Unkariin menevat 19.7. 
Rattaat, tavaranluokitus 57.11. 
Raudan jiiiinnokset, myynti 24.9. 
Rauta- ja teriislevyteokset, tavaranluokitus 8.2. 
Ratdaoksidi, tavaranluokitus 11.10. 
Ratdatichallitukscn lehtipalvelu, muuttunut osoite 46.1. 
Rautatieli.iisjarjestot, jarjestojen kiiytti:ion luovutetut vaunut 14.9; 

avustukset kirjastoille 44.2; kokousvapaaliput 54.5; 60.10. 
Rautatieonnettomuudet, ohjesaiinti:i toimenpiteista 6.3; 12.2; 13.2. 
Rautaticopisto, vaunumiesoppikurssit kevatkaudella 1952 4.18; ve

turinkuljettajaoppikurssit syyslukukaudella J 952 28.4; alem-
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mat llikeimeoppikUl'ssit (konduktoorikurssit) syyslukukau- R 
della 1952 28.5; syysluknkauden 1952 knrssiohjelmaa 45.9; 
kielikurssit 45.9; 51.9; 53.7; veturinkuljettajaoppikurssit ke
vatlukukaudella 57.17; alemmat liikenneoppikurssit (konduk
toorikurssit) keviitlukukaudella 1953 57.] 8. 

Rehttjauhot, tavaranluokitus 52.7. 
Rekiste1·oimin en, resiinain ja kasivaunujen 6.5. 
Rengasliptd, ks. matkaliput. 
Rengasmatkat, 21.1; 29.8; 34.6; 45.6. 
Resiinat, rekisteroiminen ja varustaminen merkkilevyilHi 6.5; 12.2. 
Reunakivet, tavaranluokitus 52.7. 
RiisinjuU?·et, tavaranluokitus 20.8. 
Riisirehttjauhot, tavaranluokitus 52.7. 
Rikosasiat, alioikeuksien tuomitsemien rangaistusten ilmoittaminen 

rh: n lainopilliseen toimistoon 53.1. 
Rimapuut, tavaranluokitus 44.5. 
Riu'ut, tavaranluokitus 50.11. 
Romu, myynti 24.9. 
Rullapuunjatteet, tavaranluokitus 44.5. 
Rttumiinkuljetus, vr: n henldlokuntaan kuuhmeen 18.6. 

Sahajauhot, tavaranluokitus 44.5. S 
Sahanpttru, tavaranluokitus 44.5. 
Sahanrouhe, tavaranluokitus 44.5. 
Sahat, tavaranluokitus 18.7. 
Sahatavam, Neuvostoliittoon osoitcttujen sahatavaravaunujen ka

sittely vaihtotoissl.i 22.4; sahatavaran kuormaaminen Neuvosto
liittoon 24.7. 

Sairaan- ja tervcydenhoidon ohjesaanto, 10 § tahdentaminen .11.4. 
Sairaat, kuljetus 31.11. 
Saimslomal.:ortit, piUiminen 25.1. 
Sairaslomat, merkitseminen virka-ansioluetteloon 25.1; sairaus

virkavapauden kestiiessa pidetyn vuosiloman vaikutus palk
kaukseen 32.1 ; huomioiminen uuden palkantilausjarjestelman 
mukaan 48a.1 ; auominen 50.1. 

Saimsosastot, maksut 16.8 ; ldiytto 31.10; 49.2; ulko-ovien avaa-
minen 48.4; sairasosasto junissa n: o 61/62 52.3. 

Salaojaputket, tavaranluokitus 8.2. 
Salot, tavaranluokitus 50.11. 
Satamaradat, Vaskiluodon satamaradan liikennoiminen 23.4. 
Satamaraiteet, ks. liikennepaikat. 
Savuhappo, kuljetus 47.5. 
S(lipiiiit, tavaranluokittl {50.11. 
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Seisakkeet, ks. liikennepaikat. 
Seitsemas liikennejakso, lakkauttaminen 1.8. 
Sellttloidi ja siitii valmistettavat esineet, tavaranluokitus 13.14. 
Selluloidikotelot, hankkim.inen matkavetureihin liikennoimisrajoi-

tuksia koskevien taulukoiden sailyWimista varten 12.2. 
Sementti, tavaranluokitus 52.7. 
Sementtitorvet, tavaranluokitus 8.2. 
Sementtivalmisteet, tavaranluokitus 8.2. 
Seuruelippulomake, kaytettaessii tilattua eri vaunua 8.1. 
Sew·ueliput, kiiytto ja alennus sekii alennusten myontaminen ke-

siillii 1952 4.8; 32.10 ; tilattua eri vaunua kiiytettiiessa 8.1 ; 
alennukset pohjoismaisessa yhdysliikenteessii 12.7; kiiytto 
30.12; seuruelipun tarkastuslippu 32.9; myynti olympiakisojen 
aikana 39.11. 

Seuruematkat, pohjoismaisessa yhdysliikenteessii 12.7; kuljetusto-
distuksien laatiminen TIC-tariffin nojalla 25.12. 

Shekkikirjat, luettelo tavaraliikenteen shekkikirjoista 19.5. 
Sihdit, maito-, tavaranluokin1s 52.7. 
Siivoojat, tyotakit 14.12. 
Sinetit, paperisinettien kiiytantoonotto valtionrautateillii 46.2. 
Sirkkelisahat, tavaranluokitus 18.7. 
Skandex-kaapit, tavaranluokitus 18.7. 
Sokeat, opaskoirien kuljetus 52.5. 
Sopimattornia vr: n palvelukseen, ks. erotettuja. 
Sopimuspallcat, palkkaluokat 10.1. 
Sotapalvelu, palkkaus palveluaikana 1.1. 
Sotilaskuljetuskirjat, vieminen erikoisluetteloon 23.12; kiisittely 

25.14. 
Sotilasmatkatavara, kuljettaminen 25.15. 
Sotilassisustusesineisto, hinnasto sille tuotetun vahingon korvaami

seksi 32.6. 
Sotilastariffi, jakaminen asemille 61.4. 
Sukset, koululaisten suksien kuljetusmaksu hiihtoloma-alennuksella 

matkustettaessa 9.4; matkatavaramaksu yhdysliikenteessii Poh-
jolan Liikenne Oy: n kanssa 58a.liite VI; 60.liite VI. · 

Sunnuntat'liput, kelpoisuusaika 9.5. 
Stmnuntaityoko1·vaus, valtion virkamiehille 11.2. 
Suodatinhiekka, tavaranluokitus 57.11. 
Suojapuvut, myynti rautatielaisille 40.3; hinnat 54.6. 
Suomen kulkuneuvot, julkaisun myyntihinta 25.10. 
Syytejutut, tietojen antaminen viran- ja toimenhaltijain syyttii

mistii koskevista jutuista 53.J . 
Syrjiiraite~t, ks. liikennepaikat. 
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Siihkosanomat, tyojtmieu kulkua koskevista jaljeunos tarkastustoi- S 
mistoon 14.10; lennatiutoimipaikkojen uudet korulo~akkeet 
57.8. 

Siihkosoittokellot, painantanappien sijoittaminen moottorivaunui
hin ja seisakejuniin 12.2. 

Siihkovirta, hoyryvoimalla kehitetyn lisaenergian aiheuttamat hin
nanmuutokset 4.2; makuuvaunujen valaistuksen kaytto 28.2. 

Siiiliot, tavaranluokitus 18.7. 
Siiiliovaunut, vuokrat 1.12; veniiHiiset sailiovaunut 11.8; varusta

minen opastelippujen kiinnipitolaitteilla 12.2; vuokratut sai
liovaunut 25.8. 

Siiilytysliput, tiiyttaminen ja tiliWiminen 55.7. 
Siinkyvaatteet, tavaranluokitus 18.7; 52.7. 

Taimiliihetykset, liikennepaikkojen koristamiseksi tarkoitettujen tai- T 
milahetysten kuljetusmaksut 20.4. 

Taimitilaukset, Keskustaimistosta 25.3. 
Talviloma-alennus, Kemiin ja sen pohjoispuolella oleville liikenne

paikoille 16.9; v. 1953 58.8. 
Tangot, tavaranluokitus 50.11. 
Tapaturmalainsiiiidiinto, tapat.vak.laissa saadettyjen markkamiiii

rien korottaminen 31.2. 
Tariffisopirm.ts, rh: n ja Pohjolan Liikenne Oy: n valillii 58a .1; 

60.1. 
Ta1·iffisiiiinto, 3 § 1 lm muutos 39.6; 7 § 4 1m muutos 46.9; 9 § 

3 lm lisays 20.6; 9 § 9 lm selventiiminen 15.8; 10 § lm:t sovel
taminen 8.1; 10 § 1, 2, 3 ja 5 lm soveltaminen 30.12; 13 § 1 lm 
muutos 20.6; 20 § 6 lm soveltaminen 30.12; 22 § 1 lm muu
tos 20.6; 30 § 2 kohta selventaminen 6.12; 30 § 4 lm muutos 
20.6; 30 § 5 lm muutos 20.6; 32 § 3 lm muutos 20.6; 32 § 
3 lm muutos 20.6; 32 § 4 lm kumoaminen 20.6; 38 § 7 lm 
muutos 17.7; 38 § 14 lm 4 kappale tahdentiiminen 30.8; 38 § 
14 lm 4 ja 5 kohta muutos 61.6; 38 § 15 lm soveltaminen 60.7; 
41 § A: a lm muutos 61.6 ; 41 § C: 1 lm selventiiminen 1.12; 
41 § C: 1 lm a muntos 13.15; 41 § C: 1 lm b muutos 61.6; 
43 § soveltaminen 13.16; 14.11; 18.10; 20.10; 31.16; 33.14; 
43 § 2 lm lisays 32.11; 43 § 3 lm m.uutos 20.6; tahdentiiminen 
57.10; 44 § soveltaminen 6.12; 51 § 7 lm muutos 20.6; 52 § 
2 lm muutos 20.6; 52 § 3 lm lisays 20.6; 52 § 5 lm selventami
nen, lisays 61.6; 53 § soveltaminen 6.13; 31.7; 44.4; 54 § 
soveltam.inen 6.13; 57 § tahdentiiminen 1.13; 58 § 2 lm 1 kohta 
Mveltaminen 55.7; 58 § 2 lm 5 kohta kumoaminen, 1, 2 ja 6 
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kohta muutos 20.6; 58 § 3 lm soveltaminen 58a.l: 58 § 6 1m 
1 kohta muutos 61.6; 58 § 20 lm muutos 32.7. 

Ta1·i{[it, soveltaminen vr oman ta,aran li:ihetyksiin 2.6; liikaa 
kannetun maaran suorittaminen takaisin 15.1; kansainvalinen 
kuponkilipputariffi matkustajicn ja matkatavaran kuljetusta 
varten 25.12; vr: n autoliikenteen tariffit seka niihin liitty
vat tiedot ja maaraykset 26.1; 30.5; yhdistetty juna- ja auto
kuljetustariffi 26.1; puolustuslaitok en kuljetukset 33.11; so
veltaminen Jamsan-Olkkolan satamaradalla ja Peralanlahdcn 
satamaraiteella 44.4; rh: n ja Pohjolan Liikenne Oy: n vii.linen 
tariffisopimus 58a.1; 60.1; 60.liite VI; sotilastariffin jakami
nen asemille 61.4. 

Ta1·kkailuilmoitttkset, verolautakunnille 4.1. 
Tarveaineet, hankkiminen varastoista ennen olympiakisaliikenteen 

alkami ta 25.7; 35.5. 
Tasoylikiiytiiviit, kisko- ja rata-autojen liiklruminen tasoylikayta

vien eristetyilla raideosuuksilla 56.6. 
Tavarain kiisittely, valvonnan tehostaminen lruljetuksen aikana 

14.5 · tavaran antamista vastaanottajalle kohtaavat esteet 15.1. 
Tavaralistat, Suomen, Ruotsin ja Norjan valisessa taYarayhdyslii

kenteessa 13.17; Neuvostoliitosta saapuneiden liihetysten 13.18. 
TavMaliihetykset tdkomaille, rahtikirjat 58.9. 
Tavamnltwkitus, 8.2; 11.10; 13:14; 17.7; 18.7; 20.8; 30.7; 44.5; 

49.6; 50.11; 51.5; 52.7; 57.11; .Acme-kaapit 18.7; alumiinise
mentti 52.7; apula1man levittajat 52.7; aurat 52.7; autojen 
])eravaunut 30.7; autonosat 52.7; braunoksidi 11.10; cardex
kaapit 18.7; flokkijate 13.14; granuliitti 52.7; 57.11; hake 
44.5; halot 50.11; hartsi 52.7; hihnakuljettimet 52.7; huopa
jatteet ja -tillmt 13.14; hiikit 52.7; hoylanlastut 44.5; hoyry
ja moottoriveneet 57.11; isoflex 13.14; jalustakivet 52.7; juu
ret 44.5; jaterimat 44.5; jaakd'apit 18.7; kaapit, acme, cardex, 
skandex yms. 18.7; kangasjatteet 13.14; kam1ot 44.5; kasvit 
8.2; katuojakivet 52.7; kivijalkakivet 52.7; kloorisailiot, tyh
jat 18.7; koholevyt 51.5; koneen jalustat 18.7; koneenosat 
8.2; konehoylanlastut 44.5; kromiohennuslastu 18.7; kuljetus
laatikot ja -hlikit 52.7; kuorimajatteet 44.5; kuormalavat 
13.14; kumi 52.7; kutterilastut 44.5; kaapiokilpa-autot 20.8; 
laatikkolaudat 57.11; laatikot 52.7; lakkojen ohennu aine (tin
neri) 52.7; lankunpaat 44.5; lankut ja laudat 18.7; lannan
levittajat 52.7; lasipullot 8.2; latvukset 44.5; laudanpiiat 44.5; 
leikkimajat 11.10; leikkivaunut 18.7; lippaat, puiset 11.10; 
lumput 13.14; maaliaineiden ohe1musaine (tinneri) 52.7; maan
viljelyskoneiden osat 57.11; makuuvaatteet 18.7; 52.7; man-
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kelit 18.7; Massey-Ranis, leikkuupuimuri 52.7; matkalaukut T 
52.7; matot 18.7; muottihiekka 11.10; muovijauhe 52.7; muo
vipuristemassa 52.7; murskatut rimat 44.5; neonputket 18.7; 
oksat 44.5; olkipatjat 18.7; oviluukut, viljavaunujen 18.7; pai
nimatot 18.7; pakkaus- ja kuljetuslaatikot ja -hiikit 52.7; 
pegamoiditeokset 52.7; pesupoytalevyt 18.'7; pe:msienet 13.14; 
pintalaudat 18.7; polkupyoran i tuimet 18.7; pp: n· ohjaustan-
got 18.7; pp:n pakettitel:ineet 18.7: pp:n rungot 8.2; 18.7; 
pp :n vanteet 18.7; polkupyorat 18.7; polttorangat 50.11; 
polttoturve 49.6; 55.9; porraskivet 52.7; puhaltimet 52.7; pui
makoneet 11.10; 52.7; putket 18.7; puuhakit 52.7; puulaatikot 
52.7; puulastut 44.5; rakennu .. c:;kivet 52.7; rakennuslevyt 51.5; 
rangat 50.11; rasching-renkaat 8.2; rasiat 8.2; rattaat 57.11; 
rauta- ja terl:islevyteokset 8.2; rautaoksidi 11.10 ; rehujauhot 
52.7; reunakivet 52.7; riisinjuuret 20.8; riisirehujauhot 52.7; 
rimapuut 44.5; riu'ut 50.11; rullapmmjiitteet 44.5; sahajauhot 
44.5; sahanpuru 44.5; sahanrouhe 44.5; sahat 18.7; salaoja
putket 8.2; salot 50.11; seipiiat 50.11; selluloidi ja siitii val
mistetut esineet 13.14; sementti 52.7; sementtivalmisteet 8.2; 
sementtitorvet 8.2; sihdit, maito 52.7; sirkkelisahat 18.7; 
skandex-kaapit 18.7; snodatinhiekka 57.11; sailiot 18.7; san
kyvaatteet 18.7; 52.7; tangot 50.11; terva 18.7; tervakset 
44.5; tervaskannot 44.5; tiil:iputket 8.2; tiilitorvet 8.2; tin-
neri 52.7; tuulettajat 52.7; vaahtokumi 52.7; val:imohiekka 
11.10; vaneerilaatikot ja -rasiat 52.7; vaneerinjatteet 44.5; va
neel·ipuunpaat 18.7; 44.5; vaneeriputmsycUimet 18.7; 44.5; vie
mariputket 8.2; vuodevaatteet 18.7; 52.7; yhteislahetykset 
17.7. 

1'a·varantiedHstelusiianto, 29, 33 ja 34 § soveltaminen 33.9. 
1'ekijapa.lkkiot, rautatiealan ansiokkaista julkai uista 44.2. 
1'erva, tavaranluokitus 18.7. 
Tervakset, tavaranluokitus 44.5. 
1'er·vaskannot, tavaranluokitus 44.5. 
Terveydenhoitojaosto, desin£ektoorin puhelin 58.4. 
Tiiliputket, tavaranluokitus 8.2. 
Tiilitorvet, tavaranluokitus 8.2. 
Tilapiiiset toimihenkilot, palkkio 10.1. 
Tilasto, uuden lomakkeen kaytantOonottaminen yaunukuormien, 

elavien elainten ja kuljetusneuvojen tilastointia varten 1.14; 
tilastotietojen antaminen oman tavaran Uihetyksista 4.10; 
pika- ja Him.minvammtavaratilasto 13.7. 

Tila1tkset, tarveainctilaukset. kesaa 1952 varten 25.7; 35.5; palkan · 
tilausten uudelleenjarjestely 48a.l. 
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T'l-"limerkintiiilmoitus, Timi, uuden palkantilausjarjestelman roukaan 
48a.l. 

Z'iZit ja tilitys, pennien poistaminen tilinpidosta 1.2; kiitotavara
kortin tarkastustoimistoon Hihetettava kappale 4.7; talous
jaksojen seldi ~aiden ja tilitoimiston valiset tililahetykset 
6.14; vr: n jalkivaatimusliikkeen uudelleen jarjestely 7.1; tili
tys yhdysliikenteessa liikenn. E. Ilirven kanssa 11.9; pohjois
maisessa henkilo- ja matkatavarayhdysliikenteessii 12.7; ta
varayhdysliikenteessa Suomen, Ruotsin ja Norjan valilla 
13.17; Neuvostoliito ta saapuneiden lahetysten kuljetuskirjain 
liiWiminen kuukausitiliin 13.18; tilitys Vl' oman tavaran kul
jetuksissa 14.10; makuupaikkojen peruutusmaksukuittien ti
littaminen 15.8; jalkivaatimuksista perittyjen varojen tilit
taminen pohjoismaisessa tavarayhdysliikenteessa 15.9; jaksou
kassaan laheteWivien rahtiluottoluetteloiden todisteiden yh
distelma 16.7; tilitys pohjoismaisessa kiertomatkaliikenteessa 
18.11; rengasmatkalippujen tilitys 21.1D; sotilasmatkatavaran 
kuljetusmaksujen 25.15; · alue- ja kansanedustajain lippujen 
25.16; Pankakosken tehtaiden lahetysten kuljetusmaksujen 
28.3; raudan jaannosten ja romun myyntihinnan suorittami
nen 24.9; miiaraykset velkakuljetuksista 29.1; matkailulip
pujen tilitys 29.10; Helsingin aseman VR Matkapalvelun muo
dostaminen itsenaiseksi toimistoksi 31.7; 1\furtomaen-Otan
maen rakenteenalaisen radan liikennoimisesta kannettavien 
maksujen tilitys 31.17; veloituslaskujen 33.10; G. A. Ser
lachius Oy Kankaan kuljetusmaksujen 33.13; OTK:n kulje
tusmaksujen 33.14; S. \V. Paasivaaran Margariinitehtaan kul
jetusmaksujen 34.7; Paperituote OY :n kuljetusmaksujen 39.8; 
yhdysliikenteessa Pohjoismaat-ItavaltajJugoslavia 39.9; ldi
totavarayhdysliikenteessa Pohjoismaat-Iti:ivaltajJugoslavia 
39.10; vr: n ja Loviisan rautatien valisessa yhdysliikenteessa 
44.1; liikenteessa Olkkolan-Jamsan satamaradalla ja Peralan 
lahden satamaraiteella 44.4; kiitotavararahdin tilittaminen 
45.5; jakelukuljetusten tilitys 47.7; makuupaikkalippujen lo
makl{eiden 47.8; polttopuista saatujen tulojen 48a.l; paino
tuotteista 48a.l; tilitykset vr: n tilityssaannon mukaan 51al; 
sailytyslippujen tilittaminen 55.7; kiitotavarakortit ja tilitys 
56.9; maksuleimakoneen lukematili 56.10; asemakassan kassa
kirja ja tilitys jaksonkassaan 56.al: tilitys yhdysliikenteessa 
Pohjolan Liike1me Oy:n kanssa 58a.l. 

Tilityssiiiinto, 23 § VIII kohta soveltaminen 55.11. 

Tinneri, tavaranluokitus 52.7. 



Tulenarat nesteet, sailiovaunujen varustaminen opastelippujen T 
kiinnipitolaitteilla 12.2. 

Tulli, tullaamattoman tavaran kuljctus aseman ja tullin viililla 
6.13; matkatavaran tullaus pohjoismaisessa yhdysliikenteessa 
12.7; kansainvalisen matkatavaran tullaus 31.14; tullaus kii
totavarayhdysliikenteessa Pohjoismaat-ItiivaltajJugoslavia 
39.10; Neuvostoliittoon menevien lahetysten tullildisittelya 
varten tarvittavat asiakirjat 52.8. 

Tulot, asemakassoissa kannettavat sekalaiset tulot 48a.l. 
Turkisvirkalakit, tilaaminen 7.8; 13.19; 51.6. 
Turvalaitosten erikoisjohtosiii:innot, uusitun Junaturvallisuussaan-

non vaatimat muutokset 12.2. 
Turvavaunu, kayttarninen Hki-Ri ja Ilki-,-Lma valilla 31.12. 
Tuulettajat, tavaranluokitus 52.7. 
Tyoehtosopimus, rh :n ja SRL:n .r. y. viilisen tyoehtosopimuksen 

voimassaoloaika 23.2; halytysluontoista tyota koskevien saan
nosten soveltaminen 58.1. 

Tyolainsiiiidiinto, olympiakisojen aiheuttamat poikkeusmaariiykset 
tyolainsiiiidiin'toon 31.1; 34.1. 

T yonantajan lapsilisii- ja kansaneliikemaksu, 57.2. 

mkomaan raha, Ruotsin kruunun kurssi 29.9. U 
mosmittaus, palkau tai elilleen 20.1. 
Uusittu Junaturvallis1tussiiiinto 12.2. 

Vaahtokumi, tavaranluokitus 52.7. V 
Vaaralliset liikennepaikat, uusitun junaturvallisuussaannon mu-

kaan 4.4; 31.9; varustaminen liikennepaikkamerkeilUi 12.2. 
V ahingonkorvaukset, hinnasto, jonka mukaan rautatievammille ja 

niiden kalustolle tuotetut -vahingot on korvattava 25.4; so
tilassisustusesineistolle tuotetun vahingon korvaaminen 32.6. 

Vaihteet, varustaminen opastelyhdyllii tai -levy lUi 12.2; vanhojen 
vaihteiden vaihteenasettimet 33.2. 

Vaihtoliikkeet, opasteet 61.1. 
Vaihtoraha, pcnnien tasoittaminen markoiksi 1.2. 
Vakuuttaminen, taYaran vakuuttaminen Eurooppalaisessa Vakuu

tus Oy: ssa 48.5; yhdysliikenteessa Pohjolan Liikenne Oy:n 
kanssa kuljetettavan tavaran vakuuttaminen 58a.1. 

Vakutttusmaksut, pcrhe-elakelain . mukaiset 3.1. 
Valaistus, makuuvaunujen •·alaistu.ksen kaytto 28.2. 
Valimohiekka, taYaranluokitus 11.10. 
Valokuvaaminen liilcennepaikoilla, Ove-Filmin oikeuden lakkaami

nen 4.6. 

• 11 27/f>S 
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Valtionrautateiden asemakassojen Ja asen1-akassanhoitajien ohjll-
saiinti5, 1 § muuttaminen 16.2. 

V altionratdateiden jaksojako 5.1. 
Valtionrautateiden jiilkivaatimusliike 7.1. 
Valtionrautateiden om.a tavara, ks. oma tavara. 
Valtionratttateiden Palkkakeskus 48a.1. 
Vctltionmtdateiden polttoainetoimisto, sille vuokrattujen alueiden 

vuokrat 55.1. 
Valuuttamiiiiri:iyksiii, pohjoismaisessa yhdysliikenteessii 12.7. 
Valvontapaikat, IIuttula 20.3; Ki:ihnionjiirvi 20.3; Maavesi 20.3; 

Nikkarila 20.3; Salosaari 15.5; 39.3; ViiriiHi. 39.3. 
Vaneerilaatikot ja -rasiat, ta ;-aranluokitus 52.7. 
Vanee1·injiitteet, tavaranluokitus 44.5. 
VaneerizJuttn sydiimet ja -ZJiiiit, tamranluokitus 18.7; 44.5. 
Vapaalippusaiinto, 2 § 2 1m tahdentaminen 60.9; 3 § 1 lm muutos 

29.12; 3 § 1 lm tahJentiiminen 60.9 ; 3 § 2 lm lisiiys 29.12; 
10 § 5 lm muutos 30.13; 18 § 5 lm muutos 18.6 ; 18 § sovelta
minen 25.3; 19 § 1 lm b lisays 29.12; 19 § 1 lm h lmmoaminen 
55.6; 21 § 6 lm tahdentaminen 60.9. 

Vapaaliput, ylim. vapaaliput Suomen Rautatieliiisten Raittiusyh
distyksen jiisenille 11.13; 38.5; vapaaliput rautatielliisjarjes
ti:ijen kiiytti:ii:in luovutetuissa vammissa 14.9; ylim. vapaaliput 
sairaus- ja hautausavustnskassa Kaaren 60-vuotisjuhlakokouk
sen osanottajille 15.11; erikoisvapaalippu ja pikajunan lisii
maksu 29.12; talousvapaaliput 30.13; rautatieHiisjiirjestojen 
kokousvapaaliput 54.5; 60.10; pohjoismaiset vapaaliput 60.9. 

Vapo, ks. ;-altionrautateiden polttoainetoimisto. 
Vamstot, kalkkiopapereidcn tilaaminen 2.6; tarveaineiden hank

kiminen varastoista kesiiii 1952 varten 25.7 ; 35.5 ; Vapolle va
rastoalueiksi vuokrattuje11 alueiden vuokrat 55.1. 

Vaunujen lammitys- ja jiiiihdytyslaitteiden selitys- ja kiiyttoohjeet 
100 ja 140, huomioiminen 1.4. 

Vattnujen siihkovalaistuslaitteiclen kiiytto- ja hoito-ohjeet, tlihden
tiiminen 28.2. 

Vaunukuormalah etykset, kuljetusmaksut yhdysliikenteessli Pohjolan 
Liikenne Oy: 11 kanssa 58a.l ; vaunukuormat rataosalla Kaut
tua-Kiukainen 57.3. 

Vaunukuonnien s1mrin sallittu paino, eri rataosilla 11.8; Vaskiluo
do11 satamaradalla 23.4. 

Vaununjako, 5. liikennejakson vammnjaon siirtyminen Vaasasta 
Seiniijoelle 58.6. 

Vaununpeitteet, kylUistaminen 'rlU'un asemalla 1.11; 47.6; Rikki
happo- ja Superfosfaattitehtaat Oy: 11 Yaunupeitteet 13.16; Ky-
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min Oy :n, Oulu Oy :n ja. Paraisten Kalkkivuori Oy:n vau- V 
nunpeitteet 14.11; J_;ohjan Kalkkitehtaan va.ununpeitteet 
18.10; 59.9; vaununpeitteiden palautus 20.10; kuljetuskirjana 
kiiytetyn kul,jetussaatteen palauttaminen Ui.hetysasemalle 22.3; 
vaununpeitteiden etsinta 23.] 0; vmmunpeittct-t vr: n ja Lovii-
san rautatien valisessa yhclysliikenteessii 44.1. 

Vaunut, vesiliimmityksella varustettujen henkilovaunujen boito 1.4; 
vuokrattujen vaunujen vuokrat 1.12; 13.15; tyokuntien asunto
vaunujen ja kalusto-, varasto- yms. vaunujen kuljetusmaksu 
2.6; venaUiisten vaunujen kuormaaminen 11.8; venaUiiset sai
liovammt 11.8; sailiovaunujen varustaminen opastelippujen 
kiinnipitolaitteilla 12.2; kytkeminen 13.10; paikkojen nume
rointi Ci- ja Di-vaunuissa 13.11; eraiden avova1mujen paaty
laudoitus 14.6; rautatieli:iisjarjestojen kii.yttoon luovutetut 
vaunut 14.9; avovaunujen pubdistaminen 15.7; balkovaunujen 

- purkaminen 15.10; 2 lk: n Yaunujen poistaminen paikallislii
kenteesta 19.1; vauuujen puulammityskaminat 19.4; Neuvosto
liittoon osoitettujen sabatavaravaunujen kasittely vaibtotoissa 
22.4 ; binnasto, jonka mukaan rautatievaunuille ja niiden ka
lustolle tuotetut vabingot on korvattava 25.4; vuokratut sai
liovaunut 25.8; F-vaunujen kalustot 25.9; ma.kuuvaunujen 
valaistuksen kaytto 28.2; vaunujen etsinta 24.8; liittliminen 
juniin 31.8; matkustajavammjen sairasosastot: maksut 16.8; 
kaytto 31.10; turvavaunun kaytHiminen Hki-Ri ja ffi--i-Lma 
valilla 31.12; elainvaunujen merkitseminen S1.13; 2. luokan 
va1mujen poistaminen Hki-IIy ja Ilki-Ri valisistli pailtallis
junista olympiaruubkaliikenteen ajaksi 32.5; matkustajavau
nujen ldiymlilain hajunpoistokiekot 33.7; boyryHimitysjobdon 
letkukytkimien boito 36.1; Yastaanottajan kaytettliviik i ase
tetun vamnm plU'kamismaiiraajan paattyminen 47.2; matkus
tajavaunujen sairasosastojcn nlko-ovien avaaminen 48.4; pa
perin kuljetukseen luovutettavien vaunujen kunnon toteami
nen 51.3; posti- ja lennatinlaitoksen omien astmtovaunujen 
kuljetuskirjat 52.9; avovaunujen puupylyaat 55.4; lounasvau
nujen sarjamerkki 59.4; paatyjen irroittaminen avovatmuista 
60.2. 

Vaun~waa'at, Vainikkalan 32.2. 
Vaunuvuokra, yhdysliikenteessa Pohjolan Liikenne Oy: n kanssa 

58a.l. 
V elkakuljetukset 29.1. 
V eloituslaskut, tilittiiminen 33.10. 
Veniijiinkieli, kirjeopetus rautatieopistossa 45.9. 
V erenluovutukseen kiiytetty tyoaika, korvaaminen 56.4. 
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Veroasiat, vr: n veroasioiden hoito 47a.l. 
Verokirjat, niihin tehtavat merkinnat 4.1; lii.hettaminen Pakelle 

sii.ilytettaviksi 48a.1 . 
Vesibussintatkat, erikoislippujen myynti 27.8. 
V esiliimmityslaitteet, henkilovaunujen vesilammityslaitteiden Uim-

mitHiminen 1.4. 
V eturimiehet, palkkaus 28.1. 
V eturiraha 33.1. 
Veturit, Hr-2 ja Hr3-sarjan vcturien kulkurajoitukset 25.2. 
Viemiiriputket, tvaaranluokitus 8.2. 
Vientipuolukka, lruljctukset 48.6. 
Vientitavara, Tunm satamaan 6.11; rahtitasoitus Hangon ja Tu

run satamiin ja kuljetusmaksut Hangon satamaan seka Han
gon sataman kautta kulkevan vientitava:ran purkamispaikka 
7.6; Hangon ja Turun satamiin vaunukuormin lahetettavan 
vientitavaran rahtietu 55.10. 

Vilja, alennus 18.8. 
Vi1·ansijaiset, palkkaus 1.1; ikalisaoikens 16.3. 
Virantoimitusrahasiiiinto, 6 § 8, 9 ja 10 momentti muutos 13.1 ; 

vr:n vitantoimitusrahasaantO ja sen soveltamismaaraykset 
33.1. 

Vi1·antoi1nitusrahat, junahenkilokunnan 4.1; veturi- ja liikenne
miehiston virantoimitusrahat rata-, varasto- Ja rautatieraken
nusosaston kuljetuksissq 13.1; virantoimitusrahasaannon mu
kaiset 33.1. 

Virka-ansioluettelot, ks ansioluettelot. 
Virka-asunnot 59.2. 
Virkalakit, ks kesa- ja turkisvirkalakit. 
v~1·kamatkat, pohjoismaisella vapaalipulla 60.9. 
Virkamieshuoneet, vr: n vakauspiirin vakaajan kayttooikeus 14.8; 

Vl':n puutarhureiden 30.6; Lahden aseman virkamieshuone 
50.10. 

Virkanurnerot, ote niista 48a.l. 
Virkaposti, rautatiehallinnon ja liikenn. Hirven valine~ kirjeen

vaihto 11.9. 
Virkapuku, apulaisasemapaallikon virkapulmryhma 16.1; virka

pukumaadiysten nouuattaminen sekii virkapukujen kunto ja 
siisteys 17.1; 35.5; kesavirkatakkien tilaaminen 22.6; 27.2 ; 
40.2; kesavirkatakkikankaan myynti rautatielaisille 29.2; vir
kapukutilausten ennakkotiedustelu 30.2; kesavirkatakkien lu
nastaminen 37.4; ks kesii- ja turkisvirkalakit. 

Vi·rkavapaus saimuden takia, huomioiminen uuden palkantilaus
jarjestelman mukaan 48a.l. 
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VR Matkapalvel1~, ks matkapalvelu. V 
VR palvelukseen sopirnattomia, ks crotettuja. 
V1wdevaattcct, tavaranluokitns 18.7; 52.7. 
V'lwkra-asunnot, vuokramaks.ut 59.2. 
Vuokrat, asunnonvuokrien perimincn tyontekijoilta palkanmaksun 

yhteydessa 41.1. 
Vuokmtut (Llueet, Vapolle vuokrattnjen alueiuen vuoltrat 55.1. 
Vuosilomat, sairas>-irkavapauden kestacssii pidetyn vuosiloman vai

kutus palkkauksecn 32.1; lko: n vi ran ja toimen · haltijain 
vuosilomien jarjestely eriiissa tapauksissa 46.4. 

Vuosipalkkio, luokat 10.1. 
Viilcijuomaliihetykset 11.11; korvauksen anominen rautatiekulje

tuksen aikana vahingoittuneista tai kadonneista vakijuoma
lahetyksista 14.4; 47.3 ; vakijuomalahetyksien paallykset 38.3. 

Vi.iliaikainen vimnhoito, palkkaus 1.1.; ikalisaoikeus 16.3. 

Yhdistetty juna- ja autolcul,jetustariffi 26.1. Y 
Yhdysliikenne, Porkkalan alueen kautta lrulkevat junat 6.7; jalki

vaatimusliike yhclysliikenteessa yksityisten rautateiden kanssa 
7.1; koululaisten hiihtoloma-alennus 9.4; yhdysliikennesopimus 
vr: n ja liikenn. E. Hirven kesken 11.9; pohjoismainen hen-
kilo- ja matkatavarayhdysliikenne 12.7; Suomen, Ruotsin ja 

orjan viilinen tavarayhclysliikennc Turun sataman kautta 
13.17; Neuvostoliitosta saapuneiden liihetysten kuljetuskirjat 
13.18; jalkivaatimukset Suomen, Ruotsin ja N01·jan viilisessii 
tavarayhdysliikenteessa 15.9; Unkariin menevat ratapolkyt 
19.7; Neuvostoliittoon osoitettnjen sahatavaravaunujen kasit
tely vaihtotoissa 22.4; muutoksia Snomen ,ia Neuvostoliiton 
rautatieyhdysliikenteen matkustajain, matkatavaran ja tava
rain kuljetustariffiin 23.14; muutos Suomen ja Neuvostoliiton 
J'autatieyhdysliikenteen Toimitusohjeisiin 23.15; muutoksia 
Suomen ja Neuvostoliiton rautatieyhdysliikenteen Rautatie
rajasopimukseen 23.16; Viipnrin Linja-auto Oy: n yhclysliiken
nesopimuksen peruuttaminen 25.11 ; kansain vii linen kuponki
lipputariffi matkustajien ja mat katavaran k:uljetusta Yarten 
25.12; Neuvostoliittoon Hihetettiivan tavaran kuormaamisrniia
raykset 24.7; yhdysliikenne VI': ll ja Turun-Maarianhaminan 
laivalinjan valilHi 29.11: yhdysliikenne Pohjoismaat-Ita
valtajJugoslaYia 39.9; kiitotavarayhdysliikenne Pohjoismaat 
-ItavaltajJugoslavia 39.10; vr: n ja Loviisan rautatien vali
nen yhdysliikennesopimus 44.1; KeuYostoliittoon menevien 
lahetysten tullikasittelya varten tar·vitta-vat asiakirjat 52.8; 
yhdysliikenne Oy Pohjolan r~iikenne Ab: n kanssa 58a.1; 60.1; 
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talviloma-ale1mus yhdysliikenteessa yksityisten rautateiden 
kanssa 58.8; muutoksia siiiintoihin tavarain, matkustajain ja 
matkatavaran kuljetuksesta Suomen . rautateilla SNT-Liitosta 
Porkkalan alueelle ja painvastoin. 61.5. 

Yhteisliihetykset, rahditus 17.7. 
Ylcsityiset mutatiet, jiilkivaatimusliike 7.1; koululaisten hiihto

loma-alennus 9.4; autoliHtcnteen aloitt aminen tavaralin jalla 
Lahti-Loviisa 42.5; Loviisan rautatien liikennepaikat 43.3; 
vr: n ja Loviisan rautatien valinen yhdysliikennesopimus 44.1 ; 
talviloma-alennus 1953 58.8. 

Ylciskaava, uusi painos 11.8; muutos 49.5. 
Ylikiiytiiviit, ks. tasoylikiiytiiviit . 
Y1imiiiiriiiset toimenhaltijat, palkkiot ja ikiilisat 10.J. 
y oraha, Maksaminen Yaltion Yirkamiehille 11.1; VT: ll vit-antoimi

tusrahasaannon mukainen 33.1. 



KASKYLEHTI N:o 1 
1 9 5 2 

Viittaus Kaskylehdessa iu lkaistu un maaraykseen merkitaan: 
Kl n:o 1/52 2 (= lehd en numero, vuosi, asian numero). 
Jake lua i<oskevat muutosil moitukset on teh t ava painatusj aostoon. 

To i mit us: Rautatiehallit us , 2 kerros, huone 24. 

S is a 11 y s: 1. Yiran tai toimen haltijain palkkaus. - 2. Pennien poista
minen valtion tilinpido ta. - 3. Opa tinpiirit. - 4. Vesiliimmityksella varus
tettujcn henkilovaunujen hoiio. - 5. Halkojen myynti rautatielii.isille. - 6. Muu
toksia aikatauluun llS. - 7. Valtionrautateiden oman tavaran kuljetukset. -
8. Seitsemlinnen liikennejakson lakkauttaminen. - 9. Jalkivaatimusia koskevat 
merkinnii.t kuljetuskirjois a. - 10. LaiYaliikenne satamissa. - 11. Vaununpeit
teiden kyllii.stiiminen Turun a.emalla. - 12. Vuokratut Yaunut. - 13. Rahti· 
luotto. - 14. Uuden tilasiolomakkeen n: o 3 45 kiiytantoonot.to vaunukuormien, 
eH.i.vien eUiinten ja kuljetusnem·ojen tilastointia varten. - 15. Matkalippualen· 
nuksia. - 16. Aloitetoiminta. - 17. Vaununpeitteiden etsintli. - 18. VR pal· 
velukscett sopimattomia. - 19. Kadonneita matkalippuja, virkamerkkeja ym . -
20. Avoimia virkoja ja toimia. - 21. Osoitetiedustelu. - 22. Tunturihiihto
kurssit . 

Viran tai toimen haltij,ain palkkaus. 

Asetuskokoelmassa on julkaistu: 1 
Laki 

vaUion vi1·an tai toimen haltijain palkkattksesta annetun lain 
muuttamisesta. 

Annettu Helsingissa 14 paiviina joulukuuta 1951. 

Eduskunnan piilitoksen mukaisesti muutetaan valtion viran 
tai toimen haltijain palkkauksesta 22 paivana joulukuuta 1942 
annettm lain (1030/42) 10 §, sellaisena kuin se on osittain muu
tettuna 22 paivana heinakuuta 1948 annetussa lai sa (542/48), 
ja 23 § nain kuuluviksi: 

10 §. Viran tai toimen haltijalta, joka on estynyt virkaansa 
tai tointansa hoitamasta kansanedustajan tai muun julkisen teh
tiivan vuoksi, josta ei ole lupa kielUiytya, pidatetaan kolmannes 
hanen peruspalkastaan. 

l\'Iilloin viran tai toimen haltija kutsutaan valtioneuvoston ja
seneksi taikka hanelle myonnetaan virkavapautta muun julki en 
tehtavan vuoksi taikka toisen viran tai toimen hoitamista var-

2:l- 4. 1. 1952. 
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ten, on banelle suoritcttava e o a varsinaisesta palkkauksestaan, 
joka ylittaa hanelle valtioneuvoston jasenyydesta, kyseessa ole
vasta julkisesta tehtavasta taikka toisesta virasta .tai toimesta 
suorit_ettavan korvauksen. 

Viran tai toimen haltijalta, joka kutsutaan rauhan aikana suo
rittamaan asevelvollisuuttaan vakinais~aSsa vaessa, pidatetaan 
koko pa.I:llliaus. Reservin kertausharjoituksiin tai ylimaaraiseen 
palvelukseen taikka sotatilan aikana palvelukseen ku tsutuille 
maksettavasta palkasta saadetiiiin erikseen. 

23 §. Virkaa tai tointa viiliaikaisena taikka sijaisena hoita
maan maiiratylle voidaan suorittaa virkaan tai toimeen kuuluva 
peruspalkka joko kokonaan tai osaksi. Kuitenkin milloin viran 
tai toimen hoito on kestanyt yhUijak oisesti kolme kuukautta, on 
ylimenevalta ajalta maksettava koko peruspalkka. 

Milloin 1 momentissa tarkoitetulle henkilolle suoritetaan koko 
peruspaJkka, on han oikeutettu taman lain mukaiseen ikii.lisiian. 

Viran tai toimen haltijalle, joka oman virkansa tai toimensa 
ohella ma.i:irataan hoitamaan toista virkaa tai tointa, maksetta
vasta palkkauksesta sii.adetiiiin asetuksella. 

Tiimii laki tulee voimaan 1 piiivana tammikuuta 1952. (A e
tuskokoelma n: o 596/51. - Vert. MK II sivut 1. 8. ja 1. 11.) 

Asetus 

valtion vir·an tai toimen haltijain palkkauksesta annetun asetuk
sen muuttamisesta. 

Annettu Helsingissa 14 paivana joulukuuta 1951. 

Valtiovarainministerion toimialaan kuuluvia erinii.isiii asioita 
kasittelemii.ii..n miiarii.tyn ministerin esittelystii. kumotaan valtion 
viran tai toimen haltijain palkkaukse.sta 19 pii.iviinii .tammikuuta 
1943 annetun asetuksen (36/ 43) 10 ja 15 § seka muutetaan 11 § 
nii.in kuuluvaksi: 

11 §. Milloin viran tai toimen vakinainen haltija on mali
ditty valiaikaisena tahi sijaisena hoitamaan toista virkaa tai 
tointa ja han saa siihen kuuluvan peruspalkan kokonaan, suori
tetaan hanelle ikiilisiiii sanotun peruspalkan mukaan. 

Sellaiselle henkilolle, joka ei ole viran tai toimen vakinainen 
haltija, mutta joka on miHiratty viiliaikaisena tahi sijaisena hoita-
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maan virkaa tai tointa ja saa siihcn kuulu van peruspalkan koko- 1 
naan, suoritettavasta ikalisasti:i on voima ·sa, mita viran tai toi-
men vakinaisen haltijan ikalisiisHi on siiadetty. 

Ikalisaii voi sama henkilo saada samanaikaisesti vain yhdcsHi 
virasta tai toirnesta . 

Tama asetoo tulee voimaan 1 paivana tammikuuta 1952. (Ase
tuskokoelma n:o 597/ 51.- Vert. MK II sivut 1. 22 ja 1. 24. ) 

Valtiovarainrninisterion paatos 

lisiiohjeita valtion viran tai toimen haltijain palkkauksesta an
nettujen rniiiiriiysten soveUamisesta sisalti:iviin valtiovarainrninis

terion piiiitoksen mttuttamisesta. 
Annettu Helsingissa 14 paivanii. joulukuuta 1951. 

Valtiovarainministerio on kumonnut 29 piiivana maaliskuuta 
1943 antama.nsa paatoksen (283/43), joka sisiiltaa lisaohjeita val
tion viran tai toimen haltijain palkkauksesta annettujen rniia
raysten soveltamisesta, 4 §: n ja muuttanut 5 §: n niiin kuulu
vaksi : 

5 §. Kunnan, uskonnollisen yhdyskunnan tai yksityisessa toi
messa palveltu aika luetaan palkkausasetuksen 6 § :n 2 momen
tissa saadetylla tavalla ikalisaan nahden hyvaksi siita riippu
matta, onko siirtyrninen valtion palvclukseen tapahtunut valitto
miisti vai ei. 

Tama paiitos tulee voimaa.n 1 piiivanii tammi'kuuta 1952. (Ase
tuskokoelma n:o 598/ 51. - Vert. MK II sivu 1. 28.) (Toj n:o 
'l'o 2503, 27. 12. 1951.) Kl n: o 1/ 52. 1. 

Pennien poistaminen valtion t il.inpidosta. 

Rahalain valiaikaisesta rnuuttamisesta huhtikuun 22 paivanii 2 
1949 annetun lain (329/ 49) 13 a § :n mukaan ,Jos vaihtorahaa 
kaytettaessa rnaksettava era paattyy maaraan, jonka suorittami-
seen tarvitaan markkaa pienempaa rahaa, on, maariin piiiittyessii 
yhdesta viiteenkymmeneen penniin, se tasoitettava lahinna alem-
paan markkaan. Maiiriin pii.attyessii viidestakymmenestayhdesta 
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yhdek aiinkymmeneenyhdeksiilin penniin se on tasoitettava lii
hinna korkeam paan markka an." Myohemmin on postisaasto
pankki antanut ohjeita, joiden mukaan postisiirtosuorituksissa 
on erat pyoristettava sarnan pyor:istyssaannon mukaan. 

Kun siten, maksusuoritusten tapahtuessa aina tiiysin ma.rkoin, 
yksityisct liikkeet jo yleisesti ovat poistaneet pennit tilinpidos
taan ja on tarkoituksetonta kirjata pennimaariiisiii eriii valtion
kaan lrirjanpitoon, valtiovarainministerio, asian oltua valtioneu
voston raha-asiainvaliokunnan kasitelUivanii ja huomioon ottaen 
etHi Eduskunta on vastaukse saan kuluvan vuoden III lisiimeno
arvioon hyvaksynyt menoarvioesityksen perustelut 15 Pl. II: 10 
(Tileista poistot) momentin kohdalla, kehoittaa valtion tiliviras
toja itse huomioimaan ja alitilittajilleen viela ennen vuoden vaih
detta tiedoittamaan seuraavat ohjeet. 

Vuoden 1952 alusta Hihtien ei valtion tilivirastojen ja niiden 
alitilittajien tilinpidosta kiiytetii pennejii. 

Kaikki penneihin paattyvat rahamiiarat pyoristetalin tuloja 
perittiiessa tai menoja suoritettaessa rahalain valiaikaisesta muut
tamisesta 22 paiviinii huhtikuuta 1949 annetun lain 13 a § :n 
mukaisesti. Samaa pyoristyssiiiintoii on sovellettava, paitsi kas
san, myos memoriaalin kautta tapahtuvissa tilitapahtumien ja 
vientien kirjaamisessa valtion tilinpitoon. 

Vuoden 1951 tilinpiiatoksen laatimisen yhteydessii on valtion 
tilivirastojen sekii niiden alitiliWijien pyoristettiiva kaikki vuo
teen 1952 bilanssitilin kautta siirtyviit yksityiset omaisuus- ja 
velkaerat edellii esitetyn periaatteen mukaisesti. Valtion lii
kelaitokset kirjaavat omaisuus- ja velkaerien pyoristyksestii ai
heutuvat menot ja tulot omille tarkoitukseen soveltuville meno- ja 
tulomomenteilleen 18. paiiluokassa ja 5. osastossa. 

Tarkempia tilinpidollisia ohjeita pennien poistamisesta antaa 
tarpeen vaatiessa valtiontalouden tarkastusviraston tilinpaatos
osasto. (Toj n: o To 2520, 29. 12. 1951. - Vvm kirj. n: o 55/281 
VMKO 1951, 27.12.1951.) Kl n:o 1/ 52.2. 

Opastinpiirit. 

Ratajak ojen jaon 1. 1. 1952 tapahtuva. muutos a.iheuttaa 
muutoksia myos opastinpiirijakoon. Sen johdosta huomautetaa.n 
a ianomaisille, etta opastinpiirijako ja opastinmestarien aserna
paikat tnlevat 1. 1. 1952 alkaen olemaan seuraavat: 
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1. opastinpiiri: 1., 2. ja 3. ratajakso, 
Opm:n asemapaikka Riihimaki 

2. 
" 

4., 6. ja 5. ratajakso, pait i km 302-Aki, 
Opm:n asemapaikka Tampere 

3. 
" 

7. ja 8. ratajakso, 
Opm: n asemapaikka Oulu (Tuira) 

,11. ratajakso, paitsi rataosuudet km 241-3±2 
km 379-468 

4. 
" j 5. ratajaksosta rataosuus km 302-.Aki 

10. ja 12. ratajakso kokonaisuude saan 
Opm: n asemapaikka Pieksamiiki 

r ratajaksosta rataosuudet km 241-342 
5. km 379-468 

" 9. ratajakso kokonai uudessaan 
Opm: n asemapaikka Kouvola 

(N:o Rt 3356/4958, 29 . 12. 51.) Kl n:o 1/ 52. 3. 

VesilammitykselUi varustettujen henkilo
vaunujen hoito. 

3 

Koska viime talvikautena on sattunut useita henkilovaunujen 4 
vesilammityslaitteiden putki tojen rikkoutumi ia veden jii.atyrni-
sen takia, mikii on johtunut huollon ja hoidon puutteesta, tulee 
a ema- ja jtmahenkilokunnan erityi esti huolehtia vesilammitys
laittciden liimmityksesta seldi myos vaunumiesten omalta osaltaan 
niiden hoido ta ja ottaa niissa tehtavis a huom.ioon jo aikaisem-
min annetut seka tassa sclvennetyt ja osittain tayclenneLyt ohjeet. 

Vaunujen liimmityksen hoito kuuluu liikenneosaston vaunun
huoltajille vaunujen sei oessa ratapihalla ekii jtmahcnkiloJnm. 
nalle junissa. Mikali laitteiclen toiminnassa tapahtuu hairioitii, 
on koneosaston vatmumiesten suoritettava korjau tyo. 

VesiUi..mmitysputkistossa oleva vesi voidaan Himmittaa joko 
hoyryllii tai puilla kamina, a, lukmm ottamatta niita Ci-vaunuja 
n:o 2242-2251 ja niita Ei-vaunuja n :o 22137-22154, joissa on 
vain hoyrylammityslaite eli vastavirtakoje. 

Vesilammity laitteen putkisto ja paiterit on aina, kesiilliikin, 
jolloin vatmua ei lammiteta, pidettiiva vedella taytettyina. Poik
keuksena tastii yleisesta saannosta on hnomattava, eWi silloin lmn 
vaunu kylmana vuoclenaikana jaa korjauksen takia piclemmak~i 
ajak i seisomaan ratapihalle tai kun vaunu Uihetetaan konepaja-
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korjaukseen ja !run veden jaatymisen vaara silloin voi tulla kysy
mykseen, on vaunumestarin huolehdittava siita, etta Iaitteen vesi
kattila, sailio ja putkisto tulevat tyhjennetyiksi vedesta putkiston 
alimpaan kohtaan asennetun pohjahanan kautta. (Vert. Vaunu
jen Uimmitys- ja jaiihdytyslaitteiden selitys- ja kayttOohjeet 100 
ja 140). SamaHa on pesu- ja juomavesisailiot tyhjennettlivii. 
Jotta vesiliimmityslaitetta ei ruveta liimmittamaan sina aikana, 
jolloin se ei ole vedelHi taytettyna , on putkiston tyhjentamisen 
jiilkeen Himmityskaminaan kiinniteWivii riippuva pahvilevy, jossa 
on merkinta ,Tyhjennetty vedesta". 

Putkiston Uiyttaminen on varsinkin kylmana vuodenaikana 
suoritettava huolellisesti laskemalla ilma ulos putki.<:tosta ja pitii
mlilla pohjahanaa auki, lmnnes vesi alkaa siita virrata. Jos put
kiston tayttaminen suoritetaan ulkona pakkasilmalla, on siihen 
kaytettava kuumaa vetta. Taman tyon samoin kuin muunkin 
vaunun vesitys- ja huoltotyon suorittaa liikenneosaston vaunun
huoltohenkilOkunta, ko:neosaston vaunumiesten antaessa tarvit
taessa rt;eknillisissii asioissa apuaan. 

Vesilammityslaitteella varnstettu vannu on yleensa kuljetet
tava henkilojunissa. Jos on pakko liitti:ia sellainen vaunu kon
duktoorittomiiiin junaan, tulee jarjestelymestarin ja vaunun 
junaan liittiimisesta huolehtivan virkalijan erittiiinkin kylmiinii 
vuodenaikana hankkia selvyys siita, onko putkisto tiiytetty vedella, 
ja tehda siitii merkinta lruljetussaattee~een ja junan vaunuluette
loon seka ryhtya kaikkiin tarpeellisiin toimenpiteisiin putkistossa 
olevan veden jaatymisen estamiseksi vatmun ollessa matkalla 
piiii teasemalle. 

Jos vaunu mnnn kuin korjauksen talcia jaa ratapihalle seiso
maan pidemmli:ksi ajaksi, tulee jiirjestelymestarin vaunun tyhjen
tiimiseksi vedesta siita hyvissa ajoin ilmoittaa oman osastonsa 
vaununhuoltohenkilokunnalle, jonka tulee noudattaa, mita siita 
tyosta edella on mainittu (Ko n: o 42/ 2866, 13. 12. 1951) Kl 
n:o 1/ 52. 4. 

Halkojen ,myynti rautatielaisille. 

Satttmeesta syysta huomautetaan, etta otsakeasiaa koskevan 
rautatiehallituksen kiertokirjeen n: o 2/ H. 162; 16. 1. 1931 23 
kohta, joka kunlun seuraavasti: 

,Rautatieliiinen, joka asnn jonknn Inona taysiboidossa, amoin
kuin sekin, joka asun vanhempiensa tai miehensa luona, ei ole oi-
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keutettu ostamaan halkoja valtionrautateilta, ellei han todistetta- 5 
vaati ole kodin ainoa eliittaj a"; 

on edelleen voimassa, joten sita on ehdottomasti noudatettava. (Rh 
n:o 56, 18. 12. 1951.) K1 n:o 1/ 52. 5. 

Muutoksia aikat auluun 118. 

2. 1. 1952 alkaen pysahtyviit junat n: o 55 ja 56 tarpeen vaa- 6 
tiessa (S) Niinisaaren seisakkeella (Kut n:o 2129/ 2239, 27. 12. 
Hl51) K1 n:o 1/ 52. 6. 

15. 1. 52 lukien muutetaan Bj 83 aikataulu Jns-Tkk eur. : 
liiht. Jns 15.10, Sulkuniemi S 15.14, Sulkulahti S 15.17, Hernesuo 
S 15.22, l\Iu 6 15.25, Nth 15.29/ 15.30, Shm 6 15.3 , llsl 15.45/ 
15.46, Sarakangas S 15.51, Kostamo S 15.55, Tkk 15.59/16.01 (Kut 
n:o 2314/ 2230, 22. 12. 1951) Kl n:o 1/52. 6. 

Valtionrautateiden oman tavaran kuljetukset. 

Kaskylehden n:o 58/51 7. ki?"joitukseen lisiittiivii 5. kohta. 7 
5. ValtUi.mattomiksi kat ottavia tilapai.siii oman tavaran lrul

jetuksia varten tarvittavien autojen ldiyttoluvan antaa a ema
paallikko tai liikennepaikalla, jossa on autotoimisto, sen hoitaja. 
Asianomai en liikennejakson paallikko antaa luvat jatkuvien lrul
jetusten suorittamiseen. 

Kuljetu kirjana kiiytetaan autokuljetuskirjaa n: o J 017, jonka 
va.o;taanottajalle kuuluva osa liitetaan asianomaisecn rahtiluotto
tiliin tositteeksi ja kantaosa lahetetaiin rahtiluottotilin kopion mu
kana tarkastustoimistoon. 

Kuljetusmaksut rahditetaan alueliikennetariffin mukaiscsti 
joko tunti- tai kilometriajona seka esiintyvis ·a tapauksissa ko
tiinkuljetus- tai linjaliikennetariffia soveltaen. 

Muissa suhteissa. noudatetaan yleisiii maarayksia valtiomauta
teiden oman tavaran kuljetuksista. (Lkoj n: o 1258, 22. 12. 51) 
Kl ll:O 1/ 52. 7. 

Seit semii.nnen liikennejakson lakkauttaminen. 

Uuden, 1. 1. 52 voimaan tulevan jaksojaon johdosta lakkau- 8 
tettavan nyky:isen eitsemiinnen liikennejakson arki ·to sijoitetaan 
toistaiseksi Kajaanin asemalle asemapaallikon hoitoon. 
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Sanotun liikennejakson jaljelle jaii via a ioita selvittamaiin on 
r autatiehallitus asettanut toimikunnan ja miiarannyt sen puheen
johtajaksi ja sihteeriksi asemapaallikko Antti Raisasen. Toimi
kunnasta kaytetaan nimitysta ,Ent. 7 liikennejakson selvittelytoi
mikunta". Selvittelytyo on pyrittava saattamaan loppuun vuo
den 1952 helmikuun aikana. (Rh n:o 2533/ 8098, 4. 12. 51, Lkoj 
n:o 2589. 22. 12. 1951). Kl n:o 1/ 52. 8. 

Jalkivaatimusta koskevat merkinnat kuljetus
kirjoissa. 

Kun kuljetuskirjoihin merkittavat lahettaj iin postisiirtotilin 
numero ja postitoimipaikka kirjoitetaan usein epaselvasti, jopa 
unohdetaan kokonaan merkitsemattakin ja Hiten aiheutetaan ra
halahetysten viivastymisia, harhaantumisia ja asiakkaiden oikeu
tettuja valituksia, kehoitetaan asianomaisia virkailijoita noudat
tamaan erittain suurta huolellisuutta kuljetuskirjain kirjoittami
sessa yleensti ja jalkivaatimu ta koskeviin merkintoihin nahden 
erikoisesti. (Lkoj n: o 2911, 28. 12. 51) . Kl n: o 1/ 52. 9. 

Laivaliikenne satamissa. 

Laivaliikenne Lappeenrannan alaisessa Rapasaaren satamassa 
on paattynyt 24. 12. 1951. 

Vaununpeitteiden kyllastaminen Turun 
asemalla. 

Vaunu.npeitteidoo kylliistaminen ikeskey;tiC'tiialll Turun a eman 
ne~tekyllastamiissa 1. 1. 1952 .Iukien toistaiselcsi . Kyllastamisen 
uudelleen .alo~ttamisesta ilmoiitetaan aika.n.aan. (Lkoj n : o 2331 , 
17. 12. 51) Kl n :o J / 52. 11. 

Vuokratut vaunut. 

Tehtyj en t iedustelujen johdosta huomautetaan, etta TS: n 
41 §: n C : 1 lisamiiarayksen muka isesti vuokrattujen vaunujen 
vuokrat on 1. 1. 1952 lukien kannettava tiiy imaaraisina, joten 
Kl n: o 28/51. 7 olleen vaununvuokria koskevan mlHirayksen vii-
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meisenkin lauseen on katsottava tulleen kumotuksi sanotusta pai- 12 
vasta lukien. SamaHa huomautetaan, etta sailii:ivaunujen vuokrat 
ovat huomattavasti kohonneet, koska vuokra lasketaan 10 luokan 
eika enaa H 2-luokan mukaan, kuten Uihan saakka. (Tfo n:o 
1723, 28. 12. 1951 ) Kl n: o 1/ 52. 12. 

Rahtiluotto. 

Seuraavilla toiminimilla, viranomaisilla tai laitoksilla on oi- 13 
keus nauttia rahtiluottoa va.Itionrautateiden kaikilla asemilla ja 
p:vsakeilla (T = tavaraliikentees a, H = henkili:iliikenteessa ) : 

Nirni Luotto Maksaa Huom. 
Oy Alkoholiliike Ab T As. kas-

Helsingin Yliopiston va-
paakappaletoimisto T 

Kauppa- ja teollisuusmi
nisterii:in kansanhuolto
osaston kaupallinen toi-
misto . . . . . . . . . . . . . . . . T 

Kouluhallitus . . . . . . . . . . . II 

Kulkulaitosten ja yleisten II 
ti:iiden ministerion tyo
voima-asiainosasto .. . .. 

Liikkuva Poliisi . . . . . . . . II -+ T 

Laaninhallitukset ... . .. . . II + T 

M:aatalousministerion asu-
tusasiainosasto . . . . . . . . T 

Metsahallitus . . . . . . . . . . . T 

Oy Pohjolan Liikenne Ab T 

Poliisiasevarikk:o 

Puolustusvoimat, yleinen 

" 
crillis- .. 

T 

T 

T 

saan Vrt. Kl 24/ 50. 9. 

Tlt Vrt. Kl 54/ 49. 

" 
" 

,. 

,, 
,. 

" 
As. kas

saan 

Vrt. Kl 4/ 50. 7. 

Luottoa kayttavat lii
hinna kuuromyk
kain ja sokeain 
koulut. 

Tlt Vrt. Kl 56/ 49. 11. 

" 
" 

Vrt. Kl 59/ 47. 10. 

Vrt. Kl 59/ 47. 10, 
11/ 48. 11 ja 26/ 
50. 7. 
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Rajavartiolaitos T Tal. jab. Vrt. Kl 59/ 47. 10 ja 
8/ 49. a. 

Sisaasiainministerio . . . . . . H + T 
Sosiaaliministerion alaiset 

valtion viranomaiset . . . H 

Sosiaalimin isterion siirto-
vaen huoltotoimisto . . . . li + T 

Suomen Vankeusyhdistys . II 

Suojelupoliisi . . . . . . . . . . . H + T 

Valti~n poliiSikoiralait~-:- II + T 

Vankeinhoitovirasto . . . . . . II + 'l' 
Valtionrautateiden Poltto-

ainetoimisto (Vapo) . . . T 

Tit 

" 

" 

,. 

" 
" 

As. kas-

Luottoa kayWivat 
paaasiallisesti eri
laatuiset huoltolai
tokset. 

Kuntien huoltovi-
ranomaisten hoita
mia siirtovaen kul
jetuksia varten. 
Vrt. Kl 21 / 47. 13. 

saan Vrt. Kl 5/ 49. 8. 

Luoton maaraa ei yllamainittujen luottojen suhteen ole ra
joitettu. 

Rautatiehallituk en seka henkilollikenteen etta tavaraliiken
teen rahtiluotoista antamat uusitut maaraykset on julkaistu kas
kylehdessa n :o 56/ 51, minka lisaksi Ts:n 57 §:aan sisiiltyvat 
rahtiluotosta suoritettavia korvauksia koskevat maaraykset. (Tfo 
n:o R. 333, 29. 12. 51) Kl n:o 1/ 52. 13. 

Uuden tilastolQmakkeen n : o 3845 kaytan
toonotto vaunuk.uonnien, elavien eUi.inten 
'j a kuljetusneuvojen tilastointia varten. 

Siita ajankohdasta alkaen, jolloin vuoden 1952 tammikuun 
tilastotietoja ryhdytaan laatimaan, otetaan kaytantoon uusi tilasto
lomake n:o 3845 (vuoden 1951 painos) vaunukuormien, eUivien 
elainten ja kuljetusneuvojen tilastointia varten. SamaHa lopete. 
taan tahiinastisten tilastolomakkeiden n: o 3845 ja n: o 3846 kiiytto. 
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Uuden ti-lastolomakkeen n: o 3845 laatirni:se sa on huomioitava 14 
seuraavaa: 

1) Huomattava osa mfuirayksia, m. m. ohjeet ryhmien otsikoin
nista ja summien sijoituksi ta, on lomakkeen takasivulla. 

2) Kl 11:0 53/ 47.1 paakohdan 3) maaraykset muutetaan seu
raavasti: 

a) Johdantokappalee a mainitui ta maatalouskappaletava
roista ei laadita tHastoa. (Vertaa Kl n:o 33/49. 12.) 

b) J\Iiilirayksista poistetaan alakohdat 2) ja 10) kokonaan, 
alakohdasta 6) toinen kappale ja alakohdat 9) ja 11) 
niiden ensimmaista lausetta lukmmottamatta. 

c) Alakohdassa 3) muutetaan sanat ,B n:o 273 a:n arake
otsakkeita 4---8" sanoiksi ,n: o 3845 sarakeot akkeita 
3-8". 

d) Alakohdassa 4) muutetaan sanat ,B n:o 273:n sarak
keisiin 1-5 ja lomakkeen B n:o 273 a:n" sanoiksi 
,n: o 3845". 

e) Alakohdan 5) toisen kappaleen kolmannelle riville lisa
taan sanan ,kuljetusmaksu" jiilkeen sa11at ,ja kuutio
metrimaiira". 

f) Kaikilla kuljetustavoilla, myos vuokravaunuissa, lahe
tetty maito merkitiian yksinomaan tila. tolomakkeme n:o 
3802 ja n:o 3803. (Vertaa Kl n:o 60/ 49. 7.) (Tit n:o 
156, 29. 12. 1951) Kin: o 1/ 52. 14. 

Matkalippualennuksia. 

Seuraavat ale11nukset 011 myonnetty yksinkertaisten lippujen 15 
hinnoista seuraaviin tilaisuuksiin osalli tuville: 

Vier umaki: 17. 1-2. 2. 1952; Suomen Poika- ja 'l'yttourheilu
liiton nuorisojohtajien pe:~;·uskursRi; alle 20-vuotiaat osanottajnt; 
25 %, myos pikaj. 

Aloitetoiminta. 

Seuraavat aloitteet on palkittu: 

Asemamestari K. Sorjonsalo, Kivesjarvi: paperisinettien kayttiiminen 
arvokirjeissii; kunniakirja. 

Junamies J. Kuisma, "Tampere : konduktoorivaunujen kalustoon sisaltyvii. 
juomavesipullojen tii.yttokannu; kunniah'irja. 

Ylim. siihkottii.ja TI. Poutanen, Villahde : Lahden aseman matb.-ustaja
laiturien ja ·raiteiden uusi merkitsemistapa; kunniakiTja. 

16 
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16 Seuraavat aloitteet ovat saaneet kiitosmaininnan : 

17 

18 

19 

20 

Yp. 2 I. kirjuri 0. Sannii.lii, IIeinola: vuokrattujen aluci<.len merkitsemi· 
sesta anneitujen maiiriiysten tehostaminen. 

Ratamestari H. Kemi, Saviaho: syopaliiistcn hifvittiimincn asunnoista. 
(Tyt, 12. 12. 51) 

Vaununpeitteiden etsinta. 

]. 8. 49 jalkeen kateissa olevia, alcmpana lueteltuja Jlelsingin aseman 
vaununpeitteitii p,vydetaiin etsimaau ja ensi tilassa Hi.hetUlmiian koLi· 
asemalleen Helsinkiin sekii eLsinniin tuloksesta ilmoittamaan oman liiken· 
nejakson pii.lillikon kautta 1. liikennejakson piHillikolle 15. 1. 52 men
nessii: Helsinki n:o 120, 151, 345, 353, 462, 54, 618 ja 667 . (Ljp 1 n:o 
1520/4445, 19. 12. 51) 

VR palvelukseen sopimattomia. 

Helsiugin asemalla pah·eleva ylimaiirainen a. p. autonkuljettaja Toivo 
Nikolai Ollila (synt. 18. 2. 1924) on erotettu 20. 12. 51 lukien rautateiden 
palvelukseen sopimattomana. (Ljp 1 n:o H. 896/4420, 17. 12. 51) 

Kotkan aseman alokas Haino Ee~·ert IHimiiliiinen on erotettu rauiatien 
palvelukscen sopimattomana 13. ] 2. 1951 lukien (10 ljp n : o H. 681/5323, 
18. 12. ] 951). 

Ylirn. veturinliimmittajii Arvo Aulis Lankinen (synt. 3. 2. 1928) Kou· 
volan varikolla (Vro) on erotPttu rautaticn palveluksccn sopimattomana 1. ] 2. 
1951 lukien. (K'" vrp 27. 12. 1951.) 

Kadonneita matkalippuja, virkamerkkeja ym. 

7: nncssa raLa,jaksessa Oulun ratamestarin osuutlclla tyoskonncllcen rata
tyom. Onni Jii.skeen asuntolippu on kadonnut ja kuoletetaan. K. o. lippu on 
kirjoitettu matkalle 01-Pkl, ajalle ] . 12-31. 12 -51. (7. rtjp n: o 505, 
14. 12. 1951) 

.A.semamies Muisto Annas EskPlisclle Voikkaalla 30. 9. 1944 allllettu 
virkamerkki n:o 117 on kadonnut 5. 11. 1951 ja kuoletetaan (10. ljp n:o 
2214/5363, 18. 12. 1951.) 

Halkotyontekijii Elsa KontulaUe l 0. 11. 1951 matkallc Kouvola-Pori 
kirjoitcttu tilapiiinen vapaalippu n: o 0307679 on kadonnut ja kuolctetaan 
(5. vtjp n: o 837/712, 20. 12. 1951.) 

Avoimia virkoja ja toimia. 

7. liikcnnej aksossa ( cnt. 10: nncssii.) seuraavat esi tyksen perusteclla tiiy· 
tettavii.t toiruct: lcalcsi 1 l. t•aihdemichr-n tointa, joista yksi Kouvolan ja 
yksi Mikkelin asemaUa; yksi 2 l. 1:aihdemiehen toim·i Kotkan asemalla; lcctlcsi 
jm~a'n~icllrn tointa, joisht yksi Lappeenrannan ja yl{si Mikkelin asemalla; 
naljii 1 l. ascmamialu:n tointa Kouvolan ascmalla; ylcsi 2 l. asemamiellen 
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to1:m,i Inkcroisten ascmalla. Liikenneosa~ton johtajn,lle osoitetut hakc.muksC't 20 
jiitettiivii asianomaisten liikennepaikkojen piiaJlik(jilJe viimeistiiiin 15. 1. 1952. 

1. liikennejaksossa seuraavat csityksen perusteella taytettaviit toi.met: 
1 l. autonaseq~tajan toi?nia: yksi Helsingi~sa; 2 l. a~;tonasentajan toi1ni11: ykai 
Helsingissa, 2 l. autonkuljetta.ian toimia: yksi llelsingissii ja 1 l. asernarnic
hen toimia: viisi Vallilassa. Liiken:neosastou johtajalle osoitetut hakemuk
set on jatettii.vii. asianomaiscn liikennepaikan piiiillikolle viimeistiilin 17. 1. 52. 

1. varikkojaksossa ovat avoinua seuraavat esityksen pcrusteella taytettii
vii.t toimet: Veturinliimmittiijiin toimia kolmekymmeutiikuusi, joista 25 Pasi
Jan varikolla (Psl) 4 Karjaan vari.kolla (Kr) ja 7 Riihimiien varikolla (5 Ri 
ja 2 Lh) ; fB l. vaummtarkastajan toimia seitsemiin, joista 5 Pasilan varikolla 
(Psl), 1 Riihimaen varikolla (Ri) ja 1 'l'urun varikolla ('l'ku) ; vauntlnvoiteli
jan toimia kolme, joista 2 Pasilan varilwlla (Psi) ja 1 Turun varikolla ('l'ku). 
Koneosaston johtajalle osoitetut hakemukset on jii.tettava asianomaiselle 
varikonpaiillikOlle viimeistiian 18. 1. 1952. 

J akson7cassanhoitajan vi1·lca 2. talousjaksossa (Tampere) . Rautatiehalli
tukselle osoitetut halwmukset jatettiivii rautatiehallituksen kirjaajallo vii
meistaiin 19. 1. 1952 ennen klo 12. 

Rautatiehallitukse:n apulaisasianvalvojan virka. Rautatichallitukselle osoi
tetut hakemukset jatettii.vii rautatiehallituksen kirjaajalle viimeistaiin 26. 1. 
1952 ennen klo 12'. 

Yleisen vaikean asuntopulan talda kehoitetan hakijoita em1en hakemus
ten jattiimistii ottamaan selvaii asuntosaantimahdollisuuksista. 

Osoitetiedustelu. 

Viilttaakseen turhaa kirjeenvaihtoa kehoittaa ra-utatiehallitus tii.ten kaik- 21 
kia henkilo- ja palkkausasioita hoitavia virkailijoitaan, jotka tietavat joukun 
allamainitun henkilon osoitteen, siitii viipymattii ilrooittamaau rautatiehalli
tuksen kirjaajalle, os. Helsi.nlti: 

Nimi 
Auvinen, Toivo 
Korhonen, Into T. E. 
Lautala, Anton 
Metso, Toivo 
Miiatta, Laina 
S ii tonen, Viiino 

ammatti 
rautatiel. 
junamies 
as mamies 

syntymiivuosi a·bk:aisempi osoite 

Joensuu 
Lappeenranta 

Tunturihiihtokurssi t . 

1. VR Urheilutoiroikunta jarjestaii talvikauden 1952 aikana tunturi- 22 
hiihtokurssit 22.-29. 3. ja 29. 3.-5. 4. 52 Enontekion kirkon.kylassii.(Hetta) 
sekii myohemmin mahd. Pelkosenniemen Pyhiitunturilla. Kummallckin kurs-
sille otctaan 20 benkea ja kurssimaksu tulee olcmaan 550 mk vuorokaudelta, 
sisiiltyen siihen tiiysi yllapito perilla sekii opetus. Li.siiksi tulee autokuljetus-
ja vakuutusma.ksut. 

Kaikkia niitii rautatielaitoksen palveluksessa olevia henkiloita, jotka 
haluavat tulla huomioon otctuiksi valittaessa osanottajia edellii mainituille 
kursseille, pyydetaiin liihettamiian kirjalliset anomuksensa 20. 2. 52 men· 
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m•s~<li VR UrheiluLoimikunnnlll• (o~<. Hki, Raulatit>hallitu ) . Anomuksl'Ria 
tulee kiiydii. selville Imkijan tiiycl!'llinen nimi, virka, toimi I ai ammatli seldi 
kummalle kurssillc usianomainen haluna. Edellii ~>anottuihin kurs~iaikoihin ri 
sisally matkaan kiiytettiiviiii aikaa. 

2. Ruotsin rautatielii.isten urheiluliitto on kutsunut 5 suomalai.E:ta oRan
ottajaksi Storlioniin (Storvallen) 23. 2.-2. 3. 52 jiirjesteltiivii!Ui lomamat
kalle, - knstannukset u. 88 H.uotsin kruunua - ja 3 ~uomalaista osan
ottajaksi Bjorkliuoniin (Ganunolgarden) jii.rjestettiivallii saruanlaiselle mat
kalle - kustamJUkset n. 91 Ruotsin kruunua. - Hintaan sisiiJtyy tiiysi yllii
pi to palvelurahoineen ja tapatul'InavakuutuRmaksuineen srkii opetuskustan
nukset. Anomukset, joista tuloc kiiyclii selville rdellisessii koh1las~a mainitut 
s •ikat, on Ui.hetettiivii l _ 1. 52 mennessii. 

Kaikillc niille, jotka tulevat valituiksi nliille kur seilie, Iahetetiilin aika
naan tarkat matkaohjelmat sekii lu<>ttelot muknanot<>ttavi~tu viilineistii ja 
varusteis ta. 



KASKYLEHTI N:o 2 
1 9 5 2 

Viittaus Kaskylehdessa julkaistuun maaraykseen merkitaan : 
Kl n:o If 52. 2 ( = lehden numero, vuosi , asian numero). 
Jakelua koskevat muutosilmoitukset on tehtava palnatusjaostoon. 

To i mit us: Rautatie hallitus, 2 kerros, huone 24. 

S is a 11 y s: 1. Muutoksia aikatauluun 118. - 2. Liikennepaikkoja koske
via muutoksia. - 3. Oy Pohjolan Liikenne Ab:n liikenn"oiminen tavaralinjalla 
Siilinjarvi-Juankoski. - 4. Rahtikappaletavaran kuljetus Myllykosken ase
malle. - 5. Vanhamallisten rahtikirjalomakkeiden kaytto. - 6. VR oman tava· 
ran kuljetukset. - 7. Rahtimaksun merkinta lomakkeeseen n:o 3845. - 8. 
Avoimia virkoja ja toimia. 

Muutoksia aikatauluun 118. 

2. 1. ~952 alkaen pysiihtyy juna n :o 43 tarpeen vaatiessa (S) 1 
Haistilan laitm·ivaihteella. (Kut n :o 2338, 28. 12. 1951) Kl n: o 
2/ 52. 1. 

7. 1. 1952 lukien lakkautetaan j . 342 ja 343 Slo-Ks-Slo. 
Samasta piiivasta ulotetaan j. 344 ja 341 joka paiva Karjaalle 
seur . aikat. mukaan: j. 344 Ks 18.42/ 18.43, Kvl ,6 / 18.56, Fiskari 
,6 / 19.12, Pku 19.16/ 19.17, Pin 19.26/ 19.27 3211 od. Kr 19.35, 
j. 341 Kr 5.32, Pin S/ 5.40, Pku S/ 5.49, Fiskari S/ 5.54, Kvl 
S/ 6.09, Ks 6.23/ 6.24, Erv ,6 / 6.38, Po 6.45/ 6.46, Koto S/ 6.58, 
Slo 7.15/ 7.25. (Kut n:o 2350/ 2262, 31. 12. 51) Kl n:o 2/ 52. 1. 

Liikennepaikkoja koskevia muutoksia. 

Hangon aseman alaista Hangon Viir'i Oy:n raidetta liiken-· 2 
noidaii..n 21. 1. 52 lukien T-liikenteessa (Uib.t. kappaletavara) vain 
asemavaunujen rajoissa. Julkaisuun Liikennepaikkojen vali
matkat tehtava korjaus. (Lkoj n :o 2624/ 51, 3. 1. 52) Kl n :o 
2/ 52. 2. 

Yhtyneet Paperitehtaat Oy hoitaa Jfunsankoskella olevan 
,Tehtaan raiteet"-nimisen raiteiston liikenteen tammikuun 1 piii
vasta 1952 lukien omalla veturillaan, joten k o. raiteet muuttu
vat maksuvapaiksi ja poistetaan julkaisusta ,Liikennepaikkojen 
valimatkat". (Lkoj n:o 2011, 31. 12. 51) Kl n:o 2/ 52. 2. 

Keravan aseman alaisena avataan tammikuun 21 pii.ivasta 
1952 lukien liikenteelle Ahjon raide euraavin julkaisuun Lii
kennepaikkojen vii.limatkat tehHivin merkinnoin : 

178.- 10. 1. 1952. 
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Kerava 
A.hjon raide Ke 3. Tt Bitumi Oy: tii. varten. 

Luk. 21. 1. 52. (Lkoj 
n: o 2970/v. 51, 2. 1. 
52). Kl n:o 2/52. 2 

Nokian aseman alaisena avataan tam..r,nikuun 21 paiviista 1952 
lukien liikenteelle Paperitehtaan raiteet seuraaVin julkaisuun 
Liikennepaikkojen viilimatkat tehtavin merkinnoin: 

Nokia 
Paperitehtaan 
raiteet 

Noa 2. Tt Nokia Oy:tii. varten 
Luk. 21. 1. 52. (Lkoj 
n:o 11, 4. 1. 52). Kl 
n:o 2/52. 2 

Julkaisussa Liikennepaikkojen valimatkat Vehmaisten aseman 
alaisen Renlundin Tiili Oy: n raiteen tariffiviilimatka muutetaan 
2 km:ksi 21. 1. 52 lukien. (Lkoj n:o 2927/v. 51, 3. 1. 52) Kl 
n:o 2/52. 2. 

Oy Pohjolan Liikenne Ab: n liikennoiminen 
ta varalinjalla Siilinjarvi--Juankoski. 

Sattuneesta syysta huomautetaan, ettei Oy Pohjolan Liikenne 
Ab: n tavaralinjalla Siilinjarvi-J uankoski liikennoida M uuru
veden kirkonkylaan, joka on noin 8 km linjasta syrjassa. Vrt. 
Kl10/ 51. 7. (Lkoj n:o 2841, 29. 12. 51) Kl n:o 2/52. 3. 

Rahtikappaletavaran kuljetus Myllykosken 
asemalle. 

Rautatiehallitus on paattiinyt, etta Myllykosken asemalle osoi
tettu rahtikappaletavara, lukuunottamatta rataosilta Hma-Ikr 
ja Kln-Jri seka Khl radalta liihetettavaa, kuljetetaan 10. 1. 1952 
lukien Kouvolasta Myllykoskelle maanteitse valtionrautateiden 
autoilla ja jaetaan vastaanottajille. Kuljetuskirjat laaditaan en
tiseen tapaan Myllykoskelle ja vastaanottajan liihe:rn.nUin osoit
teen kohta osoitteissa ja kuljetuskirjoissa on huolellisesti tay
tettava. Kuljetusma:ksu lasketaan myos entiseen tapaan rautatie
valimatkan mukaan. Rataosilta Hma-Ikr ja Kln-Jri sekii Khl 
radalta kuljetetaan rahtikappaletava.ra Myllykosken asemalle 
junalla kuten ennenkin. 

Lahtevia rahtikappaletavaraliihetyksia otetaan Myllykosken 
asemalla kuljetettavak:si toistaiseksi entiseen tapaan. (Rh/lko 
n:o 1, 2. 1. 52) Kl n:o 2/52. 4. 
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Vanhamallisten rahtikirjalomakkeiden 
ltii.ytto. 

Sen johdosta, etta useat rautatien suurasiakkaat eivat lrirja- 5 
painoalalla vallitsevan tyoruuhkan takia ole saaneet uusia rahti
kirjalomakkeita painatetuiksi, on rautatiehallitus paattanyt, etta 
vanhamallisia rahtikirjalomakkeita saadaan viela kuluvan vuoden 
tammi-maalislruun aikana kayttaa rinnan uusien lomakkeiden 
kanssa. Liikennepaikkojen on kehoitettava vanhamallisten lomak
keiden kayttajia hankkimaan tana aikana uusia lomakk:eita. 
(Rh/ lko n :o 45, 4. 1. 52) Kl n:o 2/52. 5. 

VR oman tavaran kuljetukset. 

Kl n: o 58/ 51 annettuihin oman tavaran kuljetuksia koskeviin 6 
maarayksiin on tehty seuraavat lisaykset: 

Yleisten soveltamisohjeiden kohdan ,Kuljetuskirjat" kohtaan 
,A. Oman tavaran kuljetuskirja" on lisatty nain kuuluva 
5. kappale: 

,5. Tavaraa yksityisilta tilattaessa ja hank:inta.sopimu.ksia 
tehtaessa on hankkijalle ilmoitettava, etta kuljetuskirjana tulee 
kiiyttaa yleisen liikenteen kuljetuskirjaa. Kuljetusmaksun mak
saa, sopimuksesta riippuen, joko lii.hettaja tai vastaanottaja. 

Vain siina tapauksessa, etta tavaran lahettaminen perustuu 
vuonna 1951 tahi aikaisemmin tehtyyn tilaukseen ja tavaran 
hankkijalle on myonnetty rahtivapaa kuljetus, saadaan kuljetus 
toimittaa oman tavaran kuljetuskirjaa kayttaen. Tavaran lii.het
tajiin on talloin aina esitettava a. o. tilaus tahi muu rahtivapaus
todistus, ennenlruin oman tavaran kuljetuskirja voidaan kirjoit
taa. Todistukseen on merkittavii tavaran laatu ja paljous sekii 
aseman paivaleima ja virkailijan on vahvistettava se nimikirjoi
tuksellaan. Nama lii.hetykset rahditetaan tavalliseen tapaan. 
Kuljetusmaksun ma:ksaa vastaanottaja. 

J os myoskin tavaran va.staanottaja on yksityinen, esim. raken
nusliike, jolle rh: n kanssa tehdyn sopimuksen mukaan on myon
netty oikeus rahtivapaa.seen tavarankuljetukseen (vrt. esim. Kl 
n: o 42/ 46. 8.) , on aina kaytettava yksinomaan yleisen liikenteen 
kuljetuskirjaa. Kuljetusmaksua ei talloin lasketa. Rahtivapaus
perusteesta on tehtava mer kinta kuljetuskirjaan." Kl n: o 2/ 52. 6. 

Yleisten soveltamisohjeiden kohdan ,Kuljetus- ja muut mak
sut" 2. kappaleeseen lisataan lause: ,Aurausjunat katsotaan rah
dltuksen suhteen tyojuniksi". Samaan kohtaan lisataan nii.irn 
kuuluva 4. kappale: · 

,4. Oman tavaran liihetyksiin ei sovelleta tariffitaulukon 
(lisalehdessa n: 0 1 kohta 16) maiirayksili. lisamaksun kantami
sesta siina tapauksessa, etta rahti suoritetaan maariiasemalla." 
K1 n:o 2/ 52. 6. 
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,5. Tyokuntien asuntovaunujen ja kalusto-, varasto- yms. 
vaunujen kuljetuksesta kannetaan kuljetu maksu aina 13.000 ki
lon ja luokan 10 mukaan soveltaen oman tavaran kuljetuksesta 
annettujen maaraysten II. 6. kohtaa." Kl n:o 2/52. 6. 

Muutoksena yleisten soveltamisohjeiden kohdan ,Kuljetus
kirjat" kohtaan A. 1. ilmoitetaan, etta kalkkiopaperit on tilattava 
va1·astosta eika painatusjaostosta. (Tfo ;n: o 19, 3. 1. 52) Kl n: o 
2/52. 6. 

Oikaisu: 
Kl n: o 1/52. 7: ssa ollee ta lk:oj : n kirjelman n: o 1258, 22. 12. 

1951 toisesta kappaleesta poistetaan sanat ,ja kantaosa Jahete
taan rahtiluottotilin kopion mukana tarkastustoimistoon." La use 
tulee siis 'kokonaisuudessaan kuulumaan seuraavasti: Kuljetus
kirjana kaytetaan autokuljetuskirjaa n:o 1017, jonka vastaan
ottajallc kuuluva osa iJ.iitetiiiin asianomaiseen rahtiluottotiliin 
tositteeksi. K1 n: o 2/52. 6. 

Rahtimaksun merkinta lomakkeeseen 
n:o 3845. 

Kun varsin.k:in useat vaunukuormalii.hetysten kuljetusmaksu
luvut vaunukuorma-, elain- ja kuljetusneuvoHihetysten lomal{
keessa n: o 3845 ovat tulleet niin suuriksi, etta ne eivat mahdu 
Powers-konekortille, on edelliimainitun lorrial\:keen 11 sarakkeen 
kaikki kuljetusmaksut kuluvan vuoden alusta liihtien merkiWiva 
tiiysina 100 mk:na tavallista korotusmenetelmiia soveltaen, eli 
siis niin, etta esim. rahtimaksu 149.556 mk merkitaan 149.600 mk 
ja rahtima:ksu 417.345 mk merkitaan 417.300 mk:. (Tit n:o 159, 
5. 1. 1952) Kl n:o 2/52. 7. 

Avoimia virkoja ja toimia. 
Malmin asemalla haettavana yksi ylimiii:iriiinen konduktoorin toimi. 

1. liikennejakson paii.llikolle osoitetut hakemukset jatettavii Malmin asema· 
piiiillikolle viimeistaiin 22. 1. 1952. 

Kolme 1 l. ja yksi e l. tilapaistii koneinsinoo1·in toi-nta koneosaston Jinja
hallinnossa. - Koncosaston johtajalle osoitetut kirjalliset hakemukset toi
mitettava rautatieballituksen kirjaajalle viimeistiiii.n 24. 1. 1952 ennen 
kello 12. 

9. liikennejaksossa souraavat esityksen perusteella tiiytettiivat toimet: 
yk.n 1 l. autonkuljettajan toimi .Tyvaskylan asemalla; yksi 1 l. vaihdemiehen 
toimi Jyviiskylii.n asemalla; B l. vaihdemiehen toimia: yksi Jyviiskylii.n ja 
yksi Pit>ksiimiiE'n asemalla; yksi junamiehen toimi Suonenjoen asemalla; 
1 1. ascntMniehen toimia: neljii. Varkauden seka kahdeksan .Tyvaskyliin ase
malla; yksi 18 l. asemamiehen toimi Naarajiirvon laiturivaihteella. Liikenne
osaston johtajallo osoitetut hakemukset on jiitettiivii. asianomaisen liikennc
paikan piiiillil<olle viimcistiiiin 25. 1. 52. 

Yleisen vaikean asuntopulan takia kehoitetaan hakijoita ennen hakemus
ten jii.W\mistii. ottamaan selvii.ii. asunnonsaantimahdollisuuksista. 

Helsinki 1952. Valtioneuvoston kirjapaino 
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Vilttaus Kaskylehdessii julkalstuun maariiykseen mer klt aiin: 
Kl n:o 1/52. 2 (= lehden numero, vuos i, asian numero). 
Jakelua koskevat muutosllmoitukset on tehtiivii palnatusjaostoon. 

To i m it us : Rautat iehallit us, 2 kerros, huone 24. 

Sis a 11 y s: 1. Perhe-cUi.kevakuutus. 

Perhe-eHi.kevakuutus. 

Asetuskokoelmassa on julkaistu seuraava lalti ja asetus val- 1 
tion viran tai toimen haltijain pcrhe-eHikevakuutu.ksesta, minka 
lisaksi valtiovarainministerio on antanut perhe-elakenkuutus
maksun pidattamista ko kevat toimeenpanomaariiykset: 

Laki 

vaUion viran tai toirnen haUijain pe?'he-elakevakuutnksesta. 
Annettu Helsingissa 29 piiiviinii kesiikuuta 1951. 

Eduskunnan pliatoksen mukaise ti saadetai:in : 
1 §. Perhe-el&kevakuutuksen perusteella maksetaan valtion 

viran tai toimen haltijan, vakuutetun, kuoltua hanen omaisilleen 
j a muille vakuutuksenomaajillc eUiketta tai hautau apua, sen 
mukaan kuin Uissa laissa sliadetaan. 

2 §. Vakuutettuja ovat: 
1 ) jokainen henkilokohtai een elakkeeseen oikeuttavan val

tion peru palkkaisen viran tai toimen vakinainen tahi a voinna 
olevan sellaisen viran tai toimen valiaikainen haltija; 

2) sopimuksen perusteella tai mai.iraajaksi valtion virkaan tai 
pysyvaiseen toimeen otettu henltilo, mikali sopimuksessa ei ole 
toisin sovittu tai siita ei ole toisin slUidetty; eka 

3) jokainen henkilokohtaiseen eHikkeeseen oikeuttavan valtion 
yJimlUiraisen toimen haltija. 

Vakuutettu, joka eroaa tai erotetaan virastaan tai toimestaan, 
on edelleenkin vakuutettu, jos han saa henkilOkohtaista elaketta 
taikka jos han on ollut vahinHiiin kymmenen vuotta v&kuutettuna 
j a haluaa edelleen vakuutuksensa sailyttaa. 

3 §. Vakuutuksenomaajia ovat: 
1 ) aviopuoliso ja kahdcksaatoista vuotta nuorempi oma tai 

· sellainen aviopuolison lapsi, joka on vakuutetun huollettavana; 
170 - 11. 1. 195~. 
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2) kahdeksaatoi ta vuotta vanhempi oma tai aviopuolison 
lapsi, jos ta.man tyo- tai ansiokyky ja varallisuus ovat niin vahai
set, etta han elatuk een a nahden on huomattavasti riippuvainen 
vakuutetusta; 

3) vanhemmat, jos 1 ja 2 kohdassa mainittuja vakuutuksen
omaajia ei ole; 

4) entinen puoliso, jolle vakuutettu on oikeuden paatoksella 
velvoitettu suoritta.maan elatu.sapua ja jolle asianomaisten talou
dellisiin olosuhteisiin, a violiiton kestoaikaan ja a vioeron syihin 
nahden on kohtuulli ta myontaa taman lain mukainen elake; seka 

5) se, jolla 9 § :n mukaan on oikeus hautausapuun. 
Lapsena taman l~in mukaan pidetiian myos ottolasta ja sel

laista avioliiton ulkopuolella s.yntynytta lasta, jonka valruutettu 
on laillisesti tunnu.stanut omak een tai johon nahden vakuutetun 
elatusvelvollisuus on oikeudcn paatoksella tahi sopimuksella vah
vistettu. 

4 §. Aviopuolisolla ei ole oikeutta elakk:eeseen, jos avioliitto 
on solmittu vakuutetun Uiytettya kuusikymmentakolme vuotta, 

• eika ottolapsella, jos ottolapseksi ottaminen on tapahtunut mai
nittuna aikana. 

Sarna olkoon laki, jos vakuutettu kuolee tautiin, joka hanella 
oli hiinen tullessaan valtion virkaan tai toimeen tai mennessaan 
avioliittoon tahi ottaessaan ottolapsen, eika siita kuolinhetkella 
ole kulunut kuutta kuukautta. 

Milloin aviopuolisolla 1 tai 2 momentin mukaan ei ole oikeutta 
elakkeeseen, ei sita myoskaan ole hanen sellaisella lapsellaan, joka 
ei ole vakuutetun lapsi. 

5 §. Elake on kaksikymment.a sadalta vakuutetun palkasta, 
ja siihen lisataan, jos 3 § :n 1 momentin 1, 2, 3 ja 4 kohdassa tar
koitettuja vakuutuksenomaajia on useita, toisesta vakuutuksen
omaajasta kalideksan sadalta, kolmannesta nelja sadalta ja kus
takin sen lisaksi olevasta vakuutuksenomaa.jasta kaksi sadalta pal
kasta. 

Ensimmaiselta elakevuodelta maksetaan elake korotettuna vii
dellakymmenella sadalta. 

Jos maksettu elake elakeoikeuden lakkaamisen vuoksi jaa pie
nemmi:iJksi kuin hautausapuna 9 §: n 1 momentin mukaan suori
tettava maara, maksetaan erotus eliikettii saaneelle tai hanen 
oikeudenomistajilleen. 

Vakuutetun palkalla tarkoitetaa!f sita peruspalkkaa, sopimus
palkkaa tai palkkiota, siihen luettuna kalliinajan- ja ikalisa, 
mika vakuutetulla kuolemanajankohtana on siita vira.sta tai toi
mesta, jonka haltijana vakuutettu oli . 

. 6 §. Elak:e maksetaan vakuutetun kuolinkuukautta sem·an
neen kalenterikuukauden alusta sen 2 momentissa tarkoitetun 
kauden loppuun, johon cnnen eli:ikeoikeuden lakkaamista viimeksi 
eraan tynyt eHike-.erli kohdistuu. 
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Ensimmainen clake-era maksetaan viipymatta sen jalkeen, kun 1 
elake on myonnetty, ja seuraavat erat etukateen vahintaan ker-
ran vuosineljanneksessa. 

7 §. Ellike on jaettava lesken ja lasten kesken siten, eWi 
leski saa siita kaksi osaa ja kukin lapsi yhden osan. Vanhempien 
kesken on elake jaettava tasan. 

Entisen puolison osuus eHikkeesta on, elakkeen myonHimiseen 
vaik:uttavat perusteet huomioon ottaen, kohtuuden mukaan vah
vistettava kussakin tapauksessa erikseen, ja se vahennetiHin les
ken eUikeosuudesta taikka, jollei leskea ole, toisten elakkeensaajien 
osuudesta siten, etta viihennys on yhtii paljon kustakin. 

8 §. Oikeus elakkeen saamiseen lakkaa, kun eliikkeensaaja 
1) menee avioliittoon; 
2) menettaa Suomen kansalai uuden; 
3) on yhtajaksoisesti ollut ulkomailla kolme vuotta; tai 
4) on ryhtynyt vieraan valtion palvelukseen. 
Eliikeoikeus, joka 1 momentissa mainitusta syysta on lakan

nut, voidaan erityisesta syysta palauttaa, ei kuitenkaan taan
nehtivasti. 

Vapausrangaistukseen tuomitulle taikka yleiseen tyo- tai kas
vatuslaitokseen tahi muuhun niihin verrattavaan laitokseen maa
ratylle ei makseta elakettli silta ajalta, minka vapausrangaistus 
tai laitoksessa olo kestaa. 

9 §. Jos vakuutetun jiilkeen ei tule suoritettavaksi eHikettii, 
maksetaan hiinen kuolinpesalleen kertakaikkisena hautausapuna 
kolmekymmenta sadalta 5 § :n 4 momentissa maiiritellysta vuo
den palkasta, kuitenkin vi:ihintaan se maara, mika vakuutusmak
sujen palautuksena olisi suoritettava. Hautausavun maksamisen 
edellyty.ksena kuitenkin on, etta kuolinpesiin osakkaana on vakuu
tetun leski tai suoraan eteneviissa tai takenevassa pnlvessa sukua 
oleva omainen tahi veli tai sisar taikka veljen tai sisaren lapsi. 

Jos muut kuin 1 momentissa tarkoitetun kuolinpesan osakkaat 
ovat omalla kustannuksellaan huolehtineet hautauksesta, makse
taan heille naiden kustannusten maara, ei kuitenkaan enempiia, 
kuin kuolinpesalle olisi ollut 1 momentin mukaan hautausapuna 
maksettava. 

EdelHi 2 momentissa mainitussa tapa.uksessa maksetaan 1 mo
mentissa tarkoitetulle kuolinpesalle, jos korvattujen hautauskus
tannusten maara on kertakaikkisen hautausavun maadOi pie
nempi, taman ja hautauskustannusten erotus. 

10 §. Jos elake-eraa tai hautausapua ei ole nostettu kolmen 
vuoden kuluessa eraantymispaiviista, oikeus siihen on menetetty. 

11 §. Vafuutusmaksuna pidiitetaan kaksi sadalta vakuutetun 
peruspalkasta, sopimuspalkasta tai palkkiost.a, siihen luettuna 
kalliinajan- ja ikalisa. 

Tiiyttii henkilOkohtaista elii.kettii nauttiva vakuutettu on va
paa vakuntusmaksun suorittami<:esta. Milloin tallaigta eHikettii 
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1 suoritetaan vain osaksi, pidatetlHin Uista eUikkeesta sen myonta
misen perusteena olleeseen virkaan tai toimeen lrulloinkin kuulu
van palkkauksen muka.isesti 1 momentissa tarkoitettu vakuutus
maksu, kunnes vakuutettu, jos han jatkuvasti olisi ollut viras
saan tai toimessaan, olisi tullut oikeutetuksi saamaan tayden eliik
keen tai on tullut kuudenkymmenenseitseman vuoden ikaiseksi 
ja suorittanut elakemaksuja vahintiiiin viideltiitoista vuodelta 
tarkka sitii ennen on ruumiinvian tai viihentyneiden ruumiin- tai 
sielunvoimien vuoksi tullut pysyvaisesti tyohi:in kykenemiitti:i
maksi. . (._ .• , 

Vakuutettu, joka on eronnut tai erotetaan virastaan tai toi
mestaan saamatta henkilokohtaista eliiketta, on velvollinen vuosit
tain, miiariipaiviina, suorittamaan 1 momentissa tarkoitetun va
kuutusmaksun tahiin virkaan tai toimeen kullQ.inkin kuuluvan 
palJkkauksen mukaisesti, kunnes han on tullut kuudenkymmenen
seitsemiin vuoden ikiiiseksi ja suorittanut niiitii maksuja vahin
tiiiin viideltiitoista vuodelta tahi sita ennen ruumiinvian tai vii
hentyneiden ruumiin- tai sielun voimien vuoksi on tullut pysyviii
sesti tyi:ihi:in kykenemiitti:imi:iksi. 

J os sella in en virka tai toimi, johon kuuluvan palkkauksen pe
rusteella vakuutusmaksu olisi laskettava, on lakkautettu, otetaan 
perusteeksi se palkka, joka arvion mukaan tahan virkaan tai toi
meen kuuluisi, jos virka tai toimi olisi olemassa. 

12 §. Perhe-elakevakuutus lakkaa vakuutetun osalta, joka, 
saamatta henkili:ikohtaista elii'kettii, eroaa tai erotetaan virastaan 
tai toimestaan oltuaan siinii viihernman kuin kymmenen vuotta. 
Sarna olkoon laki 11 § :n 3 momentissa tarkoitetusta vakuutetusta, 
jos han ei ole suorittanut valkuutusmaksua kolmen kuukauden 
kulue sa maksun miiarapiiiviistii. 

13 §. Sellaisella valruutuksesta eronneella tai hiinen oikeu
denomistajihlaan, jolla, suoritettuaan valruutusmaksut viihintaiin 
kyimmeneltii vuodelta, ei ole ollut 3 §: n 1 momentin 1 ja 2 koh
dassa tarkoitettuja vakuutuksenoonaajia, on oikeus vakuutusmak
sujen palautU'kseen, joka on likimiHirin yhtii suuri lruin hiinen 
suorittamansa. vakuutusmaiksut. Palautusta ei kuitenkaan suo
riteta, jos eronnut kQ.lmen vuoden kuluessa on uudelleen .tullut 
vakuutetuksi. Vakuutusmalmujen palau1Justa on haettava neljan 
vuoden kuluessa vakuutuksen lakkaamisesta. Palautuseriin laske
misperusteet vahvistetaan asetuksella. 

Kun vakuutettu siirtyy eliikkeelle ja saa Uiyden eliikkeen 
taikika lrun han eroamisikiiiin tultuaan siirtyy elakkeelle, hiinellii 
on oikeus erota valruutuksesta 1 momentissa mainituin ehdoin. 
Vakuutusmaksujen palautus suoritetaan tiilli:iin heti, ktm asiaa 
koskeva penhe-eUikerahaston johtolrunnan paatos on .tullut 
voimaan. 

14 §. Jos viran tai toimen haltijain palkkoja lisatiiiin tai 
vahennetaan, tarkistetaan taman Jain mulman myi:innettyjii elak-
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keita asctuksessa tarkemmin maaratti:i.vin peru~teiu siten, eWi 1 
eliilrikeiden li ays tai vahennys keskimaarin va.staa palk.kauksessa 
tapahtunutta muutosta. 

-15 §. Tfuniin lain mukainen elake, hautausapu ja vakuurtus
maksun palautus maksetaan perhe-eHiikerahastosta, joka muodoo
tuu vakuutusmaksuista ja koroista seldi nii ta erista, jotka valtio 
suorittaa. 

Perhe-elakerahasto on tulo- ja menoarvion ulkopuolel1a. 
Perhe-eliikerahaston hoidosta ja v.altion osundes:ta aiheutuvat 

kustannukset suoritetaan tulo- ja menoanioon otetuista maara
rahoista. 

16 §. Perhe-eli.ikerahastoa hoitaa rahaston johtokunta, jonka 
sita varten erittainkin tulee: 

1 ) ottaa ja erottaa ralb.aston toimihenkilot; 
2) paiittaa elald,eesta ja hautausavusta; 
3) paattai:i 11 § :n 3 momentissa tarkoitetusta vaikuutusmak

un maariipaivasta; 
4) ·laatia rahaston v:uosi- ja tili'kertomus; 
5) kantaa ja vastata valtion 1molesta seka muutoinkin edustaa 

valtiota rahastoa koskevissa asioissa; seka 
6) kiisitellii ne asiat, jotka valtiov·arainministerio antaa sen 

har kitta vi'ksi. 
Elaketta tai hautausapua kDskeva asia alistettakoon valtiova

rainministerion ratkaistavaksi, jos johtokunnan jasen sita vaatii. 
17 §. Perhe-elakerahaston johtdlruntaan maaraa valtioneu

vosto ka'ksi jiisentii seka, sen mukaan kuin asetuksella maaditiian, 
viDkamiesjiirjestojen ehdottamista henkiloista muut jiisenet. Kul
lekin jasenelle on samassa jarjestyksessa maarattavii henikilokoh
tainen varamies. 

Jiisenen toimikausi on enintiian kolmc vuotta. 
Johtolrunnan jiisenten on oltava taman lain mukaan vakuu

tettuja ja asiantuntevia seka yhden heista lakimies ja yhden 
matemaati'kko. 

18 §. Joka on tyytymaton eli.ikettii koskevassa asiassa annet
tuun paatOkseen, hakekoon siihen muutosta korkeimmalta hal
linto-oilkeudelta kolmenkymmenen paiviin lruluessa tiedon siita 
saatuaan. 

19 §. Taman lain voimaan h1llessa lakkaa So1:aviien ja eriii
den ,Jmlkulaitosvirastojen leski- ja orpokassa, Helsingin Yiliopiston 
elakclrassa, Siviilivirkakunnan leski- ja orpo.kassa, Koulu'Virka
kunnan eHikekassa ja Puolustuslaito'ksen leski- ja orpokassa, niin 
my6s Valtionrauta:teiden elakelaitos perhe-eUikkeita koskeval...a. 
o altaan. 

Edetla 1 momentissa mainittujen ka ojen lakanueeseen va
kuutustoimintaan kuuluvat varat ja vastuu siirtyvat perhe
eHi.kerahastolle. 

Sopimusteitse voidaan valtion thoidettavaksi ottaa myos Val-
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1 tionrautateiden elakelaitos henkilokohtaisia eH:ikkeitii koskevalta 
osaltaan. 

20 §. La!kanneeseen vakuutustoimintaan ·p,erustuvasta, jo aJ
kaneesta eHikkeesta on voimassa, mita tassa laissa on eliiklkeesUi 
saiidetty. EHikkeen maara lasketaan, niinkuin elakeoikeus olisi 
syntynyt taman lain voiunaan tullessa. Joll.ei sellaista virkaa 
tai tointa, johon kuuluvan paLkkauksen perusteella elake o.lisi 
laskettava, lain voimaan tullessa enaa oUut, o.tetaan perusteeksi 
se palkka, jdka arvion mukaan tahan virkaan tai toimeen kuu
lui i, jos vi1ika tai toimi vieli:i oli i olemassa. 

Edella 1 momentissa tarkoitetuUa elakkeensaajalla, joka kuu
den kuukauden kuluessa taman lain voimaan tulemisesta sita 
kirjallisesti vaatii, on oikeus myo lakannee een vakuutustoimin
taan perustuvaan elakkeeseen entisten ehtojen mukaisesti. Tal
loin Jruitenkin 1 momentissa maini.ttua eUi!ketta alennetaan vii
dellatoista sadalta ·kutakin lwkanneen valmutustoiminnan ehtojen 
mukaisesti maksettavaa elaketta kohti, eika viimeksi mainittuun 
elak'keeseen suoriteta valtion varoista kalliinajanlio;aa.' 

HenkilolUi, jolla on lakanneeseen vakuutustoimintaan perus
tuva ,eliike, mutta jolla taman lain mukaan ei olisi elalkeoikeutta, 
on 1 momentin saannost.en estiimatta oikeus tiihan elaklkeeseen 
entisten ehtojen mukaisesti. 

21 §. Kassan tai sen perhe-elakevakuutuksen taman lain mu
kaan lakatessa ka.ssan osakkaana olle.ella 2 § :ssa ta1•koitetuHa 
henkilollii, joka kuuden ·kuukauden kuluessa taman lain voimaan 
tulernisesta sita kirjallisesti vaatii, on oikeus, tiissii laissa saii
detyn valkuutuksen ohella, a~kaisempaan vakuutukseen entisin 
ehdoin. 

Milloin vakuutetulla on taman lain mukaisen va:kuutuks.en 
lisiiksi yksi tai useampi 1 moonenti a tarkoitettuun varau.kseen 
perustuva va:ku.utus, alennetaan ensik i mainitun valrnutuksen 
mukaista elii.ketta viidellatois·ta sadalta jokaisen varaukseen pe
rustuvan vwkuutuksen osa.lta. 

Edella 1 momen.tissa tarkoitctun varauk en perusteella suori
tettavaan eUilkkeeseen ei makse.ta valtion varoista 'kalliinajanlisaa, 
jos elaklkeen.saajalla on oikeus taman lain mukaiseen eliikkeeseen. 

22 §. Henkilo, jolm taman lain voimaan tullessa on ollut 
osalk:kaana 19 §: n 1 momentissa mainitussa kassassa olema.tta 
2 §: ssa tarkoitettu vakuutet.tu, sailyttaa vakuutudrsensa ®dot 
kalliina.i anlisinoon en tisellaa n. 

23 §. Taman lain nojalla perhe-eliikerahastolle uoriletut va
kuutusmaksut saa vakuutert.tu vanentiiii verotettavista tuloistaan. 

24 §. Perhe-eliilkerahasto on valtiovarainmini.o;terion alainen. 
25 §. Pe:rlhe-elakerahastOJJ. johtMunta voi myontiia rahaston 

varoista ylimiia.raisia ~lii.kkeitii niille eliikkeensaajille, joiden elak
keet 20 § :n siiiinnosten johdosta ovat jiianeet pienemmiksi kuin 
ne lalkanneeseen vwkuutu.o;toimintaan rperustuvat eliikkeet, jotka 
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heille taman ·lain voimaan tullessa on suoritettu. YlimiHiraista 1 
elaketta iiLkoon kuitenkaan maariittiiko suuremmruksi, kuin etta 
se yhdessa elakkeensaajalle taman lain saann6st~m nojalla suori
tettavan elaktkeen kanssa vastaa edella mainittua, lakanneesoon 
vakuutustoimintaan perustuvaa eliikettii. 

Mi.ta 1 momen tissa on siiadetty, olkoon myos Yoimassa 21 §: n 
nojalla myonneWiviin eliikkeisiin. 

26 §. Viiden ensimmais.en vuoden ·aikana lain voim&antu
losta on 11 §: n 1 momentissa sii.iidetty va·kuutusmaJksu yJksi sa
dalta valkuutetun pa1kasta. 

27 §. Tarkemmat maarayk et tiimii.n lain soveltamisesta an
netaan asetuksella. 

28 §. Tama lald .tulee voimaan 1 paiviinii tammikunta 1952, 
ja silla kumotaan 31 piiivana tammikuuta 1816 annettu julistus, 
sisiilltava Suomen tullilaitoksen eliikesiilinnon, en leski- ja orpo
ellikkeita 1kosk:evilta, vielii. voima a olevilta osilta, puolustuslai
toJ.coon 1eski- ja orpokassalle annettav.asta valtion apura,hasta 
29 paivana toukokuuta 1931 annettu laki (188/ 31 ) ja eriniiisille 
elakekassoille makset.tavasta valtionavustuksesta 7 paiviina heinii.
kuuta 1944 annettu laki ( 442/ 44). Sit a ennen on kuitenikin 
ryhdyttii.va .tarpeellisiin toimenpiteisiin lain tiiytantoonpanoa 
varten. (A etuskokoolma n:o 395/ 51.) 

Asetus 
valti01~ vimn tai toirnen haltija.in perhe-eliikevakut~tuksesta. 

Annettu HelsingiRsii. 22 piiivii.nii joulukuuta 1951. 

Valtiova.rainministerin esittelysta si:iiidetiiiin valtion viran tai 
.toimen haltijain perhe-eliiJkevakuutuksesta 29 paivanii. kesiiJmuta 
1951 annetlm lain (395/ 51) 27 § :n nojalia: 

1 §. Per.he-elakelaiHa tarkoitetaan tiissa asetuk essa valtion 
v1ran taj toimen haltijain perhe-eliikevalruutukse ta 29 paiviina 
kesiiikuuta 1951 annettua lakia (395/ 51) . 

Vakuutusrnaksun stwrittarninen. 
2 §. Vakuutusmaksuna pidattaa palhn tai palkkion ma·ksava 

viranomainen perhe-elii:kelain 2 §: n omukaan vakuutetulle viran 
tai toimen haltijalle suoritettavasta palikkauksesta vuosina 1952-
1956 yhden sadalta ja sen jiilkeen kaksi sadalta hanen varsinai
sen virkansa tai toimensa peruspalkasta, sopimuspalkasta tai 'Palk
kiosta, siih~n luettuna kalliinajan- ja ikii.lisii. Vakuutusmaksut 
on suoritettava valtidkonttorille viimeisHi.an kahden kuukauden 
kuluess?- 'Paltkan ma.ksamisesta. 

Henkiloko!htaista eUikettii nauttivan vakuutetun vakuutus
maksun pidattiia valtiokonttori perhe~elakeraha ton johtokunnan 
miiii.raysten rnutkaisesti. 

Pe11he-eUi'kelain 11 §: n 3 momentissa tarkoitetun vakuutetun 
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on suoritettava vakuutusmaksunsa pcrhe-eliikerahaston johtokun
nan maaraysten mulkaisesti. 

PaLkaton.ta vi11kavapautta nauttivan vakuutetun viran tai 
toimen ha1tijan tulee suorittaa valmutusmaksunsa 3 momentissa 
minitulla tavalla maarapiiiviina, jonka perhe-elakerahaston jcilito
kunta maiiraa. 

Vakuutusmaksun vuotuinen pidiiiysmaiirii tasoitetaan liihim
parun sellaiseen mal1kkahrlnnm, jonka <kahdestoista osa on viidellii 
tasan jaollinen. J os kaksi Juku a on ed~Hi tarkoitettuna liihim
piina lukuna, ffilK>ritetaan tasoitu · suurempaan llihimpiiiin lWkuUJU. 

3 §. Laskettaessa, on:ko vakuutettu suorittanut perhe-ellike
lain 11 § :n 2 ja 3 momentissa tarkoitettuja ma'ksuja viideltii
toista vuodelta, on otetta-va huomioon myos ne vuodet, joilta 
m~ksu ennen perhe-eliikelain voimaantuloa on suoritettu yhteen 
tai useampaan perhe-eli:ikelain 19 § :n 1 momentis a mainituista 
kassoista. 

Eliike ja hautausapu. 
4 §. Ellike- ja bautausapu myonnetlHin haikemuksesta, joika 

on annettava tai hakijan vastuullla Uihetettwvii postitse perhe
elakerahMton johtokum1alle. 

5 §. Elakehalkemukseen on liitettiivii: 
1) va1kuutetun ansioluettelo; 
2) asianomaisen viraston tai laitoksen autama trodistus vakuu

tetun perhe-elakelain 5 § :n 4 momentin mukaisesta palkasta; 
3) asianomaisen kirkkoherranviraston .tai muun T'Ellkisterivi

ranom.aisen antama todistus, josta ilmenee vakuutetun tiiydelli
nen nimi, syn,tymii- ja kuolinpiiiva ja ruvioliiton solmimispiiiva 
seka lcsken ja lasten, tai, jos heitii ei ole, elossa oleV'ien vanhem
pien nimet ja syntymaajat; seki:i 

4) jos perhe-e'Uiketta haetaan aviopuolison lapse11e, joka ei 
ole vaftruutetun lapsi, huoltolaut.akunnan tai muun paikallisen 
viranomaisen ta:ilkka kahden esteettomiin hen<kilon .aJIJ.tama todis
tus siitii, etta lapsi oli 'Vaknutetun huollettavana. 

Perilie-eliikelain 3 § :n 1 mo.mentin 2) ja 4) kohdassa ta.nkoi
tetun henJrilon clakehakemukseen on lisiiksi liitettiivii mainittu
jen lain kohtien ·edeTiyWimii selvitys. 

6 §. Rautausapuhakemukseen on liitetta.vii: 
J) vakuutetun ansio1uettelo; 
2) asianoonaisen viraston tai laitokse.n an tama todistu.s va

kuutetun perhe-eliikelain 5 § : n 4 mDmentin mu!kaisesta paLkasta; 
3) va1kuutetun ja hanen kuolinpesansa osrukk:aiden sUJkulai

suutta osoittava sukuselvity ; seka 
4) selvitys siita, ettl:i Jmolinpesiin osakkaat ovat suorittaneet 

vakuutetun hautausku tannukset. 
Perhe-elak:el.ain 9 §: n 2 momentissa tarkoitetussa tapauksessa 

on hautauskustannusten hakijan iliitettava ha,kemuksecnsa todis
tus suorittamistaan hautauskust8'unuksista. 
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7 §. Henkilo, jo.k:a hakee perhe-eUikettii tai hautausapua, on 1 

v.elvollinen perhe-eUikerahaston johtokunnan kehoituksesta esitta
maan 5 ja 6 § :ssa mainitun selvityksen lisaksi muutaJrin johto
kunnan tarpeelliseksi katsomaa selvitysta. 

8 §. Viranomaiset ovat velvolliset antamaan 5, 6 ja 7 §:ssa 
tarkoitetut selvity'kset malksutta. 

9 §. Virastaan. tai toimestaan eronneen ta.i erotetun vakuu
tetun palkalla, josta perhe--elake malirrutiili:n, tarkloitetaan siihen 
vir:kaan ta.i toimeen, josta vakuutettu o.n eronnut tai erotettu, 
hanen ikuo1ema.nsa ajankohtana kuuluvaa peruspalkkaa, sopimus
palkkaa tai palkkiota, siihen luettuna ka:J.liinajanlisi:i. seka i.kii.lisa, 
johon hi:i.nelHi eron hetJkella olleert palvelusvuodet ikuolenananajan
kohtarna voimassa olevien ikruisasaanni>sten mukaan oikeuttai
sivat. 

10 §. Perhe-ellikelain 20 § :n 1 momentissa mainitun eUik
keen maiiraa laskettaessa katsotaan kuolleella viran tai toimen 
haltijalla olleen se maiira ikiilisia., joihin hanen palvelusvuotensa 
p-erhe-eliilkelain voimaan tullessa noudatettavina olevien ikiilisa
saiinn0sten mukaan oikeuttaisi'Vat. 

11 §. Eliilrlreen, haut'lusavun ja vaflnmtus.m.aksujen palautuk
sen suorittaa valtiokont' ·ri, jolle perhe-elakeralhaston johtokunta 
Uihettaii maksutoimenpiroeitii varten j~iljennoksen eliikkeen, b.au
tausavun ja vakuutusmaksujen palautuksen myontamistii ja la
kanneen elakeoikeuden palauttamista koskevasta paatoksestiiiin . 

Va;ltiokonttori suorittaa postisiirron val~tyksellii 1 :momen
ti.ssa mainitut malksut asiamomaiselle. ElaJke suoritetaan yhtiipit
kin vi:i.liajoin valtiovarainministerion miiadittiivinii ma;ksupaivina 
vruhintaan kerran vuosineljiinneksessa. 

Pe11he-eliikelwin 19 § :n 1 mo.mentissa mainilttujen kasoojen 
lakanneeseen vakuutustoimintaan perustuvien, jo alkaneiden ellik
keiden ensimmaisen per'he-alakelain mukaisen elake-eran suorittaa 
valtiokonttori asianomaisille maaliskuussa 1952. 

12 §. Valtiokonttorissa ipidetiian seurakunnittain ja siviili
rekistereittiiin luetteloa perhe-elakelain nojalla eliiketta saavista 
henkiloista. J okaisesta e1iikkeensaajaBta valtiokonttori lahettaa 
i.tlmoituksen asianomaiselle rekisteriviranomaiselle, jonka on teh
tiivii merkintii pitiimaiinsa rekisteriin. Rekisteriviranomaisen tu
lee viipymii.ttii ilmoittaa valtiokonttorille jokaisesta sellaisesta 
elii.k;keensaajaa tai hiinen perhesuhteitaan lkoskevasta muutok
sesta, joka voi vaikuttaa eUi.kkeen suorittamiseen. 

13 §. Rekisteriviranomaiset ovat velvolliset maksutta anta
maan valti:okollJtJtorille eHi.kkeensaajista ne tied<Jit, jotka ovat heille 
tulevien maksujen suorittamista varten ta.rpealliset. 

14 §. Jos elilleensaaja on rangaistuslaitoksessa ldLrsimiissa 
vapausrangaistusta, tulee asianomaisen rangaistuslaitok en joh
tajan, ]run •tuomittu on aloittanut vapausrangaistuik.'>en kiirsimi-
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sen, siita heti, niin myoo aikanaa.n rangaistuksen piiiittymisestii, 
nmoittaa vaLtiokO'llttorille. 

Sama.nlainen ilmoitusvelVIOllisuus on yleisen tyo- ja ka.svatus
laitoksen seltii muun niihin verrattavan la.itoksen jo:htajal1la. 

15 §. Elak.ke'Cnsaaja on velvollinen, 'Cnnenkuin 'Clii.ke maara
taan maksettavaksi, valtiokonttorille 'Csittamaan sen selvityksen, 
jota va,ltio.konttori pitaa ta.rpeelli ena. 

16 §. Va.ltiokonttorin rtulee va.lvoa, ettei ·henJcilolle, jonka 
o~keus perhe-elii:kkeen saamiseen on pei"he-eUikelain mukaisesti 
lakannut, .taman ja.Lkeen suoriteta perhe-elaketta. 

17 §. Vuo.tuinen el~e tasoitetaan liilhimpaan kolmelolasadalla 
jaolliseen markkamli.iill'aiseen Julruun tai, jos ka.ksi lu:kua on sel
laisena liihimpana lukuna, suurempaan nriista. 

Valti..on viran tai toimen haltijain palkkauksen muuttuessa 
virallisen e'linkusta.nnusindeksin muutoa ten perusteellla, suorite
taan perhe-elalk:keiden tarkistus samojen perusteiden mukaan. 
Tarlristettu elake tasoitetaa.n 1 mamentissa salidetylUi tavalla. 

Pe.rhe-elii.kerahaston johtokunta toteaa paatok ellaan, minkii 
suuruisina myonnetyt elakkeet 2 momentissa mainitun ta.rkistuk
sen johdosta suoritetaan, ja 0111 johtokunnan tiistii paiitOksestiiiin 
ilmoitettava valtiokon.ttori!Jle. 

Perhe-eliikerahaston haUinto ja hoito. 
18 '§·. Perhe-eliikerahaston jdhtoktmtaan maiirata!lin jiisenilksi 

kahden jiisenmiiiiriilUUin suurimman valtion virkamiesten re:kiste
roidyn ammatillisen jiirjeston eili.dottamista henlciJOistii kuffilffias
takin yksi . Jasenmaariinii pidetiian jarjestOn vakuuwttujen jii
senten lukumaariiii edeJ'lisen kalenterivuoden lopussa. 

Jos jiirjesto, joJla muuten o1lisi oikeus ehdottaa ja saada edus
tajansa johtokun.taan, kuuluu valtion vi.rkamiesten I'Skisteroi
tyyn ammatiHiseoo keskusjliirjestoon, joka on Jdiyttiinyt oikeut
taan ehdotta.a jasenia job.tokuntaan, on 1 m.omentissa tarkoitettu 
oikeus ainoastaan viimeksi mainr1tu'lla jiirjestollii. 

VaJtioneuvosto mli..~rl:ili, kuka perhe-elakerahaston johtokunnan 
jasenista toimii johtokunnan puheenjohtajana ja kuka varapu
heenjOihtajana. Johtokunta on paato valtainen vruhintaa.n kolmen 
jii;9enen saapuvilla olJessa. 

19 §. Johtokunta kokoontuu puheenjohtajan lrutsusta. 
Johtolkunnan piiatokseksi hl'lee se mie~lipide, jota useimmat 

ovat kannattaneet. Aanten mennessa tasan, tulee paatOkseksi se 
InieJipide, jonka puolesta puheenjOihtaja on aane.s.tanyt. 

20 §. Perhe-eUikerahaston johtokunna.n kokouksessa on joh
tokunnan ma.iirli.iimiin rahaston toimihenkilon pidettava poyta
kirjaa, j•ohon lyhyesti merkitaiin kussakin asiassa tehty piiiitos 
ja mahdollisesti esitetty eriiiva mieJipide. Poytakirjaan on myos 
merkLttaVIii. vaatimus eliikettii tai hautausa,pua koskevan asian 
a.listamisesta vaJtiovarainministerion ra1Jkaistavaksi. 
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Poytiilrirjan tarkistaa johtokunnan puheenjohtruja tai vara- 1 
Q)uheenjohtaja ja varme.ntaa poyti:ikirjan piti:i:ja. 

21 §. Pethe-eli:i.kerahaston joht.okunnan piUitoksi ·ta laadi.tta
.vat toimituskirjat aJ!ekirjoittaa johtokunnan puheenjoJ1taja tai 
varapuhee.njohtaja ja varmentaa johtolmnnan maiiraamii rahas
.ton toimihenkilo. 

EdeNii 1 momentissa mainitulla .tavalla allekirjoitetaan myi:is 
~ohtokunna.n muille viranomaisille annettavat lausunnot ja e.si
.tykset. Rahaston vuooi- ja t~likert.omuk, en allekirjoittavat kui
.tenkin jo.htolkunnan kaiklri jasenet ja sen varmentaa 1 momen
tissa main:Lttu toimilhenkili:i. 

JOihtokunnan muun kuin 1 ja 2 momentissa mainitun kirjeen 
tai asiakirjan a.JJekirjoittaa j.ohtolrunnan miiiiraiima rahaston toi
mihe.nkilo. 

22 §. Perhe-ela.kera·haston johto.kunnan toimituskirjat anne
taan maksuitta. 

23 §. Asianomaisen katsotaan, ellei pateviisti muuta nayteta, 
saaneen per'h€-elalrerahasto.n johtokunna.n paatoksesta tiedon 
seitsemante.na ~Piiivan.a en paivan j·iilkeen, jona \l)aatos siihen 
liihetettaessii. tehtavii.n merkinnan mukaan on asianomaisen ilmoit
tamalla osoitteella johtdlnuman .toimesta annettu kirjattuna pos
t:iJn kuljet.ettavaksi. 

24 §. Perhe-eli:i.kerahaston johtokunta hu.olehtii 28 §: ssii mai
nituin poikkeuksin perhe-eliikerahaston hoidosta. 

J{jhtokunnan tulee kultakin vuo.df'lta ennen seuraavan maa
liskuun .lofPpua laatia ja .taimittaa valtiovarainministeriolle ra
haston 'VllOsi- ja tilikertomus. 

25 §. Perhe-eli:ikeratha ton johtokunnan tulee piUia kortisto·a 
perhe-elii:kelain 2 § : n 2 momenti sa llllainituista jatko-oikeutta 
kii.ytt.iinei tii valkuutetuista sekii niistii henkiloistii, jotka per'he
eliikelain 20, 21 ja 22 §: n nojalla sii.ilyttii.vat oikeutensa lakan
neeseen v·aknutustoimintaan peru.stuvaan elakkeeseen tai vakuu
tukseen entisin ehdo~n. 

26 §. Perhe-eliikerahaston joht.okunnan puheen,johtajan ja 
jiisenen palkkion ja matkakulujen korvauksen suuruuden vah
vistaa va1tiovarainministerio. 

27 §. Perhe-eU.ikerahaston toimihenkiloiden p-alkikion suuruu
den va~hvista.a valtiovarainministerio perhe-eli:i.kerahaston johto
kunnan esitykse.sta. 

28 §. Perhe-eli:i.kerah.aston toiminnasta johtuvan kassaliik
keen ja tilinpidon hoit-a.a valtiokontt.ori, joka myos suo1·ittaa 
pethe-eliikerahaston h'oidosta aiheutuvat kustannukset perhe
elakerahaston johtokunnan maariiysten mukaisesti. Valtiokontto
rin tehtiivii.nii on myos sailyttaa ja hoitaa. rahastolle Riirt~·neet 
lainat, obligatiot ja muut arvoparperit. 



3 -12-

1 Er·iniiiset rniiiiraykset. 
29 §. Perhe-eliiikela.in 2 §: n 2 momentissa tarkoitettm va

kuutetun, joka eroaa tai erotetaan viras1:aan tai toimestaan saa
matta 'henkilolro'htaista elli.kletta ja haluaa edelleen ailyttii.a va
kuutuk:sensa, oo. siitii ki.rjallisesti ilmoitettava perhe-eliikerahas
ton johtokunnalle kuuden kuukauden kuluessa virasta tai toi
mesta eroamisestaan tai erottamisestaan. 

Laka.rmeen eHilreoikeuden palauttam.ista, vapnutusta vakuu
tusmaksun suorittamisesta seka suoritettujen vakuutusmaksujen 
palautusta on .haettava kirjallisesti pe1·he-eliikerahaston johto
kunnalta, jolle myos perhe-eHikelain 20 § :n 2 momentissa ja 
21 § :n 1 mom~ntissa mainittu vaatimus on tehtava. 

Ta sii pykaHi.ssii tarlroitetun ilm.oituk:sen, hakemuksen ja vaa
timuksen voi asianomainen omalla vastuullaan lahettaa myos 
postitse. 

30 §. Perhe-eliikelain 19 §: n 1 momentissa mainitun kassan 
lakkaamisesta aiheutuvista toimenpiteista huolehtimaan on kas
san maiiratti:1vii selvitysmiehet. 

Edella 1 momenti a mainitun kassan toimielinten on kassan 
.tai sen osan lakkaamisesta huoJimatta hoidettava niille kassan 
O'hjesaannon mukaan kuuluvat, kassan toiminnasta vuonna 1951 
ailbeutuvat tehtiivat. 

31 §. Perhe-elakerahast001 toimintaa tarkastaa valtionta
louden tarkastusvirasto sen llllUkaan kuin valtiontalouden tar
kastuksesta 23 paivana joulukuuta 1947 (967/47) annetussa 
laissa. siHidetliii.n. 

HuOilllautuk:set, joihin tarkastus antaa aihetta, tarkastusvi
rasto tekee val tiovarainrrrinisteriolle. 

32 §. Tarkcmpia maiirayksia taman asetuksen soveltwmisesta 
antaa tarvittaessa valtiova.rainministerio, joka myos vahvistaa 
perhe-eliikerahaston ohjesaannon. (A etuskokoelma n:o 661/51.) 

Valtiovm·ainrninisterio on antanut seuraavat pe:rthe-el~va
kuutusmak. un pidattamista koskevat toimeenpanomaaraykset: 

Tammikuun 1 paivana 1952 tulee voimaan valtion viran tai 
toimen ha1tijain perhe-elakevakuutuksesta 29 paiyana kesiih.11uta 
1951 annettu laki (395/51). r.ralla ns. verbre-elakelailla ja val
tion viran tai toimen haltijain perhe-eliikevakuutuksesta 22 pai
vana joulukuuta 1951 annetulla asetuk:sella, ns. perhe-eUikcase
tuksella, on luotu uusi perhe-eliikev•akuutusjarjestelma enti en 
eri leski- ja or.pokassojen toimintaan pernstuneen ji:i:rjesteLman 
sijaan. 

Per!he-elakelain voimaan tullessa .Jakkaa Sotavaen ja craiden 
·kulk:utlaitosvirastojen leski- ja orpolmssan, Helsingin Yliopiston 
cliikekassan, SiviJH,virkakunnan leski- ja orpokassan, Kouluvirka
kunnan elakekassan ja Puolustuslaitokseu leski.- ja orpokassan 
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toiminta k'Okonaan seka Valtionrautatciden eHikclaitoksen toi- 1 
minta perhe-elakkeita kookevalta osalta. aita kassoja varten ei 
enaa pidateta elakemaksuja vuodelta 1952 mak.settavista pal
koista ja elakkeista, mutta vuode'lta 1951 suoritetusta tai vieUi. 
suoritettavasta palkasta tehdyt tai tehtavat pldatykset on kassoillc 
suoritettava tahanastisten maaraysten mukaisesti. Pidatyksista 
on kassoille niln ikaan Hihetettava entisten maaraysten mulmiset 
ilmoitukset vuodelta 1951. 

Perhe-eliikelain ja -asetul{Sen toimeenpanosta ja soveltami
sesta on valtiovarainministerio mainitun asetuksen 33 §: n no
jalla plili.Winyt antaa seuraavat tarkemmat maarayk et. 

1. Pe1-he-eHikelain mukainen vakuutusmaksu, joka asianomai
sen viranomaisen tulee pidattli..:1. vakuute'tulle su01ritettavasta 
palkkauksesta, on yksi sadalta sanotun lain 2 § : ssa tarkoitetun 
vakuutetun varsinaisen v:iran tai toimen peruspalkasta, sopimus
palkasta tai rpalkkiosta, siihen luettuna kalliinajan- ja ikii.lisa 
mutta ei kalliinpaikanlisaa. Varsinai ella viralla tai toimellla 
tarkoitetaan sita virkaa tai tointa, johon vakuutettu on asian
nmkaisessa jarjestyksessa nimitetty tai maaratty taikka sopimuk
sella otettu, ts. virkaa tai tointa, jonka varsinainen haltija va
lmutettu on. 

Kalliinajanlisalla tarkoitetaan pel'he-eliikelais.sa ja sen toi
me"enpanosaannoksissa palkkoihin maksettavia indeksilisia. 

Vakuutusmaksun vuotuinen pidatysmaara tasoitetaan llii.him
paiin sellaiseen markkalukuun, j·onka kahdestoista osa on viidelUi 
tasan jaollinen. J'Os kaksi lukua on edellii tarkoitettuna iahian
pana lukuna, suoritetaan tasoitus suuTempaan lahimpaan lukuun. 

2. Jos vakuutettu hoitaa avoinna oleva.a pe1·uspalkk.aista vir
'kaa tai tointa, lasketaan vaknutu maksun suuruus joko hiinen 
varsinaisen tai hoitMUansa viran tai toimen palkkauksen mu
kaan, riippuen siita, kummanko viran tai toimen palkkaus on 
suurempi. 

3. Vakuutusmaksua ei pidateta sivutoimenhaltijalta sivutoi
men perusteella eikii myoskaan tilapiiiselta toimihenkilolta eika 
satunnaiselta apulai..c:;elta, ko ka tallaiset toimet ja te-htavat eivat 
perusta perhe-elakelain mukaista v.aJmutusta. 

4. J os .perhe-elli.kelain mukaan vaknutettu viran tai toimen 
haltija taikka yllimaarainen toimenhaltija, varsinaisesta viras
taan tai toimestaan virkavapaana ollen, maarataan virkaatoimit
tavana tai viransijai ena hoitamaan toista virkaa tai tointa, on 
sen viranomaisen, joka maksaa hanelle palkan, uoritettava va
kuutusmaksun pidatys ja sita varten hankittava selvitys hanen 
varsinaisen virkansa tai toimensa palkkausluokasta ja hiinen ika
lisiensi:i lukumaarasta. 
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5. Perhe-eUikelain 21 § :n 1 momentin mukaan on vakuu
letulla rperhe-eHikelain anukaisen vakuutuksen ohella oikeus myos 
aikaisem.paan vaku u tukseensa en tis in ehdoin, j os han viimei.s
taan 30 paivii.na ke.siikuuta 1952 sita kirjalli esti vaatii perhe
eliikerahaston jdh.tokunnalta. Tallaisista vakuutetuista ja heilta 
perhe-eULkelain mukaisen vakuutu maksun lisiiksi pidiitettiivista 
kassan ohjesiiannon muka.isista eliikemaksuista ilmoittaa perhe
elli.kerahaston johtokunta erikseen asianomaiselle palkkaa maksa
valle viranomaiselJe. 

6. Muu kuin 2 tai 4 kohdissa taJ.'koitettu palkatonta virka
vapautta nauttiva 'Vakuutettu suorittaa vakuutnsmaksunsa perhe
eliikerahaston johtokunnan miiii.riiysten mukaan. Asianomaisen 
palkkaa maksa'Van viranomaisen on, jotta perhe-eliikerab.aston 
johtokunta voisi maariita vakuutusmaksun suorittamise.sta, ilmoi
tettava perhe-eHi.kerahaston johtokunnalle lruukaudeksi tai sita 
pitemmaksi ajaksi myonnetysta palkattomasta virkavapaudesta. 
Sama.lla on ilmQitettaJVa palkatonta virkavapautta saaneen va 
kuutetun vakuutusmaksun . uuruus seka hiinen postiosoitteensa. 

7. Henkiloko'htaisesta eHikkeesta toimitetta vaa vaku u tusmak
sun maiiraamista ja pidattiimistii varten on ellikkeen myontaneen 
viranomaisen, myonnettyiiiin tayttii henkilokohtaista elaketta 
pienemmiin eliikkeen, lahetettiiva pe1~1e-eliikerahaston johtokun
nalle jaljennos eliikepaiitiiksesUian sekii sen perusteena oneet 
asiakirjat, jatka samoin kuin paatosjaljennoksen.kin perhe-eliike
rahaston johtokunnan tu:J.ce ;virkamieseli.i.kkeistii 30. 9. 1950 anne
tun asetuksen ( 460/ 50) 8 §: n 1 mom: n ja ylimaiirii.isten toimen
haltij ain eUi.kkeista samana paiviina annetun asetuksen ( 461/50) 
15 § : n 1 mom : n mu'k:aisesti lii:hettaii puolivuosittain valtion
talouden tarkastusrvirastolle, jonka tulec palauttaa ne eliikepaa
toksen an taneelle viranomaiselle. 

8. Pidatettavii vakuutuSilllaksu merkitaiin viraston tai laitok
sen 1palkkalistaan kunkin vakuutetun kohdaUe samalla tavoin, 
kuin leski- ja orpokassoille meneviit eliikemaksut ti:ilhiin saakka 
on merkitty. Virastossa tai laitoksessa, jossa pidetiiiin erityista 
palkkakortistoa, on pidiitetyt vakuutusmaksut merkittiilva myos 
tahii.n kortistoon. 

Pidatetyt vakuutusmaksut on ilmoitettava kalenterivuosittain 
ao. vero.lautaklmnalle tarl\!kailuilmoitukse$Sa samalla taJVoin, kuin 
leski- ja orpokassojen eliikema.ksut on tiihan saakka ilmoitettu. 

9. J okaisen tiliviraston on aJVatta va erityioon perhe-elake
rahaston tili, jolle pidatetyt vakuutusma.ksut kirjataan sita mu
kaa kuin ne kertyvat. P idatetyt 'Valmutusmaksut on t iliviraston 
suoritettava viimeistiiiin kahden kuU'kauden kuluessa valtiokont
torin postisiirtotileiUe, posti- ja lennatinhallituksen tilille N : o 51, 
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1·autatiehallituksen Wille N: o 52 ja muiden tili\'l.rastojen tilille 1 
N:o 53. 

Ela.kekassoille aikaisemmin laib.etettyja mi:Ui.raaikaisia ilmoi
tuksia ei tilivirastojen toi taiseksi tarvitse lahettiia perhe-eUike
rahast.on jo.hitokunnalle. 

10. Elake- ja hautau apuhakemu.k een on mm. liitettava 
asianoonaisen viranomaisen todistus vakuutetun perhe-elakelain 
5 § : n 4 momentin mukaisesta palkasta. Tallainen todistus on 
viranomaisen 1laadit.ta\-a perhe-elakerahast.on johto1kunnan vah
vistama:lle lomakkeelle, joiba rpaina,tetaan pe.r'he-ellikerahaston toi
mesta ja joita virano.maiset voivat tilata valtioneuvoston julkai
suvarastosta. Todistus on annettava maksuitta. 

11. Perhe-elakerahaston johtokunnan asiana on virastoille 
ja laitoksille toimrittaa kulloinkin voimassaolevan palkkauksen 
mukaiset valrnutusmaksujen pidatystau•Iukot. Nyt voimassaole
van 'Palkkauiksen mukainen pidatystaillukko seuraa lii.tteena ta
man mukana. 

12. Perhe-elakerahaston osoite on : Hels~ki, Rikhardinkatu 2 
ja pU'b.elin N : o 26 865. 

Taman valtiovarainministerio kunnioittaen ilmoiHaa va1tio
neuvoston kanslialle ja kaikille ministerioille tiedoksi seka niiden 
alai.sten virastojen ja lait<>sten tietoon ja noudatettavaksi saa
tettava.ksi. 

(Valtiovarainministerion y!leiskirje n:o 6784, 27. 12. 1951.) 

Edella olevan johdosta talousosaston johtaja ilmoittaa seu
raavaa: 

1) Vakuutusmaksut merkitaau palklk:alistalla sarakkeeseen 
,L. ja o. kassa" ka)"ttaen lyhennysta El.vak. 

2) Vakuutusmaksuja varten avataan kirjanpidossa tili: 
Per h e-elli.kerahasto. 

3) Tilito:innristo suorittaa vakuutusmaksut valtiokonttorin pos
tisiirtotilille n: o 52 viimeistali.n kahden kuukauden ku,luessa 
palkan maksamisesta. 

4) Todistu'ksen vakuutetun perhe-eUi.kevakuutuslain 5 §: n 
4 momentin mukaisesta palkasta antaa se viranomainen, joka 
maaraa palkan maksettavaksi. Rautatierakennusosastossa anotaa 
kuitenkin sanotun todistuk.sen osaston kamreeri. (Toj n :o To 18, 
4. 1. 1952.) Kl n:o 3/ 52. 
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1 Perhe-elakelain mukainen vakuutusmaksu. 

Voimassa 1. 1. 1952 lukieu.- Palkkaukseu indeksikorotukseu ollessa 15 %. 
Vakuutusmaksu 

per us· perus· per us· pet' us· perus-
perus- Jl&lknsta palkasta palkasta pa.lka.sta palkasta 

palkasta tai tai tai tai tai 
Vakuute· tai vuosi· vuosi- vuosi- vuosi- YUOSi· 

tun palk· vuosi- palkkiosta palkkiosta palkkiosta pa.lkkiosta palkkiosta 
kaus- palkkiosta ja yhdestll ja kahdesta ja kolmesta ja neljll.at!L ja vtideatli 

luokkn 1.-uukau· ikalisiista ikli.lisiisti\ ikiilisiistii ikiilisiistii ikiilisiistii 
des sa kuukau· kuukau· kuukau- kuuka.u· kuukau· 

dessa des sa des sa dessa. des sa 
mk mk mk mk mk mk 

1 135 145 155 160 170 180 
2 145 150 160 170 175 185 
3 150 160 170 175 185 195 
4 155 165 175 185 195 205 
5 165 175 185 195 205 215 
6 175 185 195 205 215 225 
7 185 195 205 215 225 235 
8 190 200 215 225 235 245 
9 200 210 225 235 245 260 

10 210 225 235 245 260 270 
11 220 235 245 260 270 285 
12 230 245 255 270 285 295 
13 240 255 270 285 295 310 
14 250 265 280 295 310 325 
15 260 275 290 305 320 335 
16 275 290 305 320 335 350 
17 285 305 320 335 350 365 

18 300 315 335 350 365 385 

19 315 335 350 365 385 400 

20 330 350 365 385 400 420 

21 345 365 385 400 420 440 
22 365 385 400 420 440 460 
23 385 405 425 445 465 485 
24 405 425 445 465 485 505 
25 425 445 470 490 515 535 

26 .445 470 490 515 535 560 

27 470 490 515 540 560 585 

28 490 515 540 565 590 615 

29 515 540 565 590 615 645 

30 545 570 595 620 645 675 

31 575 600 630 655 680 710 

32 605 635 665 690 720 750 

33 640 670 700 730 760 790 

34 675 705 740 770 800 830 

35 720 750 780 815 845 875 

36 760 795 825 860 895 925 

37 810 845 880 915 950 985 

38 865 900 940 975 1010 1045 

39 930 965 1005 1040 1080 1115 

40 1000 1040 1075 1115 1155 1195 

Helsinki 1962. Yaltioneuvoston kirjapaino 



KASKYLEHTI N:o 4 
1 9 52 

Viittaus Kaskylehdessa julkaistuun maaraykseen merkitaan: 
Kl n:o 1/52. 2 ( = lehden numero, vuosl, asian numero). 
Jakelua koskevat muutosilmoitukset on tehtava painatusjaostoon. 

To I m i t us: Rautatiehallitus, 2 kerros, huone 24. 

Sis a 11 y s: 1. Veroennakon pidattii.minen, verokirjoihin tehtii.vat merkin· 
nat ja verolautakunnille annettavat tarkkailuilmoituki:tet. - 2. Hoyryvoimalla 
kehitetyn li aenergian laskutus. - 3. Liikennepaikkoja koskevia muutoksia. -
4. Vaaralliset liikennepaikat.- 5. Laivaliikenne satamissa.- 6. Valokuvaami· 
nen liikennepaikoilla. - 1. Kiitotavarakortti. - 8. Seuruelippujen kayttO ja 
alennus sekii alennusten myontaminen kesii.llii 1952. - 9. Matkatavaran kirjaus 
•rurun satamaan. - 10. VR oman 1lavaran kuljetukset. - 11. Jatepaperilii.he· 
tysten kuljetusmaksun maksaminen. - 12. Matkalippualennuksia - 13. Tyon· 
vii.hyyden takia vapautuva tyovoima. - 14. VR palvelukseen sopimattomia. -
15. Loppuopa.stelyhtyjen etsintii.. - 16. Kadonneita .matkalippuja, virkamerk· 
kejii. ym. - 17. Avoimia virkoja ja. toimia. - 18. Vaunumiesoppikurssit kevii.t· 
lukukaudella 1952. - 19. VR:n harrastushiihtokilpailun sii.ii.nnot. - 20. Tun· 
turihiihtokurssit. 

Veroennakon pidattii.minen, verokirjoihin 
tehtii.vii.t merkinnat ja verolautakunnille 
annettavat tarkkailuilmoitukset. 

Valtiovarainministerion veroasiainosasto on vuonna 1951 toi- 1 
mittamassaan julkaisussa n: o 18, joka sisaltaa ohjeita verolauta
kuntien puheenjohtajille ja ennakonpidatyksen valvojille, juna
henkilokunnalle maksettavien virantoimitusrahojen osa:lta toimi
tettavasta ennakonpidatyksestii. maiiriinnyt seuraavaa: 

V eturirniesten virantoimitusrahoista katsotaan verovapaiksi: 
a) asemapaikan ulkopuolella suoritetun tyon perusteella mak

settavista veturi-, tunti- ja yorahoista puolet (1;2), kuitenkin 
>iihintaan ma.Jr:;ettujen tunti- ja yorahojen yhteismaarij.; 

b) asemapa1kalla suoritetun tyon perusteella perheellisille 
maksettavista veturi-, tunti- ja yorahoista yksi neljiis<lsa (!4) 
(perheettomia verotetaan koko maarasta). 

Muiden virantoimitusrahaan oikeutettujen virantoimitusra
hoista katsotaan verovapaiksi: 

a) asemapaikan ulkopuolella suoritetun tyon perusteella mak
setut tunti- ja yorahat kokonaisuudessaan; 

b) asemapaikalla suoritetun tyon perusteella perheellisille 
maksettavi~ta tunti- ja yorahoista puolet (%) (perheettomia 
verotetaan koko maarasta). 

426 - 17. 1. 1952 
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. EdeWi.olevien· ohjeiden, jotka valtiovarainministerio ta saadun 
tiedon mukaan lrnmoavat virantoimitusrahoista toimitettavasta 
veroennakon pidaWi.misesta aikaisemmin annetut ohjeet, johdosta 
kehoitetaan asianomaisia palkantilaajia toimittamaan veroenna
kon pidatys vain siita osasta virantoimitusrahoja, joka edellii 
olevan muka.isesti on veronalaista. 

Verokirjaan merkitaiin asianomaiselie suoritettujen veron
alaisten virantoimitusrahojen yhteismaiirii eli se maiirii, josta 
Yeroennakon pidiitys on toimitettu. 

Verotusviranomaisia varten laadittavissa tarkkailuilmoituk
sissa on sensijaan annettava tiedot erikseen asemapaikalla ja 
erikseen asemapaikan ulkopuolella tehdysta tyosta maksetuista 
tunti- ja yorahoista sekii veturimiesten osalta lisak.si erikseen 
asemapaikalla ja ~rikseen asemapaikan ulkopuolella tehdysta 
ty08tii maksetuista veturira.hoista ilmoittamalla kunkin ryhman 
kohdalla niiden a) kokonaismaiira (bruttomi:iara), b) verovapaa 
maar a sekli c) veronalainen maar a. 

'fassa yhteydessa huomautetaan, etta virantoimituksesta asema
paikan ulkopualella maksetuista korvauksista (Kl n:o 25/48.1), 
jotka alussa mainitun julkaisun mukaan eivat ole verotettavaa 
tuloa ja joista ei myoskaiin veroennakkoa ole perittava, ei tehda 
merkinti:ia verokirjaan, mutta verotusviranomaisille annettaviin 
tarkkailuilmoituksiin ne sensijaan on merkittava. 

Maiiriiykset ja ohjeet, jotka ovat ristiriidassa edellii olevan 
kanssa, on katsottava kumotuiksi. (Rh/To n: o H. 13, 2. 1. 1952) 
Kl n:o 4/52. 1. 

Hoyryvoimalla kehitetyn lisa
energian laskutus. 

Viime syyskuun alusta lukien ovat sahkolaitokset vesivoiman 
vahyyden vuoksi joutuneet kehittamaiin lisaenergiaa hOyryvoi
malla. Kun sosiaaliministerion hintaosasto on amanut ohjeet 
'hoyryenergian laskutuksessa noudatettavista periaatteista, rauta
tiehallitus on paattanyt, ettei hoyryvoimalla kehitetyn lisaener
gian aiheuttamia si:ihkovirran hinnan muutoksia tarvitse toistai
seksi alistaa sahkoteknillisen toimiston ratkaistavaksi, vaan saa
vat talousjaksojen paallikot ratkaista nama muutokset sosiaali
minist~rion hintaosaston kirjelmiin n : o 29958, 24. 11. 1951 mukai
sesti. (Rh n :o 109, 11. 1. 1952) Kl n :o 4/ 52. 2 . 

.Liikennepaikkoja koskevia muutoksia. 

I, . H iimeenlinnan aseman alainen Hameen P eruna Oy:n raide 
avataan helmikuun 1 paivasta 1952 lukien myos lahtevan kap-
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paletavaran liikenteelle asema- ja iirtovaunujen rajois a. Julkai- 3 
suun Liikennepaikkojen valimatkat on tehtava tata koskeva mer
kinta. (Lkoj n :o 2682/51, 7. 1. 52) Kln:o 4/ 52. 3. 

Jiirvelan a eman alainen Aviinnin seisake avataan helmikuun 
1 paivasta 1952 lukien myoo maidon ja maidonkuljetusastiain 
liikenteelle, joten seisakkeen liikennoimistapamerlrinta julkaisussa 
Liikennepaikkojen vlilimatkat on mainitusta paivasta lukien HM. 
(Lkoj n: o 2833/51, 8. 1. 52) . Kl n : o 4/52. 3. 

Lielahden aseman alainen Raholan (Ral) seisake muutetaan 
belmikuun 1 paivasta 1952 lukien saman aseman alaiseksi laitu
riksi entisin vlilimatkoin, liikennoimistapana RlmTp R. Julkai
suun Liikennepaikkojen valimatkat on tehtava korjaus. (Lkoj 
n:o 21, 7. 1. 52) Kl n:o 4/52. 3. 

Vaaralliset llikennepaikat. 

Rautatiehallitus on maarannyt, eWi. seuraavia liikennepaik- 4 
koja pidetaan uusitun junaturvallisuussaa.nnon tarkoittamina 
vaarallisina liikennepaikkoina, nimittain: 

Junanliihetyspaikat (asemat ja pysakit) 
Pinjainen, Rantiimaki, Urjala, Kotala, Noormarklru, Torkkeli, 

Virrat, Haapajarvi, Simpele, Vuolinko, Heinavesi, Kontiolahti, 
Kylanlahti, Tikkala, Keuruu, Kintaus, Kuohu, Putikko, Paiisky
lahti ja Salminen. 

Laitut·ivaihteet 
Ervela, Saynajiirvi, Huttula, Koskensaari, Kohnionjarvi 

(junakohtauspaikka), Metsolahti ja Mantylahti. (Rh/lko n:o 64, 
9. 1. 52) Kl n:o 4/52. 4. 

Laivaliikenne satamissa. 

Laivaliikenne Ykspihlajan satamassa on paattynyt 7. 1. ja 5 
Siuron satamassa 10. 1. 1952. 

Valokuvaaminen liikennepaikoilla. 

I.Jiikennepaikkojen palillikoiden huomioon otettavaksi ilmoi- 6 
tetaan, etta sopimus n: o Lt 387/6450, 9. 7. 1946, jolla Ove-Filmi 
nimiselle toiminimelle on myonnetty oikeus valokuvaamisen har
joittamiseen kaikilla liikennepaikoilla, on irtisanottu lakkaavaksi 
olemasta voimassa kesiikuun 30 paivana 1952. (Lkoj n:o 734/ 
v. 51, 3. 1. 52) Kl n: 0 4/52. 6. 
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Kiitotavarakortti. 

Sen johdosta, etta tarkastustoimistoon saapuu asemilta usein 
kiitotavarakortin B-osan asemesta C-osa, josta tarkastustoimis
tossa ei voida todeta onko kuljetusmaksu tilitetty, ja koska ase
mat ovat ilmoittaneet taman johtuvan siita, etta tavaran luovut
taja on makasiinissa erehdyksessa antanut B-osan vastaanotta
jalle, kehoitetaan maaraasemia veloitusten ja lisatyon valttfuni
seksi ottamaan toimistoluukulla vastaanottajan kuittauksen B
osaan ja antamaan vastaanottajalle vain aseman nimi- ja paiva
leimalla seka kuittauksen ottaneen virkailijan nimikirjoituksella 
varustetun C-osan esitettavaksi makasiin:issa tavaran antajalle. 
(Yltr n:o Y. 3/ 3, 4. 1. 1952) Kl n:o 4/52. 7. 

Seuruelippujen kaytto ja alennus seka 
alennusten myontaminen kesalla 1952. 

Tulevana kesiina maassamme pidettavien olympiakisojen joh
dosta rautatiehallitus on mi:Uiriinnyt, ettei seuruelippuja saa 
myydii olemaan voimassa aikana 9. 7.-9. 8. 1952, myoskiian ei 
taksi ajaksi myonneta minkiianlaisia alennuksia kilpailuihin, ko
kouksiin yms. tilaisuukslin matkustamista varten. (Rh/tfo n: o 
2549/8043, 4. 12. 1951) Kl n:o 4/52. 8. 

Matkatavaran kirjaus Turun satamaan. 

Sattuneiden erehdysten valttam:iseksi huomautetaan, etta mil
loin matkustajan tarkoituksena on ottaa matkatavaransa ulos 
Turun satama-asemalla tai kirjata se sielta edelleen ulkomaille, 
on matkatavara osoitettava Turun satamaan cika Turkuun. Vii
meksi mainitulla tavalla osoitettaessa matkatavara luonnollisesti 
jaii Turun paaasemalle. Vrt. Kl n: o 49/48. 10. (Tfo n :o 31, 
7. 1. 52) Kl n: o 4/52. 9. 

VR oman tavaran kuljetukset. 

Tilastotietojen antamista oman tavaran lahetyksista koske
vien maiiraysten (Kl n:o 58/ 51. 4.) 2) kohta on muutettu kuulu
maan seuraavasti: 

,2) Tilastoon merkitiiiin, kuljetuskirjan laadusta riippumatta 
( siis myos yleisen liikenteen kuljetuskirjoilla lahetetyt), kaikld 
maksulliset 1ahetykset, joiden kuljetusmaksu on merldtty rauta
teiden suoritettavaksi. Samoin merkitaiin tiihiin tilastoon kaikki 
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oman tavaran liihetyksista aiheutuneet muut maksut, jotka eri
laatuisilla kuittikirjoilla kannettuina on merkitty rautateiden 
suoritettaviksi." (Tfo n: o 69, 12. 1. 52) Kl n: o 4/52. 10. 

Jatepaperilahetysten kuljetusmaksun 
maksaminen. 

Esiintyneesta syysta huomautetaan, etta rautatiehallituksen 11 
Jiitekeskus Oy:n kanssa tekema sopimus paperiji:i.tteiden myyn-
nista (Kl n: o 28/50. 3 ja Kl n: o 46/51. 4) edellyttiia ji:i.tteiden 
toimittamista rahtivapaasti Lansisatamaan tahi Inkeroisiin, joten 
liihettiijiin on suoritettava naista Ui.hetyksista kuljetusmaksu. 
{Tfo n :o 70, 14. 1. 52) Kl n:o 4/52. 11. 

Matkalippualennuksia. 
Seuraavat alennukset on myonnetty yksinkertaisten lippujen 12 

hinnoista seuraaviin tilaisuuksiin osallistuville: 
Hamina, Turku: 24---30. 1. 1952; TUL: n nyrkkeilymestaruus
kilpailut; kilpailijat ja toimit&ijat; 25 %, myos pikaj. 

Tyonvahyyden takia vapautuva tyovoima. 

Rautatiehallituksen kirjelmiian n:o 1710/13301, 3. 12. 1948, vhtaten 13 
ilmoitetaan tyobon sijoitusta varten, ettii. Lempiiii.Uin ratamestarin alueella 
vapautuu 22. 1. 1952 6 tyontekijiia tyonvahyyden takia. 

Niita valtionrautateiden viranomaisia, jotka mahdollisesti tarvitse· 
vat yllii.mainittua tyovoimaa, keboitetaan tiednst.amaan sitii. asianomai· 
selta ratamestarilta tai rautatiehallituksen taloustoimiston huoltojaostolta. 
(Tthj n: o 10/4, 10. 1. 1952) 

VR palvelukseen sopimattomia. 

Kotkan aseman alokas Leevi Heikki Nieminen on erotettu 31. 12. 51 
lukien sopimattomana rautatien palvelukseen. (7. 1jp n:o H. 4/26, 3. 1. 
1952) 

Seinii.joen varikolla Vaasassa palvellut ylim. veturinHi.mmittajii. Frans 
Isak Perii. (synt. 13. 7. 27) on erotettu sopimattoman kii.yttii.ytymisensii. 
vuoksi rautateiden palveluksesta 31. 12. 51 lukien. (Sk vrp n:o 748/637, 
4. 1. 1952) 

Loppuop:J.Stelulyhtyjen etsintii. . 

. Suuri n;tiiii.rii. Kontiomiien aseman loppuopastelulyhtyjii., joissa on 
om1stusmerkmtii. ,Kon", on kotiuttamatta. Pyydetii.ii.n tarkoin etsimii.iiu 
ja heti loydettii.essii. palauttamaan kotiaseman pii.iillystolle. (6. ljp n : 0 
20/47, 5. 1. 1952) 

14 

15 
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Kadonneita. ma.tkalippuja., virka.merkkeja ym, 

Pasilan varikon palveluksessa olevalle viilaaja Yrjo Karjalaiselle 
kirjoitettu asuntolippu n:o 26170/ 524 matkalle Leppavaara-Pasila on 
kadonnut ja kuoletetaan. (Psl vrp n: o 4/1, 5. 1. 1952) 

Tariffitoimistossa varikonpii.ii.lliliko Knut August Hedmanin leskelle 
Astrid Hedmanille 1. 1. 52 kirjoitettu tilapiiinen vapaalippu n: o 0348026 
matkalle .Ahtii.ri-Helsinki on kadonnut ja kuoletetaan. ('l'fo n: o 59, 11. 1. 
1952) 

Seuraaville henkiloille kirjoitetut, 6. 1.-2. 2 1952 voimassa olevat 
virka-aikavapaaliput ovat kadonneet ja kuoletetann: 

alokas M. J. Lahtinen, n:o 052601/1053, Kuurila-Lahti; alokas A. M. 
Katajamii.ki, n:o 052603/1053, Turenki-Lahti; alokas P. I. Arpala, n:o 
052599/1052, alokas R. R. Viljamaa, n: o 05600/1052, Hii.meenlinna-Lahti. 
(2. ljp n:o 86/227, 11. 1. 1952) 

Avoimia. virkoja. ja. toimia.. 

Kaksi tyonjohtajo;n virkaa, mole=at toi.•taiseksi Turun konepajassa. 
(viilaus- ja oppilasosasto), kaksi alityonjohtajan viTkaa, (joista toinen tois
taisek i Turun konepajassa (vaihdeosasto) ja toinen Kuopion konepajan 
alaises a Pieksii.miien vaununkorjauspajassa (puutyoosasto), kaksilcymmenta
viisi veturinkuljettajan virkaa, joista toistaiseksi kolme Pasilan (Psi) , yksi 
Turun (Tku), kolme Riihimii.en (1 Ily, 2 Lh), nelja Tampereeu (3 Tpe, 
1 Ra), kaksi Oulun (01), kaksi Pieksamaen (1 Pm, 1 Jy), viisi Kouvolan 
(4 Kw, 1 Mi) ja viisi Joensuu (3 Jns, 2 Nrm) varikossa. - Koneosa ton 
johtajalle osoitetut hakemultset toimitettava rautatiehallituksen kirjaajalle 
viimeistii.ii.n 31. 1. 1952 ennen kello 12. 

Linjahallinnon rataosastolla avoinna olevat virat seuraavissa ratajak
soissa: 

kolme 1 pl. 1 l. ratamestarin vi1·kaa joista yksi 5. ratajaksossa (rata
jakson toimisto, Haapamii.ki), yksi 6. ratajaksossa (Kokkola) ja yksi 10. 
ratajaksossa (Kontiomii.ki), yksi !e pl. 1 l. ratamestarin virka 7. ratajak· 
sossa (huonerak., Oulu), nelja !e l. ratame.starin virkaa, joista. kaksi 7. rata
jaksossa (Meteli ja Sotka), yksi 11. ratajaksossa (Paltanen) ja yksi 12. rata
jaksossa (Karhunpaii.), sekii. kolme rataesimiehrn vi1·kaa, joista yksi 1. rata
jaksossa (Pasila), yksi 7. ratajaksossa (Oulu) ja yksi 12. ratajaksossa 
(J oensuu). Rataosaston johtajalle osoitetut hakemukset jii.tettavii. rautatie
hallituksen kirjaajalle viimeistii.ii.n 1. 2. 1952 ennen klo 12. 

Kaksi y. p. ja kolme a. p. 2 l. ki1·jurin virka,;t, rautatiehallituksen tar
kastustoimistossa. Rautatiehallitukseu paii.johtajalle osoitetut hakemukset 
jii.tettavii. rautatiehallituksen kirjaajalle viimeistiiii.n 7. 2. 1952 ennen klo 12. 

A. p. !e l. kirjurin vi1·ka rautatichallituksen tariffitoimistossa. Rautatie
hallituksen piiii.jobtajalle osoitetut hakemukset jii.tettii.vii. rautatiehallituksen 
kirjaajalle viimeistii.ii.n 7. 2. 1952 ennen klo 12. 

Yleisen vaikean asuntopulau takia kehoitetaan hakijoita ennen hakc
musten jiittamistii. ottamaan selviili. asunnonsaantimahaollisuuksista. 

Vaunumiesoppikurssit kevatlukukaudella 1952. 

Kuluvan kevii.tlukukauden aikana jii.rjestetii.ii.n, jos riittii.vii. maiirii. haki
joita tulee hyvii.ksytyksi, vaunumiesoppikurssit rautatieopiston huoneistossa 
Helsinglssii. alkaen helmikuun 18 pii.ivii.nii. klo 11.00 ja pii.ii.ttyen tutkintoi
neen toukokuun 10 pii.ivii.nii.. Kursseille pii.ii.semistii. on anottava kirjallisesti 
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rautatieopiston johtokunnalta ja on anomukset esimiesten lausuntojen seu- 18 
raamina lahetettavii. rautatieopiston johtajalle helmik'llltm 1 piiiviiii.n men-
nessiL Myohemmin ilmoitetaan sitten, ketkii. hakijoista kutsutaan llelmikuun 
8 piiiviinii kello 11 pidettii.viiii.n pii.iisytutkintoon, jossa kurseille pyrkijoitii 
kuulustellaan suomenkielen oikeinkirjoituksessa, laskennossa ja tii.rkeimmissii. 
ohjesii.annoissa. 

Anomusten kii.sittelyyn, niihin liitettii.viin asiakirjoihin ja muihin kurs
seille pii.ii.syyn vaikuttaviin seikkoihin nii.hden viitataan opetustoimen ohje
sii.ii.nnon 11, 18, 59. 62, 63, 69, 70 ja 71 §§ :ien miilirii.yksiin sekii. rautatieballi
tuksen toukokuun 6 pii.ivii.lle 1932 pii.ivii.ttyyn kirj~>lmii.ii.n n:o IT. 718/2524, 
jouka mukaan vaunumiesoppikursseille voidaan ottaa sellaisiakin oppilaita, 
jotka eivii.t ole tyoskennelleet vuotta vaunuukorjauspajassa, mutta jotka 
ovat neljii vuotta olleet vaununvoitelijan toimessa ja osoittaneet omaavansa 
edellytyksiii vaununtarkastajan tehtii.viin. Ansioluetteloa ei tarvitse liittii.ii, 
mikiili kursseille piiii.syyn vaikuttavat seikat riittii.viin selviisti ilmenevii.t 
virallisesta nimikirjakortin jii.ljennoksestii.. .Toka tapauksessa riittiili kir
jallinen anomus ja nimikirjakortin jii.ljennos niiltii., jotka aikaisemmin ovat 
hakeneet vastaaville kursseille ja saaneet jo o allistua paii.sytutkintoon ker
ran tai useammin. Viimeisestii osanotosta on mainittava anomuksessa tarkka 
aikamii.iirii. ja on asianomaisen esimiehen myos tii.ssii. tapuksessa merkittii.vii. 
hakemukseen, minkii.laiuen hakijan kiiytos ja toiminta myohemmin on ollut. 

Kursseille hyvaksytyistii. ilmoitetaan tavanmukaisessa jarjestyksessii.. 
(Ropj n :o 1/1, 4/1 52) 

VR : n harrastushiihtokilpailun 
S.AX.NNoT. 

1. VR Urheilutoimikunnan aluetoimikunnat ovat velvolliset huolehti- 19 
maan harrastushiihtokilpaiujen jiirjestii.misesta oman alueensa alueella 
oleville rautatielaisille. 

2. Kilpailuaika: 15. 1.-15. 3. 1952. 
3. Kilpailupaikat: Aluetoimikuntien suunnittelemat ja Iaatimat hiih

toreitit noin 5, 8, 10, 15, 20 ja 25 km matkasuoritusmahdollisuuksin ja on 
kunkin ladun paii.tepisteeseen tai puolivii.liin asetettava tarkastuskirja, 
joko metsii.iin puuhun kiinnitettyyn laatikkoon, hiihtomajaan tai sopivaan 
taloon. 

4. Hiihtosuoritus tapahtuu siten, ettii. kilpailun osanottaja hiihtaii. 
kulloinkin valitsemansa reitin ja tekee merkinnan omakatisesti reitin 
puolivalissa tai pii.ii.tepisteessa olevaan tarkastuskirjaan. Merkinnoistii on 
kiiytava selville kilpaiijan nimi, piiivamiiii.rii ja liihtopiste sekii hiihdetyn 
matkan pituus kilometreissii. 

Taman lisii.ksi taytyy jokaisella. kilpailuun osallistuvalla olla oma 
kilpa.ilukortti, joka saadaan aluetoimikunnalta ja tayttiia kilpailija jokai
sella suorituskerralla kortissa mii.ii.riityt tiedot omakatisesti. .Aluetoimi
kunnat tilaavat kortit VR Urheilutoimikunnalta. 

5. Kilpailuissa huomioidaan yksi maja tai lenkkikerta vuorokau
dessa. 

6. Kilpa.ilutulos lasketaan siten, ettii yhdistetiiiin eri hiihtomatkojen 
kilometrimaii.riit yhteen, samoin hiihtokerrat. 

7. Kilpailutulos tarkistetaan siten, etta verrataan kilpailukortin ja 
tarkistuskirjan merkinniit toisiinsa. Hyviiksyttyjii. suorituksia ovat vain 
ne, joista yhtiipiiivii merkintii. loytyy sekii. kilpailukortista etta tarl\istus
kirjasta. 
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8. Kukin aluetoimikunta on velvollinen suorittamaan laskennan 
kilpaiuista sen piiiityttyii. oman aluetoimiltuntansa alueella j a lii.hettii· 
mii.iin tulosluettelot VR Urheilutoimikunnalle maaliskuun 31 pii.iviiiin 1952 
mennessii. Tarkistuskirjat ja kilpailukortit on myos tarkistusta varten 
liihetettiivii. tulosluetteloiden mukana urheilutoimikunnaUe. 

9. Kilpailu kii.sittii.ii harrastushiihtokilpailun seka henkilokohtaisena 
etta piirien ja alueitten vii.lisenii. 

10. Kilpailuun ovat oikuetetut osa.llistumaan kaikki valtionrautatei
den palveluksessa olevat henkilot, sukupuoleen, virka-, palvelus· tai tyo
suhteeseen katsomatta. 

Kilpailupalkinnot. 

a) Kilpailuissa arvotaan 10 kpl lomapaikkoja VR Urheilutoimikun
nan toimesta jiirjestettiiville virkistyskursseille, joista vii.hintiiiin 2 kuuluu 
naisille, seuraavasti : 

Viihintii.iin 6 hiihtokertaa ja 75 km hiihtii.neet osallistuvat arvontaan 
1 arvalla, vii.hintii.ii.n 10 kertaa ja 150 km hiihUi.neet 2 arvalla ja viihin· 
tiiiin 20 kertaa ja 250 km hiihtiineet 3 an·alla. 

b) Kolmelle eniten hiihtiineelle sekii nais- ettii miespuoliselle hiihtii
jiille jaetaan erikoispalkinnot. 

Niiihin siiii.ntoihin ja miiii.rii.yksiin on oikeutettu tekemiiiin muutoksia 
ainoastaan VR Urheilutoimikunta. 

Tunturihiihtokurssit. 

Ruotsin rautatieliiisten urheiluliiton kutsun sullteen (Kl n: o l/52.22) il
moitetaan tarkistuksena, etta Bjorklidenissii jiirjestcttiiviit tunturihiihdot 
pidetiiiin 2-9. 3. 52 valisenii. aikana. 

Helsinki 1952 . Valtioneuvoston kirja.paino 
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Viittaus Kaskylehdessa julkalstuun maaraykseen merkitaan: 
Kl n:o 1/52. 2 (= lehden numero, vuosl, asian numero). 
Jake lua koskevat muutosilmoitukset on tehtava painatusjaostoon. 

To i mIt us: Rautatiehallitus, 2 kerros, huone 2-4. 

S is a 11 y s: 1. Valtionrautateiden jaksojako. 

Valtionrautatefden jaksojako. 

Valtioneuvosto on, kumoten 5 paivana joulukuuta 1944 vah- 1 
vistetun jaksojaon, maarannyt heinakuun 19 paivana 1951 teke
mallaan paatoksella, etta valtionrautatiet on 1 paivasta tammi
kuuta 1952 lukien jaettava jaksoihin rata-, liikenne- ja talous
jaksojen osalta jaljempana olevassa luettelossa ilmeneviilla ta
valla ja etta satama- ja haararadat tai muu rataverkon haarau
tuma, jota ei ole luettelossa mainitt11, lmuluvat samoihin jaksoihin 
kuin ne liikennepaikat tai rataosat, joilta sanotut radat erka
nevat 

Jakson 
n:o 

1. 

Rat ajaksot : 

Jakson muodostavat rataosat 

Helsinki-km 57 (Hyvinkaa) 
Ilelsinki-Kauklahti-( vuokra-alueen raja) 
Kerava-Porvoo 

J aksonpaf.llikon 
asemapaikka 

Helsinki 

2. Km 57 Hyvinkiiii-km 146 (Toijala) Riihimiiki 
Hyvinkiiii-Karj aa-Hanko 
Karjaa-km 88 (Pinjainen) 
Karjaa-Tahtelii (vuokra-alueen raja) 
Riihimaki-km 182 (Koria) 
Lahti-Heinola 

3. Km 88 Pinjainen-Turku-Uusikaupunki Turku 
Raisio-Naantali 
Turku-Toijala (km 146 (Kuurila) 

( , 150 (Viiala) 
Toij ala-V alkeakoski 

4. (Toijala) km 150-km 271 (Vilppula) Tampere 
Tampere-Mantyluoto 

509. - 21. 1. 1952. 
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1 Peipohja-Rauma 
Orivesi-Jamsankoski 

-2-

Pori-km 331 +500 m (Noormarkku) 
5. Km 271-Vilppula-Haapamaki-km 413 Haapamaki 

(Seinajoki) 
Vilppula-Mantta 
Km 331 +500 m Noormarkku-Haapamaki 
-JyvaskyUi km 379 
J yviisky l3r--Aanekoski 

6. Seinajoki-Vaskiluoto Seiniijoki 
Seinajoki-Kaskinen 
PeraUi-Kristiinankaupunki 
Seinajoki-km 628 (Ylivieska) 
Kovjoki-Uusikaarlepyy 
Pannainen-Pietarsaari 

7. Km 628 Ylivieska-Tuira km 758 
Ylivieska-km 552 ( Iisalmi) 
Lappi-Raahe 
Oulu-km 917 Mieslahti 

8. (Tuira) km 758-Tornio-Kauliranta 
Laurila-Rovaniemi- Kemijiirvi- (valta
kunnan raja) 

9. Kotka-Kouvola-km 241 (Voikoski) 
Inkeroinen-Hamina 
Km 182 Koria-Kouvola-Vainikkala
(valtakunnan raja) 
Koria-Voikka-Harju 
Raippo ja Simola-Koitsanlahti km 379 
Vuoksenniska - Imatra - (valtakunnan 
raja) 

10. Km 400 Suihkola-Kontiomaki-Hyryn
salmi 
Suonenjoki-Iisvesi 
Km 552-lisalmi 
Km 917 (Mieslahti)-Kontiomaki-Vuo-
katti 
km 945-Sotkamo 

11. Km 241 Voikoski-km 400 (Suihkola) 
(Jyviiskyla) km 379-Piekslimiiki-Parik
kala-(valtakunnan raja) 
Parikkala-km 379 (Koitsanlahti) 
Huutokoski-Varkaus km 434 

Oulu 

Tornio 

Kouvola 

Kuopio 

Pieksamaki 
( toist. 
Savonlinna) 
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12. Km 945 (Vuokatti)-Nurmes-Joensuu- Joensuu 
Kaurila-(valtalrunnan raja) 
J oensuu-Outokumpu 
Viinijarvi-km 434 (Varkaus) 

5 

Kolmas ratajakso kuuluu kirjanpidollisesti kokonaisuudessaan 
ensimmaiseen talousjaksoon. Rataosalla Toijala-Valkeakoski si
jaitsevista asemakassoista palkat maksetaan viilitysmenetelmaa 
kayttaen toisen talousjakson valityksella. 

Viides ratajakso kuuluu kirjanpidollisesti kokonaisuudessaan 
toiscen talousjaksoon. Rataosalla (Haapamaki)-Jyvaskyla
Aiinekoski sijaitsevista asemakassoista palkat maksetaan valitys
menetelmiHi. kayttaen kolmannen talousjakson valityksella. 

Kymmenes ratajakso kuuluu kirjanpidollisesti kokonaisuudes
saan kolmanteen talousjaksoon. Rataosilla Mieslahti-Kontio
miiki-Sotkamo ja Hyrynsalmi-Kajaani sijaitsevista asemakas
soista palkat maksetaan valitysmenetelmaa kayttaen toisen ta
lousjakson valityksella. 

Jakson 
n :o 

Liikennej aksot : 

Jakson muodostavat rataosat 

1. Helsinki-Km 57 (Hyvinkaa) 
Helsinki-Kauklahti (vuokra-alueen raja) 
Kerava-Porvoo 

2. Km 57 Hyvinkaa-km 146 (Toijala) 
Hyvinkaii-Karj aa-Hanko 
Karjaa-Tahtelii (vuokra-alueen raja) 
Karjaa-km 88 (Pinjainen) 
Riihimaki-km 182 (Koria) 
Lahti- H einola 

J aksonpaallikon 
asemapaikka 

Helsinki 

Riihimaki 
( toist. 
Lahti) 

3. Km 88 P injainen-Turku-Uusikaupunki Turku 
Raisio-Naantali 
Turku-km 153 ( Sotkia) 

4. Krn 146 Toijala-km 302 (Pihlajavesi) 
Toij ala- V alkeakoski 
Tampere-Mantyluoto 
Peipohja-Rauma 
Vilppula- Mantta 
Haapamaki-Pori 
Orivesi-Jamsankoski 

Tamp ere 

1 
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5. Km 302 Pihlajavesi-Vaskiluoto 
Seiniijoki-Kristiinankaupunki 
Peralii-Kaskinen 
Seiniijoki-Ylivieska-km 552 (Iisalmi ) 
Piinniiinen-Pietarsaari 
Kovjoki-Uusikaarlepyy 

6. (Ylivieska)-Tornio-Kauliranta 
Lappi-Raahe 
Oulu-Kontiomaki-Vuokatti-Sotkamo 
Kajaani-Hyrynsalmi 
Laurila-Kemijarvi-(valtakunnan raja ) 

7. Km ]82 Koria-Kouvola-Vainikkala
(valtakunnan raja) 
Raippo ja Simola-Koitsanlahti km 379 
Vuoksenniska - Imatra - (valtakunnan 
raja) 
Kotka-Kouvola-Lamminmiiki 
Inkeroinen-Hamina 
Koria-Voikka-Harju 

8. Km 434 Rauhamaki-Viinijarvi-Joensuu 
-Kaurila (valtakunnan raja) 
Viinijiirvi-Outokumpu 
J oensuu-Nurmes-(Vuokatti ) 

9. Km 370 Pieksiimiiki-(Kajaani) 
Suonenjoki-Iisvesi 

Jakson 
n:o 

Km 302 Tiusala-Pieksiimiiki-Parikkala 
(valtakunnan raja) 
J yviisky lii-Aiinekoski 
Huutokoski-Varkaus lrm 434 (Rauhamaki) 
Parikkala-km 379 (Koitsanlahti) 

Talousjaksot : 

Jakson muodostavat rataosat ja konepajat 

1. Helsinki-(Toijala) 
Riihimiiki-km 182 (Koria) 
Lahti-Heinoia 

Seinajoki 
( toist. 
Vaasa ) 

Oulu 

Kouvola 

Joensuu 

Pieksiimaki 
(toist. 
Jyvaskylii) 

Jaksonpii.ii.llikon 
asemapaikka. 

Helsinki 

Helsinki-Kauklahti ( vuokra-alueen 
Kerava-Porvoo 

raja) . 

Hyvinkiiii-Karjaa-Hanko 
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(Vuokra-alueen raja)-Tahtellir-Turku
Uusikaupunki 
N aantali-Raisio 
Turku-k:m 153 ( Sotkia) 

Helsingin, Pasilan, Hyvinkaan ja Turun 
konepajat kuuluvat 1. talousjaksoon. 

2. Toijala-Vaasa 
Km 153 Sotkia-Toijala-Valkeakoski 
Tampere-1\Hintyluoto 
Peipohja-Rauma 
Orivesi-Jamsankoski 
Vilppula-Mantta 
(Tiusala) k:m 302-Haapamaki-Pori 
Seinajoki-Kristiinankaupunki 
Perala-Kaskinen 
Seinajoki-Tornio--Kauliranta 
Kovjoki-Uusikaarlepyy 
Par'1ainen-Pietarsaari 
Lap_pt-Raahe 
Ylivieska-km 552 (Iisalmi) 
Laurila- Kemijarvi- ( valtakunnan raj a) 
Oulu-Kontiomaki-Sotkamo 
Kaj aani-Hyrynsalmi 

Vaasan ja Oulun konepajat kuuluva.t 
2. talousjaksoon. 

3. Km 182 Koria-Kouvola-Vainikkala
(valtakunnan raja) 
Kotka-Kouvola-(Kajaani) 
Hamina-Inkeroinen 
Raippo ja Simola-Parikkala 
Vuoksenniska-Imatra (valtakunnan raja ) 
Koria-Voikka-Harju 
Suonenjoki-I isvesi 
Km 302 Tiusala-Pieksamiiki-Parikkala 
-(valtakunnan raja) 
J yvliskyHi-Aanekoski 
Huutokoski-Varkaus--Joensuu- Kaurila 
-( valtakunnan raja) 
Viinijarvi-Outokumpu 
(Vuokatti )--J oensuu 

Kuopion konepaja kuuluu 3. talous
jaksoon. 

Seinajoki 
(toist. 
Tampere) 

Pieksamaki 
(toist. 
Mikkeli) 

1 
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Kone- ja varasto-osaston linjahallinto. 

Kulkulaitosten ja yleisten toiden ministerio on joulukuun 21 
paiviina 1951 tekemallaiin paatoksellli hyvaksynyt rautatiehalli
.tuksen esityksen kone- ja varasto-osaston linjahallintojen jarjes
tamisesta : 

,;arast~osasto : 

Varasto-osaston Iinjahallinto pysyy toistaiseksi muuttumatto
mana. Ainoastaan 3., 4. ja 5. varastojaksojen rajoihin tulee tam
mikuun 1 paivasta 1952 voimaan seuraavat, rata-, liikenne- ja 
talousjaksoja koskevasta jaksojaosta aiheutuvat muutokset: 

1) rataosa Tiusala, km 302-Jyvaskyla-.Aanekoski siirtyy 
viidennesta (5) varastojaksosta kolmanteen (3) varastojaksoon; 

2) rataosat Iisalmi, km 546-Kontiomaki-Hyrynsalmi ja 
Kontiomaki-km 785 (Nurmes) neljannesta (4) varastojaksosta 
viidenteen (5) varastojaksoon. 

Koneosasto: 

Ministerion piiatoksen mukaan lakkautetaan nykyiset varikko
jaksot ja koneosaston linjahallinnossa varikkojaksoille kuuluneet 
valtuudet ja tehtaviit siirtyvat paavarikoille. Samalla on paa
varikoiden luku vahvistettu yhdeksaksi siten, etta nykyiset Kar
jaan ja Iisalmen varikot lakkaavat toimimasta itsenaisinii varik
koina ja liittyvat alavarikkoina Riihimaen ja Pieksamaen paava
rikkoalueisiin. P aavarikkoalueiden nimeksi on vahvistettu kone
jakso, joten rataverkko jakautuu yhdeksaan konejaksoon. Kone
jaksojen alueet ovat samat !ruin vastaavannumeroisten liikenne
jaksojen alueet, kuitenkin seuraavin poikk~uksin : 

1) rataosa Iisalmi-Haapajiirvi luetaan kuuluvaksi yhdek
santeen (9) konejaksoon, j a 

2) rataosa Haukivuori, km 344--Lamminmaki samoin yhdek
santeen (9) konejaksoon. 

Konejaksojen raj at ovat nain ollen seuraavat: 

Konejaksot: 
Jakson 

Rataosat n:o 

1. Helsinki- km 57 (Hyvinkaii) 
Helsinki- Kauklahti (vuokra-alueen 
Kerava-Porvoo 

2. Km 57 Hyvinkaii-km 146 (Toijala) 
H yvinkaa-Karjaa-H anko 

raja) 

J akson piiallikon. 
asemapaikka 

Helsinki (Pa
sila) 

Riihimiiki 
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Karjaa-TahteHi (vuokra-alueen raja) 
Karjaa-km 88 (Pinjainen) 
Riihimaki-km 182 (Koria) 
Lahti-Heinola 

3. Km 88 Pinjainen-Turku-Uusikaupunki Turku 
Raisio-Naantali 
Turku-km 153 (Sotkia) 

4. Km 146 Toijala - km 302 (Pihlajavesi) 
Toijala-Valkeakosk:i 
Tampere-Mantyluoto 
Peipohja-Rauma 
V il ppula_:_l\lan tta 
Haapamaki-Pori 
Orivesi-Jii.msankoski 

5. Km 302 Pihlajavesi-Vaskiluoto 
Seinajoki-Kristiinankaupunki 
Perala-Kaskinen 
Seinajoki-Ylivieska-km 648 (Haapa-
jii.rvi) 
Panniiinen-Pietarsaari 
Kovjoki-UU3ikaarlepyy 

Tamp ere 

Seiniijoki 

6. (Ylivieska)-Tornio-Kauliranta Oulu 
Lappi-Raahe 
Oulu-Kontiomiik:i-Vuokatti-Sotkamo 
Kajaani-Hyrynsalmi 
Laurila-Kemijiirvi- ( valtalrunnan raja ) 

7. Km 182 Koria-Kouvola-Vainikkala- Kouvola 
(valtakunnan raja) 
Raippo ja Simola-Koitsanlahti km 379 
Vuoksenniska - Imatra - (valtakunnan 
raja) 
Kotka-Kouvola- ( Haukivuori ) 
Inkeroinen-Hamina 
Koria-Voikka-Harju 
Kouvola-K uusankoski 

8. Km 434 Rauhamiiki-Viinijiirvi-Joensuu Joensuu 
- Kaurila- (val takunnan raja) 
Viinijiirvi-Outokumpu 
Joensuu-Nurmes-(Vuokatti) 

5 

1 
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9. Km 344 Haukivuori-(Kajaani) Pieksiimaki 
Suonenjoki-Iisvesi 
Iisalmi-km 648 Haapajarvi 
Km 302 Tiusala-Pieksamaki-Parikkala 
(valtakunnan raja) 
J yvasky la-.Aanekoski 
Huutokoski-Varkaus-km 434 (Rauha
maki) 
Parikkala-km 379 (Koitsanlahti) 

M:inisterio on, samalla kun se on vahvistanut koneosaston 
jaksojaon edella olevan luettelon mukaiseksi, jattanyt sen voi
maantulon rautatiehallituksen liihemmin maarattaviiksi, kuitenkin 
siten, etta se tulee voimaan viimeistaiin vuoden 1953 alusta 
lukien. 

Edella olevan johdosta on rautatiehallitus paattiinyt, etta 
ensi vuoden alusta lukien sailytetaan toistaiseksi nelja varikko
jaksoa, joiden alueet maaraytyvat seuraavasti : 

1. varikkojakso kasittlHi. 1., 2. ja 3. konejakson alueet, 
2. , , 4. ja 5. , , 
3. , , 6. , alueen ja 
4. , , 7., 8. ja 9. , alueet. 

Rautatiehallitus miiaraa vuoden 1952 kuluessa, missa vai-
heissa varikkojaksot muutetaan konejaksoiksi . (RhjHlo n:o 1616, 
22. 12. 51) Kl n:o 5/52. 1. 

Helsinki 1952. VaJtionenvoston kirj&paino 
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Viittaus Kaskylehdessa julkaistuun maaraykseen merkitaan : 
Kl n:o lf52. 2 (= lehden numero, vuosl, asian numero). 
Jakelua koskevat muutosilmoitukset on tehtava palnatusjaostoon. 

To I mit us : Rautatlehall itus, 2 kerros, huone 2 ... 

Sis a 11 y s: 1. Valtion laitoksen palveluksesta toisen valtion laitoksen p al· 
velukseen pyrkivan mahdollinen aikaisempi elakeoikeus. - 2. Uuden junatur
,,alJisuussii.ii.nnon kuulustelu. - 3. OTROn tilaaminen. - 4. Valtionrautatei
den asuntotalojen ja asuinhuoneistojen korjaukset. - 5. Resiinain ja kasivau
nujen rekisteroiminen ja varustaminen merkkilcvyillii.. - 6. Muutoksia aika
tauluun 118. - 7. Porkkalan alueen kautta kulkevat junat. - 8. Liikenne
paikkoja koskevia muutok ia. - 9. Laivaliikenne satamissa. - 10. Oy Poh· 
jolan Liikcnne Ab: n linja-autojen lii.hto- ja tulopaikka Helsingissii. - 11. 
Vientiliihetykset Turun satamaan. - 12. Kookkaan t.avaran lditotavararahti. -
13. Tullaamattoman tavaran kuljetus aseman ja tullin vii.lillii.. - 14. VR oman 
tavaran kuljetukset. - 15. Matkalippualennuksia. - 16 . ..,. R palvelukseen sopi· 
mattomia . - 17. Kadonneita matkalippuja, virkamerkkej -' ym. - 18. Osoi te
tiedustelu . 

Valtion laitoksen palveluksesta toisen valtion 
laitoksen palvelukseen pyrkivan mahdollinen 
aikaisempi elakeoikeus. 

Yaltiontalouden tarkastusvirasto on kiinnittanyt valtion viras- 1 
tojen huomiota siihen, etta vailckei viran- tai toimenhaltija, yli
maarainen toimenhaltija tai tilapainen toimihenkilo eikii avonai-
sen viran tai toimen valiailmi.nenkaan hoitaja ole voimassa ole-
vien maadiysten mukaan oikeutettu saamaan samanaikaisesti seka 
valtion eHi.keWi etta vaJtiolta tulevaa palkkausta taysimaariiisena, 
uiiita maaraylu:lia on havaittu rikotun . 

RautatiehalJitus on taman johdosta paattanyt, etta valtion
rautateiden palveluksesta eroavan henlcilon nimikirjan muistutus
sarakkeeseen on tehtiiva merkintii hiinelJe ehka myonnetysta eliik
keesta esim. seuraavalla tavalla: 

Taysi elake mk 195,000: - luk. 1. 1. 1952 n: o To 2383/ 4529, 
12. 12. 1951. 

Jos toisen valtion laitoksen palveluksessa ollut henkilo ote
taan valtionrautateiden palvelukseen, on asianomaiscsta laitok
Resta tai valtiokonttorista tiedusteltava, onko kysymyksessa ole
valle henkilolle myonnetty eliike en tisesta virastaan tai toimes
taan. (Rh/Hlo n: o H. 1806, 8. 1. 52) Kl n:o 6/ 52. 1. 

729 . - - 24. 1. 1952. 
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Uuden junaturvallisuussaannon 
kuulustelu. 

Rautatiehallitus on tanaan tapahtuneessa esittelyssa paatta
nyt, etta ennen uuden junaturvallisuussiilinnon voimaantuloa 
(1. 3. 1952) linjahallinnon asianomaiselle henkilokunnalle jarjes
tetaan selostus- ja kuulustelutilaisuukSia. Kuulustelut on toimi
tettava viimeistaan ensi helmikuun aikana. 

Kukin osasto huolehtii oman henkilokuntansa kuulustelusta. 
Rata-autonkuljetbajat iJrnulusteUaan kuitenkin liikenneosaston toi
mesta ja henkiloliikenteelle avattujen rakennuksen alaisten rata
osien henkilokunta valmiita ratoja hoitavien vastaavien osastojen 
toimesta. J aksonpaallikoiden harkittavaksi jaa, missa tapauk
sessa on tarkoituksenmukaista maarata henkilokuntaa selostus- ja 
kuulustelutilaisuulrsiin asemapaikan ulkopuolelle, milloin taas 
riittavat ti-edot voidaan hankkia itseopiskelulla kayWien apuna 
uuden junaturvallisuussaannon obelia julkaistua ,Luetteloa niista 
tarkeimmista muutoksista j .n.e. ". Kaikkien junaliikenteen kanssa 
valittomasti tekemisiin joutuvien henkiloiden on valmistaudut
tava kuulusteluun lahinna oma:a tyoalaansa koskevien muutosten 
osalta. (Rh/ Hlo n:o H. 57, 15. 1. 52) Kl n:o 6/ 52. 2. 

OTROn tilaaminen. 

OhjesaantO toimenpiteista rautatieonnettomuuksien sattuessa 
(OTRO) on ilmestynyt painosta, minka vuoksi jaksojen j.n.e. 
paillikoita, joille ohjesaanto on painatusjaoston toimesta jo lahe
tetty, kehoitetaan huolehtimaan sen tilaamisesta jakokaavassa 
mainituille viran- ja toimenhaltijoille hyvissa ajoin ennen salin
non voimaantuloa 1. 3. 1952. OTROn lomakenumero on 2635 ja 
t.ilataan sita painatusjaostosta. (Hloj n: o 4, 17. 1. 52) Kl n: o 
6/ 52. 3. 

Valtionrautateiden asuntotalojen ja asuin
huoneistojen korjaukset. 

Sattuneesta syysta ja ottaen huomioon, etta ratajaksojen paal
likoilla, voidakseen asianmukaisesti hoitaa valtionrautateiden 
asuntotalojen ja asuinhuoneistojen korjaukset kaytettavissa ole
vien varojen puitteissa, aina tulee olla tarkat tiedot niin suorite
tuista kuin suoritettaviksi esitetyista tai muuten tarpeellisista 
korjauksista, rautatiehallitus on antanut seuraavat taydentavat 
ja selventavat lisaohjeet k. o. korjausten suorittamisesta voimassa
oleviin maarayksiin, nimittain: 
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1) Kaikki korjausesitykset on perusteltuina kirja.llisesti sa.a- 4 
tettava a.sia.nomaisen ratajaksonpiiiillikon tietoon, koska pelkkii. 
kii.ii.ntyminen paika.llisen ratamestarin puoleen epamaaraisin pe
rusteluin ei anna tarpeellista pohja.a korjauksen tarpeellisuuden 
ja tii.rkeysjii.rjestyiksen arvostelemiseksi. 

2) Rataja.ksonpii.ii.llikoiden tulee tarkoin tutkia saapuneet 
korja.usesitykset ja, mika-li ne toiden laajuuden tai mahdollisesti 
tarvitta.van erikoismaariirahan vuoksi eiviit ole alistettava rata
osaston johtajan kii.siteWiviksi, suorittaa ne tii.rkeysjiirjestyksessii. 
ja muuten huomioonottaen korjausten teettii.misestii voimassa
olevat maiiraykset (Rh 56/1910). 

3) Ratajaksonpaallikoiden tulee kunakin vuonna suoritetuista 
korjauksista pitaii. kortistoa, johon on merkittava korjattu asunto
talo tai a.suinhuoneisto, korjauksen la.atu ja kustannus y.m. tar
peelliset tiedot. 

4) Ratajaksonpii.ii.llikoiden tulee keviiallii. kunakin vuonna suo
ritettavissa a.suntotalojen ja asuinhuoneistojen yleistarkastuk
sissa kiinnittiia eri!k:oista huomiota tarkastuksen toimittamiseen 
sellaisella huolella, etta niiden avulla sa.adaa.n mah.dollisimman 
tarkat tiedot esiintyvista korjaustarpeista. 

5) Yllii.olevia miiii.rayksia on soveltuvin kohdin noudatettava 
myoskin valtionrautateiden liikennera.kennuksien suhteen. (Rh 
n:o 1117, 4. 12. 1951) Kl n:o 6/ 52. 4. 

Resiinain ja kiisivaunujen rekisteroiminen 
ja varustaminen merkkilevyillii. 

Rautatiehallitus on mafu'iinnyt, etta resiinat ja kii.sivaunut on 5 
1. 3. 1952 liihtien rekisteroitavii ja varustettava numeroiduilla 
merkkilevyillii. uusitun Jt: n 153 § :n 1. kohdan mukaan seka 
hyviiksynyt me:rlkkilevyjen mallit turvalaitejaoston laatimien pii
rustusten mukaisina. Merkkilevyjen hankkimisesta huolehtii turva
laitejaosto. (Rh n:o 147, 16. 1. 1952) Kl n:o 6/52. 5. 

Muutoksia aikatauluun 118. 

15. 1. 52 lukien pysiihtyy juna n:o 092 tarpeen watiessa (S) 6 
Kolon seisakkeella. (Kut n: o 13, 15. 1. 52) Kl n :o 6/52. 6. 

20. 1. 52 lukien muutetaa.n Sj: n n : o 645 aikataulu seuraa
va.sti: Pn 40, Vet . Tk 3, 640 t. Hi.ht. Kem 20.15, siv. Li 20.27, 
Lla 20.32/ 20.33, Kkm S/ 20.43, Pasa.nen S/ 20.54, Kj S/ 21.03, 
Lanki S/ 21.09, Keropudas S/ 21.13, Tor 21.20. (Kut n :o 83, 
15. 1. 52) Kl n:o 6/ 52. 6. 
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Porkkalan alueen kautta kulkevat junat . 

Poikkeuksena ailkataululrirjassa oleviin ohjeisiin, joita risteys
asemilla on noudatettava junien myohii.styessa, maarati.ian, etta 
Porkkalan vuokra-alueen kautta kulkevat pika- ja henkilojunat 
eivat suunnassa mainitulle alueelle pain odota Helsingissa, Kar
jaalla eika Turussa niihin yhtyvili, myohiissa kulkevia junia eikii 
Turussa niihin yhtyvia, myohiissa olevia vuorolaivoja. (Kut n: o 
94, 19. 1. 52) Kl n: o 6/ 52.7. 

Liikennepaikkoja koskevia muutoksia. 

Riihimiien aseman alaisena avataan helmikuun 1 paiviistii 1952 
lukien liikenteelle Parooninmaen teollisuusraide semaavin julkai
suun Liikennepaikkojen viilimat~at tehtavin merkinnoin: 

Riihimaki 
Parooninmaen 
teollisuusraide I 

Laivaliikenne sat amissa . 

I Ri 3. Tt Luk. 1. 2. 52. (Lkoj l 
n: o 2952/ 51, 12. 1. 
52). Kl n:o 6/ 52. 

8.1 

Laivaliikenne Leppiiluodon satamassa paiittyi 17. 1., V aski
luodon satamassa 18. 1. ja Kristiinankauptmgin satamassa 19. 1. 
1952. 

Oy Pohjolan Liikenne Ab :n linja-autojen 
lahto- ja t ulopaikka Helsingissa. 

llelmikuun 1 piiiviista 1952 alkaoo muutetaan Oy P ohjolan 
Liikenne Ab : n linja-autojen liihto- ja tulopaikka Helsingissa 
rautatieutorilta linja-autoasemalle. Samassa yhteydessa tapahtuu 
myos lipunmyyntijiirjestelmassa muutoksia, mista erikoisohjeet 
on annettu Helsingin matkapalvelulle ja Turun satama-asemalle. 
Muiden asemien 1kohdalta ei muutoksia lipunmyynnin subteen 
tapahdu, koska yhdysliikennesopimuksessa mainitut r·autatieliput 
edelleenkin kelpaavat yhtion autoissa. Paikanvarausta ei kuiten
kaan enaa voida tilata Helsingin eika Turun sataman asemilta, 
joten mainitut asemat on poistettava kiiskylehdessa n: o 4 7/ 51. 8. 
julkaistusta yhdysasemien luettelosta. Linja...autoasemilta oikeut
taa autoon kelpaava rautatielippu paikanvaraukseen maksamalla 
15 markan varausmakstm. (PL 15. 1. 1952) Kl n:o 6/ 52. 10. 
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Vientilahetykset Turun satamaan. 

Sattuneiden vaarinvientien ja vaarinrahditusten estfuniseksi 11 
huomautetaan, etta Turkuun osoitettu vientitavara on rahditet-
tava ja kirjattava Turun satama-asemalle. Samassa yhteydessa 
huomautetoon myos Turun sataman alaisista maksullisista syrja
raiteista. (3. ljp n:o 59/96, 19. 1. 1952) Kl n:o 6/ 52. 11. 

Kookkaan tavaran kiitotavararahti. 

Lahetettaessa kookasta tai erittain kookasta tavaraa kiitotava- 12 
rana on kuljetusmaksu uusien tariffien muklaan laskettava silta 
prunolta, mika saadaan, kun todellinen paino korotetaan TS : n 
44 § :n mukaisesti, kookkaan tavaran osalta siis kaksinkertaiseksi 
ja erittiiin kookkaan tavaran ooalta kolminkertJaiseksi. TS :n 
30 § : n 2 kohdassa mainiltuista palkoveneista, moottoripyorista, 
kasirattaista ja niihin verrattavista kuljetusneuvoisfu, eHivista 
kasveista ja kukkalaitteista seka muist a elavista elaimista kuin 
koirista ja lrissoista kiitotavara.rohti on laskettava asetuksen mu
kaisesti kaksinkernaiselta painolta. (Tfo n:o 112, 19. 1. 1952) 
Kl n :o 6/ 52. 12. 

Tullaamattoman tavaran kuljetus 
aseman ja tullin valilla. 

Kun on osoittautunut, ettei rautatien toimesta tullausta var- 13 
ten tulliin siirretysta tavarasta aina ole kannettu siirtotyon osalta 
korvausta, huomautetaan, ettei tallaista tavaran siirtoa voida suo
rittaa rautatien Jrustannuksella. Taman mukaisesti on tul1attava 
tavara jo liihetysasemalla pyrittava osoittamruan suoraan tllliin 
raiteelle ja rahti raiteen osalta merkittavii rahtikirjaan. Mikali 
Hihetysta ei nain ole osoitettu eika korvausta tullin raiteen osalta 
siis ole mm·kitty rahtikirjaan, on vaunujen kuljetuksesta tullin 
raiteelle kannettava maaraaseman toimesta tapauksesta riippuen 
joko TS: n 53 § :n tai 54 §: n mukainen korwws. J os matka-, 
kiito-, pika- tai rahtitavaraUihetys siirretlian tulliin valtionrauta
teiden tai Oy Pohjolan Liikenne Ab :n autoilla, on kuljetuksesta 
kannettava kotiinlruljetusta.riffin muklainen maksu. Mikiili tavara 
kuitenkin voidaan purkamisen yhteydessii vlilittomlisti karriitii 
tullin huostaan, ei siirrosta tkanneta korvausta. 

Samoja miiliriiyksia on soveltuvin kohdin noudatettava myos 
silloin, kun ta:Vla:va liihetysasemalla tapahtuneen tullikiisittelyn 
jiilkeen rautatien toimesta siirretiilin tullista asemalle edelleen 
rautateitse liihetettaviiksi. (Tfo n:o 118, 21. 1. 1952) Kl n:o 
6/ 52. 13. 
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VRoman tavaran kuljetukset. 

Kiiskylehden n:o 58/51 kirjoituksen 2 kohdan B. Kuljetus
saate 1. kappaleessa tarkoitettuja virkapostilahetyksia ovat myos
kin asemien ja talousjaksojen seka naiden ja tilitoimiston valiset 
laati.koissa yms. kuljetettavat tililahetykset. Samaan kohta.an lisa
tiian seuraava 7. kappale: 

,7. Aloitetoiminta.an kuuluvia mallikappaJ.eita tyontutkimus
toimistoon Uihetettaessa ja niita tyontutkimustoimistosta palau
tettaessa." (Tfo n:o 106, 18. 1. 52) Kl n:o 6/52. 14. 

Kl n: o 58/51. 2 kohtaan ,Kuljetus- j'a muut maksut" lisa
tiian seura.ava 6. kappaJle: 

,6. Jatepaperilahetyksista 1asketalan kuljetusmaksu aina 
vaunukuormaluokan 10 mukaan. Sellaiselle suuntavaunulle, jo
hon maaratyn. rataosan lii!k:ennepaikat kuormaaV>at jatepaperinsa, 
kirjoittaa lahetysasema kuljetuskirjan laskien rahdin 13,000 kilon 
mukaan. Rahdin ma.kS3Ja lahettaja. Muut rataosan llikennepai
kat kirjoittavat tab.an vaunuun kuormaamilleen lahetyksille kul
jetussaatteen liitettaviiksi kuljetuskirjan oheen." (Tfo n :o 70, 
21. 1. 52) Kl n: o 6/52. 14. 

Matkalippualennuksia. 

Seuraavat alennukset on myonnetty yksinkertaisten lippujen 
hinnoista seurruaviin tilaisuuksiin osallistuville: 
Nokia: 6-12. 2. 1952; TUL:n hiihtomestaruuskilpailut (ylei
nen); kilpailijat ja toimihenkilot; 25 %, myos pikaj. 
Rovaniemi: 7-12. 2. 1952; naisten ja nuorten Suomen mesta
ruuskilpailut pikaluistelussa Lapin Poikien jarjestamina; kilpai
lijat ja toimitsijat; 25 %, myos pikaj. 
Pori: 8-12. 2. 1952; Suomen Luisteluliiton jarjestamat naisten 
ja miesten Suomen kaunoluistelumestaruuskilpailut; kilpailijat ja 
toimitsijat; 25 %, myO.s pikaj. 
Partaharju: 8. 2.-18. 3. 1952; Poikien Keskuksen jiirje&tama 
poilden hiihtoleiri; alle 20-vuotiaat; 25 %, myi:>s pikaj. 
Mantta: 21-26. 2. 1952; TUL:n hiihtomestaruuskilpailut (nuo
ret); kilpaili.jat ja toimihenkilot; 25 %, myos pikaj. 
Varkaus: 28. 2.-4. 3. 1952; Poikien Kesk.uksen jarjestamat 
poikien talvipiiivat; aile 20-vuotiaat; 25 %, myi:>s pik·aj. 
Helsinki: 29. 2.-4. 3. 1952; Suo men Luisteluliiton jarjestami:it 
tyttojen, poikien ja parien ~uomen kaunoluistelumestaruuskil
pailut; kilpailijrut ja toimitsijat; 25 %, myos pikaj. 
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VR p alvelukseen sopima.ttomia. 

Porin asemalla palvelevat ylim. asemamies Yrjo Antero Ranne (synt. 16 
3. 1. 20) ja alokas Lauri llmari Nurmi (synt. 5. 7. 28) erotettu juopotte-
lun takia tyoaikana sekii. alokas Veikko Ensio Marmio (synt. 20. 7. 27) 
usein toistuneen tyostii. poissa.olon takia. (4. ljp n:o H. 54/ 203, 17. 1. 
1952.) 

Kadonneita matkalippuja, virkamerkkejll. ym. 

Kansanedustaja. E. M. Tarkkaselle vuodeksi 1952 annettu knikilla ra· 17 
doilla kelpaava, valokuvalla varustettu kansanedustajan lippu n: o 156 
on kadonnut ja kuoletetaan. Tavattaessa on lippu otettava pois ja lii.he
tettii.vii tarkastustoimistoon. Kansanedustaja Tn.rkkaselle on 14. 1. 1952 
annettu kadonneen lipnn tilalle uusi kansanedustajan lippu n:o 186. 
(Yltr n :o Y. 4/12, 15. 1. 1952.) 

Kuopion konepajan konepajatyolii.isen Erkki Jumppaisen vaimolle 
Hilkalle 8. 1. 1952 kirjoitettu tilapii.inen vapaalippu n: o 0346054 matkalle 
Kuopio--Suolahti on kadonnut ja kuoletetaan. (Kuo kpp n: o 18, 15. 1. 
1952.) 

Lielahden 1 1. asemamiehen Jarl Johannes Lindroosin virkamerkki 
n: o 22, joka oli annettu 20. 9. 1949, on kadonnut ja kuoletetaan. ( 4. ljp 
n: o 73/186, 16. 1. 1952.) 

Kymin Oy: n virkailijat ovat kadottaneet piiii.kaupunkilipun n:o 003 
Hamina-Helsinki vuodelle 1952, joka k•1oletetaan (7. ljp n:o 133/245, 
18. 1. 1952.) 

Ylim. asemamies Voitto Jaakko Lehtimii.elle Sydii.nmaalla v. 1948 
annettu virkamerkki on kadonnut 12. 1. 52 ja kuoletetaan. (5. ljp n: o 
59/234, 19. 1. 1952.) 

Osoitet iedustelu. 

Vli.lttii.ii.kseen turhaa kirjeenvaihtoa kehoittaa rautatiehalliius tii.ten 18 
kaikkia henkilo- ja palkkausasioita hoitavia virkailijoitaan, jotka tietii.-
vii.t jonkun allamainitun henkilon osoitteen, siitii. viipymii.ttii. ilmoittamaan 
rautatiehallituksen kirjaajalle, os. Helsinki: 

nim~ 

Kortelainen, Allan Mikko 
Tiu anen, Veikko 

ammatti syntymavuosi 

vet. lii.mm. 1927 
rautatiel. 1911 

akaisempi osoite 

Kuopio 
Kontiolahti 
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Viittaus Kaskylehdessa julkaistuun maaraykseen merkitaan: 
Kl n:o 1/52. 2 (= lehden numero, vuosi, asian numero). 
Jakelua koskevat muutosilmoitukset o n tehtiiva painatusja0i5toon. 

To l mit us: Rautatlehallitus, 2 kerros, hu.one 24. 

Sis a 11 y s : 1. Valtionrautateiden jii.lkivaatiinu.sliike. - 2. Mnutoksia 
aikatauluun 118. - 3. Liikennepaikkoja koskevia muntoksia. - 4. Laivaliikenne 
satamissa. - 5. Kauppaedustajien matkatavara. - 6. Rahtitasoitus Hangon ja 
Turun satamiin ja kuljetusmaksut Hangon sataniaan. - 7. VR oman tavaran 
kuljetukset. - 8. Turkisvirkalakkien tilaaminen. - 9. Kadonneita matkalippuja, 
virkamerkkejii. ym. 

Valtionrautateiden jalkivaatimusllike. 

Rautatiehallitus on valtionrautateiden jalkivaatimusliikkeen 1 
uudelleen jarjestelysta antanut seuraavat maaraykset ja ohjeet, 
jotka tulevat voimaan huhtikuun 1 paivasta 1952 lukien: 

1. Rautatiehallituksen tilitoimiston alainen jalkivaatimus
jaosto l~kkautetaan maaliskuun 31 paivasta 1952. 

2. Lahetyksille asetetut ja valtionrautateiden liikennepai
koilla kannetut jalkivaatimukset maksetaan seka valtionrauta
teiden omassa liikenteessa etta yhdysliikenteessa kotimaisten yk.si
tyisten rautateiden kanssa jiil.kivaatimusten asettajille huht:ilrnun 
1 paivasta 1952 alkaen ytksinomaan liikennepaikk:ojen omien posti
siirtotilien valityksella. Tii<miin johdosta on jokaiselle tilinpidol
lisesti itsenaiselle liikennepaikalle avattava oma postisiirtotilinsa~ 
joka merkitaan asemakassan nimelle, esim. ,Valtionrautatiet, 
Asemaka.<ssa, Kauniainen ''. Tarpeen vaatiessa voidaan liikenne
paikan jotain toimistoa varten lisaksi avata oma erillinen posti
siirtotilinsii., kuten ,Valtionrautatiet, Tulevan tavaran toimisto~ 
Helsinki". 

3. Tilien avaaminen suoritetaan siten, etta liikennepaikan 
paii.llikko lahettaii. postitoimipaiikoista saatavissa olevan postisiir
totil:i.n avaamoolmoituslomakkeen asianmu.kaisesti taytettyna lii
kennejakson paallikolle vi.imeistaan tulevan helmikuun 8 paiviiksi. 
Avaamisi1moitutkseen merkitaan riville ,allekirjoittaa yksin" sen 
henkilon nimi, jolla tulee olemaan oikeus kayttaa tilia, eli yleensa 
a emakassanhoitajana tai toimiston paallikkona toimivan virka
rniehen nimi, seka sen alle lisaksi yhden tai kaJ1den asianomaisen 
sijaisena tavallise"ti toimivan virtkamiehen nimet. Allekirjoit
tajiksi ilmoitettavien virka.miesten tulee kirjoittaa omakatinen 

965 - 31. 1. ]952. 
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,nim.ikirjoitusnaytteensa avaamisilmoituksessa sita varten varat
tuun kohtaan. Liikennejakson paallikko, todistettuaan avaamis
ilmoituksen, lahettaa sen edelleen asianomaisen talousjakson paal
likolle, jonka valityksella tilin avaamista postisiirtokonttorista 
pyydetaan. Mikiili allekirjoittajanimien suhteen tapahtuu muu
toksia, on muutosilmoitus tehtava postitoimipaikoista saatavalla 
lomak:keella samassa jiirjestyksessa kuin ava81misilmoituskin. 

4. Tavaran lahetysasemalla merkitaan jalkivaatimusmiUirii, 
kuten- tahiinkin saalclra, itse kuljetuskirjaan, johon selvennyk
seksi on lisiiksi leimasimella merkittava sana ,Jiilkivaatimus". 
'l'avaran lahettajalta on, ellei ·kuljetuskirjassa jo ole siita mer
kintaa, samalla tiedusteltava, onko hanella postisiirtotiliii, jolle 
kannettu jiilkivaatimusmaara voidaan maksaa. Liihetysaseman on 
huolehdittava siita, etta lahettajan nimi ja osoite seka mahdol
lisen postisiirtotilin numero on selviisti merkitty kuljetuskirjaan. 

5. Miliiraaseman on paivittain kuljetuskirjoista merkittava 
kaikki jiilkivaatimukset erityiseen liikennepaikoilla sailytettavaiin 
jalkivaatimusten paiviikirjaan vuosittain (suuremmilla asemilJa 
puolivuosittain) juoksevassa numerojarjestyksessii. Paiviikirja 
taytetliiin siina olevien otsikoiden mukaisesti yhtena kappaleena 
ja paivakirjan juokseva numero merkitaan vuorostaan kuljetus
kirjaan. 

6. Kall:lletuista jallrivaatimuksista kirjoitetaan kuljetuskirjo
jen perusteella oman liikennepaikan nimella ja siirtotilin nume
rolla varustetut postisiirtokortit. Niille lahettajille (jalkivaati
muksen asettajille), joilla kuljetuskirjassa on merkittyina posti
siirtotili, kirjoitetaan tilisiirtokortti (sininen) ja muille tililUi
ottokortti (punainen). Kortit on tayteWi.va selvasti, tililtaotto
kortit musteella tai kirjoituskoneella, tilillepano- ja tilisiirto
kortit vaihtoehtoisesti myos kopiokyniilla. 

7. Paivittain laaditaan kirjoitetuista tilisiirto- ja tililtaotto
korteista koontiluettelo kolmena kappaleena. Jollei koontiluette
lon laatijalla ole allekirjoitusoikeutta, toimittaa han ikortit ja 
koontiluettelon kahtena kappaleena sille virkamiehelle, jolle luet
teloiden allekirjoitusoikeus on myonnetty ja joka on velvollinen 
tarkastamaan, etta niin kortit kuin koontiluettclot ovat oikein 
taytetyt ja yhtapitavat. 

8. Kun koontiluettelot on asianmukaisesti leimattu ja alle
kirjoitettu, kirjoitetaan tilillepanokortti ( valkoinen) niitten yh
teenlasketulle rabamaaralle, joka maksetaan liikennepaikan omalle 
postisiirtotilille. Allckirjoitetut koontiluettelot (ikahtena kappa
leena) seka niita vastaavat tilisiirto- ja tililtiiottokortit lahete
taan postisiirtokoottoriin sen erikoiskuoressa. Koontiluetteloiden 
kolmannet kappaleet sailytetaan kantopaivajarjestykseen nidot-
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tuina liikennepaikan asianoma:isessa toimistossa jiillritarkastusta 1 
varten ja naihin liitetaan postitoimi:paikasta saadut tilillepano
kuitit. 

9. Kannetut jalkivaatimusmaarat on viivytyksetta ja ainak:in 
paivittain pantava aseman postisiirtotilille ja samoin tilisiirto- ja 
tililtaottokortit koontiluetteloineen toi:mitettava postisiirtokontto
riin. Mika.li tavaran vastaanottajalle on myonnetty rahtiluotto 
myos jiilkivaatimusten osalta, kasitelliian jiilkivaatimus siten kuin. 
se olisi kannettu tavaraa ulosannettaessa. Jiilkivaatimusmaaraii.n 
nahden noudatetaan tiilloin rahtiluotosta annettuja maarayksia. 

10. Suoritetuista tilillepanoista ja tililtamaksuista Hihettiia 
siirtokonttori liikennepailmlle tiliotteen aina roilloin tilitapahtu
mia on esiintynyt. Nama tiliotteet, joiden oikeell:isuus on tarkis
tettava, seka siirtokonttorin samalla palauttamat koontiluette
loiden toiset kappaleet liihetetaan paivajarj-estykseen nidottui:na 
kuukausitilien mukana tarkastustoimistoon, jonka yleisen jaoston 
tulee valvoa ja tarkkailla jalki<vaatimusliiketta. 

11. Tilillepanokortteina kaytetiian postitoimipaikoista saata
via valtion tilillepanokortteja. Tilisiirto- ja tililtaottokortit jalki
vaatimuksia varten seka naiden lahettamiseen tarkoitetut erikois
kirjekuoret on liikennepailkkojen tilattava suoraan postisiirto
konttorista. Tilin avaamisi1moituksen yhteydessa o:n tilattava 
noin puolen vuoden ~arve. Koontiluettdot tilataan painatus
jaostosta. 

12. J'aHrivaatimustulot ja -menot merkitiian paivicttain kassa
kirjaan seka tilikausittain jaksonkassaan lahetettavii:n tilityksiin. 

13. Ne jalkivaati:musmiiarat, joita liikennepaikkojen selvit
telytoimenpiteista huolimatta ei ole voitu toimittaa jalkivaatimus
ten asettajille, siirtaa postisiirtokonttori erityiselle jiillrivaatimus
ten selvittelytilille. Mikali talla:isten jalkivaatimusten suhteen 
myohelll'Illin esitetaiin vaatimuksia, on ne tehtava kirjallisesti 
tarkastustoi:miston yleiselle jaostolle, joka hoitaa mainittua selvit
telytilia. 

14. Jiilkivaatimuspalkkio, joka erikseen mer<kitaan rahtikir
jaan, kannetaan ja tilitetaan yhdessa rahti- ym. maksujen kanssa 
liikennetulona. Yhdysliikenteessa yksity:isten rautateitten kanssa 
ja.lkivaatimuspalkkio merkitaan maararautatien jaJko-osuuteen. 

15. Yksityiset rautatiet hoitavat edelleenlrin itse naiden rauta
teiden asemilla kan:nettujen jiilkivaatimusmaarien tilityksen ja 
suorittamisen liihettajille. 

Nailla miiarayksilla kumotaan rautatiehallituksen kiertokir
jeessa n:o 8/ 1192, 15/4 1943, kohdassa IV, ja]ilrivaatimusten suo
rittamisesta postisiirtoliikkeen valityksella annetut maiiriiykset 
niihin myohemmin tehtyine lisiiyksineen ja muutoksineen. Liiken-
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nepaikoiUa olevat tilin 3545 tilillepano-, tilisiirto- ja tiliWiotto
kortit seka koontiluettelot on naiden maaraysten voimaan tultua 
palautettava painatusjaostoon. Llilietysasemalla kaytettyii luet
teloa jiilkivaatimusllilietyksista (lom. 4221) sekii maaraasemalla 
tehtya erillista yhdistelmaii tilisiirto- ja tililUi.ottdkorteista (lom. 
4224) ei enaa kayteta. 

Jiilkivaatimusliik:keesta liikenneslifumossa, tariffisaannossa ja 
kansainviilisissa s.o.pimuksissa annetut maaraykset jaawiit edelleen 
voimaan. (Rh/to n:o 67, 15. 1. 1952) Kl n:o 7/ 52. 1. 

Muutoksia aikatauluun 118. 

2 28. 1. 52 lukien pysiihtyvat j. 563 ja 564 tarpeen vaatiessa 
(S) Pertun seisakkeella. (Kut n:o 120, 23. 1. 52) Kl n:o 7/ 52.2. 

Liikennepaikkoja koskevia muutoksia. 

3 Hameenlinnan aseman alaisena avataan helmikuun 1 paiviista 
1952 lukien liikenteelle Lautatarhan raide seuraavin julkaisuun 
Liikennepaikkojen valimatkat tehtavin merkinnoin: 

Hameenlinna 
Lautatarhan 
raide 

Hl 3. Tt Luk. 1. 2. 52. (Lkoj \1. 

n:o 101, 23. 1. 52). 
Kl n:o 7/ 52. 3. 

Rautatiehallitu:ksen paatoksen mukaisesti poistetaan julkai
susta ,Liikennepaikkojen viilimatkat" Rauman aseman alaisia 
Raumayhtion raiteita koskevat merkinnat helmikuun 1 paivastii 
1952 lukien. Niiden tilalle avataan liilkenteelle samasta paivasta 
lukien Hankkari.niminen vail1de seuraa>vin sanottuun julkaisuun 
tehtamn merkinni.iiln: 

vh Hankkari 10 Rauma 2. 
Kn 36. 
Pej 49. Pri 87. 
Tpe 146. Tll G. 
IHpk 260. 

I 

Tt Rauma- Raahe Oy:Ui l 
varten. Rahditus toi
mitetaan TS: n 50 
§ :n maar. muk. 
(Rh/ lko n:o 2571 /\ 
51, 23. 1. 52). Kl 
n:o 7/ 52. 3. 1 

Julkaisussa Liikennepaikkojen valimatkat muutetaan 1. 2. 52 
lukien Jyvaskyliin asemaa ja sen alaisia raiteita koskevat mer
kinnat seuraavi:ksi: 
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a Jyva.skyla Jy 22 Hpk 78. Pm 80. K Ilm 254. Jns 263. 3 Kon 363. Kw 264. 
Ol 529. Ri 308. Sk 
196. Tl 232. Yw: 408. 

Tu llaamaton, tullin· 
alainen tavara on 
osoitettava Tull.irai-
teelle. 

Hankkijan Jy 1. Tt Keskusosuusliike 
raide Hankkijaa varten. 

Imatran Voi· Jy 6. Tt Imatran Voima Oy: tii., 
ma Oy: n raide Jyvii.skyUi.n kaupun· 

kia ja kaupUJJgin 
alueita vuokranneita 
varten. 

Keskimaan Jy 1. Tt~ Osuusliike Keski.niaata 
raide varten. 

Keskusraide Jy 1. Tt Oy Wilh. Schauman 
Ab: tii. varten. 

Loipateollisuus Jy 6. Tt Leipii.teollisuus c..1 :ta 
Oy:n raide varten. 

Lohikosken Jy 2. Tt G. A. Serlachius oy:ta 
raiteet varten. 

Nobelin raide ,Ty 1. Tt Nobel-Standard Oy:ta 
varten. 

OTK:u raide Jy 1. Tt OTK:ta ja Osuusliikc 
Mliki-Mattia varten. 

PKO:n raide Jy 1. Tt Pohjanmaan Kaup-
piaiden Oy:tii. ja 
Mustakivi Oy: ta var-
ten. 

Satamaraiteet Jy 1. Tt Syrjaraidellh~ksu kan-
netaan vain purjch-
duskautena. 

Seppalankan· Jy 5. Tt Yleista tarvetta var-
kaan raide I ten lukuunottamatta 

varsinaista sorakuo-
pan aluetta, jota Iii· 
kennoidaan tic· ja 
vesirakennushallituk-
sen tarvetta varten 
ljp:n kullakin ker-
ralla erikscen anta-
malla luvalla. 



3 Seppii.liinkan
kaan raide II 

Seppiilii.nkan
kaan raide III 

Seppii.liinkan
kaan raide IV 

SOK:n raide 

Sulun raiteet 

Taloraide 

Tulliraide 

V aneriraide 

Varastoraidc 

Valmet, Touru· 
Ian teh t. rai<lc 

Valmet, Raut · 
pohja I 

Valmet, Raut · 
pohja II 

Valmet, Vali
mon raide I 

Valmet, Vali 
mon raide II 

-6-

Jy 5. 

Jy 5. 

Jy 5. 

Jy 1. 

Jy 6. 

Jy 1. 

Jy 1. 

Jy 1. 

Jy 1. 

Jy 1. 

Jy 6. 

• Ty 8. 

Jy 6. 

Jy 6. 

I 

Tt 

Tt Suomen Maanviljeli
jii.in Kauppa Oy:tii 
ja Keski-Suomen 
Rauta Oy:tii. varten. 

Tt Oro Oy:tii ja Puolus
tuslaitosta varten. 

Tt SOK: ta varten. 

Tt Puolustuslaitosta, Oy 
Shelliii. ja Suomalai
nen Gulf Oil Co 
Oy: tii. varten. 

Tt Oy Wilh. Sc.hauman 
Ab: tii. varten. 

Tt 

Tt Oy Wilh. Sc.hauman 
Ab:tii. varten. 

Tt Jyvii.skylii.n kaupunkia, 
Enso Gutzeit Oy:tii, 
Joh. Parviaisen Teh
taat Oy: tii., Kulpo 
Oy:tii., Maanviljelys
kauppa Oy:tii, TI. 
Saastru:noinen ja Po
jat Oy: tii., Satosaari 
& Ropponen Oy: ta 
ja Juho Jussila 
Oy: tii. varten. 

Tt Valmet Oy:tii. varten. 

Tt Valmet Oy:tii. varten. 

Tt Valmet Oy:tii. varten . 

Tt Valmet Oy:tii. vartcn . 

Tt Valmet Oy: tii. varten. 

Luk. 1. 2. 52. (Lkoj 
n:o 98, 25. 1. 52) . 
K1 n:o 7/52. 3. 



-7- 7 

Kemin a.seman alaisena avataan helmikuun 1 piiirvasta 1952 3 
lukien liikenteelle Pohjanmaa Oy:ill raide seuraavin julkaisuun 
Liikennepai.kkojen valim.atkat tehtavin me:rokinnoin: 

Kemi 
Pohja.nmaa 
Oy:n raide 

Kemi 1. Tt l Pohjanmaa Oy:ta var
ten. Luk. 1. 2. 52. 
(Lkoj n: o 183, 26. 1. 
52). Kl n:o 7/52. 3. 

Tuiran aseman alaisena avataan helmikuun 1 piiivasta 1952 
lukien liikenteelle Pellonraivaus Oy:n :raide seuraavin julkaisuun 
Liikennepailclwjen valimatkat tehtaYin merkinnoin: 

Tuira 
Pellomaivaus 
Oy:n raide 

I Tua 1. Tt Pellonraivaus Oy:ta 
varten. Luk. 1. 2. 
52. (Lkoj n: o 2878/ 
51, 23. 1. 52). Kl 
n:o 7/52. 3. 

Laivaliikenne satamissa. 

Laivaliiokenne Ta.rnmisaa:ren satarna.ssa on paattynyt 24. 1. 4 
1952. 

Kauppaedustajien matkatavara. 

Rautatiehallitus on myontanyt kauppaedustajien matkatava- 5 
rana lahettamille tavaranaytteille sellaisen 1. 2. 52 lukien kulu-
van woden loppuun voimassa olevan rahtiedun, etta matka
tavaramaksu niista lasketaan sen hinnoitusluvun mukaan, joka 
saadaan kun muuten kaytettiivasta hinnoituslurvusta vahennetaan 
luku 5. Vahimmista maksuista ei alennusta myonneta. 

Alennuksen saannin ehtona on, etta kauppaedustaja esiWia 
matkatavaraa 'k"llljetettavaksi jattaessaan maan jonkin kauppa
kamarin hanelle antamaill, valokuYalla varustetun henkili:itodis
tuksen. Tallainen henkilotodistus ei saa olla vuotta vanhempi. 
Matkatavaran kuljetuskirjaan on merkiWiva tata alennusta sovel
lettaessa sana ,Naytetavaraa", kauppakamarin antaman henkilo
todistuksen numero ja henkilotodistuksen antaneen kauppa
ka.marin kotipaikan rautatiea.seman nimilyhennys. (Tfo n :o 141, 
25. 1. 52) Kl n:o 7/52. 5. 

Rahtitasoitus Hangon ja Turun satamiin 
ja kuljetusmaksut Hangon satamaan. 

Liikala.skujen ja takaisinmaksujen valttamiseksi huomaute- 6 
·taan, etta joulukuun 15 paivana on tullut voimaan Kl n:o 51/ 51. 
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9. kohdassa ma:inittu rahtietu, joka rahdittajien on otettava: huo
mioon. 

SamaHa huomautetaan, etta Hangon kautta kul:kevasta vienti
tavaTasta valtaosa menee Hangon sisasatamaan (Hnk + 1 km, 
liikennoimistapa T) ja etta purkamispaikaksi tassa tapauksessa 
on merkittava nimenomaan ,Sisasatama". (Yltr n:o Y. 7/21, 
25. 1. 1952) Kl n:o 7/52. 6. 

VR oman tavaran kuljetukset. 

Esiintyneesta syysta huomautetaam., etta oman tavaTan kulje
tuksesta annettujen maaraysten (Kl n:o 58/51. 1.) kohta III. 2. 
on tulkittava siten, etta niinhyvin oman tavaran kuin ylei-,illakin 
kuljetuskirjoilla rautatieviranomaisille Hihetettyjen kiitotavar(J,
liihetysten kuljetusmaksu voidaan rnaksaa myos rnaiiriiasernalla. 
(Tfo n:o 154, 28. 1. 52) Kl n:o 7/ 52. 7. 

Turkisvirkalakkien tilaaminen. 

Kuten VR Kaskylehden n:o 56/ 1951 kirjoituksesta 18 ilmenee, 
hankittioi.n ra.utatielaisille huoltojaoston valitykseUa yhteistilauk
sena 1,000 kpl turkisvirkalakkeja. Vaikka hankinta suoritettiin 
mainittua miii:iraa kolme kertaa suurempallla ja tilausaikaa viela 
pidennettiin, on huoltojaostolle saapunut useita pyyntoja uuden 
yhteishanki;nnan ji:irjestfunisesta. Asian johdosta ka.ytyjen neu
vottelujen tuloksena huoltojaosto ilmoittaa, ettii Rantalan La'kki
tehdas Oy, Seini:ijoki on tarjoutunut 15. 2. 1952 mennessi:i val
mistamaan vieli:i eri:in turkislaklkeja alussa mainitusta kaskyleh
desti:i ilmenevilHi ehdoilla. 

Halukkaat voivat tehda tilauksensa tayttami:illa kaskylehden 
n: o 56/1951 liitteena olevan tilauskaavahlreen ja lahettamalla sen 
liikennepaikan, varikon tai alarvarikon paallikon tahi ratamesta
rin valityksella rautatiehallituksen huoltojaostoon 5. 2. 1952 men
nessa. Lrukkeja ei voi tilata suoraan Rantalan Lakkitehtaalta. 
Lakit toimitetaan tilaajille suoraan tehtaasta joko rautateitse 
jalkivaatimuksella tai postitse postiennakolla. (Tthj n:o 40/ 27, 
24. 1. 1952) Kl n:o 7/ 52. 8. 

Kadonneita matkalippuja, virkamerkkejli. ym. 
Seuraavien Ri varikolla toimivicn veturinliimmittiijien opintoliput mat

kallc Riihimiiki-H<>lsinld ovat kadonneet ja kuoletetaan: Risto A. Nok
kala vap. lippu n:o 39091/782, Eino V. Kallio n:o 39092/782 ja Harry 
Martti Vuorinen n: o 39094/ 782. (Ri vrp n: o 24, 18. 1.1952). 

Kirvesmies Yrjo Luukkoscllc 1. 1. 1952 kirjoitettu asuntopaikkalippu 
n: o 053830/ 1077 mn.tkalle Helsinki-Hyvinkiiii on kadonnut ja kuoletetaan. 
(1. rtjp u: o 87, 21. 1. 1952). 

Helsinki 1952. Valtioneuvoston kiriapaino 
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Viittaus Kaskylehdessa julkaistuun maaraykseen merkitaan : 
Kl n:o If 52. 2 ( = lehden numero, vuosi, asian numero). 
Jakelua koskevat muutosilmoitukset on tehtava painatusjaostoon. 

T o i mit us: Rautatiehallitus, 2 kerros, huone 24. 

s is ally s : 1. Snuruelippulomakkeen kii.yttO erii.i ii t apauksi sa. - 2. 
'l'avu.ran luokitus. - 3. Mainokset a.semilla. - 4. Karbidilyhdyt. - 5. :M:atka.
lippualennuksia. - 6. Tyi:invahyyden takia vapautuva t y i:ivoima. - 7. Aloite
toiminta. - 8. VR palvelukseen sopimat tomia. - 9. Avoimia virkoja ja toimia. 

Seuruelippulomakkeen kaytto eraissa 
t apauksissa. 

lluomautetaan, eWi seuruelippulomak'keita saadaa.n kiiyttaa 1 
seDai issakin tapauksissa, jolloin seur.ueen matka tapahtuu tila
tussa eri paivavaunussa tai tilatussa ylimaadiisessa makuuvau-
nus. ·a, siita huolimatta etta matkalipun hinta tiilloin Tariffi
saiinnon 10 § :n lisamaaraysten mu.kaan on laskettava joko meno-, 
meno- ja paluu- tai matkailulipun tariifin mukaan. Seurue
lippuun on tiilloin merkittava minka lippulajin mukaan hinnoitus 
on tapahtunut, esim. ,MatJkailulipputariffin mukaan ". (Tfo n: o 
130. 23. 1. 52) Kl n: o 8/ 52. 1. 

Tavaran luokitus. 

Aakk:oselliseen tavaranluokitustaulukkoon on tehtava seuraa- 2 
vat lisaykset ja muutokset, jotka tulevat voimaa.n 1. 2. 52 lukien, 
mikali ei ai!kaisemmiill ole toisin ilmoitettu: 

Kasvit: elavat, l: tta pen aita, puita, puuntaimia, ruukku-
kasveja ja IJmkkia .. .. ... . . ..... ... .. . . .. . 

kuivatut ................. . · ... · · .. · · ·. · · · · · · · 
kukat . . .. . . . .. . . . . . ..... . ... ... .... .. ..... . 
pen aat, puut ja puuntaimet .. ... . ..... . .. .. . 
ruukku- . . . ..... .. . ... .... . .. ....... · · · · · · · · 

Ko11eenosat: 
koneenosina voidaan rahdittaa vain nimelta mainitut 

koneenosat, joten osiin hajoitetut tehdas- ja tyo
koneet on rahditettava samalla lailla knin k. o. 
kokona:isina 'kuljetettavat koneet. 

967. - J. 2. 1952. 

K.J. 
KK 1 
KK J 

KG 
KK 4 
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Lasipullot: 
pullakot (·vahintaan 10 litran vetoiset pullot) ..... . 

Polkupyoranrungot ...................... . . . ..... . . . 
Raschig-renkaat . ... .. .... .. . . . . . . . .. ... . . . . .. . .... . 
Rasiat: kartonki- . . . . . .. . .. .. .. .. .. . . ... . ... . . . .... . 

Litteina ei KK eika K. 
Taskukokoa olevat. savukerasiat K. 

Rauta- ja teraslevyteokset: 

KK 5 
KK 1 

7 
KK 2 

metaHiset ruumisarkut . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . K 1 
Salaojaputket, ks. myos Tiiliputket. 
Sementtitorvet, ks. my6s Tiiliputket. 
Sementtivalmisteet, ks. my6s Tiilipu1!ket. 
Tiiliputket,. salaoja- ~· :. 

hapon- Ja tulenkestava.t . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7 
muut . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8 

Tiilitorvet: hapon- ja tulen.kestavat . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7 
muut . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8 

Viemariputket, sementtiset, tiiliset: 
hapon- ja tulenkestiivat . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7 
lUUUt . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . 8 
(Tfo n: o 153, 28. 1. 52) Kl n: o 8/ 52. 2. 

Mainokset asemilla. 

Huomautetaan uudelleen, etta Lakiasiaintoimisto H. Y. Lah
teenkorvan kanssa ei ole teihty sopimusta liikennepaikoillamme 
esilla pidettavistii ilmoituksista, jotka koskevat Kanadaan siirto
laisiksi aikovien asioiden h.oitamista, mistii syystii sanottuja mai
noslappusia (,Kanadaan", koko 10.7 X 15.2 em, tai ,Kanada, -
tulevaisuuden ma~.ma", koko 21 X 44.7 em) ei voida pitiia esilHi 
asemien ilmohustauluilla. (Mj 28. 1. 1952) 

Karbidilyhdyt. 

Eriiissa karbidikiisiopastelyhdyissa on vesiputki liian lyhyt, 
jonka seurauksena kaasun paine toisinaan painaa vetta kaasn
putkeen samrnuttaen lyhdyn. 

Aloitetoimitl11lan kautta on nyt tullut esille tosin . jo erain pai
koin tunnettu keino taman epakohdan poista:miseksi. Jos lyhdyn 
ves1putki on liian lyhyt, on sita syytii jatkaa n. 2-3 em pitui
sella polk:UJpyoran venttiiliku:min patkalla, jolloin lyhdyn pala
misessa ei synny hairioiHi. (Tyt, 26. 1. 52) Kl n: o 8/ 52. 4. 

/ 
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Matkalippualennuksia. 

euraavat alenuuk et on myonneity yksinkertaisten lippnjen 5 
hinnoista seuraaviin tilaisuuk. lin osallistuville: 
Dragsvik : 6-12. 2. 1952; Finlands Svenska Skiclforbuntl; 
hiihtomestaruuskilpailut; alle 20-'VUotiaat o anottajat; 25 %. 
myos pikaj. 
Helsinki: 7-12. 2. 1952; Po ti- ja lennatin A..utomieh t r. y: n 
hiihtomestanm ·kilpailujen osanottajat; 25 %, myo pikaj. 
Helsinki : 15-19. 2. 1952; Finland. venska Scoutforlmnd r. f. 
vuo ikokous; aile 20-vuotiaat partiolaiset; 25 %; myos pikaj. 
Savonlinna : 15-19. 2. 1952; Suomen Painonnostoliiton mesta
ruuskilpai1ut; kilpailijat ja toimitsijat· 25 %, myos pikaj. 
Kuopio: 16-20. 2. 1952 ; Vapaus odan Im·aliidien Liiton vuosi
kokous; invaliidit; 25 %, my5s pikaj. 
Vaasa : 21-26. 2. 1952; Finlands Svenska Ski<lfo1·bund; mii.en
la ktm ja yhdiswtyn me taruuskilpailut; aile 20-vuotiaat osan
ottajat; 25 %, myos pikaj . 

Tyonviihyyden takia vapautuva. tyovoima. 

Rautatiehallituksen kirjdruaan n: o 1710/13301, 3. 12. 194 , vii tal en 6 
ilmoitetaan tyohon sijoitusta varten, etta 3. ratajak,on alueella, Turussa 
vapautuu liihiaikoina 14 ratatyontekijiHi. tyonviihyydcn takia. 

Niitii valtiomautateiden vir1111omaisia, jotka ruahdolli esti tarvil~£ vat 
ylliimainittna tyovoimaa, kehoitetaan ticdu tamaan sita asianomaiselta jak· 
sonpiiiillikoltii. tai rautatiehallituk en taloustoimiston huoltojaostolta. (Tthj 
n: o 42/2 , 25. 1. 1952) Kl n : o 8/52. 6. 

Rautatichallituksen kirjelmiian n: o 1710/13301, 3. 12. 1948, viilttteu 
ilmoitetaan tyohon sijoitusta varten, etta Turun rakennusruestarin tyomaalta 
vapautuu 28. 1. 1952 14 aputyontekijaa tyonviihyyden takia. 

Niitii valtionro.utateiden viranomaisia, jotka mahdollisesti tarvitsevat 
ylliiruainittua tyovoin1aa, kehoitetaan tiedustamaan sitii asi:momai elta rakcn
nusmestarilta tai rautatiehallituksen taloustoimiston huoltojao tolta. ('l'thj 
n:o 45/ 31, 2 . l. 1952) Kl n:o 8/52. 6. 

Aloitetoiminta. 

Seuraava aloite on palkittu: 7 
Ratavartija V. Loivarinta, Koski: raiteen sivusuuntaise sa oikomi-

se sa kiiytettiiviit tiihtii.yslaitteet; kunniakirja ja 1,000 markan rahapal· 
kin to. 

Senraavat aloitteet ovat saaneet kiitosmaininnan: 
Asemamie A. Y. Nirkkonen, Vinkki1ii: e1ainten kuljetukseen kiiytet· 

tyjen hiikkien ja laatikoiden pnhdi tAminen eunen kuljetettavaksi otta· 
mista. 
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A emamies A. R. Korpi, Kemi: vaihdelyhtyjen oljyttiimi ·es ii kiiytet· 
tiisii kannu. 

Ylim. asemamies E. A. Maukoneu, Laikko: eriiissii karbidikiisiopaste· 
lyhdyissii olevan epiikohdan korjaaminen. 

Ap. 2 1. kirjuri M. T. Rantala, Pasila: aleunuskorttien Yanhna 12· 
ruutuista paiuosta koHkevat jiirjestelyt. (Tyt, 28. 1. 52). 

VR palvelukseen sopimattomia. 

Kouvolan varikolla (Kta) palvellut ylim!Ui.riiineu vet,uriulii.mmittii.jii 
Toivo Johannes Riiali (synt. 6/10 1923) on erotettu sopimattomana rauta· 
tien palvelukseen 16. 1. 52 lukien. Kw vrp n: o 36, 21. 1. 1952). 

llarjavallan aseman alokkaat Vilho Kalevi Paimensalo (s. 9. 1. 25) ja 
Yesa Tapio Paimensalo (s. 13. 10. 29) erotettu 31. 1. 52 sopimattomana 
rautatien palvelukseen. ( 4. ljp n: o H. 56/3021 26. 1. 1952). 

Avoimia virkoja ja toimia. 

Turuu asemalla yksi 1 l. vaihilemiehen, nelja 1 l. asemamiehen, kahdek· 
san junamiehen, yksi & l. autonasentajan, kaksi 1 l. autonkuljettajan (linja
ajoon) ja yksi 2 l. ootonkuljettajan toimi. Liikenneosaston jobtajalle osoite· 
tut hakemukset on jiitettiivii. Turuu as mapiiiillikolle viimei tiiii.n 11. 2. 52. 

Seuraavat esityksen perusteella tiiytettii.vii.t toimet: kolmekymmenta 1 l. 
ascmamiehentointa Helsingin asemalla. Liikenneosaston johtajalle osoitetut 
hakemukset on jiitettiivii. Helsingin asemapii.ii.llikolle viimoistiiii.n 14. 2. 1952. 

Esityksen perusteella tii.ytetiiii.n 4. varikkojaksossa Pieksii.mii.en varikolla: 
1•aksikymmentiikaksi veturinliimmittiijiin tointa (12 Pm, 6 Jy, 2 War, 1 Sl, 
1 Par) sekii. viisi vaununvoitelijan tointa (3 Pm, 2 War). Koneosaston joh
tajalle osoitetut hakemukset on jiitettiivii asianomaiselle varikonpiiiillikolle 
viimeistiiii.n 14. 2. 1952. 

Seuraavat esityksen perusteella tiiytettii.vat ratavartijau toimet: kolme 
1 l. mtava1·tijan tointa, joista yksi 1. ratajak ossa, satamarata (Helsinki), 
valtion asuntoa ei ole, yksi 5. ratajaksossa km 368-374 (Vesanka) ja yksi 
7. ratajaksossa (Oulu), valtion asuntoa ei ole; seitseman 2 l. ratava1·tijan 
tointa, joista yksi 1. ratajaksossa km 51-58 (Raksi), kaksi 5. ratajaksossa 
km 355-362 (Kuohu) ja km 450,5-458 (Korte) , yksi 6. ratajaltsossa km 
482-489 (Voltti), kaksi 7. ratajaksossa km 756-764,5 (Oulunlahti) ja km 
659-666,5 (Karvoskyla), yksi 9. ratajaksossa km 207-213 (Kaipiaiuen) 
sekii. yksi puutarhurin toimi. Rataosaston johtajalle osoitotut hakemukset on 
jatettii.vii asianomaisille ratajaksonpiiiillikoille viimeistiiii.n 16. 2. 1952. 

1 l. vamstomestarin toimi Knopion varastossa. Taytetaiin esi tyksen pe
rusteella. Varasto-osaston johtajalle osoitetut hakemukset on toimitettava 
5: nnt>n varastojakson piiiillikolle, os. Kuopio, viimeistiiiin 18. 2. 1952. 

2 l. vamstonpiidllikiin virka Turun varastossa, jonka haltija toimii toi
sen varastojakson piiiillikkonii. Valtionrautateiden asunto 2 !monetta ja 
keittio uuniliimmityksella on saatavana. Rautatieltallituksello osoitetut ha
kemukset on toimitettava rautatiehallitukst>n kirjaajall•· viinJPistii.iin 21. 2. 
] 952 ennen klo 12. 

Yleisen vaikean asuutopulan takia k hoitetaan hakijoita ellllen hakl'mus· 
trn jiittii.mi. tii ottamaan selviiii asunnonsaantimahdollisuuksista. 

Helsinki 1952. V&!tioneuvoston kirj&p&ino 



KiSKYLEHTI N:o 9 
1 9 52 

Viittaus Kaskylehdessa julkaistuun maaraykseen merkitaan: 
Kl n:o 1/52. 2 ( = lehden numero, vu osi , asian numero). 
Jakelua koskevat muutosilmoitukset on tehtava painatusjaostoon. 

To i mit us: Rautatiehallitus, 2 kerros, huone 24. 

Sis a 11 y s: I. hluutoksia aikatauluun 118. - 2. Liikennepaikkoja kosl<e
via muutoksia. - 3. VR oman tavaran kuljetus ediille liikeunepaikoille. - 4. 
Koululaisteu hiihtoloma-alennus. - 5. Sunnuntaili.ppujen kelpoisuusaika. -
6. Uatkalippualennuksia. - 7. Aloitetoiminta. - 8. Tyonvahyyden takia va
pautu\·a tyoYoima. - 9. Kadonneet saira paarit. - 10. A>ainnippu loydetty . -
11. A voimia vrrkoja ja toimia. 

Muutoksia aikatauluun 118. 

11. 2. 52 lukien pysahtyvat junat 61, 62, 65 ja 66 tarpeen vaa- 1 
tiessa (S) Piirun seisakkeella. (Kut n :o 164/161, 31. 1. 52) 
Kl n:o 9/52. 1. 

Liikennepaikkoja koskevia muutoksia. 

Julkaisuun. Liikennepaikkojen valimatkat tehdaan seuraavat 2 
muntokset, jotka tulevat voimaan 11. 2. 52 lukien: 

Kokko1a
Gamlakarleby 
Halkoraide 
merkintoi-
neen poiste
taan. 
Lisiitaan: 

SOK:n raidc 
PKO:n raide 

I Ykspihlaja
Yxpila 
Isonkurvin 
raide merkin-
toineen pois-
tetaan. 
Lisiitiian: 

TB:n raide 

117 . - 7. 2. 1952. 

Kok 1. 
Kok 1. 

Yks 2. 

I 
ITt • OK:ta varten. 
Tt Pohjanmaan Kauppi

aiden Oy:til varten. 

TY 

ITt 'frustivapaa Beusiini 
Oy: tii varten. Luk. 
11. 2. 52. (Lkoj n: o 
220, 1. 2. 52 ). Kl 

1 11: o 9/ 52. 2. 
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NikkiUin a eman alaisen 1\lartinkyliin laiturivaihteen liiken
noimistapa on 11. 2. 52 lukien HlmTR. Julkaisuun Liikennepaik
kojen vaJ.imatkat tehtava korjaus. (Lkoj n:o 27 , 30. 1. 52 ) 
Kl 11:0 9/ 52. 2. 

VR oman tavar,an kuljetus eraille liikenne
paikoille. 

Oman tavaran kuljetuk issa katsotaan, etta allamainituilla, 
ainoastaan H-liikenteelle avatuilla pysiikeilla on seuraavat paiil
ly toliikennepaikat, nimittain: 

Pysiikki 

Ristimaki 
Rahkola 
Kinni 
Palosuo 

P iiiill;y stoliiken nepaikk a 

Haapamaki 
Koura 
Voikoslri 
1\Iikkeli 

(Lkoj n:o 353, J. 2. 52 ) Kl n :o U/ 52. 3. 

Koululaisten hiihtoloma-alennus. 

Rautatiehallitus on myontanyt kaupunkikunben koululaisille 
hiihtoloman aikana [ehtiiville matkoille 50 %: n alenuuksen . Alen
nus myonneUiiin myo pikajunalippujen, mutta ei lastenlippujen 
hinnoista. Alennuksen saannin ehtona on, etta a. o. oppilaitoksen 
puolesta on jarjestetty hiihtoloma. Alennuksen saamiseksi on 
asianomaisen liikennepaikan l ippukassaan jokaisen alennukseen 
oikeutetun matkalippua ostae.ssaan annettava oppilaitoksen joh
tajan antama ja koulun leimalla varustettu hiihtolomatodistns 
( n: o 2425), joka sisiiltaa oppilai tok en ja lodistuksen saajan 
uimen, lahto- ja maaraaseman nimen sekii hiihtoloman ajan. To
distus on kaksiosainen. Toinen o a jaa lippukassaan, josta se 
lipputilin mukana lahetetaan tarkastustoimiston II jaostoon. Toi
nen osa annetaan matkalipun mukana matkustajalle. Todistuksen 
molempiin osiin on leimattava myyntipaikan nimi- ja paivaleima 
seka merkittava, minka luokan Jippn on myyty. Matkalippuja 
kootessaan on konduktoorin keriittiivii my08 hiihtolomatodistukset 
ja lahetettava ne tarkastustoimisto II: een. 

Koululaiselle, joka esittaa hiihtolomatodistuksen, myydaan 
menolippu, joka keJpaa edestakaista matkaa var ten. (Vain meno
matkaa varten ei a lennusta myonneta.) J okaiseen lippuun on 
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leimattava ana ,Hiihtolippu''. :Meuo- ja paluumatkaau kel- 4 
paava kokolippu on voimas.~a 10 paivali leimaamispaiva mnkaan
luettuna, kuitenkin vain 20. 2-17. 3. 1952 vali. ena aikana. 

Alennu on voimassa myos valtionrautateiden kan sa yhdy ·lii
kentees a olevilla yk ityisilHi rautateilliL 

• uksista kannetaan saadetty kuljetusmaksu alcntamattomana. 
(Tfo n:o ]79, 31. 1. 1952) Kl n:o 9/ 52. -1-. 

Sunnuntailippujen kelpoisuusaika. 

Rautatiehallitus on miUirannyt, etta sunnuntailippujcn kel- 5 
poi.suusaika . 2. 1952 lukien on sama kuin hiihtolippujenkin. 
Nain ollen kelpaavat sunnuntailiput lauantaista tai juhlapaiviin 
aattopaivasta klo 0.01 maanantaihin tai juhlapiiiviin jiilkeiseen 
ensimmai een arkipaivaan klo 24.00. Sunnuntailippuja ei kuiten-
kaan myyda paasiaisena, juhannuk ena eikii jouluna. Tiistii on 
tehtava korjaus tariffitaulukkoihin (Li alehti 1, kohta 9) suu
nuntailippujen kohdalle. (Tfo n: o 186, 1. 2. l 9G2) Kl n : o 9/52. 5. 

Matkalippualennuksia. 
Suo1ahti ja Ylistaro: 1±-19. 2. 1952; Suomen Yapaapainime - 6 
taruuskilpailut; kilpailijat ja toimitsijat; 25 %, myos pikaj. 
Kuopio: 21-26. 2. 1952; Kuuromyk!kain Urheiluliiton hiihto-
me taruu kiJpailut; kuurot kilpailijat; 25 %, myOI pikaj. 

Hyvinkiia: 22-26. 2. 1952; Sotainvaliidien Veljesliiton talviki-
at; invaliidit; 25 %, myoo pikaj. 

Nolria: 22-26. 2. 1952; Suomen Poika- ja Tyttourheilnliiton 
tyttojen ja poikien talviurheilupaivat; alle 20-vuotiaat; 25 %, 
myos pikaj. 

Oulu: 22--26. 2. 19:'2; Pohjois-Suomen Sokeainyhdistyksen vuo
ikokous; sokeat o anottajat; 50%, myO.<> pikaj . 

Aloitetoiminta. 
Seuraava aloite on palkitiu: 7 
RakennuRmestari K. Raiskio, Toijala: uusien karkien hitsaamiuen 

kuluneisiin hiekkalapioihin; kunniakirja ja 3,000 marko.n rahapalkinto 
menetelmiin yleistiimise tii. 

Nimimerkki ,,Matkustajien puole ta" on liiheti~inyt aloitteeo liittii
miittii mukaan kirjekuoTeen suljettua oikeata nimeiiiin ja osoitettaan. 
Tiillaincn kuori pyydetiiii.n liihettii.mliiin (ks. Kl. 11: o 62/ 49). (Tyt, 2. ~ .. 3::! ) . 
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. Tyonvil.hyyden takia vapautuva tyovoima. 

Rautatiehallituksen kirjelmiiii.n n: o 1710/ 13301, 3. 12. 194 , viitaten 
ilmoitetaan tyohon sijoitusta varten, ettii Oulun ratamestarin alueella 
vapautuu 7. 2. 1952 tyovoimaa seuraavasti tyonvallyyden takia: 

6 ammattimiestii (kirvesmiehiii) 
17 sekatyontekijiiii 

4 naistyontekijiiii 
Niitii valtionrautateiden viTanomaisia, jotka mahdollisesti tarvitsevat 

ylliimainittua, huonerakennustyossii oiiutta tyovoimaa, kehoitetaan tiedus
tama.an sitii. asianomaiselta ratamestarilta tai rautatiehallituksen talous
toimiston huoltojaostolta. (Tt hj n: o 48/36, 29. 1. 1952) K1 n: o 9/52. 8. 

Kadonneet sairaspaarit. 

Peipohjan aseman rautaiset sairaspaarit, joissa on ai assa Pej nimihuuto 
ja faneerinen Pej osoitelappu, eiviit ole palautuneet kotiasemalleen viime 
joulukuun 1 p:n jiilkeen. Pyydetiiiin palauttamaan. (4. ljp 30. 1. 1952.) 

Ava.innippu loydetty. 

Helsingin asem!l-n liiheisyydestii. loydetty 4. l . 1952 avainnippu, jossa 
on mm. vaununavam, joten avaimet kuulunevat jollekin rautatielii.iselle. 
Avairuet ovat perittii.vissii. Helsingin junanliibettiijiin toimistosta (1. ljp. 
n: o l 73/ ::!7!1, 28. 1. 1952). 

Av oimia v ir koja j a toimia. 

Kuusi (6} tilapiiisen vetuTinkuljettajan, yhdeksiin (9) tilapii:isen vetwrin
liimmittiijiin, nelja ( 4} tilapiiisen konduktooTin ja nelja ( 4) tilapaisen juna
mielllm tointa M'lwtomiien-Otanmiien Tautatiemkennuksella on sorajuna
liikE'nteen siellii alkaessa haettavina ja on hakemukset 9. 2. 52 meunessii lii
hetr1tiivii mninitun rautatierakt>nnuksen rakennuspiiiillikolle os. Kajaani. Ha
krmuksiin on liitettiivii asianomaisen pii.iillyston suostumus siihen, ettii. hakija 
san siirtyii hakemaansa toimeen kutsun saatuaan ja mikiili mahdollista jo 
16. ~. 52 luk-ien. Toim£>en otettavilta vaaditaan sama pii.tevyys kuin vastaa
vassa toimE>ssa valmiilla radoi lla. Asianomainen luovuttaa siltii. ajalta, jonka · 
han toimii rautatierakennuk olla, kaikki varsinaiseen toimeensa kuuluvat 
pnlkkalldut, mutta maksetaan hiincllo rautatierakennuksen varoista hoita
maansa tointa vastaava palkka kalli inpaikanlisineen sekii. ikii.lisii.ii vastaava 
palkkionlis~i siitii liihiaikana. annettavien miiiirii.ysten roukaan, viihintiiiin kui
tenkin ornia ildiliaiii vastaava miiii.rii. Edelleen ovat toimenhaltijat oikeutct
tuja maii.rii.ysten mukaisiin E>tu ihin kutcn sii.iistOrahaan, pukw·ahaan sekii. viran
toiroitus- jf~ vaunurahoihiu. Junamiehistollc kuuluu velvollisuus osallistua 
soran purkamiseen, m.istii. ruaksetaan vahvistettua vaunurahaa, sekii olcmaan 
apuiUI. veturien ottaessa polttoainctta ja vettii.. 

Asinnomai, et majoitetaan XEI mallisiin asuntovaunuihin. 
Seuraavat esityksen pcrusteella tiiytettii.viit toimet 2. varikkojaksossa : 

TaropereE'n varikolla 18 veturinliimmittiijiin tointa (4 'l'pe, 3 Hpk, 4 Pri, 1 Tl, 
5 Ra ja 1 M:n); Seiniijoen varikolla 5 veturinliim?nittajiin tointa (4 Sk ja 
1 Ys). Koneosaston johtajallc osoitetut hakemukset jii.tettii.vii. asianomaisen 
varikon piiiillikolle viimeistiiii.n 25. 2. 1952. 

Yleisen vaikean asuntopulau takia kehoitetaan hakijoita ennen hakomus
ten jii.ttiimi.stii ottamaan selviiii asunnonsaantimah.dollisuuksista. 

Helsinki 1952. Ve.ltloneuvoeton kirjapalno 
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Viittaus Kaskylehdessa julkaistuun maaraykseen merkitaan: 
Kl n:o 1/52. 2 ( = lehden numero, vuosl, asian numero). 
Jakelua koskevat muutosilmoitukset on tehtava painatusjaostoon. 

To i mit us: Rautatiehallitus, 2 kerros, huone 24. 

Sis ally s: 1. Valtion viran tai toimen haltijain palkkaus. 

Valtion viran tai toimen haltijain 
palkkaus. 

Asetuskokoelmassa on julkaistu: 

Lak i 
va.ztion viran tai toimen haltijain palkkauksesta annettm lain 

nMtttttamisesta. 

Annettu Helsingissa 11 piiiviina tammikuuta 1952. 

Eduskunnan piUitaksen mukaisesti kumotaan valtion viran tai 
toimen haltijain palkkauksesta 22 paivana joulukuuta 194., anne
tun lain (1030/ 42) 2 § :n 2 ja 3 momentti, sellaisina k:uin ne omt 
20 paivi'.ina huht.ikuuta 1951 annetussa laissa (210/ 51), ja lisa
tam sanottuun lakiin uusi 3 a § seka muutetaan sanohm lain 
6 § :n 4 momentti, sellaisena kuin se on 20 paivana huhtikuuta 
1951 annetussa lai a (210/ 51), seuraavasti: 

3 a §. Viran tai toimen haltijain vars.inaisen :palkkauksen 
yleinen tarki tus toimitetaan neljannesvuosittain ~runkin vuo i
ueljanneksen alussa. Tarkistnksessa seurataan sitii virallista elin
kustannu indeksia, jossa vuoden 1951 lokalnnm elinhclStannukset 
on merk:itty incleksipi teluvulla 100 ja jossa ei ole otettu huo
mioon valittomia vcroja ja lapsilislii, ja tarkistuksen perusteena 
on eclellisen vuosineljanneksen hutakin kuukaudelta laskcttujen 
indek ipi telulrujen kesk:iarvo. 

MiHoin sanottu kesk:iarvo nousee luhmn 105, 110, 115 tai 120, 
korotetaan tfunan lain sovellettava:ksi tulle ·a voimassa ollut, 
palkkaukseen suoritettu 15 pro entin incleksikorotu tai 3 tal1i 4 
momentin saannoksen mukaisesti maarayiynyt palkkauksen in
deks~korotus vastaavasti 21, 27, 32 tai 38 prosentiksi. 

Indeksipisteluk:ujcn keskiarvon laskiessa JO pistetta tai. sita 
<'nemman siita luvusta, jonka mukaisesti palkkauksen indek<li-

117!1.- fl. 2. f>3. 
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korotusprosentti on viimeksi n.oussut, alennetaan palklkauksen 
indeksikorotusprosentti ensimmaisen 10 pisteen laskua kohden ja 
sen yli menevaa kutakin 5 pisteen laskua kohden yhta 2 momen
tin mukaisesti maa.riiytyviia prosenttilukua alempaan prosentti
lukuun. 

Indeksipistelukujen keski.arvon ollessa lulma 105 pienemman 
uoudatetaan palkkauksen indeksikorotuspro~entin korottamisen ja 
alentamisen osalta vastaavaa menettelya, kuin 2 ja 3 momentissa 
on saadetty, huomioon ottaen, etta indeks]pistelukujen keskiarvo
lukuja 100, 95, 90 ja 85 vastaavat palkkaUJksessa 15, 10, 5 ja 0 
prosentin indeksikorotukset. 

Tarkistettu palk.k:aus tulee voimaan kunkin vuosineljanneksen 
toisen kuukauden alusta lukien. 

Valtioneuvosto antaa ta:vkemmat ohjeet tarkistusten suoritta-
misesta. 

6 §. - - - - - ·- - - - - - - - - - - - -
J ollei toisin ole sovittu, on muutoin sopirnuspalkk:aisen Yiran 

tai toimen haltijaan nahden soveltuvin kohdin noudatettava ta
man lain 3 a §: ssa olevia ja muita saannoksia, mikali ne k:oskevat 
peruspalkkaisen viran tai toimen haltijalle suoritettavaa perus
palliliaa. 

Tiita lak:ia sovelletaan 1 paivastii lokakuuta 1951 lukien, kui
tenk:in siten, etta palk.k:auksen yleinen tar·kistus toimitetaan en
si.mmaisen kerran .vuoden 1952 tammilmussa ja etta 1 paivaan 
helmikuuta 1952 asti palkkaus k:atsotaan korotetuksi indeksi.piste
lukujen keskiarvon 100 mukaisesti, joten se suoritetaan sanot
tuun piiivaan asti 15 prosentin indeksi!korotuksi.u. 

Taman lain 3 a § :n mukaisesti korotettu tai alennettu vuotui
nen perUSipalkk.a tasoitetaan lahimpaan sellaiseen markkalulmun, 
jonlm kahdestoista osa on kahdellakymmenellaviidella tasan jaol
linen, ja ikalisa vastaavasti sellai.seen markkalukuun, jonka kath
destoista osa on viidelHi. jaollinen. Jos kaksi lukua on edelHi. tar
koitettuna Hihimpiina lukuna, suoritetaan tasoitus suurempaan 
Hihimpaan lukuun. 

Taman lain 3 a § on noudatettavana vain vastaavassa laajuu
dessa ja vain niin kauan kuin tyomarkkinoilla yleensa toimite
ta~m tyopalkkojen tarkistns 3 a §: ssa mainitun periaatteen mukai
sesti. Valtioneuvosto totcaa paatoksellaan, milloin tarkistusta ei 
eniiii suoriteta 3 a §: ssa mainitussa laajuudessa ja missa laajuu
dessa se tiilloin suoritetaan. Valtioneuvostolla on valta paattaa, 
etta 3 a § : n noudattamisen lakattua palkkaus saadaan edelleen 
toistaiseksi suorittaa eninUian samoin indcksikorotuksin, kuin se 
on viimeksi snoritettu sanotun pyldi.lan noudatettavana ollessa. 
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Edellisessa momentissa tarkoitetut valtioneuvoston piHitOkset 1 
on viipymatta ilmoitettava eduskunnan puhcmichelle, jonka on 
.saatettava ne cduskmman tietoon heti tahi, jollei edUSikunta ole 
koolla, niin pian kuin sc on kokoontunut, ja ne on kumottav-a, 
.ioo edu. kunta niin piiaWii.i. (Asetuskokoelma n:o 37/ 52.) 

Yaltioncuvoston paiitos 

valtion viran tcti toimen haltijain palkkanksen yieisestii 
tar·kist1~ksesta. 

Annettu Hel ingissa 17 paiviinii tammiliuuta 1952. 

Valtioneuvosto on, nojautuen valtion viran tai toimen haltijain 
palkkaukse ta annetun lain muuttamisesta 11 paivana tammi
kuuta 1952 anne tun lain ( 37/ 52) 3 a §: aan ja sanotun lain sovel
tamissaannoksen 1 kohtaan seka valtion ylimaara.isista to:imen
Jwltijoista ja tilapaisista toimihenkiloista 8 paivana joulukuuta 
1949 annetun asetuksen 22 §: aan, sellaisena kuin se on 20 piiivauii 
huhtikuuta 1951 annetussa asetukse. sa (213/ 51), ja valtion vli·an 
1.ai toimen haltijain palkkauksesta 19 paivana tammikuuta 1943 
anne tun asctt"Lksen 12 § : aan, sellaisena kuin se on 20 paivana 
huhtikuuta 1951 annetus a a.<>etuksessa (211/ 51), valtiovarainmi
nisterion esittelysta paattanyt: 

1 §. Valtiovarainministerio toteaa kunkin vnosineljiinneksen 
alnssa antama · aa.n pi:Uitokse a, onko se virallisen elinkustannus
indeksin indeksipislelukujen keskiarvo, joka on valtion viran tai 
toimen haltijain palkkauk. en ylei:;en tal'lki tuksen perusteena, 
euellisenii vuo ineljanneksena muuttunut sita edellisen vuosinel
jfumeksen indeksipistelulrujen keskiarvoon verrattuna siten, eWi 
siita aiheutuu va}tjon viran tai toimen haltijain palkkauksesta 
annetun lain 3 a §: n siiannosten perusteella muutos rpalkkauksen 
indeksikorotusprosenttiin. 

J os palkkauksen indeksikorotusprosenttia on vuosineljiinnek
, en toisen kuukauden alusta lukien korotettava tai alennettava, 
valtiovarainministerion on samalla touetta\-a uudet peruspalkat 
ja ikali at viittaamalla taman paatoksen liitteena olevien taulu
lwiden (N: o 1 ja 2) a ianomai een sarakkeeseen. Samoin valtio
Yarainministerion on todettava uuclet opimuspaltk:at (tauluk:ko 
?\ : o 4) f;eka ylimaaraisille toimenhaltijoille tulo- ja menoarvion 
1·ajo.i! sa ·uoritettavat uudet palkkiot ja ikalisat ( taulukot N: o 1 
ja 2). 

Edella 2 momentissa tarkoitetussa pliiitoksessiiiin valtiovarain
ministerion on myos todeltava peruspalkkaisen viran tai toimen 
haltijoille ja ylimi.Uiraisille toimenhaltijoille tulo- ja menoarvion 
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rajoissa suoritettavat uudet kalliinpaikanl.isiit viittaamalla taman 
paiitoksen liitteena olevan taulukon (N: o 3) asianomaiseen sarak
keeseen. 

2 §. 1\Iilloin peruspaHlliaiscn viran tai toimen haltijain ja 
ylimaiiraisten toimenhaltijain palkkausta voimassa olevien siiiin
nosten ruukaan pulk.kau:ksen yleisessii tarkistuksessa korotetaan, 
korotetaan myos tilapaisen toimihenkilon palllliioia, tulo- ja meno
arvion rajoissa, samassa suhteessa kuin peruspalkkaa tui vuosi
palkkiota samalla paimkakunnalla ehka ma:ksettavine kalliinpai
kanlisineen korotetaan. 

Jos peruspalkkaisen viran tai toimen haltijain ja ylimaariiis
ten toimenhaltijain palkkau ta voima.<>sa olevien siiiinnooten mu
kaan palllliauksen yleisessa tarkistuksessa alennetaan, on myos 
tilapiiisen toimihenkilon palklkiota samassa suhteessa alonnettava. 

Milloin palkkaukseen sisaltyy muu lruin kalliinpaikanlisaa vas
taava erityisella peru teella maiiratty lisapalkkio, on se palkkauk
sesta viibennettava ja niiin viihentynyt maara katsottava 1 ja 2 
momentissa tarkoitetuksi palmkioksi. 

Tilapail en toimihenkilon palkkion tasoittamisesta on soveltu
vin osin voimassa, mita peruspalkan ja sen lisiina maksettavan 
kalliinpaikanlisan tasoittamisesta 011 saadetty. 

3 §. Sellaisen oman kehityksensa vuoksi valtion palveluksessa 
olevan harjoittelijan, joka ei ole ylimaaraiseen toimeen mliiiratty 
eikii tyo- tai oppi opimussuhteessa valtioon ja jolla tehtava ei ole 
sivutoimena, palkkiota saadaan palkkauksen yleisessa tarldstuk
sessa korottaa tulo- ja menoarvion rajoissa enintiiii.n samassa suh
teessa kuin tilapaisen toimihenkilon palkkiota korotetaan noudat
taen soveltuvin osin, mita 2 §: ssa on maiiriitty. Mikali palk
kauksia yleisessa tarkistuksessa alennetaan, on vastaavasti nouda
tettava, mitii 2 §: ssa on miil.iriitty. 

4 §. Valtiovarainministerio antaa tarvittaessa tarpeellisia 
ohjeita edcllii olevien maiiriiysten soveltamisesta. 

'rata palitosta soveHetaan 1 paivi:.ista lokakuuta 1951 lulden, 
kuitenkin siten, eWi palkkauksen yleinen tm,ki tu toimitetaan 
ensimmaisen kerran vuoden 19G2 tammikuussa ja etta 1 paivaiin 
helm.ilruuta 1952 asti palkkaus katsotaan korotetuksi indeksipiste
lulrujen keskim'von 100 mukaisesti, joten se suoritetaan sanot
tuun paivaan asti 15 prosentin indeksikorotuksin eli sen suurui
sena ~min peruspalkat ja vuosipalllliiot ovat taman piiatokseu 
liitteena olevan taulukon N: o 1 sara:kkeessa 6, ikalisat taulukon 
N:o 2 sarakkeessa 7, kalliinpaikanlisat taulukon N:o 3 sarak
keessa 7 ja sopimuspalkat taulukon N: o 4 sara1llieessa 6. (Asetus-
kokoelma n: o 38/52.) · 
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r altioval'aimninistel·ii:in piiiitos valtion viran tai toimen haltijain 1 
palkkauksen yleisesta tarkisluksestct. 

Annettu Helsingissii 21 piiiviinii tammikuuta 1952. 

Valtiovarainministerio on nojautuen valtion viran tai toimen 
haltijain palkkauksen yleisesta tal"kistuksesta 17 piii vanii tammi
kuuta 1952 annettuun valtioneuvoston paatokseen (38/ 52) toden
nut, etta valtion viran tai toimen haltijain palkkauksen yleisen 
tarki ·tuksen perusteena oleva Yirallisen eHnkustan.nusindeksin 
indeksipistelukujen lkeskiarvo oli vuoc1€n 1951 viimeiselHi nel
jaimekselHi 100. 

Taman nwksi peruspalkkaisen viran. tai toimen haltijain pe
ruspalkat ja ikiilisat seka opimu palkkaisen viran tai toimcn 
haltijain sopimu palkat samoin kuin, tulo- ja. menoarvion ra
joissa, peruspalkkaisen viran tai toimen baltijain kalliinpaikan
lisat seka ylimiiliraisten toimenbalti·jain vuosipalkkiot, ikalisat ja 
kalJ iinpaikanlisat suoritetaan 1 piiivasta helmilruuta 1952 lukien 
edelleen 15 prosentin inde'ksikorotuksin eli siis saman suuruis:itna 
lmin tammikuussa yuonna 1952. 

(A.setuskokoelma n:o 39/ 52.) 
(Toj n:o To 225, 31/ J 1952. - Vert. l\IK II s. 1.3-4, 1.6 

ja 1.32-38) Kl n: o 10/ 52. 1. 



-
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Taulukko N : o 1. 

Peruspalkat ja vuosipall&J.ot. 
Perus-
palkka- Peruspalkka tal Paruspalkka tai vuosipalkkio kuukaudcssa , mk, 

tai vuosipalkklo, mk indeksikorotusprosentin ollcssa vuosi- kuukau-palkkio- vuodessa dessa 5 10 15 21 27 32 38 luokka. 
1 2 I 3 4 5 6 7 8 9 10 

1 143100 11925 12 525 13125 13 725 14 -±2;'5 15150 15 750 16450 
2 149100 12 425 13 050 13 675 14300 15 025 15 775 16 400 17150 
3 156 900 13 075 13 725 14375 15 025 15 825 16 600 17 250 18 050 
4 164100 13 675 14350 15 050 15 725 16 550 17 375 18 050 18 875 
5 172 500 14 375 15100 15 825 16 525 17 400 18 250 18 975 19 850 

0> 

6 181500 15125 15 875 16 650 17 400 18 300 19 200 19 975 20 875 
7 190 500 15 875 16 675 17 475 18 250 19 200 20150 20 950 21900 
8 199 500 16 625 17 450 18 300 19125 20125 21125 21950 22 950 
9 209 400 17 450 18 325 19 200 20 075 21125 22150 23 025 24 075 

10 219 600 18 300 19 225 20125 21050 22150 23 250 24150 25 250 
11 230100 19175 20 125 21100 22050 23 200 24350 25300 26 450 
12 240 900 20 075 21 075 22 075 23 075 24 300 25 500 26 500 27 700 
13 252 000 21000 22050 23100 24150 25 400 26 675 27 725 28 975 
14 262 500 21875 22 975 24075 25150 26 475 27 775 28 875 30200 
15 273 600 22 800 23 950 25 075 26 225 27 600 28 950 30100 31475 
16 286 500 23 875 25 075 26 275 27 450 28 900 30 325 31525 32 950 

-------------------------- -- - -· - -- --~ - -



17 299 400 24950 26 200 27 450 28 700 30 200 31675 32 925 34425 
18 314100 26175 27 475 28 800 30100 31675 33 250 34 550 36125 
19 329100 27 425 28 800 30175 31550 33175 34 825 36 200 37 850 
20 344100 28 675 30100 31550 32 975 34700 36 425 37 850 39 575 

21 360 900 30 075 31575 33 075 34575 36 400 38 200 39 700 41500 
22 379 800 31650 33 225 34825 36 400 38 300 40 200 41775 . 43 675 
·23 399 300 33 275 34950 36 600 38 275 40 275 42 250 43 925 45 925 
•24 420 600 35050 36 800 38 550 40 300 42400 44525 46 275 48375 

25 444000 37 000 38 850 40700 42 550 44775 47 000 48 850 51050 
·26 465 300 38775 40 725 42 650 44600 46 925 49 250 51175 53 500 

27 488 700 40 725 42750 44800 46 825 49 275 51725 53750 56 200 
28 513 300 42775 44925 47 050 49 200 51750 5±325 56475 59 025 

29 539100 44925 47175 49 425 51675 54350 57 050 59 300 62000 
-.) 

.30 566 400 47 200 49 550 51925 54275 57100 59 950 62 300 65125 

31 598 800 49 900 52400 54900 57 375 60 375 63 375 65 875 68 850 
32 632 400 52 700 55 325 57 975 60 600 63 775 66 925 69 575 72 725 

33 668 700 55 725 58 500 61300 64075 67 425 70 775 73 550 76 900 

34 706 200 58 850 61800 64 725 67 675 71200 74750 77 675 81225 

.35 749100 62425 65 550 68 675 71800 75 525 79 275 82 400 86150 

36 794 400 66200 69 500 72 825 76125 80100 84075 87 375 91350 

.37 847 500 . 70 625 74150 77 700 81225 85 450 89 700 93 225 97 475 

.38 904 500 75 375 79150 82 925 86 675 91200 95 725 99 500 104 025 

39 970 800 80 900 84950 89 000 93 025 97 900 102 750 106 800 111650 

40 1 04:3 -100 ~6 050 91300 95 650 100 000 105 200 no 425 114 775 120 000 

.... 
~ 

-



Perus- · 
P enis- palkka 
p alk.ka- tal 

tal. vuosi-
vuos!- palkkio 

Jlalkklo- vuodessa 
luokka mk 

1 2 

1 143100 
2 149100 
3 156 900 
4 164100 
5 172 500 
6 181500 
7 190 500 
8 199 500 
9 209 400 

10 219 600 
11 230 100 
12 240 900 
13 252 000 
14 262 500 
15 273 600 
16 286 500 
17 299 400 

Yksi ikillisa 
mk 

vuodcssa 

3 

8 640 
8 940 
9 420 
9 780 

10260 
10 680 
11220 
11640 
12180 
12 660 
13 080 
13 740 
14 340 
14820 
15 360 
15 900 
16 380 

kuukan
dessa 

4 

720 
745 
785 
815 
855 
890 
935 
970 

1015 
1055 
1090 
1145 
1195 
1235 
1280 
1325 
1365 

Taulukko N :o 2. 

Ika.lisat. 

Yksi lkiilisa kuukaudessa, mk, indeksikorotusprosentin ollessa 

5 
5 

755 
780 
825 
855 
900 
935 
980 

1020 
1065 
1110 
1145 
1200 
1255 
1295 
1345 
1390 
1435 

10 
6 

790 
820 
865 
895 
940 
980 

1030 
1065 
1115 
1160 
1200 
1260 
1315 
1360 
1410 
1460 
1500 

15 
7 

830 
855 
905 
935 
985 

1025 
1075 
1115 
1165 
1215 
1255 
1315 
1375 
1420 
1470 
1525 
1570 

21 
8 

870 
900 
950 
985 

1035 
1075 
1130 
1175 
1230 
1275 
1320 
1385 
1445 
1495 
1550 
1605 
1650 

27 
9 

915 
945 
995 

1035 
1085 
1130 
1185 
1230 
1290 
1340 
1385 
1455 
1520 
1570 
1625 
1685 
1735 

32 
10 

950 
985 

1035 
1075 
1130 
1175 
1235 
1280 
1340 
1395 
1440 
1510 
1575 
1630 
1690 
1750 
1800 

..... 

38 
11 

995 
1030 
1085 
1125 
1180 
1230 
1290 
1340 
1400 
1455 
1505 
1580 
1650 
1705 
1765 
1830 
1885 
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18 314100 17160 1430 1500 1575 1645 1730 1815 1890 1975 
19 329100 17 880 1490 1565 1640 1715 1805 1890 1965 2055 
20 344100 18 540 1545 1620 1700 1775 1870 1960 2 040 2130 
21 360 900 19 260 1605 1685 1765 1845 1940 2 040 2120 2215 
22 379 800 20 040 1670 1755 1835 1920 2020 2120 2205 2 305 
23 399 300 20 880 1740 1825 1915 2 000 2105 2 210 2295 2400 
24 420 600 21780 1815 1905 1995 2 085 2195 2 305 2 395 2 505 
25 444000 22 680 1890 1985 2 080 2175 2 285 2 400 2 495 2 610 
26 465 300 23 580 1965 2 065 2160 2 260 2 380 2 495 2 595 2 710 
27 488 700 24480 2040 2140 2 245 2 345 2 470 2 590 2 695 2 815 
28 513 300 25 320 2110 2 215 2 320 2425 2 555 2 680 2 785 2 910 
29 539100 26 220 2185 2 295 2 405 2 515 2 645 2 775 2 885 3 015 

<J;J 30 566 400 27120 2 260 2 375 2 485. 2 600 2 735 2 870 2 985 3120 
31 598 800 28 320 2 360 2480 2 595 2 715 2 855 2 995 3115 3 255 
32 632 400 29 520 2460 2 585 2 705 2 830 2 975 3125 3 245 3 395 
33 668 700 30 720 2 560 2 690 2 815 2 945 ;~ 100 3 250 3 380 3 535 
34 706 200 31860 2 655 2 790 2 920 3 055 3 215 3 370 3 505 3 665 
35 749100 33120 2 760 2 900 3035 3175 3 340 3 505 3 645 3 810 
36 794400 34380 2 865 3 010 3150 3 295 3 465 3 640 3 780 3 955 
37 847 500 35 760 2 980 3130 3 280 3 425 3 605 3 785 3 935 4110 
38 904 500 37260 3105 3 260 3 415 3 570 3 755 3 945 4100 4285 
39 970 800 38760 3 230 3 390 3 555 3 715 3 910 4100 4 265 4455 
40 1043 400 40 260 3 355 3 525 3 690 3 860 4060 4260 4430 4630 

.... 
~ 

..... 
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Taulukko N: o 3 . . 
Kalliin paikanlisa t. 

II kalle usry hrniiiin kuuluviUa paikkakunnilla. 

Perus· 
P~l'US· 

pall<kn KalltinpaikanUsi\ Knlltinpaikanlisll kuuknudessa, mk, 
pnlkka· ta i mk indekBikorotusproBentitl ollessa 

tai vuosi-
vuosi - palkkio Jruukau· 

palkkio· vuodessa Yuodrssa dessa 5 10 15 21 27 32 38 
luokka mk 

1 2 3 4 5 6 7 8 !) 10 11 

1 143100 5 820 485 510 535 560 585 615 640 670 
2 149 100 6 060 505 530 555 580 610 640 665 695 
3 156 900 6 300 525 550 580 ° 605 635 665 695 725 .... 
4 164100 6 600 550 580 605 635 665 670 725 760 0 

5 172 500 6 900 575 605 635 660 695 730 760 795 
6 181500 7 200 600 630 660 690 725 760 790 830 
7 190 500 7 560 630 660 695 725 760 800 830 870 
8 199 500 7 920 660 695 725 760 800 840 870 910 
9 209 400 8 280 690 725 760 795 835 875 910 950 

10 219 600 8 640 720 755 790 830 870 915 950 995 
11 230100 9 000 750 790 825 865 910 955 990 1035 
12 240 900 9 360 780 820 860 895 945 990 1030 1075 
13 252 000 9720 810 850 890 930 980 1030 1070 1120 
14 262 500 10 080 840 880 925 965 1015 1065 1110 1160 
15 273 600 10440 870 915 955 1000 1055 1105 1150 1200 
16 286 500 10 800 900 945 990 1035 1090 1145 1190 1240 



17 299 400 11160 930 975 1025 1070 1125 1180 1230 1285 
18 314100 11640 970 1020 1065 1115 1175 1230 1280 1340 
19 329100 12120 1010 1060 1110 1160 1220 1285 1335 1395 
20 344100 12 600 1050 1105 1155 1210 1270 1335 1385 1450 
21 360 900 13 080 1090 1145 1200 1255 1 320 1385 1440 1505 
~2 379 800 13 560 1130 1185 1245 1300 1365 1435 1490 1560 
23 399 300 14100 1175 1235 1295 1350 1420 1490 1550 1620 
24 420 600 14700 1225 1285 1350 1410 1480 1555 1615 1690 
25 444 000 15 300 1275 1340 1405 1465 15-15 1620 1685 1760 
26 465 300 15 900 1325 1390 1460 1525 1605 1685 1750 1830 
27 488 700 16 500 1375 1445 1515 1580 1665 1745 1815 1900 
28 513 300 17100 1425 1495 1570 1640 1725 1810 1880 1965 ...... 
29 539100 17 700 1475 1550 1625 1695 1785 1875 1945 2 035 ...... 

30 566 400 18 300 1525 1600 1680 1755 1845 1935 2 015 2105 
31 598 800 18 900 1575 1655 1735 1810 1905 2 000 2 080 2175 
32 632 400 19 500 1625 1705 1790 1870 1965 2 065 2145 2245 
33 668 700 20100 1675 1760 1845 1925 2 025 2125 2 210 2 310 
34 706 200 20 700 1725 1810 1900 1985 2 085 2190 2 275 2 380 
35 749100 21300 1775 1865 1955 2 040 2150 2 255 2 345 2450 
36 794400 21900 1825 1915 2 010 2100 2 210 2 320 2410 2 520 
37 847 500 22 500 1875 1970 2065 2155 2 270 2 380 2 475 2 590 
38 904 500 23100 1925 2 020 2120 2215 2 330 2 445 2 540 2655 
39 970 800 23 700 1975 2 075 2175 2 270 2 390 2 510 2 605 2725 
40 1043 400 24300 2025 2125 2230 2 330 2 450 2 570 2 675 2 795 

~ 
¢ 

-
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..... 
C> 

III kalleusryhrniiiin knuluvillc£ paikkalwnnilla . 

Perus-
Perus-
pnlkka Kallllnpaikanlisii Kalllinpaikaulisii kuukaudessa, mk, palkka- tai mk indeksikorotusprosentin ollessa tai vuosi-

vuosi· palkkio kuukau-palkkio- vuodessa vuodessa dessa 5 10 15 21 27 32 38 luokka mk 
1 2 3 4 5 G 7 8 9 10 11 

1 143100 11580 965 1015 1060 1110 1170 1225 1275 1330 
2 149100 12 060 1005 1055 1105 1155 1215 1275 1325 1385 
3 156 900 12 600 1050 1105 1155 1210 1270 1335 1385 1450 
4 164100 13140 1095 1150 1205 1260 1325 1390 1445 1510 ..... 
5 172 500 13 740 1145 1200 1260 1315 1385 1455 1510 1580 

!>!> 

6 181500 14400 1200 1260 1320 1380 1450 1525 1585 1655 
7 190 500 15 060 1255 1320 1380 1445 1520 1595 1655 1730 
8 199 500 15 720 1310 1375 1440 1505 1 585 1665 1730 1810 
9 209 400 16 380 1365 1435 1500 1570 1650 1735 1800 1885 

10 219 600 17 040 1420 1490 1560 1635 1720 1805 1875 1960 
11 230100 17 700 1475 1550 1625 1695 1785 1875 1945 2 035 
12 240 900 18 420 1535 1610 1690 1765 1855 1950 2025 2120 
13 252 000 19 200 1600 1680 1760 1840 1935 2 030 2110 2210 
14 262 500 19 980 1665 1750 1830 1915 2015 2115 2 200 2 300 
15 273 600 20 760 1730 1815 1905 1990 ~095 2195 2 285 2 385 
16 286 500 21540 1795 1885 1975 2065 2170 2 280 2 370 2 475 



17 299 400 22 380 1865 1960 2 050 2145 2255 2 370 2 460 2 575 
18 314100 23 220 1935 2 030 2130 2 225 2 340 2 455 2 555 2 670 
19 329100 24120 2010 2110 2 210 2 310 2430 2 555 2 655 2775 
20 344100 25 080 2 090 2195 2 300 2 405 2 530 2 655 2 760 2 885 
21 360 900 26100 2175 2 285 2 395 2 500 2 630 2760 2 870 3000 
22 379 800 27180 2265 2 380 2 490 2 605 2 740 2 875 2 990 3125 
23 399 300 28 320 2 360 2 480 2 595 2 715 2 855 2 995 3115 3 255 
24 4:20 600 29 460 2 455 2 580 2700 2 825 2 970 3 120 ;1240 3 390 
25 444 000 30 600 2 550 2 680 2805 2 935 3 085 3240 3 365 3 520 
26 465 300 31 HO 2 645 2775 . 2 910 3 040 3 200 3 360 3 490 3 650 
27 48 700 32 8 0 2 740 2 8715 3 015 3150 3 315 3 480 3 615 3 780 
28 513 300 34020 2 835 2 975 3120 3 260 3 430 3 600 3 740 3 910 .... 
29 539 100 35160 2 930 3 075 3225 3 370 3 545 3 720 3 870 4045 OJ 

30 1566 400 36 300 3 025 3175 3 330 3 480 3 660 3 840 3 995 4175 
31 598 00 37 500 3125 3 2 0 3 440 3 595 3 7 0 3 970 4125 4:315 
32 632 400 38700 3 225 3 385 3 550 3 710 3 900 4 0915 4255 4450 
33 668 700 39 900 3 325 3 490 3 660 3 825 4025 4 225 4 390 4 590 
34 706 200 41100 3 425 3 595 3 770 3 940 4145 4 350 4520 4725 
35 749100 42 300 3 525 3 700 3 880 4055 4265 4 4:75 4655 4 865 
36 794 400 43 500 3 625 3 805 3 990 4170 4385 4: 605 4785 5 005 
37 847 500 44 700 3 725 3 910 4100 4285 4 505 4 730 4915 5140 
38 904 500 45 900 3 825 4015 4210 4400 4630 4 860 5 050 5 280 
39 970 800 47100 3 925 4120 4320 4 515 4750 4 985 5180 5415 
40 1043 400 48 300 4025 4225 4430 4 630 4870 5110 5 315 5 555 

...... 
C> 

... 
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IV kalleusryhmi:ian lw.uluvilla paikkakunniUa. 

Perus- Pcrus-
palkka Kallliupaikanlisa Kalllinpaikanlisii kuukaudessa, mk, palkka tal mk indeksikorotusprosentin oll essa tni vuosi-vuosi- pa lkkio kuukau-palkldo Vliodessa vuocl essa dessa 5 10 15 21 27 32 38 Juokka mk 

1 2 3 4 5 (l 7 8 9 10 11 

1 143100 17 340 1445 1515 1590 1660 1750 1835 1905 1995 
2 149 100 18120 1510 1585 1660 1735 1825 1920 1995 2085 
3 156 900 18 900 1575 1655 1735 1810 1905 2 000 2 080 2175 
4 164100 19 680 1640 1720 1805 1885 1985 2085 2165 2265 ..... 
5 172 500 20 640 1720 1805 1890 1980 2 080 2185 2 270 2 375 

.,.. 

6 181500 21600 1800 1890 1980 2 070 2180 2285 2 375 2485 
7 190 500 22 560 1 880 1975 2 070 2160 2275 2 390 2 480 2 595 
8 199 500 23 580 1965 2 065 2160 2260 2 380 2495 2 595 2 710 
9 209 400 24600 2 050 2155 2 255 2 360 2 480 2 605 2 705 2 830 

10 219 600 25 620 2135 2 240 2 350 2455 2 585 2 710 2 820 2 945 
11 230 100 26 640 2 220 2 330 2 440 2 555 2 685 2 820 2 930 3065 
12 240 900 27 660 2 305 2 420 2 535 2 650 2.790 2 925 3045 3180 
13 252 000 28 800 2 400 2 520 2 640 2 760 2 905 3 050 3170 3 310 
14 262 500 29 940 2495 2 620 2 745 2 870 3 020 3170 3 295 3 445 
15 273 600 31140 2 595 2 725 2 855 2 985 3140 3 295 3 425 3 580 
] 6 286 500 32 340 2 695 2 830 2 965 3100 3 260 3 425 3 555 3 720 



17 299 400 33 540 2795 2 935 3 075 3 215 3 380 3 550 3 690 3 855 
]8 314100 34800 2 900 3 045 3190 3 335 3 510 3 685 3 830 4000 
19 329 100 36180 3 015 3165 3 315 3465 3 650 3 830 3 980 4160 
20 344100 37 560 3130 3 285 3 445 3 600 3 785 3 975 4130 4 320 
21 360 900 38 940 3 245 3 405 3 570 3 730 3 925 4120 4285 4480 
22 379 800 40 500 3 375 3 545 3 715 3 880 4085 4285 4455 4660 
23 399 300 42 240 3 520 3 695 3 870 4050 4260 4470 4645 4860 
24 420 600 43 980 3 665 3 850 4030 4 215 4435 4 655 4840 5060 
25 444000 45 720 3 810 4000 4190 4380 4 610 4 840 5 030 5 260 
26 465 300 47 460 3 955 4155 4350 4 550 4785 5 025 5 220 5460 
27 488 700 49 200 4100 4 305 4510 4715 4 960 5 205 5 410 5 660 ,. 
28 513 300 50 940 4245 4455 4670 4880 5135 5 390 5 605 5860 

~ 

29 539100 52 680 4390 4610 4830 5 050 5 310 5 575 5795 6 060 (,)'0 

30 566 400 54480 4 540 4765 4 995 5 220 5 495 5 765 5 995 6 265 
31 598 800 56 280 4690 4925 5160 5 395 5 675 5 955 6190 6470 
32 632 400 58080 4840 5080 5 325 5 565 5 855 6145 6 390 6 680 
33 668 700 59 880 4 990 5 240 5 490 5 740 6 040 6 335 6 585 6 885 
34 706 200 61680 5140 5 395 5 655 5 910 6 220 6 530 6 785 7 095 
35 749 100 63480 5 290 5 555 5 820 6 085 6 400 6 720 6 985 7 300 
36 794 400 65 280 5 440 5 710 5 985 6 255 6 580 6 910 7180 7 505 
37 847 500 67 080 5 590 5 870 6150 6 430 6 765 7100 7 380 7 715 
38 904 500 68 880 5 740 6 025 6 315 6 600 6 945 7 290 7 575 7 920 
39 970 800 70 680 5 890 6185 6 480 6 775 7125 7 480 7 775 8130 
40 1043 400 72 480 6 040 6 340 6 645 6 945 7 310 7 670 7 975 8335 

..... 
= 

.... 
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Taulukko N : o 4. 

Sopimuspalkat. 
Sopimuspalkka Sopimuspalkka 1.·uukaudcssa, mk, 

Sopimus- mk indeksikorotusprosentiu ollessa palkka-
~ luokka Yuodessa 

kuukau- 5 10 15 21 27 32 38 
~ 

dessa 

~- 1 2 3 4 c 5 6 7 9 10 

~ 1 581700 48 475 50 900 53 325 55 750 58 650 61575 63 975 66 900 

"' 2 611400 50 950 53 500 56 050 58 600 61650 64700 67 250 70300 
"' 3 641100 53 425 56100 58 775 61450 64 650 67 850 70 525 73 725 ~ 

~ 4 670 800 55 900 58 700 61500 64275 67 650 71000 73 800 77150 

E 5 700 500 58 375 61300 64225 67125 70 625 74125 77 050 80 550 
730 200 60 850 63 900 80 325 83 975 

..... 
g 6 66 925 69 975 73 625 77 275 a> 

~ 7 760 200 63 350 66 525 69 675 72 850 76 650 80 450 83 625 87 425 I • <: 
0 8 804 900 67075 70 425 73 775 77125 81150 85 ]75 88 550 92 575 ~ 
0 

9 849 600 70 800 74 350 77 875 81425 85 675 89 925 93 450 97 700 :s 

:1. 10 894-300 74 525 78 250 81975 85 700 90175 94 650 98 375 102 850 
~. 

11 939 000 78 250 82175 86 075 90 000 94 675 99 375 103 300 107 975 .. 
'd 
~- 12 998 400 83 200 87 350 91525 95 675 100 675 105 675 109 825 114 825 :s 
0 13 1058100 88175 92 575 97 000 101400 106 700 111975 116 400 121675 

14 1117 800 93150 97 800 102 475 107125 112 700 118 300 122 950 128 550 
15 1177 500 98125 103 025 107 950 112 850 118 725 124 625 129 525 135 425 
16 1251900 104 325 109 550 114 750 119 975 126 225 132 500 137 700 143 975 
17 1341300 111775 117 375 122 950 128 550 135 250 141950 147 550 154 250 



KASKYLEHTI N:o 11 
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Viittaus Kaskylehdessa julkaistuun maaraykseen mer kit aan: 
Kl n:o 1/52. 2 ( = lehden numero, vuosl , asian num ero). 
Jakelua koskevat muutosi lmoitukset on tehtava painatusjaostoon. 

To i mit us: Rautatiehalli t us, 2 kerros, huone 24. 

S i s allys : 1. Yorahan maksaminen valtion virkamiehille.- 2. Sunnu n
taityokorvaus. - 3. Pohjois-Suomen hii.vitetyllli alueella oleville viran tai toi
men haltijoille vuonna 1952 suoritettava pii.ivaraha. - 4. Mielisairautta tai 
kaatumatautia potevat viran tai toimen haltijat. - 5. Muutoksia aikatauluun 
118. - 6. Liikennepaikkoja koskevia muutoksia. - 7. Imatran asema. ja Imat
rankosken pysiikki. - 8. Yleiskaavan uusi painos. - 9. Yhdysliikennesopimus. 
- 10. Tavaran luokitus. - 11. Oy Alkoholiliikkeen kuljetukset. - 12. VR oman 
tavaran kuljetukset. - 13. Ylim. vapaaliput. - 14. :Matkalippualennuksia. -
15. Tyonvii.h;yden takia vapaut1,1va tyovoima. - 16. Vaununpeitteiden etsinta. 
- 17. VR palvelukseen sopimattomia. - 18. Kadonneita matkalippuja, virka
merkkeja ym. - 19. Avoimia virkoja ja toimia. - 20. Osoitetiedustelu. 
21. Koululaisten hiihtolomakurssit. - 22. Tunturihiihtoretket. 

Yorahan maksaminen valtion virkamiehille. 

Valtiovarainministerion kirjelmlin n :o 454, 17. 1. 1952, mu- 1 
kaan yotyosta valtion virkamiehille suoritettavan korvauksen eli 
yorahan maksamisessa on vuonna 1952 noudatettava sanotun 
yorahan maksamisesta 27 paivana heinillmuta 1950 annetun val
tioneuvoston pP,toksen malirayksia ja valtiovarainministcrion sa
mana paivana antamia toimcenpano- ja soveltamisohjeita, jotka 
on annettu tiedoksi valtiovarainministerion yleiskirjeella n : o 
4150, 27. 7. 1950 _(IG n:o 41/50. 1). 

(Kulkulaitosten ja yleisten toiden ministerion kirj. n: o 532, 
31. 1. 1952. - Toj n: o To 244, 5. 2. 1952). Kl n: o 11/52. 1. 

Sunnuntaityokorvaus. 

Valtiovarainministerion kirjelman n: o 433, 17. 1. 1952, mu- 2 
kaan valtioneuvosto on tammikuun 17 paivana 1952 paiittanyt, 
etta sunnuntaityokorvauksen suorittaruisessa valtion viran tai 
toimen haltijoille seka eraille muille toimihenkiloille on vuonna 
1952 noudatettava sanotun sunnuntaityokorvauksen suorittami-
sesta 8 paivana helmikuuta 1951 annctun valtioneuvoston piia
toksen maarayksia ( valtiovarainministerion yleiskirjc n: 0 1060, 
8. 2. 1951, joka on julkaistu VR Kaskylehdessa n:o 19/ 51. 1). 

1447 - 14. 2. 1952. 
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EdelHi mainitun valtioneuvoston piilitOksen nojalla valtio
varainministeriO on, asian oltua valtioneuvoston raha-asiainvalio
lmnnan kasiteltiiviina, tammikuun 17 pruvanii 1952 piiiitUinyt, 
etta sunnuntaityokorvauksen suorittamisessa valtion viran tai 
toimen haltijoille seka eraille muille toimihenkiloille on vuonna 
1952 noudatettava muutoin valtiovarainministerion 8 paiviina 
helmi1.11uta 1951 sunnuntaityokorvauksen suorittamisesta anta
mia toimeenpano- ja soveltamisohjeita ( valtiovarainministerion 
yleiskirje n: o 1060, 8. 2. 1951 ja Kl n: o 19/51. 1), paitsi etta 

- sanottujen ohjeiden 3. kohdan 3 kappale muutetaan kuu
lumaan seuraavasti: Niille tassa kohdassa tarkoitetuille vir an tai 
toimen haltijoille, joille sunnuntaityokorvausta on asianmukai
sesti annetun maiirayksen perusteella suoritettu vuonna 1951, 
saadaan sunnuntaityokorvaus esitysta valtiovarainministerioon 
tekemaWi edelleen vuonna 1952 suorittaa, 

- sanottujen ohjeiden 5. kohdan 2 kappale muutetaan kuu
lumaan seuraavasti: Sille, joka viransijaisena hoitaa toista vir
kaa tai tointa tahi ylimaaraistii tointa, lasketaan vuosipalkkaus 
sen viran tai toimen mukaisesti, jota hiin hoitaa. Jos viran tai 
toimen palkkaukseen kuuluu luontoisctuja, jotka huomioidaan 
palkan viihennybena, lasketaan vuosipalkkaus viihentiimattoman 
palkkauksen tai palkkion mukaan. 

1.'1Hi olevan, sekii etta rautatiehallituksen asiassa antamat oh
jcet pysyviit muuttumattomina, rautatiehallitus ilmoittaa asian
omaisten tiedoksi ja noudatettavaksi. (Toj n: o To 245, 5. 2. 1952. 
- Vert. MK II siv. 1. 133-138 ja Kl n:o 19/51. 1) Kl n:o 
11/52. 2. 

Pohjois-Suomen havitetylla alueella .oleville 
viran tai toimen haltijoille vuonna 1952 
suoritettava paivaraha. 

V altioneuvosto on valtiovarainministerion esittelysta tammi
kuun 17 paivana 1952 paattiinyt m. m. seuraavaa: 

Pohjois-Suomen havitetylle alueelle virantoimitukseen vahin
taan viidoksitoista paivaksi muulta paikkakunnalta maaratyille 
tahi siella vakinaisesti toimiville valtion viran tai toimen halti
joille taikka valtion ylimaaraisista toimenl1altijoista ja tilapai
sista toimihenkiloistii 6 paivana joulukuuta 1949 annetussa ase
iuksessa (755/ 49) tarkoitetuille ylimaiiraisille toimenhaltijoille 
suoritetaan muun palkkauksen lisa.ksi paivarahaa vuonna 1952 
seuraavien perusteiden mukaan. 

1) Pohjois-Suomen havitetty alue jaetaan puheena olevassa 
tarkoitukscssa k.olmeen alueeseen. I alueesen kuuluvat Lapin 
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llHinista Enontekion, Inarin, KittiUin, Kolarin, Muonion ja Pel- 3 
kosenniemen lrunnat, Rovaniemen maalaish.-u.nta, Sallan, Savu
kosken, SodankyHin, Tnrtolan ja Utsjoen knnnat seka Rovanie-
men kauppala ja Oulun liilinista Kuusamon h."Unta. II aluooseen 
kuuhn·at Lapin Uiiinistii Kemijarven, Posion ja Ylitornion kun-
nat sekii Oulun H.Uinistii IIyrynsalmeu, Suomussalmen ja Taival
kosken kunnat. III aluoosec11 kuuluvat Lapin Uiiinistii Alator-
nion ja Karungin kunnat, Kcmin maalaislumta, Rarman ja Tcr
volan kunnat sekii Kemin ja Tornion kaupungit. 

2) Pohjois-Suomen havitetylle alueelle virantoimitukseen 
viihintiii:in viiclcksitoista paiviiksi rnuulta paikkakunnalta miilira
tylle valtion viran tai toimen tahi ylimiiiiraisen toimen haltijalle 
suoritetaan muun palkkauksen lisi:iksi paiviirahaa seuraavasti: 

Peruspalkka tai vuosipolklcio ilman I alueclla 
elinkustannusindcksin 7colioamiscsta olevillc 

johtuvaa lrorowsta. mk pv: ltii 

yli 488,700 mk .. .. .. . . . .. .. . 100 
488,700-360,900 mk . . . . . . . . 80 
aile 360,900 mk, mutta viihin-

taan 262,500 mk . . . . . . . . . . 60 
aile 262,500 rnk . . . . . . . . . . . . . 45 

II alueella. 
oleville 

rnk pv:lta 

90 
70 

55 
40 

III alueella 
oleville 

mk pv:lta 

80 
60 

45 
30 

3) Viran tai toirnen haltijalle seka ylimaiirhlsen toimen hal
tijalle, jonka vakinainen toimipaikka on Pohjois-Suomen hiivi
tetyllii alueella, suoritetaan muun palkkauksen lisiiksi pi:iivii
rahaa, lukmmottamatta jaljempana mainittuja tapauksi.a, tosi
asiallisen toimipaikan mukaan seuraavasti: 

Peruspalkka tai vuosipalkkio ilman Toimipaikka Toimipaikka Toimipaikka 
elinkustannusindeksin kohoamisesta I alueella II alueella III alueella 

johtut·aa korotusta. mk pv:ltil rnk pv:ltii. mk pv:lta 

yli 488,700 mk . . . . . . . . . . . . . . 60 
488,700-360,900 m.k . . . . . . . . . 50 
aile 360,900 mk, mutta viihin-

taan 262,500 rnk . . . . . . . . . . 40 
aile 262,500 mk . . . . . . . . . . . . . 30 

50 
40 

30 
25 

40 
30 

20 
15 

Viran tai toimen haltijalle tai ylimaiiraiselle toimen haltijalle, 
jonka toimipaikka on hiivitety!Hi alueella, mutta joka on miUi
ri:itty virantoimhukseen vahintiian viideksitoista paivaksi tai poik
keuksellisten olojen vuoksi siirretty toiselta havitetyn alueen 
paikkakunnalta toisclle, suoritetaan kuitenkin piiivarahaa 2 koh
dan mukaan. 
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4) Edella mainittua paivarahaa suoritetaan tammikuun 1 pai
vasta 1952 lukien sanotun vuoden loppuun. 

5) Paivarahaa ei suoriteta mikali palkkaus on maaratty ot
taen huomioon, etta toimipaikka on havitetylla alueella. 

6) Matkakustannusten korvausta ja paivarahaa puheena ole
valla alueella tehtavista virkamatkoista suoritetaan niista voi
massa olevien maaraysten mukaisestL 

7) EdelHi 2 ja 3 kohdassa mainittua paivarallaa suoritetaan 
kerran kuukaudessa jalkeenpain muun palkkauksen ybteydessa 
ja merkitaan rautatielaitoksessa menoksi menoarvion 18 Pl. 
II luvun 28 momentille. Jos palkkaus suoritetaan maarattyyn 
tyobon osoitetusta maariirabasta, maksetaan paivarahakin samasta 
maararabasta. 

8) Tata paatosta sovelletaan myos sellaisiin valtion toimi
benkiloihin, jotka olematta valtion viran tai toimen haltijoita 
tahi ylimiiara.isia toimen haltijoita taikka sellaisia valtion tyon
tekijoita, joillin on sovellettava tyopalkkojen saannostelysta 29. 9. 
1951 annetun valtioneuvoston paatoksen (509/ 51) maarayksia, 
suorittavat piiiitebtaviinaiin pysyvaisia valtion tehtavia ja saavat 
niisUi saannollisen kuukausipalkkion. J OS tallaisen toimibenkilon 
palkkaukseen sisaltyy indeksikorot11sta tai kalliinpaikanlisiia vas
taava palkkionlisa, on se paiviirahan suuruusluokkaa miUirattiiessa 
ensin palkkauksesta vahennettava. 

9) Valtiovarainminist~rio antaa tarvittaessa tarkempia oh
jeita edellii olevien miiaraysten soveltamisesta. (Kulkulaitosten ja 
yleisten toiden ministerion kirj. n: o 552, 31. 1. 1952. - Rh/ to 
n: o H. 186, 5. 2. 1952) Kl n: o 11/52. 3. 

Mielisairautta tai kaatumatautia potevat 
viran tai toimen haltijat. 

Sairaan- ja terveydenhoidon ohjesaannon 10 §: n mukaan 
,Rautatielainen, joka on ollut mielisairaana, tahan luettuna myos
kin juoppohulluus, tai jolla on ollut kaatumataudin kohtaus, ei 
l'aa ryhtya virkaansa hoitamaan ennenkuin yliliiakari on antauut 
kirjallisen todistuksen siita, etta han on tiiydellisesti parantunut 
ja vaaratta liikenteelle voi virkaansa tai tointansa hoitaa." 

Edellii olevan johdosta huomautetaan, etta aina, kun viran, 
toimen tai ylimiiiiraisen toimen haltija joutuu hoidettavaksi mieli
sairaalaan, on asianomaisen lahimman paiillikon tehtiiva asiasta 
kirjallinen ilmoitus ylilaakarille. Sen jalkeen kun tiillainen hen
kilo on poistettu sairaalasta, on banta kehoitettava hankkimaan 
sairaalalaiikarin antama lausunto potilaan terveydentilasta ja 
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tyokyvysta seka liihetettava tama liiakiirinlausunto paallikon lau- 4 
sunnon ohella yliHiiikiirille ohjesaiinnon tarkoittamaa lausuntoa 
Yarten. 

1\iikali viran, toimen tai ylimiiari.iisen toimen haltija saa kaa
tumatautia muistuttavan kohtauksen ja miklili hanessa ei aikai
semmin ole todettu kaatumatautia, on hlinet heti toimitettava 
asianomaisen rautatielaakiirin tutkittavalrsi aiheutu via toimen
piteita varten seka ilmoitettava tapauksesta yliUiakarille. 

Edella mainituista ilmoituksista on henkilotietojen lisalrsi il
mettava m. m. minkalaisissa tehtavissa asianomainen henkilo on 
viimelrsi ollut. (Ttj n:o 306/372, 7. 2. 1952) IG n:o 11/ 52. 4. 

Muutoksia aikatauluun 118. 

10. 2. 1952 lukien asetetaan kulkuun Rhe-Lpi-Rhe valille 5 
allamainitut henkilojunat (kiskoauto) seuraavien aikataulujen 
mukaisesti: 
Hj 611 a Hiht. Rhe 9.00, saap. Lpi 9.40 pysahtyen kaikilla va

lilla ole villa liikennepaikoilla tarpeen vaatiessa ( S), 
Hj 612 a Hiht. Lpi 10.30, saap. Rhe 11.12 pysiihtyen kaikilla 

valilla olevilla liikennepaikoilla tarpeen vaatiessa (S), 
Hj 614 a liiht. Lpi 13.30, saap. Rhe 14.12 pysiihtyen kaikilla 

valilla olevilla liikennepaikoilla tarpeen vaatiessa (S) 
seka 

Hj 613 a liiht. Rhe 14.25, saap. Lpi 15.05 pysahtyen kaikilla 
valilla olevilla liikennepaikoilla tarpeen vaatiessa (S). 

llenkilojunat 613, 614, 615 ja 616 muutetaan samalla kisko
autoiksi . (Kut n:o 203, 5. 2. 1952) Kl n:o 11/ 52. 5. 

Liikennepaikkoja koskevia muutoksia. 

Kotkan Hovinsaarella avataan 18. 2. 1952 lukien liikenteelle 6 
Gutzeitin Laatikkotehdas Oy: n raide seuraavin julkaisuun Lii
kennepaikkojen valimatkat tehtiivin merkinnoin: 

Hovinsaari 
Laatikkoteh
taan raide 

Hos 3. Tt GutzP.itin laatikkoteh
das Oy:tii. varten. 
Luk. 18. 2. 52 (Lkoj 
n:o 400, 7. 2. 52). 
Kl n: o 11/52. 6. 

Rauman aseman alaisen Hankkarin vaihteen liikennoimistapa 
(Tt) laajennetaan helmikuun 18 paivasta 1952 lukien myos kul-
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jetusmaksuja ja jalkivaatimuksia kii.sittaviiksi, joten sita koskeva 
merkinta julkaisussa Liikennepaikkojen valimatkat on maini
tusta paivasta alkaen Tt R. (Lkoj n :o 144, 6. 2. 1952) Kl n:o 
11/52. 6. 

Kun Kursun lv:n alainen Sallan Tiili Oy:n raide on vaih
teineen purettu, poistetaan mainittu raide merkintoineen julkai
susta Liikennepaikkojen va1lmatkat lnk. 18. 2. 1952. (Lkoj 
n:o 59, 7. 2. 1952) Kl n:o 11/ 52. 6. 

Imatran asema ja Imatrankosken pysiikki. 

Sen johdosta, etta Imatran asemasta kaytetaan vielii Viras
ojan nimcli ja Imatranko ken pysakisti:i Imatra-nimitysta, viita
taan Kl n: o 52/ 51. 6 anncttuun tiedoitukseen ko. liikennepaik
kojen nimien muuttamisesta. (Lkoj n:o 416, 8. 2. 1952) Kl n:o 
11/ 52. 7. 

Yleiskaavan uusi painos. 

l1eiskaavasta n: o 1294 (en t. 0 n: o 1J 31) on valmistettu uusi 
painos, joka esittii.a tilannetta 1. 1. 1952. Uuden painoksen ja
kelu on parhaillaan kliynnissa. Lisakappaleita voidaan tilata 
painatusj aostosta. 

Yleiskaavaan painetun, suurinta sallittua vaunukuormaa eri 
rataosilla esitta:van pienoiskartan kaytosta on rautatiehallitus 
maarannyt seuraavaa: 

Suw·in sallittu vaunukuonna e1·'i rataosilla. 
Yleiskaavaan n : o 1294, v. 1952, sisa.ltyva pienoiskartta sen 

alla olevine taulukkoineen osoittaa vaunukuormicn rajoitukset 
eri rataosilla. Rataverkon rataosat jaetaan sen mukaan kiskojen 
ja siltojen kantavuuden perusteella kolmeen lajiin. Pienoiskartan 
taulukkoon merkitty Tk tarkoittaa Hiytta kantavuutta, jolloin 
kuormaussaii.nnon mukaisesti ei suomalaisista vatmuista tarvitse 
vahentaa niissa havaittua 10 % liikakuormaa. Taulukkoon nume
roin merkittyja vaunukuormia sltavastoin ei saa ylittaa, koska ne 
riippuvat radan eika vaunujen kantavuudesta. Taulukko on laa
dittu sen periaatteen mukaan, ettei vaunun akselipaino saa ylit
tii.a 12,5 tonnia punaisella, ·15 tonnia ohuella mustalla eika 22 
tonnia paksummalla mustalla viivalla merkityilla rataosilla. 

Jotta venalaisten suurikantoisten vaunujen tilavuus tulisi 
mahdollisimman hyodyllisesti kaytettya myos heikompirakentei
silla radoilla, ei niitii. talloin saa antaa kuormattaviksi raskailla 
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tavaroilla (paperi ja selluloosa), vaan ainoastaan kevyilUi, tilaa- 8 
ottavilla tavaroilla, kuten puutalot ym. 

Nailla muutoksilla ja tiiydennyksillii kumotaan taten Kl: n 
n:o 3/ 46 kohta 9 ja Kl:n n:o 25/ 46 kohta 8. 

Vuokratuista Stb- ja veniiliiisistii sailiovaunuista on voimassa, 
mitii niista on erikseen maaratty. (Rh n: o 1066/ 3031, 2. 5. 1951). 
Kl n: o 11/ 52. 8. 

Yhdysliikennesopimus. 

Rautatiehallituksen ja autoliikennoitsija Elis Hirven kesken 9 
on tehty seuraava math"l.lStajien kuljetusta koskeva ybdysliikenne
sopimus, joka tulee voimaan 1. 3. 52 lukien. 

1. Yhdysliikenteessa myydaiin rautatieliikennepaikoilta varsi
naisina yhdysliil{ennelippuina meno-, meno- ja paluu- seka mat
kailulippuja. Muut rautatieliput eiviit kelpaa naillii autolinjoilla, 
jollei siita erikseen ilmoiteta. 

Autoliikennoitsijan toimipaikoissa ja autoissa ei myyda yhdys
liikennelippuja, vaan kannetaan matkustajalta maksu vain yhdys
asemalle saaklm, mista taman on ostettava rautatielippu tavalli
sessa jiirjestyksessa. 

Yhdysasemalla tarkoitetaan sita rautatieliikennepaildma, jolla 
matkustajat siirtyvat toisen sopimuspuolen kuljetusneuvoihin. 

2. Rautatieliikennepaikoilta myytaviii ybdysliikenteen meno
seka meno- ja paluulippuja laadittaessa on rautatie- ja automat
koja varten kirjoitettava erilliset liput. Meno- ja paluulippua 
myytaessa on kumpaalcin automatkaa varten kirjoitettava erilli
nen lippu menolippujen shekkikirjasta. 

Rautatieliikennepaikoilta myyta via matkailulippuj a laadit
taessa on kutakin automatkaa varten kirjoitettava erillinen leh.ti, 
johon on merkittiivii myos k. o. automatkasta kannettava maksu. 
Automatkojen hinnat on merkittava myos lippuvihon kantecn. 

3. Yhdysliikennelippujen hinnat lasketaan, jollei erikois
tapauksissa toisin maarata, katkotariffin mukaan erikseen kum
mankin sopimusp110len kuljetusmatkaosuuksilta. Rautatiematko
jen hinta lasketaan menolippujen osalta menolipun, meno- ja pa
luulippujen osalta meno- ja paluulipun sekii matkailulippujen 
osalta matkailulipun tarif:fin mukaan. Automatkat hinnoitetaan 
autolinjan maaraamiin tari:f:fin mukaan (Liitteet I ja II). Jollei 
autolinjan varrella oleYa maarapaikka ole autoliikennepaikka, las
ketaan maksu matkustajan ilmoittamalta kilometrimaaralta. Maa
rapaikaksi on tiilloin merkiWiva miiariipaikasta yhdysasemalle 
pain liihinna oleva autoliikennepaikka. Nimen periiiin on merkit
tiiva rniilirapaikan etiiisyys mainitulta autoliikennepaikalta. Esim. 
,Viitasaari + 5 km". 
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4. Autoissa kelpaavia lippuja rautatieliikennepaikoilta myy
taessa on matkustajalle huomautettava, etta hanen on automat
kaa varten varattava paikka autossa hyvissa ajoin etukateen, 
mildili han haluaa varmistautua paikan saannista. Paikan va
raus yhdysasemalta voi tapahtua kaikkien asemien ja pysak
kien valityksella aikaisintaan viikkoa ennen automatkan alka
mista. Paikan varauksesta ei kanneta maksua. Paikan varaus 
voidaan tehda vasta sitten, kun lippu on ostettu. J os lippu on 
ostettu aikaisemmin, on se paikan varausta pyydettaessa esitet
tava. Paikan numero ja sen kiiyttopaiva on merkittava lippuun. 

5. Autolinja sitoutuu varaamaan autossa kymmenen (10) 
paikkaa mahdollisia yhdysliikennematlrnstajia varten. Nama pai
kat saadaan luovuttaa muille matlrnstajille vasta sitten, kun on 
todettu, ettei taJlaisia matkustajia tule autoon varattujen paik
kojen edellyWimaii maiiraa. Paikkojen varauksessa tarvittavat 
varausluettelot toimittaa yhdysasemille autolinja. 

6. Yhdysliikennesopimus ei koske matkatavaran kuljetusta, 
joten matkustajien on itsensa huolehdittava matkatavaroiden 
siirtamisesHi junasta autoon ja painvastoin. Matkatavaran k:ul
jetuk:sesta autossa on maksettava autolinjan perimii. maksu. 

7. Rautatieliikennepaik:at tilittavat yhdysliikenteessa myy
mansa matkaliput yhdessa rautatien matkalippujen kanssa. 

8. Autoliikennoitsijalle hmluva tulo-osuus suoritetaan hii.nelle 
autossa kerattyjen matkalippujen perusteella. Suoritus tapahtuu 
rautatiehallituksen tilitoimiston valityksella, jolle autoliikennoit
sijiin on kuukausittain laadittavan laskun ohella toimitettava las
kuun sisaltyvat matkaliput. 

9. Autoliikennoitsija sitoutuu jarjestiimaan autojensa kulku
vuorot siten, etta ne sopivasti liittyviit junien kulkuvuoroihin. 

Autojen aikataulut on julkaistava Suomen Matkailijayhdistyk:
sen toimittamassa julkaisussa ,Suomen Kulkuneuvot". Tatii var
ten tarvittavat tiedot toimittaa Suomen Matkailijayhdistykselle 
au toliikennoi tsij a. 

10. Tata sopimusta k:oskeva rautatiehallinnon ja autoliiken
noitsijan kesken tapahtuva kirjeenvaihto toimitetaan maksutta 
rautatien virkapostissa. 

11. Kummankin sopimuspuolen henkilokunta on velvollinen 
antamaan tietoja ja neuvoja toisilleen yhdysliikennettii koskevissa 
asioissa. 

12. Autoliikennoitsija oikeuttaa rautatiehallituksen edustajan 
maksutta tekemaan autolinjoillaan enintaiin kaksi tarkastusmat
kaa vuodess;a. (Tfo n: o 169, 29. 1. 52). Kl n: o 11/ 52. 9. 
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Liite I. 9 

Autoliikennoitsija Ells Hirven 
autolinjojen toimipaikat ja niiden valimatkat. 

1. iianekoski-Pihtipudas-H aapajiirvi. 

Aanekoski (yhdysasema) ....... . 

A.anckoskelta 
km 

K~ngink~ngas . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26 
Vntasaar1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 62 
Pihtipudas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 104 
Reisjarvi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 140 
IIaapajarvi (yhdysasema) . . . . . . . 169 

2. A.iinekoski-Pyhiisalmi. 

Aiinekoski (yhdysasema) ...... . . 

A.anekoskel ta 
km 

K~ngink~ngas . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26 
V utasaan . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 62 
Pihtipudas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 104 
Pyhiisalmi (yhdysasema) . . . . . . . . 155 

3. Pyhiisalmi-Pihtipuda.s. 

Pyhiisalmi (yhdysasema) ....... . 

Pyhiisalmelta 
km 

Pihtipudas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 51 

Haapajiirveltii. 
km 

169 
143 
107 

65 
29 

Pyhiisalmel ta 
km 

155 
129 

93 
51 
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Liite II. 

Matkalippujen hinnat 
valtionrautateiden ja autoliikennoitsija Ells Hirven 

valisessa yhdysliikenteessa. 

km mk km m.k 

6 20:- 45 130:-
8 20: - 50 145:-

10 30: - 55 155:-
13 40:- 62 175:-
15 45:- 68 185:-
17 50:- 82 225:-
19 55:- 100 270:-
22 65:- 135 355:-
24 70:- 146 385:-
33 90:- 155 405:-
34 100:- 169 440:-
36 105:-
40 115:-

-----

Tavaran luokitus . 

.Aakkoselliseen tavaranluokitustaulukkoon on tehtiiva seuraa
vat lisaykset ja korjaukset, jotka tulevat voimaan 15. 2. 1952 
lukien, jollei aikaisemmin ole toisin ilmoitettu: 

Braunoksidi, ks. Rautaoksidi. 
Leikkimajat ..... . ........................... . 
Lippaat, puusta, puulastuista, saleista, viilulevysta, 

vaneeri: 
karkeahkot .. . ... . .. . .. . .. . .. . ......... . 
hienot ............................ · · · · · · 

Muottihiekka: kotimainen .. . ................. . 
ulkomainen .......... . ........ . 

Puimakoneet . . .............. . .. . ... . ... .. ... . 
Rautaoksidi, lttomioksidipitoinen .............. . 
Valimohiekka: kotimainen . . .................. . 

ulkomainen .... . .......... . ... . 

(Tfo n:o 208, 6. 2. 52) Kl n:o 11/ 52. 10. 

KK 5 

KK 3 
KK 1 

10 
9 

KK 4 
8 

10 
9 
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Oy. Alkoholiliikkeen kuljetukset. 

Rautatiehallitus on myontiinyt Oy Alkoholiliike Ab: lie sellai- 11 
sen 15. 2. 1952 lukien toistaiseksi voimassa olevan rahtiedun, eWi 
viihimpiina maksuna autokuljetuksen osalta kannetaan 10 mark-
kaa llihetykselta (nykyinen 50 mk on siis alennettu 10 mk:ksi) 
niissa tapauksissa, jolloin Hihetykset noudetaan Oy Alkoholiliike 
Ab : n myymalOistii rautatieasemalle valtionrautateiden autoilla ja 
autokuljetusmaksu tehdyn rahtisopimuksen mukaisesti lasketaan 
hinnoitusluvun 82/ mukaan. (Kl n:o 44/ 51. 6.) (Tfo n:o 222, 
8. 2. 52). Kl n:o 11/ 52. 11. 

VR oman tavaran kuljetukset. 

Tariffiosaston johtaja on oman tavaran lmljetuksesta annet- 12 
tujen maiiraysten (Kl n: o 58/51. 1.) kohdan II. 9. nojalla maii
riinnyt, etta omana tavarana liihetettavasta, astioissa kappaletava-
rana kuljetettavasta juomavedesta ei kanneta kuljetusmaksua. 
Kuljetuslrirjana kiiytetaan kuJjetussaatetta. Tiillaista oman tava-
ran kuljetusta on myos a emaravintoloille lahetettiiva vesi silloin 
kun ravintolan maksamaan vuokraan sisaJtyy korvaus vedestii. 
Sitavastoin on siiiliovaunuissa ja tendereissii vaunukuormin vetu
reiden yms. tarpeeksi kuljetettavasta vedesta kannettava kulje
tusmaksu yleisten maaraysten mukaan. Kuljetuskirjana kiiyte-
taiin tiilloin ,VR oman tavaran kuljetuskirjaa". (Tfo n: o 225, 
8. 2. 52). Kl n:o 11/ 52. 12. 

Ylim. vapaaliput. 

Suomen RautatieUiisten Raittiusyhdistyksen Riihimaella 2. 3. 13 
1952 pideWiviin hiihtomestaruuskilpailuihin osallistuville valtion
rautateiden palveluksessa ole·ville kilpailijoille ja toimitsijoille on 
myonnetty ylim. vapaaliput matkaa varten Riihimaelle ja takai-
sin. (Tfo n:o 96, 14. 1. 52.) Kl n:o 11/ 52. 13. 

Matkalippualennuksia. 

Alavus: 17.-27. 2. 1952; Suomen Painiliiton juniorileiri Kuor- 14 
taneella; aile 20-vuotiaat; 25 %, myos pikaj . 
Tampere: 22.-26. 2. 1952; Svenska Finlands Skolidrottsfor
bundin hiihtomestaruuskilpailut; alle 20-vuotiaat osanottajat; 
25 %, myos pikaj . 
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Espoo: 26. 2.-11. 3. 1952; Svenska Finlands Skolidrottsfor
bundin hiihtokurssit ja slalom- ja maenlaskumestaruuskilpailut; 
alle 20-vuotiaat osanottajat; 25 %, myos pikaj. 

Helsinki: 28. 2.-5. 3. 1952; Suomen nyrkkeilymestaruuskilpai
lut Suomen nyrkkeilykomiteau j~irjestamina; kilpailijat ja toimit
sijat; 25 %, myos pikaj. 

Helsinki: 28. 2. - 4. 3. 1952: 'fUL: n naisten joukk.uevoimis
telumestaruuskilpailujen osanottajat; 25 %, myos pikaj. 

Kuopio: 28. 2.--4. 3. 1952; Puijon Kansainvaliset Talvikisat; 
kilpailijat ja toimitsijat; 25 %, myos pikaj. 

Riihimaki: 29. 2.--4. 3. 1952; Suomen RautatieUiisten Raittius
yhdistyksen vuosikokous; osan.ottajat, jotka ch·at ole oikeutettuja 
vapaalippuihin; 50%, myos pikaj. 

Tyonvahyyden takia vapautuva tyovoima. 

RauLatichalliLuksen kirjelmaan n: o J 710/13301, 3. 12. 1948 vjitaten 
ilmoitetaan tyohon sijoitusta varten, ettii. 3. ratajakson alucella on vapaana 
tyonvii.hyyden Hihden 15 sekatyontekijaa. 

Niitli valtionrautateiden viranomaisia, jotka mahdollisesti tarvitsevat 
ylliimainittua tyovoimaa, kehoitetaan tiedustamaan sitii 3. ratajakson piialli
koltii tai rautatiehallituksen taloustoimiston buoltojaostolta. (Tthj n: o 65/57, 
11. 2. 1952) Kl n: o 11/52. 15. 

Vaununpeitteiden etsinta. 

Liikenncpaikkoja kchoitetaan etsimliiin toiminimi Paraisten Kalkkivuori 
0: yn omistamaa vaununpcitcttii n: o 134, ja mikiili puhcenaolcva peite loy· 
dctiiiin, llihettiimiian se Turun satamann seka loydostii ilmoittamnan maini
tullc asemallo ja liikennetoimiston ticdustclujaostolle. (Llwj n: o 373, 4. 2. 
1952) 

15. 11. 49 jiilkecn katcissa olcvia, alempnna lueteltuja Iisalmen aseman 
vaununpeitteita p;yyuetailn etsimlian ja etsinniin tuloksesta Hmoittamaan 
oman liikennejaksou piilillikon kautta 9. liikennejakson piiallikolle 10. 3. 52 
mennessii. EtsitUivat vaununpcitteet Ilm N:o 7, 17, 20, 24, 31, 44, 63 ja 99. 
(9. ljp n: o Y. 321/450, 9. 2. 1952) 

VR palvelukseen sopimattomia. 

Kouvolau aseman alokas Edvin Edvard Loikala (s. 9. 12. 26) on ero
tettu sopimattomana rautatien palveluksecn 11. 2. 52 lukicn. (7. ljp n:o H . 
8_4/532, 7. 2. 1952) 
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Kadonneita. matkalippuja, virkamerkk:eja ym. 

PolttoainetyomiPs Matti Kamsulalle lti1·joitPttu asuntolippu n: o 048895, 18 
Kangas-Jii.rvilruona, voimassa l. 2.-·29. 2. 52, on kadonnut ja kuolete-
taan. (4. vtjp n:o 96/71, 9. 2. 1952) 

Avoimia virkoja ja toimia. 

8. liikenneja.ksossa taytetii.an esityksen pl'nlsteella seuraavat toimet: 19 
junamiehen toimia: yksi Outokummun asemnlla; 2 l. ascmamiehcn toimia: 
yksi Jakokosken laiturivaihteella, yksi Kangaslammen py likilH.i., yksi Sapun 
laiturivaihteella ja yksi Lehman laiturivaihteclla. Liikenneosuston johtnJalle 
osoitetut hakemu.kset jii.tettlivii. asianomaiselle asenmpliallikollc 25. 2. 52 
mennessii.. 

Nelja jii.rjcstelymcstarinvirkaa, joista kaksi Hclsingin, yksi Oulun ja yksi 
Pieksamiien asemalla; seitsemiintoista ylil;;onduk:toorinvirkaa, joista kuusi 
Helsingin, kaksi Riihimaen, kaksi Tampereen ja kaksi Joensuun a.~erualla 
sekii. yksi k:ullakin asemalla: Lahti, Pietarsaari, Tornio, Iisalmi ja Kuopio; 
viisikymmentiikol1ne konduktoorinvirkaa, joista kolmet01sta Helsingin, neljii. 
Riihimaen, kaksi Labden, kolrue Turun, kaksi 'rampereen, viisi Toijnlnn, 
neljii Seiniijoen, kaksi 1l!ikkelin, kaksi Hnnlinan ja kaksi Jyvliskyliin ase
malla sekii yksi kullakin asemalla: Sornfunen, Porvoo, Vaasa, Tornio, Kemi, 
Raahe, Lappeenranta, Kotka, Lieksa, Outoh-umpu, lisalmi, Kuopio, Pieksii.
mii.ki ja Parikkala; lcaksi 1 l. pakkamestarinvirlo:aa Helsingin aserualla; 
ylcsi. 1 l. vaakamesta1·invi1·ka Helsingin asemalla; yksitoista 2 1. pa"k"kames· 
tat·in virkaa, joista toistaiseksi neljii llclsingin ja kalisi Kokkola.n ascrualla 
sekii. yksi kullakin asemalla: Vallila, Tikkurila, Pitii.jlinmii.ki, Turlru ja 
Licksa; ja nelji:i e l. vaakamestarinvitkaa, joistn toistaiseksi yksi lrullakin 
asemalla: Riihimii.ki, Tampere, Iisalmi ja. Jyvii.skyHi. Liikenneosaston joh
tajalle osoitetut hakemukset on toimitettuYa rautatiehallituksen kirjaajalle 
viimeistiian 28. 2. 1952 ennen kello 12. 

2 l. "kirjurin virka Turun varastossa. Pi.UijohtajuUe osoitetut hakemnkset 
on toimitettava rautatieballituksen kirjaajalle viimeistii.ii.n 6. 3. 1952 ennen 
klo 12. 

Yleisen vaikean asuntopulan takia kehoitetaan hakijoita ennen llake
musten jattamistii. ottamaan selviiii. asunonsaantimabdollisuuksista. 

Osoitetiedustelu. 

Vii.lttaakseen turhaa kirjecnvaihtoa kehoittaa rautatichallitus tiiten ka.ik- 20 
kia henkilo- ja palkkausasioita hoitavia virkailijoitaan, jotka tietiiviit ,jou1.-un 
allamainitun henkilon osoittcen, siitii viipymiittii ilmoittamaan rautatiehalli
tuksen kirjaajalle, os. Helsinki: 

Nimi 
Hantunen, Leo 
Kari, Aarre A. E. 

ammatti 
siihk. 

syntymavnosi 
1928 
1930 

aikaisempi osoite 

Kuopio. 

Koululaisten hiihtolomakurssit. 

VR Urheilutoimikunta jii.rjestiiii rautntiehallitnksen huoltojaoston toi- 21 
meksiannosta koulujen hiihtoloman aikana, 24. 2-2. 3. 1952, kouluilissii. ole-
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ville rautatieliiisten lapsille n. 6 vrk: tta kcstiiviit seuraavaJ; hiihtokurssit, 
nim.: 

1) Leppiikoskella VR:n Virkanaisten Oma Koti Yhclistyksen Paularin
teen lepokodissa 20 lapselle, 

2) Keuruulla Lomaliiton Kew·usseliin lomahotellissa 20 lapselle ja 
3) Ruokolahdella (Imatralla) VR Konduktooriyhdistyksen Rantalinnassa 

40 lapsclle. 
Tarkoituks!'na on, ettii. 7-10 vuotinat lapset sijoitetaan Leppiikoskelle, 

11-13 vuotiaat Rantalinnaan ja 14-16 vuotiaat ~eurusselillle, mutta osan
ottajien lulmmiiiiriista, kotipaikasta yms. seikoista riippuen voidaan tehda 
poikkeuksia. Kurssimaksuna peritiiiin Paularinteessii 900 mk sekii Keurus
seUissii ja Rantalinnassa 1,200 mk yhteensii koko ajalta lasta kohden, urheilu· 
toimikunnan vastatessa muista kustannuksista. Maksuun sisiiltyy yllii.pito ja 
opetuslms tann ukset. 

Hakemuksct kursseille on liihetettii.vii. kuluvan helmikuun 18 pliiviilin 
mennessii os.: VR Urheilutoimikunta, Helsinki, rautatichallitus, ja tulee 
niistii. kiiydii. sclville lapsen taydellinen nimi, ikii. ja rautatciden palveluk
scssa tai tyossii. olevan vanhemman nimi, toimi tai ammatti, palvcluspaikka 
ja kotiosoite sekii. milia paikkakunnalla pidettiiville kursseille ao. lapsi ensi
sijaisesti pyrkii. Ilmoitusten tulee olla lapscn isiin, iiidin tai holhoojan alle
kirjoituksella varustettuja. Kursseille valituille lii.hetetiiiin siitii. ajoissa Jrir
jallinen tiedoitus ja matkaohjelma sekii. luettelo tarvittavista vii.lincistii ja 
varusteista. 

Kw·ssit ovat tarkoitetut kaikkien rautatieiaistcn lapsille, mutta etu
sija suodaan, mikiili osanottajia ilmaantuu yli c. m. mii.liriit, sellaisten paikka
kunticn koululaisille, joilla ei ole ollut hiihtomahdollisuuksia. (VRU n: o 
12/34, 11. 2. 1952) 

Tunturihiihtoretket. 

VR Urheilutoimikunta jii.rjcstiii.i. talvikaudcn 1952 aikana tunturihiihto
kurssit 22.-29. 3. ja 29. 3.-5. 4. 52 Enontekion Ounastunturilla. Kurssi· 
maksu on 550 mk vuorokaudelta, milrin lrintaan sisii.ltyy tiiysihoito ja ope
tusk~tannukset. Automatkasta ja tapaturmavakuutuksest~ peritiilin lisaksi 
n. 2,000 mk. Kwnmallekin kurssille otetaan 20 henkeii, srunaan taloon ma
joitettuina. 

Kaikkia niitii. rautatielaitoksen palveluksessa olevia henkiloitii. jotka 
haluavat tulla huomioon otetuiksi valittaessa osanottajia edellii. mainituille 
kursseille, pyydetliiin lahettii.miiiin hakemuksensa kirjeellisesti VR Urheilu
toimikunnalle, ( os. IIclsinki, rautatiehallitus), viimeistaii.n 3. 3. 52 menneasii. 
Hakemuksesta tulee kaydii. selvillc hakijan tii.ydellinen nimi, virka, toimi tai 
ammatti ja toimipaikka seka kummalle kurssille pyrkii. Tunturiretkeii. suun
niteltaessa on huomioitava, ettei matkustukseen kiiytettii.viiii. aikaa ole sisiil
lytettiivii. em. aikamiiiiriin. 

Kursseille valittaville henkiloille tullaan aikanaan lii.hettii.miili.n tarkat 
matkaohjelmat sekii. luettelot mukaan otettavista valineistii. ja varusteista. 
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Viittaus Kaskyle hdessa julkaistuun maaraykseen merkit aan: 
Kl n:o 1/ 52. 2 ( = lehden numero, vuosi, asian numero). 
Jakelu a koskevat muutosi lmoi tukset on tehtava pai nat us jaostoon. 

To i m i t us : Rautat ie hall itus, 2 kerros, huone 24. 

S i s a ll y s : 1. Puolustuslai toksen kuljetukset. 
2. Rajavartiolaitoksen kuljetukset. 

Puolustuslaitoksen kuljetukset. 

Asetuskokoelmassa on julkaistu: 

Asehts 
maksujen 1niiiir·iiihnisesti:i puolt£Stu,slaitoksen lukttun suor·itettavista 

rautatiekuljetttksista. 

Annettu Helsingissa 11 pilivii.na tammikuuta 1952. 

Kulkulaitosten ja yleisten toiden ministerin esittelysta saiide
Hian: 

1 §. 
Kai.kista puolustuslaitolc en lukuun valtionrautateilla ja sen 

kan. sa yhdysliikenteessa olevilla yksityisilHi. rautateilla suoritet
tavista kuljetuksista ja niihin liittyvasta muusta rautatien kay
tosta tulee sanotun laitok.sen suorittaa rautatielaitokselle kulloin
kin voimassa olevan valtionrautateiden tariffisaannou maaraamat 
maksut. 

2 §. 
:.\Iilloin erityisUi syyta katsotaan olevan, saadaan erikseen 

maiuittavista puolustu.slaitoksen kuljetuksista laskea korvaukset 
myoskin erikoisehdoin ja arvioituina miiarina puolustuslaitoksen 
ja rautatielaitoksen kesken tehtavien sopimusten perusteella. 

Samoin saadaan na.issa kuljetuksissa ja niiden tilauksi.ssa 
Jdiyttaa sellaisia sotilaskuljetuskirjoja ja muita erikoislomakkeita, 
joista naiden laitosten kesken erikseen sovitaan. 

3 §. 
Tama asetus tulee voimaan 1 paivana maali.skuuta 1952, ja 

silla kumotaan sotilastariffista lokakuun 11 paivana 1946 annettu 
a_-,etu (714/ 46). 

1448-25. 2. 1952. 

1 
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Edellaolevan johdosta on puolustu ministerion ja rautatie
hallituksen kesken tehty maaliskum1 1 piiiviina 1952 voimaan 
tuleva seuraava tariffisopimus, johon on vahvistettu j~ilempana 
olevat lisamaaraykset. 

T a r i f f i s o p i m u s. 

Soveltamisala. 

1 §. 
Taman sopimuksen sai:innoksiii kuljetus- ja muista maksuista 

on i10udatettava lruljetetta sa vaJtionrautateilla ja yksityi. illa 
yleiselle l iikenteelle avatuilJa rautateillii puolustusmini:terion , 
puolustuslaitok en, Suomen Sot:ilaskotiliiton ja Rannikko otilai
den IIuoltoyhdistykxen palveluksessa olevia henkiloita j a sauot
tujen laito ·ten ja yhdistysten hallnssa olevaa tai niiden kaytetHi 
,·iiksi lahetettavU.i tavaraa. 

Kuljctuksiin ja maksl1ihin, joita Hissa sopimukse ·sa ei mai
n ita tai joista ei ku,ssakin tapauksessa erikseen ole muuta sovittn , 
sovelletaan vaJtionrautateiden yleisen tariffin maiirayksiii. 

Matkaliput ja niiden hinnat. 

2 §. 
)latkalippuna 1 § :n tarkoittamissa, yleisissii matkustajajn

nissa tapahtu vis a henkilokuljetuksis a kaytetafu1 joko sotilas
lippua, palveJukseenastumismaarayksen osaa Ill tahi sotilasknl
jetuskirjaa, viimemainittua kuitenkin vain ellai ia komenuus
kuntia varten, joihin lruulun vahintaan 6 henkiloa. 

Sotilaslippu voidaan kirjoittaa vain yhta menomatkaa varten. 
Ku ·takin luovutetusta sotilaslipusta peritiian puolustuslaitok
selta yleisen tariffin mukainen 238 km: n matkalle kelpaa..an 
menolipun hinta riippumatta siita , mille matkalle lippu tullaan 
kirjoittamaan. 

Palvelukseenastumismaariiyksen osa III kelpaa matkalippuna 
silta liikennepaikalta, jolta sen esitt1:iji:i tnlee junaan, sille liiken
nepaikalle, joka siihen on mel'kitty, lruitenkin vain palvelukseen
astumismaarayksen ohella. Kuljetusmaksun perimista varten il
moittaa puolustu:laitos joululmun kuluessa rautatiehallitukselle 
amana Vl.tonna annettujen rautatiematkan si. altiivien palveluk

seenastumismaaraysten lukumaariin. Kustakin pah'eluk eenastu
mismai:irayksestii peritaan puolustuslaitokselta sama maksu kuin 
sotilasli pusta . 

Sotilaskuljetuskirjaa kaytettaessa lasketaan kuljetusmak, u 
henki loa. kohti menolippujen tarifEin mukaan. Ku1jetusmaksu 
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merkitaan kuljetuskirjaan ja rahtil uottoluetteloon, kuten jaljem- 1 
pana on miiiiratty. 

:Vlakuupaikka-, paikanvaraamis- ja pikajunan lisamaksut on 
suoritettava aina kiiteisellii. 

LisiimiiiiTiiyksiii. 

1. Palvelukseeuastumi. miiariiyksessa kiinni olevan, matkalippuna kelpaa· 
l'an osan III, Raa siitii irroitta vain kondukti:iori. Irralliseua ei osa HI kel · 
paa matkalipuksi . 

2. Jollei sotilaskuljetuskirjaa olP varustettu liihti:iaseroan nimi· ja paiv:i
leimalla, on lippuja tarka tavan kondukti:ii:irin siihen merkittiivii ja nimikir· 
joituksellaan todistcttava, miltii asemalta matka on aloitettu sekii ensimmai
Rellii sopivalla asemalla annettava se leimattavaksi ja rahtiluottotiliin merkit
tiiviiksi. Kuljetusmaksuksi on knljetuskirjaan ja rahtiluottotiliin merkittava 
maksu alkuperiiiseltii Jaht<iascmalta maiiriiasemalle. 

3. Ennen taman sopimuksen voimaan tuloa painetui~ a sotilaslipuissa 
oleva ilmoitus maksuttoman matkatavaran liihettiimise tii on kumottu, joten 
sotilaslippu ei oikeuta Hihettfu:niiiin maksutonta matkatavaraa. 

Matkalipun ostolupa. 

3 ·§ . 
Puolustuslaitoksessa palv€levalla, jolle on myonnetty oikeus 

111atkalipun ostoluYan saamiseen, on, esittaessaan Himiin luvan, oi
keu.s saada kateismak ·ua vastaan matkalippu alennettuun hintaan. 
Alennuksen suuruus on ~5% menolipun tariffinmukaiser;ta hin
nasta. Puolnstuslaitos k01·vaa 1·antatielle nain syntyneen tappion. 
Kon·auk ·en laskemista val'ten piiacsikunnan huolto-osasto ilmoit
taa rautatiehallituksen tarkastustoimistolle kunkin vuoden joulu
kuussa sina nwnna annettujen matkalipun ostolupien maaran. 
Korvausmiiariin suuruus saadaan siten, etta annettujen ostolupien 
lnku kerrotaan sotilaslipun hinnan neljannekselHi. 

Lisiimiiiiriiyk.~iii. 

1. Mt•pomatkaan oikeuttavan matkalipun ostoluvan esittajiille on aina 
kirjoitl'ttava sht>kkilippu. Ostolupa kiinnitetaan liiw~tamalla . lwkkilipun lmn· 
taan. Lippuun on lcimattava sana ,Sotilas". 

Meno· ja paluumatkaan oikeuttavan matkalipun ostoluYan e~ittii.jiille 
myydaan puolitoista menopalwilippua, joihin leimataa11 sana ,flotilas" ja 
H~<'man nimilcima. Jos ascmalla ei oll' pahvilippuja ko. ma.tkalle, on shekki· 
lippu kirjoitettava m<'nolippujen ~hPkk1kirja ta. Lipun binnaksi merkitiiiin 
1¥.! menolipun hinta ja lipun yliireuna&.n kirjoitC'ta.an: ,25 o/c alennus". Lip· 
puun on leimattava Rana ,Sotilas" ja aseman nimil!'ima poikittain. Meno
ja paluumatkaan oik<•uttavaan ostolupaan on aiua lyi:itavii myyntiaseman 
nimi· ja piiiviilC'ima sekii annettava R!' matkalipun ostajnlll' J)aluumatkalla 
koJHlnktoorill<' niiytcttiiviik~i , sillii ilmau ostolupaa <'iviit liput krlpaa paluu-
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matkalla. 1\f('no- ja paluuliput ovat voima:;sa niin kauan kun ostolupaau 
merkitty lorna kestliii. Matkau piiiittycss~i on ostolupa ja liput luovutettavn 
konduktOorillc. Jos tlillaisen matknlipun ol't oluvan niiyttiiii konduktoorill<' 
puolustuslaitoksen viran tai toimen haltija, joka ilmoittaa tarvitsevan a osto· 
luvan matkalaskuunsa todisteeksi, ei konduktoori saa ottaa sitli hii.neltli poi ~ . 

2. Ennen tii.mii.n sopimuk en voimaan tuloa painetuissa matkalipw1 osto· 
luvissa oleva ilmoitus maksuttoman matkatavaran Uihcttamisestii on kumottu , 
joten matkalipw1 ostoluvau nojalla ostettu matknlippu <'i oikeuta Jah ettami\au 
maksutonta mntkatavaraa. 

Matkatavara. 

4 §. 
Matkatavaraa UiheteWiessa on matkatavaratoimistoon annet

tava lornake ,Matkatavaran kuljetustilaus" (ks. liite n: o 1 l 
asianmukaisesti taytettynii . Toimistosta anuetaan matkustajalle 
matkatavaratodistu , jota vastaan taYara mi.iaraascmalla luonlte
taan. Kuljetusmaksu merkiUian rah tiluottoluetteloon, ikuten jal
jempana on m1Uiratty. 

Matkatavaraa la-hetettacssa on aina esitettava samalle mat
kalle kelpaava matkalippu. 

Joukkojen seka kiito-, pika- ja rahtitavaran kuljetus
kirjat ja maksut. 

5 §. 
Joukkoja seka kiito-, pika- ja rahtitavaraa kuljetettaessa on 

kuljetuskirjana kaytettava sotilaskuljetuskir jaa. 
Joukkojen kuljettamisesta tilatussa henkilovaunussa tai vau

nuno a,c;tossa pcritaan kuljetusmaksuna yleisen tariffin mukainen 
menolipun hinta kutakin vaunussa tai osastossa olevaa paikkaa 
kohden . l\Iakuuvamma kaytetti:iessa paivavaununa vastaa yksi 
makuupaikka 3. luokassa neljaii ja 2. luokassa kolmea istuma
paikkaa. 

Kuljetettaessa joukkoja 2-aks. tavarayaunussa lasketaan kul
jetusmaksu henkilo- ja pikatavarajunassa 13000 kilon ja luokan 
2 mukaan seldi. tavarajunassa 13000 kilon ja luokan 4 mukaan 
vaunua kohden . 

Kiito-, pika- ja rahtitavaralahetysten kuljetnsmaksut laske
taan yleisen tariffin mukaan. J os kuljetu kirjaan on merkitt:
tavaran nimeksi ,sotilastavaraa" taildm jos Hihetettiivaa tavaraa 
taikka siihen verrattavaa ei ole luokitustaulukossa mainittu, 
rahditetaan li.ihetys sotilastava.rana, jonka kappaletavaraluokka 
on rahtitavarana A ja pikatavarr.na P seka vannu kuormaluokka 
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pikatavarana luokka 2, rahtitavarana luokka 4 katettua vaunua f 
ja luokka 6 avovaunua ldiytettaessa. 

Lisiilrniiarliylcsia. 

1. Henkilokuljetuksen ollessa kysymyksessii on kuljetuskirjan III osa 
liihetettilvii kirjekuoressa miiiiriiasemalle, joten sitii. ei saa antaa matkusta· 
jalle. 

2. Sotilaskuljetuskirja on aina merkittiivii erikoisluetteloon sekii. liihtii· 
etta miiiiriiasemalla. 

3. Saapuneiden liihetysten Rotilaskuljetuskirjan IV osan saa antaa vas
taanottajalle vasta sen jiill<een, kun III osaan on saatu kuittaus. Kuittaus
merkintii on tehtiiva asomalla ja tii.ytyy kuittaajalla olla asianmukainen valta· 
kirja. Osaa III ei siis saa antaa asiakkaalle asemalta poisvietiiviiksi kuittauk· 
sen tekemista varten. 

Er i naisiii ma a rayksia . 

VR ja yksityisten rautateiden valinen yhdysliikenne. 

Kuljetuksista, jotka suoritetaan sotilaslipun nojalla 1 § :ssa 
mainittujen valtionlaitosten ja yhdistysten laskuun valtionrauta
teiden ja yksityisten rautateiden valisessii yhdysliikenteessii tai 
yksinomaan yksityisella rautatielUi, lasketaan yksityisen rauta
tien osuus seuraavasti: 

1) jos matka tehdaan sotilaslipulla yksh10maan yksityisella 
rautatiella kysymyksessa olevan matkan menolipun hinnan ja 
yksityisrautatiella voimassa olevan tariffin mukaan; 

2) jos matka ulottuu niinhyvin valtion- kuin yksityiselle 
rautatielle, lasketaan maksut meno- ja paluulipun hinnan mu
kaan. 

Yksityinen rautatie laatii laskut konduktoorien keraamien 
s:otilaslippujen perusteella ja Hihettaa ne lippujen ohella rauta
tiehallituksen tarkastustoimistoon maksettavaksi. 

Kiito-, pika- ja rahtitavaraliikenteessii noudatetaan yllii ole
van sopimuksen miiariiyksia. Kuljetusmaksut jaetaan yleisestii 
liikenteesta voimassa olevien miiaraysten mukaan. 

Maaraykset puolustuslaitoksen rahtiluotosta. 

Tassa sopimuksessa tarkoitetut kuljetns- ja muut maksut voi
daan suorittaa rahtilnottoa ka:vttiicn. Tiissii tarkoituksessa ava
taan kaikilla asenulla ja pysakeilla kaksi rahtiluottotilia, Pl: n 
yleinen ja Pl : n erillisrahtiluottotili. 

Erillisrahtiluottotiliin merkitaan kaikki sellaisten matkatava
rankuljetustilausten ja sotilaskuljetuskirjojen osoittamat maksut, 
joiden ylareunaan on pnneella leimattn ,Pl:n erillisrahtiluotto". 
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)fuiden matkata,·arankuljelu tilausten ja . otilaskuljetu kirjo
jen osoittarnat maksut merkitaiin ylei een rahtiluottotil iin . Kan
nettaessa lmljetus- tai muita maksuja muulla tavoin merkitaan 
maksu samaan rahtiluottotiliin kuin siitii lmljetukse ta aiheutuva 
varsinainen kulj-etusmaksukin, johon kuljetukseen p. o. maksun 
kantaminen liittyy. 

K11ljetusma.ksut merkitaan rahtiluottotiliin aina Uihetysase
malla, muut mak ut silla asernalla, jolla ne on maksettaviksi 
laskettu. Matkatavaran kuljetustilaus, kuljetuskirjan a ianomai
nen osa ja maksuja nmulla tavoin kannettaessa maksajalle annet
tava kuitti liitetaan tiliin tositteeksi . 

Luottokauden loputtua lal'ketaan tili ~Thteen ja Hihetetaan 
kaksin kappalein tositteineen kuukausitilityksen mukana rahana 
talousjakson kassaan, joka lahettaa sen edelleen tilitoimistoon. 
Tilitoimisto yhdisUia til it, la. ·kee rahti luoton korvauksen yhteis
, tunmien perusteella ja perii luottovelat P uolustnsvoimain Paa
e ikunnalta . 

.Matkatavaran lmljetustilaukset ja sotilaskuljetuskirjat on 
aina vieUiva liihetyskuukauden rahtilnottoluetteloon. 

Yksi,tyinen rautat ie perii luottovelan suoraan Puolustusvoi
ma in P iiiiesikunnalta. 

Rajavartiolaitoksen kuljetukset. 

Edella olevan sopimuksen i:ii:innok. ia on nouclatettava my08 kul
jetettaessa sisiiasiaiuministerion raja vartioasiain o ·aston, rajavar
tiostojen esikunnan ja kaiklcien raja...-artiostojcn palveluksessa 
olevia henki loita ja sanottujen laito ·ten halhv. a olevaa tai niiden 
kiiytettavaksi lahetettavaa tavaraa. 

Maaraykset rajavartiolaitoksen rahtiluotosta. 

Rajavartiolaitos nauttii rahtiluottoa kaikilla asemilla ja pysa
ke illii. 

Rajavartiostojen esikmma11 , Si aasia inministerion rajavartio
asiain osaston ja kaild<ien rajavartiostojen matlmtavaran ku]jetus
tilaukset ja sotila ·lmljetusl<irjat merkitaan rahtiluottoluetteloon 
a ina lahetysasemalla, m~·os yksityisten rauta teid.en asemilla. 

Matkatavaran kuljetu tilaus ja otilaskuljetuskirja on mer
kiWi vii liihetyslmukauden rabtiluottoluetteloon. 

Rahtilnottoluettelo on paii.tettava kuukauden viimeisenii pai
vana ja on siihen merkittiiva rahtiluoton korvau . Asem.a lahettaa 
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rahtiluottoluettelon siihen kuuluvine rahtik:irjoineen Rajavartio ·- 2 
tojen Esikunnalle Helsinkiin, os. Korkeavuorenkatu 21, liittaen 
mukaan valmiiksi taytety-n ti1illepanokortin, jonka kuponkiin on 
tehty elva merkinta siita, minka aseman hyvaksi maksu on 
talousjaksos a merkittava. ::\Iaksettuaan velkamaaran talousjak-
son tulotilille, rajavartiostojen esih.--unta ilmoittaa kirjeella ennen 
saman kuukauden 10 paivaa asianomaiselle a emaJJe suoritta
mastaan maksusta. 

l\iita. edella on sanot tu puolustuslaitokc;;en rahtiluotosta, on 
se voimassa m:vos rajavartiostojen rahtiluottoon nahden mikali 
se ei ole ristiriidas. a ylU.i. olcvan kans.c;;a. (Rh n: o 410/ 1021, 
14. 2. 1952) Kl n:o 12aj 52. 
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Liite 1. 

Pnolustn:>laitos 

MATKATAVARAN KULJETUSTILAUS N:o 

. ... . .. . .. ...... .. ........... ...... . .. . . . .... .. ... ... ... .. ...... .. .. .... oikeutetaan liiheWimiian 
Ano ja nimi 

puolustuslaiioksen laskuun ........ ............................. .. .... ......... asemalta 

...... ...... ......... ....... ....... ............. .... asemalle ...... .. ........ kiloa tavaraa ja 

......... ... kpl polknpyi:iria sekii ...... .. .... paria suksia matkatavarana . 

............ ..... ........ ... ............ ~<sa .............. ....... kuun .... .... p: nii 19 ....... . 

Viraston leima 
Antaja 

.Arvo 

.................. ... ........................... .. ......... ..... 

··········· ········· ········ ·· ·· ···· ··· ··· ·· ·············· ··· ··· 

Yarmcntaja ............ ..... ... ............. ... .............. .... . . 

Arvo ... .................... ... .......................... .. .... .... .. 

Kun matkata;-araa liiheteHHin Himan tilauksen peru. teella, on 

matkalippu esitettiivii. 

········· ······ ····· ········ ···· ··········· ···· ·············································· ····· ···················· 

:Mer kitty 

rahtiluoitoti liin: matkatavaraa .... ........ kiloa .. .... ....... ..... .. mal'kkaa 

polkupyi:iria ..... ...... . kpl 

snksia ............ paria " 
Yhteen a .. ... .. . . . .. .. . . ... . markkaa 

Virkamiehcn nimi ........... ............ .... ... ..... ... .......................... 

Hels inki 1952. Ve.ltioneu'<"OSlon kirje.paino 
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Viittaus Kaskylehdessa julkaistuun maaraykseen merkitaan: 
Kl n:o 1/52. 2 ( = lehden numero, vuosi, as ian numero). 
Jake lua koskevat muutos ilmoitukset on tehtava pa inatusjaostoon. 

To i mit us : Rauta t iehallit us, 2 kerros, huone 24. 

S i s a 11 y s : 1. Ylei ten asiakirjain julkisuus. - 2. Uusittu junaturvalli· 
suussaanto. - 3. Muutoksia aikatauluun 118. - 4. Liikennepaikkoja koske· 
via muutoksia. - 5. Hillon liikenne. - 6. Matkalippualennuksia. - 7. Pohjois
mainen henkilo· ja matkatavarayhdysliikenne. - 8. Avoimia virko;UJ. ja toimia. 

'!leisten asiakirjain julkisuus. 

Asetuskokoelmassa on julkaistu seuraavat laki yleisten asia- 1 
kirjain julkisuudesta ja asetus sisaltiiva. eraita poikkeuksia yleis-
ten asiakirjain julki uudesta : 

Laki 
yleisten asiakirjain julkisuudesta. 

A nnettu Hel singissa 9 paivanii helmikuuta Hl5l. 

Bduskmma n piiatoksen mukillsesti sMidetiian: 

1 luku. 

J 1dkiset yleiset asiakirjat. 

1 'S· Yleiset asiakirjat ovat julkiset, niinlruil1 tiissa laissa 
siiadetaan. 

Asiakirjain painosta julkaisemisesta on erikseen saadetty. 

2 §. Yleisia asiakirjoja ovat viranomaisen laatimat ja anta
mat seka sille lahetetyt tai annetut asiakirjat, jotka ovat sen 
hallussa. 

Viranomaisella tarkoitetaan tassa laissa valtion, kunnan ja 
kirkollisen ynna muun itsehallintoyhdyskunnan viranomaisia, nii
hin luettuina myos julkisoikeudelliset kokoukset, eclustajistot, 
,·aliokcmnat, lautakunnat, toimikunnat ja komiteat viran- ja 
I oimeuhaltijoineen. 

Hi52. - 21. 2. 1952. 
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J·;nmkclislutcrilai ·ten kirkollisten viranomai~ten ja senrakun
tain asiakirjoista saacletiiiin erikseen. 

1 § . • Julkisikc:i tulevat: merkinta Yiralliseett lnetteloon, heti 
knn se on tehty; po_vti:ikirja , kun sc on tarkistethl; toimituskirja, 
myos viranomaisten vaJiseen kirjcenYaihtOOJl kuuluva, kun Se 011 

allekirjoitett11 taikka, jos piii:itos annetaan julkipanon jiilkeen, 
silloin kun so on annet1aYa ; sekii viranomai<Selle tullut yksityinen 
asiakirja, niin pian knin vi1 ·anomainen sen on saanuL. 

--1: §. Poliisiviranomaiselle tai virallisclle syyttajalle rikok
sesta tulleita tietoja seka sellaista asiaa tutkittacssa laadittuja 
poyUikirjoja ei ole pidettih·a julkisina, enncn kuin a ·ia on ollut 
r. ilia oikeudessa tai jatct1y sikseen. 

5 ':i · A iakirja, joka on Yalmisteltavana Yiranomaisella, ei ole 
vielii julkinen, eikii m,voskiHin viranomaisen oma sa keskuudessa 
synt;.'11;.' t ehc1otus, lnonnos, mietinto, laus unto, muistio tai muu 
.-;elvitys. 

6 §. Suornen kansalaisella on oikeus saada tieto yleisestii 
asiakirjasta, joka on julkincn. 

Asiakirjoista, jotka 3, 4 ja 5 § : n mukaan eivat vieHi ole julki
l'<ia, aJkoon annettako tictoja ilman vira110maisen lupaa. 

Tiedon antami11en ulkomaalaisellc julkisesta a. iakirja ta riip
JIUU viranomaisen harkinnasta. 

7 . . Viranomaisen on pyynnosta am1et1ava julki esta asia
kirjasta virallinen jaljeunos tai ote taikka, mikiili tilan puolesta 
ja virkatoimintaa haittaamatta kay painsa, rumettava asiakirja 
\·iranomais n luona luetta vaksi ja jaljennettavaksi. 

Kun vain osa asiakirjaa on sala~a pidettava, olkoon a ·iakirja 
virastossa . tai viranomaisen luona saatavana, mildiJi tiimii kay 
painsa salassa pidettiivan osan tiedoksi tulematta. Sellaisen asia
kirjan jaljennoksestii on salassa pic1ettava osa j~itettavii pois. 

Asiakirjan saatavana piHiminen on arkistossa tai virastossa 
sen virkamiehcn velvollisuutena, jolle tamii tehtava on uskottu. 

8 §. Jos asianomainen virkamies kieJtaytyy virallista asiakir
jan jaljennosta tai otetta antamasta taikka antamasta asiakirjaa 
nahta vak i tai jhljennctti:hii.ksi, tulcc haki,jan .-a ada asia viran
omaisen ratkaistavaksi. Virauomaisen ratkaisusta Qn hakijalla 
oikeus valittaa siina jarjestykscssa, jo sa sen viranomaisen piia
tokseen yleensa haetaan nmutosta. Jos sellaista muutoksenhalm
menettel~-a. ei ole, tehtakiiou valitu · sille viranornai elle, jonka 
alainen paiitoksen tehnyt viranomainen on, ja jos sitii ei ole, 
\'altion viranomaisen ratkaisu ta korkeimmalle hallinto-oikeudelle 
.ia muun viranomaisen ratkaisusta laiininhallitukselle. Valituksen 
H!tkai,:ustakin saa ki:i)ttiiii tavallista m.uutoksenhakutieta. 

Bdella 1 momentissa mainittu asia on dipymatta kiisiteltava . 
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2 luku. 

f:Jalassct pideftii val asiakirjo t. 

9 §. i:)alassa on pidettiiva sellainen asia tai asiakirja, jo.sta 
niiu on lailla saiidetty. 

Asetuksella voiclaan asia tai. asiakirja sai:itaa salassa pidettii
d.ik i, mikali valtion tunnllisuus tai valtion suhteet u lkovaltoi
hi.n, maanpuolustuksen etu, rikosten ehld:iiseminen tai syytteeseen 
saattaminen, Yaltion tai itsehallintoyhdyskunnan taikka yksi
t~risen liiketoimcn tai oikeudenldiynnin hoitaminen taikka yksi
tyiscn tiirkea henkilokohtainen etu ielunhoidon, tcrveyden- ja 
sairaanhoidon, huoltotoimcu, vankeinhoidon, verotuksen tai julki
·en tarkastustoiminnan alalia vaatii. 

Tasavallan presidentti ja valtioneuvo<>to voivat 2 momentissa 
mainitusta syysta yksityi tapauksessa miiiiriita ki:isiteltaviiniiiin 
olevan asian tai asiakirjan salassa pideWivaksi. 

10 . Siina jarjestyksessii, kuin 9 §: ssii on mainittu, Yoidaan 
saatiia tai miiariiUi, etta asiakirja tulee julki,eksi vasta miiiirii
ajan kuluttua taikka sitten kun asia, johon se kuuluu, on lop
puun ldisitelty joko siina virastossa, mi. :a sc on vireilla, tahi 
lopullise.sti, taikka etta sen julkaisemiscen on saatava asiaa kiisit-
1.elevan tai kasitelleen tahi ylemmiin viranomaisen lupa taik:ka 
sen suostumu , jota asiakirja koskce. 

11 §. Viranomainen, joka 9 § :n 3 momentin mukuan on oikeu
tcttu piiattiiiniian asian salas ·a pidetUivak ·i, saa myos miiaratii, 
etta alemman viranomaisen tulee siti:i salaisena ldisitellii. 

12 §. Jos Yiranomainen, joka ei ol€ oike'.ltettu yksityi ·tapank
l'es a maariiami:iiin sen ld.isitelHivanii olevaa asiaa tai asiakirjaa 
salassa pidetUiviiksi, katsoo taman tarpeelli ·eksi, pyytiikoon siita 
maaraysta ylemmaltii \'iranomai elta. 

13 ·. Mita 9 §: n 2 ja 3 momentissa scka J 0 §: s ·a on saii
detty, ei koske lakia, asetusla tai mnnta yleisesti tiedoksi aiottua 
\'irallista julkaisua eika myosldiiin asiakirjaa, joka lain tai ase-
1.uk en mukaan on julkai ·ta\'a tai julkisesti kaikkie11 nahtavana 
pidettava. 

H §. Asiakirjoista, joiclen julkisuus poik:keuksineen on lailla 
tai asetnksella Uiydellisesti jarjestetty, niinkuin ~·le:h<;et Yiie. to
luettelot, rikos- ja irtolai rekisteri seka oikeuclenkayntia. verotusta 
ja tietoliikennetta koske,.at asiakirja t, iilkoon :vksityistapauksessa 
t oi in maaratUiko. 

15 §. Kun alainen asiakirja Wheteti.ian tai nnnctaan toiselle 
dranomaiselle, on se merkitt.a\'ii salassa pidctta\·aksi. 

16 ~· Kun jokin asia on sala· ·a pidcttii\'~i. ko.,;kee tiim~i myos· 
kin siihen a:iaan knuhrda asiakirjoja. 

1 
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3 luku. 
Yksityisen oiketLS asiakir jaan. 

17 §. Siehmhoitva ja kirkkokuria koskevia viranomaisen to
flistuksia, vankilassa, kasvatuslaitokscssa, huoltolaitoksessa tai 
sail'aalassa tehtyja muistiinpanoja, Hiiikiirintodistuksia, niin myoo 
muita niihin verratta via yksityistii koskevia toclistuksia annetta
lwon si vullisille tiedoksi ainoastaan sen suostumnksella, jota. ne 
koskevat. 

Edellii 1 momentissa tarkoitettuja asiakirjoja >oidaan kuiten
kin sen jalkeen, kun 11e on siirretty yleis- tai iihen verrattavaau 
arkistoon, antaa tutkijain seldi. muiden tarvitsijain tiedoksi asia
kirjain kiiyttajan annettua sitoumuksensa siita, ettei han vaarin
kiiyta asiakirjaa sen henkilon, jota asiakirja kookee, tai hanen 
laheisen omaisensa vahingok i tai halventamiseksi. 

18 §. Yksityisti.i kirjetta, joka ei lmulu oikeudenkayntiasiaan, 
~ilkoon annettako ticdoksi ilman kirjoittajan tai hanen oikeuden
omistajansa suostumusta. Kuitenkin voidaan thllaiseen kirjee-
8ecn nahden yleis- ja siihen vcuattavassa arkistossa tai ylcisessii 
kirjastossa menetella 17 §: n 2 momentissa saadetylHi. tavalla. 

Niitii kirjeitii tai muita yksityisiii asiakirjoja, jotka on an
uett u yleisen arkiston, kirjaston tai mnun viranomaisen saily
tettavaksi, iilkoon ilmaistako vastoin niita annettacssa mai:il'iittyja 
chtoja. 

19 §. Sen estiimatta, mita asiakirjan salassa pitamisestii on 
r-:aadetty tai maariitty, saakoon yksityinen viranomai elle anta
mansa. tai liihettamansii asiakirjan takaisin jattacssaan tarYit
raessa sen sijasta virallisesti oikeaksi todistetun jaljennoksen 
Alkuperaisen asiakirjan sijasta viranomainen kuitenkin talloin 
saa, jos crityistii syyta on, antaa yksityisen lnustannuksella kil'joi
tctta•an virallisen jaljennoksen. 

l'ksityinen saakoou viranomaiselta takaisin paiitoksen, johon 
hanellii on oikeus hakea muutosta, seka asiakirjan, jonka han 
mnntoin hakijana, valittajana tai muuna asianosaisena on oikeu-
1 ettu saamaan tuomioi tnimelta tai muulta viranomaiselta. 

4 luku. 

clsiaki1'jan salassa pitiimisen lakkaamine?l. 

20 §. Asiakirjan salassa pitam.inen lakkaa, kun sille laissa, 
a~:>etukses a tai maarayksessa Yahvistettu aika on knlunut taikka 
imn viranomainen, joka on maariinnyt asiakirjan salassa pidetUi. 
vaksi, tahi sen kanssa rinnastettu tai ylem.pi viranomainen, joka 
on saanut asiakirjan kasiteltiivakseen, miiariiyksen peruuttaa. 
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.10s muutoin. on crityista syyta sellaisen asialcirjan ilmaise- 1 
mi:>r-eu, jonka salassa pitaminen ci ole viela lakannnt, hankitt3-
koon siihen sen ministerii:in lnpa, jonka alain~m asiakirjaa ha!
lnssaan pitava viranomainen on. 'l'ata alki:ii:in kuitenkaan sovel
lettako 18 §: n 2 momentissa mainittuihin asiakirjoihin. 

21 §_ Muut kuin taman pykaHin 2 momentissa mainitut ylei
set asiakirjat, jotka ovat salassa pidettavia, tulevat, mikali niista 
ei ole toisin slilidetty tai maaratty, julkisiksi kahdenkymmenen
viiden vuoden lmluttua asiakirjan paivamaarasHi. viranomaiselle 
tullut yksityinen asiakirja kuitenkin sen ajan kuluttua siita pai
vasta, josta se on ollut viranomaisen hallnssa. 

Edella 17 §: ssa mainitut asiakirjat tulevat julkisiksi kahden
kymmenen vuoden kuluttua sen kuolemasta, jota asiakirja kos
kce. ja 18 §: n 1 mornentissa mainitut kahdenkymmenen vuoden 
perasta kirjeen kirjoittajan kuolemasta. Jos viranomaisella ei ole 
tietoa asianomaisen kuolemasta eika hakijakaan esita siita selvi
tysta, olkoon asiakirja julkinen viidenkymmenen vuoden kulut
tua asiakirjan paivayksesta tai viranomaiselle tulosta. 

22 §. 1\Iilloin syyta on, voi valtioneuvosto miial·ata asiakir
jaJJ salassa pidettavaksi 21 '§ :ssa saadetyn ajan kuluttuakin, ei 
lmitenkaa.n kauemmin kuin viisik~rmmenHi vuotta sen ajan lopusta 
lukien. 

5 luku. 

Erityisiii siiiinnoksiii. 

23 §. Salassa pidettavaii asiakirjaa alki:ii:in naytettaki:i tai jal
jenni:istii siita annettako muille lmin tuomioistuimelle tai muulle 
viranomaiselle, milloin niilla on viran tai julkisen toimen puo
lesta oikeus saada siitii tieto. 

Edustajistoissa seka tuomioistuimessa on lupa julkaista asia
kirja, mildili se on tarpeen asian kasittelyii varten juli1.ises"a 
istunr:ossa. 

2·1 §. Salasr:;a pidetta vat asiakirjat on viranomaisen rne; kit
laYa erityiseen diaarioon ja sailyteWiva niln, etta ne eiviit ole 
1-1siattomain saatavissa. 

:!.5 §. Yleisten asiakirjain sailyttamise:sl~i, siirU.imisestli vul
tionarkistoon tai maakunta-arkistoon seka havittiimiscsta siiade
ti.ii"in (rikseen . 

26 §. Asian kasittelystii suljetuin ovin eduskunnassa tai jul
kista yhdyskuntaa edustavassa kokouksessa tai valtuustossa. sa
moin lmin oikeudenkaynnin ja siina syntyneiden asiakirjain jul
kis•.mde.-,ta on Yoimassa, ltlitii siita on erikseen sa~idett~- . 
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27 §. Sen rikkomisc ta, miUi 6 ja 7 §: ·sa on asiakirjain jul
kisuuclesta saadetty, SC'kii sa]as,·apiiOYeh·o]]j tiuden ja 17 ~ :n 
2 momentis a seka 1 ~: n 1 momenti sa tarkoitetnn sitoumuksen 
t·ikkomise ta tuomittakoon sy.vllinen, jollei tekoa ole nmgaistava 
virkarikoksena, akkoon tai vankeutceu. 

Painovapausrikoksista on nou<latcttaYa niista erikseen annet
tnja siUinnoksia. 

28 §. Tama laid iulee voimaan 1 paivana tammilmuta 1952. 
ja silla kumotaan sen vastaiset saannokset. Erhrsknnnan a iakir
j•Ji llin on tiita lakia so\·ellettava a inoastaan sikiili, kuin lald ei 
ule ristiriiclassa sen kanssa, mita valtiopiiivajarjest~rksessa on saa
tletl,\'. 

(Asetuskokoelma, n:o 3/ 1951.) 

Asetus 

sisaltiivi.i eriiitii poikkeuksia yleisten asiaki1·jain julkisnudesta . 

Annettu Helsingissii 22 piiiviinii. joulukuuta 1!)51. 

Oikeusministerin esittelysta saa.detaan: 
1 §. Yleisten asiakirjain julki uudesta 9 piiivana helmikuuta 

1H51 anne tun lain ( 83/ 51) 9 §: n 2 momentin nojalla ovat seu
raavat a iakirjat salassa pidettiivat: 

1) Asiakirjat, jotka ennen ylei ten asiakirjain julkisuudesta 
saiidetyn lain voimaantuloa anuetuissa voimassa olevi a valtio
neuvoston tai ministerion paatoksi sa ja niiden vahvistamissa 
johto- tahi ohjesaannoissa on maiiratty salas a pidettaviksi, mi
kali nama asiakirjat ovat sen laatuisia, etta niiden salassa pita
misesta voidaan mainittm lain 9 § : n 2 mom en tin mukaan asetuk
sella maaratii.; 

2) valtioneuvoston ulkoasiainvaliokunnan asiakirjat, ulko
asiainministerion ja Suomen ulkomailla olevien edustustojen po
liittiset tiedoitukset, poliittisi ta ja taloudellisista suhtei ta vie
raiden valtioiden kans a kaytyja neuvotteluja koskevat a iakir
jat, ulkoasiainhallinnon alaa koskevat salakirjoitussahkeet, samoin 
kuin myos sellaiset , nomen valtion tai sen kansalaisten suhteita 
ulkovaltojen viranomaisiin ja kansalaisiin koskevat asiakirjat, 
joiden julkisuuteen saattaminen voisi vaikeuttaa valtion suhteita 
ulkovaltoihin; 

3) puolustuslaitoksen ja muiden viranomaisten toimesta laa
ditut ja niiden kaytettaviksi tarkoitetut asiald.rjat, jotka koskevat 
puolustusvoimien varustamista, liikekannallepanoa seka n iiden 
soilanaikaista kokoonpanoa, sijoitusta ja kayttoii, viieston. tloje-
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lun, hallinnon, liikenteen, talou eHi.man ja teollumuden sodan va- 1 
ralta tapahtuvaa jarjestelya, telrnillista sotavalmiutta seld.i. sen 
hyviik i tchtyjii keksintojii, suunnitelmia ja kokeiluja, samoin 
kuin myo a iakirjat, jotka sisaltaviit valtakunnan puolustusval
miutta silmiilUi pitiien hankittuja tai saatuja selvityksiii taikka 
muita tietoja, joiden julkisuuteen saattaminen voisi vaarantaa 
maanpuolustuk ·en etua; kuitenkin on ministeriollii, jonka toimi
alaan asia lmuluu, tai milloin asia koskee valittomi:i ti puolustus
voimia, niiden piiae ikunnalla valta piii:ittai:i., ettei asialcirjaa ole 
pidettii vii salas a; 

4) poliisiviranomaisten toimesta laaditut tai hankitut, sanot
tujen viranomaisten ld:iytettaviksi tarkoitetut, rikosten ebkai e
mistii ja selvittamista, valtion turvallisuuden ylli:ipitamista taikka 
poliisille kuuluvien huolto-, tarkastus- ja valvontatehtiivien hoi
tamista varten tarpeelliset luettelot, kortistot, paivakirjat, tiedoi
tukset ynni:i. muut selvitykset; 

5) asiakirjat, jotka koske\'at muun lruin poliiisviranomai en 
toimittamia, rikoksen selvittamisti:i. ja syytteeseen saattamista tar
koittavia tutkimuksia, lmnnes nc on syytteen nostamista varten 
annettu virallisellc syyttajalle ja niihin nahden on noudatettava 
yleisten asiakirjain julki uudesta annetm1 lain 4 :n sai:i.nnoksia 
taikka asia on, s:i.Ui viralli elle syyttajalle antamatta, jiitetty sik
·een · 

6') vankeinhoitoviranomaisten ka;-' tettavaksi tarkoitetut asia
kirjat, jotka sisaltavat tietoja vangittuna olevasta henkilosta, mi
ldi.li vankeinhoitolaitoksen ylijohtaja yksittliistapauksessa ei 
myonnii lupaa asiakirjan tiedoksi antamiseen; 

7) asiakirjat, jotka sisaltiivat ehdonalaiseen vapauteen laske
tusta taikka osiaalisen huollon tai valvonnan kohteena oleva ·ta 
henkilosta sellaisia tietoja, joidcn julkisunteen saattaminen vaa
rantaisi hanen vastaista toimintaansa, toimeentulomahdollisuut
taan tai yhteiskuntaan sopeutumistaan, jollci se, jota asiakirja 
koskee, anna suo ·h1mustaan sen ticdok. i ant ami een; 

8) asiakirjat, jotka ko kevat va]tjon, kunnan tai muun jul
ki oikeudellisen yhdyskunnan harjoittamaa liike- tai teollisuus
toimintaa taik.ka otakorvausYelYollisuudcn tayttami ta, mikali 
asiaa kasittelevii tai kiisitell~'t viranomainen ei yksitHiistapauk
sessa anna lupaa niiden tiedoksi antamiseen; seki:i. 

9) asiakirjat, jotka sisaltiiviit tulli-, tarkastus- ja muiden 
viranomaisten v:irkatoiminnassaan hankkimia tai saamia tietoja 
ja selvityksiii yksityisesta liike- ja teollisuustoiminnasta, elinkei
non ja ammatin harjoittamisesta taikka yksityisen taloudelli
sesta asemasta, mikiili se, jota asiakirja koskee, ei anna suostu
mustaan sen tiedoksi antamiseen. 
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Mita edella ta sa pykalii sa on sanottu asiakirjasta, koskec 
myi>s karttaa, piirrosta, kuvaa, filmiii, iiiininauhaa y1mii muuta 
niihin verrattavaa. 

2 §. Asia on katsottava yleisten asiakirjain julkisuudesta 
annetun lain 4 §: n tarkoittamassa tapauksessa sik ·een jiitetyksi, 
sittenkun asianomainen poliisiviranomainen tai virallinen syyt
ta.ja on siita. niin paiittanyt. 

3 §. Viranomainen, jonka hallussa asiakirja 011 lausunnon 
antamista tai muuta tilapiiista ldiyttoa varten, alkoon antako asia
kirjasta tietoa ilman sen viranomaisen suostnmusta, jonka kiisi
teltiivana ja ratkaistavana asia on. 

4 §. Kun yleisia a iakirjoja, jotka edelleen on pidettava 
salassa, siirretaan siiilytettaviksi valtionarkistoon, maakunta
arkistoon tai muuhun julkiseen arkistoon, ne on -varustettava 
salassapitiimisvelvollisuutta osoittavalla leim9lla tai merkinnalla, 
missii on viittaus siihen saannokseen tai miiariiyk een, johon 
sanottu velvollisuus perustuu. 

5 §. Tami:i. asetus tulee voimaan 1 piiiviina tammikuuta J952 . 
(Asetuskokoelma, n:o 650/ 1951.) 
(Rh/ IIlo n: o 439, 18. 2. 1952) Kl n: o 12/ 52. 1. 

U usi ttu J unaturvallisuussiian to. 

Uusittu .Junaturvallisuussiiiinto tulee voimaan kuluvan vuo
den maaliskuun 1 paivasta klo 12.00 lulden kaikilla valmiilla 
radoilla sekii henkiloliikenteelle avatuiUa rakennuksen alaisilla 
radoilla. Eriiista tiihan liittyvistii kiiyHinnollisi ta toimenpiteista 
vm. seikoista huomautetaan seuraavaa. 
· 1. Koska paaopasteiden tunnukset muuttu vat, on vastaavat 
muutokset tehtavii mm. tmvalaitosten erikoisjohtosii.antoihin ja 
ratapihojen liikennoimissiiiintoihin. 

2. Raideryhmaa tarkoittavat raideopastimet varustetaan 
uusilla punakeltaisilla tunnuslevyillii (Jt :n 21 §: 6 muist.) . 

3. Kaikkien vaihteiden tulce olla varustettuja joko opaste
lyhdylla tai -levylHi (26 § : -± ) . 

-±. Liikennepaikkamerkkejii Lpm 2 (36 §: 1 ja 3) asetetaan 
sita mukaa lmin niita valmistuu sellaisten tulo-opastinta vailla 
olevien liikennepaikkojen tulosuunnille, joilla ne katsotaan tar
peelliseksi. 

5. Kaikkien vaarallisiksi nimettyjen liikennepaikkojcn tulo
sunnnat varustetaan heti liikennepaikkamerkeilHi J-'pm 3 (36 §: 1 
ja 4) . 

6. Sellaiset linjavaihteet, joissa sallittu nopeus on rataosan 
suurinta sallittua (linja-) nopeutta picnempi, merkitiian linja-
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vaihteen nopeusmerkeillii (39 §: 1 c, 2 muist. 2, 3 nmist. 1 ja 2 
133 §: 7) siHi mukaa kuin niita valmistuu. 

7. Linjalla olevat t ietynsateiset kaartect (39 §: 1 b ja 133 §: 
5) merkitaan nopeusmerkeilla sita mukaa lmin niitii valmistuu. 

8. Linjalla ja liikennepaikkojen tulo mmnilla olevat tietyn
suuruiset kaltevuudet ( 40 §: 1 ja 5 sekii 133 §: 4) merkitaiin kal
tevuusmerkeillii sitii mukaa kuin niitii valmistuu. 

9. UuJ3i aurausmerkki Arm 2 ( .,Sulje siivet") otetaan kay
ti:intoon sekii nykyisten aurausmerkkien valkoisen viirin muutta
minen p1makeltaiseksi ( 42 §) toteutetaan vast a tulevaan auraus
kauteen mennessii. 

10. Kulkuteinii kiiyteWivien raiteiden paiitepuskurien pal kit 
maalataan heti puna-valkoisiksi ( 129 §: .f muist.). 

11. Resiinat ja ka. ivaunut rekisteroidiian sekii varustetaan 
numeroiduilla merkkilevyilla sita mukaa lmin merkkilevyjii val
mistuu (153 §: 1). 

12. Bensiinin ym. erittain tulenarkojen nesteiden lmljetukseen 
kaytettiiviit siiiliovaunut varustetaan punaisten opastelippujen 
kiinnittiimista va1ien tarpeelli illa laitteilla (59 §: 4) . 

13. Moottorivaunut varustetaan loppuopastimilla ja niiden 
kiinnityskoulmilla. 

H. S~ihkosoittokcllojen painantanappeja sijoitetaan op1v1m 
paikkoihin moottorivaunuihin ja seisakejuniin (95 §: 1 ja 2 ekii. 
131 §: 9). . 

15. Matkavetureihin on hankittava selluloidikotelot liikenne
paikkojen liikennoimisrajoituk ia koskevien taulukkojen sailytta
mista varten (122 § : 3 c). 

16. Valkoinen opastelippu on hankittava kaikille junanHihe
ty paikoille ( asemille ja pysiikeille). 

17. Kiisiopasteen ,ohikulku sallittu'' (Ko 4 y) antamiseen on 
toistaiseksi kiiytettiivii kiisiopastelyhtyli. 

18. Koska junan varsinainen liihtovihellys jiia pois kaytiin
nostii (75 §), on tiistii sopivasti matkustavalle yleisoUe ylimeno
kautena huomautettava sekii lisiiksi asianomaisten piiallikoiden 
annettaYa tarpeelliset ohjeet alaisilleen junanliihettajille ja kon 
duktooreille, joiclen on huolehclittava, eWi matkustajat ajoissa 
nousevat junaan ja sillii tavoin viihitellen tottuvat junan vihel
lyksettomaan liihtoon asettamatta itseaan vaaralle alttiiksi, seka 
vetm·imiehille, etta he huolellisesti tiissii tarkoituksessa tah~rstavat 
asemalaiturille junan liikkeelle liihtiessii. 1\fyos ta vara- yms. 
jnnien liikkeelle lahtie sa on asianmukaista varovaisuutta noucla
tettava ja paikalliset olosuhteet otettava huomioon, ettei Yihellyk
sett.oma tii liihdostii aiheudu erehdyksia eika nhinkoja. 

Hl. Asianomaisten liikennejaksonpiiiillikoiden on huolehdit
tava, ettei sellaisissa ratapihojen liikennoimissiiiinnoi. sa, joita ei 
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ole vielii. ehditty uusia (106 § ), ole uuden Jt :n vastaisia maa
rayksiii, ja mikali sellaisia esiintyy, on saannot valiaikaisesti n iiltii 
kohdin muutettava ja muutoksista a ianomaisille ilmoitettava. 

20. Ilmajarrujen koettelussa ei jarrujen tarkastaj ina saa 
kayttaa alemman patcvyystutkinnon suorittaneita hcnkiloita 
(118 § : 1), ennenkuin he ovat saaneet Ui.hiin tehUivaan vaadit
tavan lisakoulutuksen . 

21. Aikataulukir jan A-osa jactaan ennen uuden Jt: n voimaan 
t uloa asianomaisille tilauksetta. 

22. Uuden Jt: n mukaiset aikataulut - ut1Sine merkintoineen 
ym. - tulevat ka.ytantoon vasta ensi aikataulukaudcn alusta. 

23. Junaturvalli uutta koskcvista seikoista ilmoitettaessa kay
tettavia lomakkeita , .Junaturvalli ·uusilmoitus" J 1 (n: o 1306\ 
J2 (n:o J307) ja J3 (n:o J30 ) seka ,Hatasoittoa ko kevat oh
jeet" (n : o 1239) ynnii taulukkoa ,JunanHihetysvali suljettu" 
( n: o 1241) jaetaan en immainen era tilauk etta, jonka jiilkeen 
niita saadaan tilata tarvittaessa lisiia painatusjaostosta . 

24. Samanaikaisesti uusitun J unaturvallisuussaiinnon kanssa 
a tuu J . 3. 52 lukien voimaan myos ,Ohjesiiiinto toimcnpiteistii 
rautatieonnettomuuksien sattuessa ( OTRO)." (Rh/ lko n : o 365, 
15. 2. 1952 ) Kl n : o 12/ 52. 2. 

Muutoksia aikatauluun 118. 

15. 2. 1952 lukien pysahtyy juna n :o 56 tarpeen vaatiessa (S) 
Hintakorven seisak.keella. (Kut n: o 2238, 12. 2. 1952) 

1 R. 2. 1952 luk:ieu pysaht.vviit junat n: o 10:2 ja 119 tarpeen 
n tatissa ( ) Kyroliin ja Saunakallion sei akkeilla seldi juna n: o 
120 Saunakallion seisakkeella. (Kut n:o 227, 13. 2. 1952) K l 
n: o 12/ 52. 3. 

18. 2. J 952 lukien pysiihtyvii.t junat n : o -!H ja -U4 a a ina 
( 6 J Hatanpaan seisakkeella. (Kut n: o 257, 15. 2. 1952) Kl n : o 
12/ o.!. 3. 

20. 2. 1952 lukien pys~jht.v.v tj n :o 9077 tat·peen vaaties a (S ) 
Vapa en ja P alorannan seisakkeilla. (Knt n :o 241, 15. 2. 1952) 
Kl n: o 12/ 52. 3. 

Liikennepaikkoja koskevia muutoksia. 

'l'euvan aseman alaisena avataan helmikuun 25 paivastii H)52 
lukicn li iken teelle Osuuskaupan raide seuraavin julkaisuun T,ii
kennepaikkojen valimatkat tehtiivin mcrkinnoin: 



Teuva 
Osuusknupan 
raide 
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Tt 'l'eunln Osuu~kauppa 
r. l:iiii varten. Luk. 
25. 2. 52. (Lkoj n: o 
436, 11. 2. 52). Kl 
11 : 0 12/ 52. 4. 

Aikataulun n: o 119 voimuan tulle 'a lakkautetaan llarjaval
lan aseman alainen 'l'orttilan seisake ja sen sijaan avataan lii
kenteelle mairutun aseman alaisena, lan: lla 299 + 133 m Lam
mainen-niminen seisake seuraavin julkaisuun Liikennepaikl~ojen 
;·alimatkat tehtavin merkinnoin: 

se Lammainen 
10 Harjavalta 5. H Aikat. n: o 119 voi-

Nakkila 6. Pej maantulopiiivasta lu-
15. Pri 23. Tpe j kien. (Lkoj n: o 
112. Tl 152. 493, 14. 2. 52). Kl 
Hpk 217. n:o 12/52. 4. 

Seisakkeella pysahtyvista junista ilmoittaa kuljetustoimisto. 

Hillon liikenne. 

4 

Ilillon sata:ma on edelleen avoinna, mutta liikenne on siella 5 
nyt supistunut niin vahiin, etta se tullaan hoitamaan maanan
taista 18. 2. 1952 lukien Haminasta kasin, mista alkaen Hillos a. 
ei siis enaa ole virkamiesta, vaan tulee Hilloon lahetettavien lalse
tysten kuljetuskirjat osoittaa IIaminaan. Samasta paivi.istii !r,kien 
ei Haminassa eika Hillossa ole myi:iskaan yhdysmie Ui, joten lahe-
ty lupia ei tarvita. (Lkoj n: o H. 2-!5, 15. 2. 1952) Kl n: o 
12/ 52. 5. 

Matkalippualennuksia. 

Lahti : 23-26. 2. 1952; Suomen NMKY:n Urheiluliiton jarjes- 6 
tamat ,IDIKY:n talvipaivat"; aile 20-vuotiaat osanottajat; 25 %, 
myos pikaj. 

Lahti: 28. 2.-4. 3. 19G2; 'l'UL: n painonnostomestarunskilpailut; 
kilpailijat ja toimitsijat; 25 %, myi:is pikaj. 

Rovaruemi: 28. 2.-4. 3. 1952; Suomen Nuorten Mestaruuskil
pailut Ounasvaaran Iliihtoseuran jarjesta.mina; kilpailijat ja toi
mitsijat; 25 %, myi:is pikaj. 

Lahti : 6-11. 3. 1952; Salpausseliin Hiihclot Lahuen Hiihto
Reuran j~irjesti:imina; kilpailijat ja toimitsijat; 25 %, myos pikaj . 
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Pohjoismainen henkilo- ja matkatavara
yhdysliikenne. 

Gnsi pohjoismainen ~-hdysliikennelari f[i 1m tullul voimaan 
helmikmm 1 paivasta 1952. SilHi knmotaan entinen tariffi vuo
dclta 19-H toimitusmaarayksinee.n. 

Yhdy liikenteen kuljetnschdot ja. hi:noo.t ·ovat tasta 1liiJ\.tien 
seurruavissa juillkaisuissa. 

1: o- Kansain-dili.."len 8opimw· matkustajain ja matkatavaran 
kuljetuksesta rautateitse (K. S. :\I.) seka yhteiset lisamaaraykset. 

2: o- Internationell Taxa for bciordril1g av personer och res
gods mellan ~verige, Norge, Danmark oeh Fillland, - jamtc 
Expeaitions.foreslU'ifter. Gallande l'r. o. m. den 1 februari 1952. 

Suomen tariffiascmat oYat: Helsinki, Joensuu, JyviiskyHi, 
Kemi, Kokkola, Kuopio, Lahti, Lappeenranta, Oulu, Pietar.·aari. 
Rovaniemi, Tampere, Tornio, Turln1 ja Vaasa . M:atkatavaran kir
jau,<; Yoi m~·os tapahtua Tnrun satama-asemalla. 

I . Matk1~sta,jien knl,jet1ts. 

1. LiiJ<enne tapahtuu '1\nun sataman, Helsingill ataman ja 
Tornion kautta. Paitsi Il Osassa ilmoitetuille ascmille voidaan 
Jippuja myydii ja matkatavaraa Hihettaa muillekin Ruotsin ase
mille. l\latkan pituus Ruotsin rautateilla maaraUii:in siten, etta 
lahinna ennen mi:iaraasemaa olevan, tariffiin otet1.m aseman vali
matkaan lisataan matka HiiUi. asemalta maaraasemalle. Kuljetus
mak<:.u saadaan erityisesta tariffil1 liitteenii olcvasta maksutaulu
kosta. (Kunnes k. o. liite ehditaan painattaa, kaytetaan entisen 
tariffin lisalehdes a N: o 3fi olevia taulukoi ta.) 

2. Liput ovat kaikille kolmelle vaunuluokaJle yhteisia avolehti
lippuja, pahvilippuja (Tor-Hpa ja 01-Ilpa) seka kuljetus
todi. tuksia tarkMtuslippuineen ·euruematkoja varten . 

Avolehtiliput ovat m~·os yhteiset pikajuna- ja henkilojunamat
koja varten . Soveltumaton jnnalajin ilmoitus ·arake (Kaikkiin 
jtiniin- IIenkilojuniin) on :di viivatta"'a kahdella ristikkaisviivalla. 

3. Yksinkertaiset liput kelpaavat 1 kunkauden. l\Ieno- ja pa
luuliput kelpaavat joko 2 lnrukautta ( dubbe1bi1jett), milloin llpun 
hinta on kaksinkertainen yksmkertaisen lipun hmtaan verrd
tum, tai 20 paivaa (tur- och returbiljett), milloin lipun hinta 
Ruotsin ja Tanskan osalta on laskettu menopaluutariffin mukaan 
I sarakkeet -11 Fram- och A.terresa). Toinen lippmm paine
tuista kelp.oisuus~joista on yli,·iivattava. Lipun kelpoisuusaika 
alkaa matknstajan toivomnksen mukaise ti lipun alao aan merki
tysHi paivasHi .' Lippu voidaan myyd~ aiknisintaan kuukausi cn-
ncn talcn ilmoitettua paivamaiiraa . . 
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4. Ruolsin matkaosuuksilla kuljetetaan alle 6-vuotiaat lap.-;et 1 
maksutta, ellei heille vaadita eri paikkaa. Norjan matkaosuuk-
silla kuljetetaan yli 4 mutta alle 16-vuotia.at lapset 3 luokassa 
~-ksinkertaisen lipun ¥3-hinnalla, ei kuitenkaan makuuvaunuissa 
eika kiitojunissa r expresstag). 

Lapsen ika merkitaan lippuun. Jos erilaiset alennukset tule
vat kysymy.kseen, esim. 5-vuotiaan lippu Helsinki-Oslo, tehd~:in 
siitakin merlcinUi: FSJ % pris, SJ .fritt, NSB % pris. 

5. Matka voidaan keskeyttaa leimauttamalla lippu: 
a) Ruotsissa kaksi kertaa kullakin rautatielHi; 
b) Suomessa, Norjassa ja Tanskassa yhden kerra!l 

Oslossa ja Koopenhaminassa saa matkan keskeyttaa muodolli
suuksitta. 

6. YJempaan luokkaan siirtymista varten jollakin Jaar,kan 
osalla kiiytetaan kansainvalisia Hiytelippuja. Siirryttaessa hen
kilojunasta pikajunaan on samoin kaytettii>'a taytelippuja tai. 
asianomaisen maan lisalippuja, koska varsinaisen matkalipun 
hinta on tallaises a tapauksessa laskettava yhtajaksoise ti hcnkilo
jnnatariffin mukaan. 

7. Jos matka tehdaan Ruotsissa tai Norjassa kiitojunalla 
(express tag), tai Tanskassa , Lyntog "-junalla tai kansainvalisella 
pi.kajunalla, on paikkalippu lunastettava. Paikkatilauksia valit
taa m. m. VR Matkapalvelu Helsingin asemalla. 

8. Turun· sataman ja Helsingin vaJilla tayden tariffin mu
kaan myydyt yhd;v·sliikanneliput kelpaavat vaihtoehtoisesti myos 
Poh,jolan Liikenne Oy: n linja-autoihin. Helsiugista Uihtiessa voi 
paikan varata VR 1\fatkapalvelun viilityksella. · 

9. Liput kelpaavat vnilltochtoisesti Suomen Iloyrylaiva Osa
keyhtion, Hoyrylaivaosakeybtio Boren ja Stoekho~ms Rederi
aktiebolag Svean laivoihin. 1 ja 2 luokan liput oikeuttavat 
1 luokan hyttipaikkaan ja 3 hokan liput tnristilnokan hyttipaik
kaan, tai poikkeuk. ellisesti myos kansipaikkaan. Viimemainitussa 
tapauksessa on luokk:anumeroiden aile lippuun leimattava tai kir
joitettava ana ,Dack". 

10. ITyttipaikk:a Yoidaan tilaia aseman valityksella, tai mat
kustaja voi kaantyii snoraan laivayhtion asioimiston puoleen. 
Asemien tilaukset toimitetaan virkasahkeina IIelsingin aseman 
(VR 1\fatkapalvelu) kautta. J.1aivan nimi, lahtopaiva ja hytti
-paikan numero merkitaan lipun takasivulle. Tilauksen ja mah
dollisen -peruutuksen valitvksesta kannetaan 40 markan maksu, 
joota matku tajalle annetaan kuitti (2410 kk). 

Se·wmematkat. 
11. Vahintaan 12 henkiloa ldisittavillc seurueille myonnetaan 

seuruematka-alennus tariffin maaraamissa rajoissa. Suomen, 
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Ruotsin ja Norjan rautatiematkoilla alennus on 25 %, ja Taus
kan matkaosuuksilla 20 %. Laivamatkojen osalta alennus on pie
nempi. 

12. Seuruealennusta ei voi saada seurau vina aikoina: joulu
loppiaincn, palmustmnuntai-paasiainen, helluntain ja juhan
mtksen aika; Ruotsin rautateilla ci myoskiiiin 3. 7.-9. 8. vali 
sena aikana matkaa varten pikajunalla perjantaista !do 17 maa
uantaihin klo 6; Norjan rautatcilHi ei matlma varten yojunalla 
ratao illa Oslo-Bergen, Oslo-Trondheim, Oslo-Kristiansand 
eika aikana 3. 7 .-9. 8. perjantaista ldo 17 maanantaihin klo 6. 

13. 1\Iatkan jarjestiijan tulee vahintaiin 8 paiviia ennen mat
kalle liihtoa ilmoittaa Hi.htoasemalle tai liihtomaan rantatiehalli
tukselle seuraavat tiedot: jarje ·tiijiiu nimi, osanottajien luku
miiarii, matkustusluokat juna ·sa ja lai>a a, matkareitti, mat
lmstuspi:i.ivat seka halutut juna- ja laivavnorot, asemat joilla 
ma tka halntaan keskeyWii.i. Va ·ta rautatiehallituksen todettua, 
etta lruljetus voidaan jarjestiia halutulla tavalla, laaditaan kul
jetustodistus ja merkitaan siihen paivamaarat ja junaL (laivat ) 
joilla seurueen on matkustettava. )Ieno- ja paluumatkaa varten 
laadittuun lmljetustodistukscen ei kuiteukaan valttamattii tar
vit e merkiti:i paluumatkan matkaohjelmaa, vaan se voidaan ja.t
ti:iii menomatkan maariiasemalla sovittavaksi. 

H . Kuljetusmaksut eritelliiiiu kuljetustodistuksen kantaosan 
taka ivulla. Kuljetustodistus leimataan sen paivan leimalla, jona 
matkallc lahto tapahtuu. Matkalippu j.a kak oiskappale anne
taan setU'ueen johtajalle, samoinkuin tarkastusliput kutakin osan
ottajaa varten. Tarkastuslippuihin on leimattava tai merkittava 
myyntitoiruiston nimi ( ellei sita ole siihen paineitu) seka sama 
paiviimaara, joka kuljetu todistukscenkin leimataan. 

~1eno- ja paluumatkaa varten ldiytetyissii tarkastuslipuissa on 
oikeassa tarkastusosa, joka irroitetaan menomatkan miii:idiasemallll 
tullessa. 

15. Matkatoimiston tai matkailujarjeston palveluksessa ole
ville, koulutetuille matkaohjaajille voidaan myontaa vapaa matka 
seuraavasti: 1 matkaohjaajalle, jos seurueen osanottajamaara on 
15-50, 2 matkaohjaajalle, jos osanottajia on 51- -JOO, ja 3 mat
kaohjaajalle, jos osanottajia on yli 100. Vapaamatka on anot
tava rautatiehallitukselta samalla kertaa knin ilmoitu;; seunH'
matkasta tehdiiiin. 

16. Koulujeu jarjestamia, opettajan johtamia k o u l u m a t
k o j a varten, joihin osallistuu vahintiiiin 10 henkiloii, my\.)llne
tiian rautatiematkoilla 50 % alennus. Laivamatkojen osalta al.<>n
nus on sama kuin seuruematkoja varten, paitsi kansiluokassa 
jossa alennus on 50%. Muissa suhteissa ovat miHiriiykl'ct. suun
nilleen samat kuin seuruematkoja varten. 
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II. ?llatkafat•aran kuljetu.s. 

J. ~uomen tariffia ·em at kirjaavat matkataYaraa muihiu poh
.ioismaihin seka Turun sataman etta Tornion kantta . . Tos matkns-
1 aja matkustaa laivalla suoraan JlelsingisHi Tukholmaan tai pain
vastoin, voidaan hanen matkatavaransa kirjata Turun sataman 
kautta lmljetetta vaksi ta vallisin maksuin. Tallo in on Suomen 
lahtotullaus toimitettava ennen kirjausta. 

2. Jos matkatavara otetaan kuljetettavaksi ilman paallysta tai 
pnutteellisessa paiillyksessi.i, on siita tehtava merkintii matkata
varatodistukseen, kaikkiin 3 osaan. (Ilman paallysUi = Oembal
Jerat; Paallys puutteellinen = BrisWilligt emballage) . • aattama
tonta matkatavaraa kirjattaessa merkitaiiu todistuk en ylareu
naan: Ihnan matkustajaa = Oledsagat. Matlmstajan esittamaiin 
lippuun on leimattava matkatavaraleima. Viiliasemalle kirjat
taessa tehdaan mer kinta: l\Iatkatavaraa asemalle . . . = Resgods 
till . . . Kuponkivihkoihin on leima pantava matkatavaran kulje
tusmatkaa vastaaviin kuponkeihin. 

Tullaus. 

3. J\Iatkatavara on tullattava seka Suome ·. a etta ntaariimaas ·a. 
Tullaus Suomes a on mieluimmin toimitettava lahetyspaikkahm
nalla, jos ·iellii on tullikamari. l\Iuus a tapauksessa tullaus tapah
tuu raja-asemalla. ~Iiiariimaassa toimitetaan tnllitarkastus joko 
miiariia emalla, jos siellii on tullilmmari, tai muussa tapaukse sa 
raja-a ·emalla, csim. Ruotsiin liihetettaessii Tukholman satamassa 
tai llaaparannas. a. Tanskassa ja orjassa kuljctetaan h1itenkin 
raja-asemalla tullaamatta jaanyt matkatavara sille tullausase
malle, joka on liihinna miiiidiasemaa . 

Ill. Jialmtjen laslcu ja tilitys . 

1. Kunkin maan kuljetu maksut on ilmoitettu erikseen k. o. 
maan rahalajissa. 

Kruunumiiariit mnunnetaan markoiksi rautati<.>nallituksen 
ilmoittaman kurssin mukaan, tasoittaen ylospain Hiytcen markka
lulmun. r .. oppusumma tasoitetaan ylospain lahimpiian 5: lla tasan 
jaolliseen markkalukuun. Seuruematkojen maksunlasku. ta on 
tariffi sa erityiset ohjeet. 

2. Matkatavaran lmljetusmaksu lasketaan kertomalla yksikko
hinnat kilojcn 10-luvulla. Sarekkeessa ,ledsagat re gods, utan 
frivikt" oleva yksikkohinta on Hihetyksen koko painoa varten, ja 
sarekkeessa ,ledsagat resgods, med frivikt" ylipainoa varten. Yli
painon maara saadaau v~ihentamallii matkatavaran kokonaispai
nosta 25 kg jok:aista kokolippua ja 12 kO' jokaista puolilippua 
kohti. - Polkupyoricn kuljetusmaksut on erikseen ilmoitettu. 

7 
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3. J;ippu tili laaditaan lomakkeelle 4643, erottaen eri rylunil<si 
~·ksinkertaisct liput, 20 p,·. voimassa olevat menoliput, 2 kk. voi
massa ole\'at menopaluuliput, kuljetustodistukset, ja Uiyteliput. 
Avolippujen kannat, mitatoidyt liput ja mahdolliset alennuksia 
koskevat kirjeet ja todisteet on liitettiixa tiliin. 

l\Iatkatavaratlli laaditaan Jomakkeelle 4644. Lahetykset mer
kiti:ian numerojarjestyksessa tiliin ja matkatavaratodistusten kan
nat liitcUUin mukaan. 

IV. Eriniiisiii miiariiyksiii. 
Suomen Pankin nykyisten objeiden mukaan saa yhdysliikerulC

lippuja myyda Suomessa vakinai.sesti asuvalle henkilolle hanen 
omaa ulkomaanmatkaansa varten. Jos Hi sa mainitulle henkilollc 
ostctaan lippu hanen jo olle saan ulkomailla, voi lipunmyynti 
tapahtua vain ostoluvalla, ja lipm1 li:ihettamista varten on han
kittava Suomen Pankista vientilupa. Ne asemat, jotka ovat saa
neet oikeuden ostaa matlrustajilta ulkomaan valuuttaa, voivat 
m~·yclii lippuja my0s ulkomaalaisille, jos matknstaja myy kassaan 
niin paljon lipun edellyttamaa ulkomaan valuuttaa kuin tarvi
taan liptm maksamiseen markoissa. (Tfo n:o 248, lJ. 2. 52.) 
BJ n:o 12/52. 7. 

Avoimia virkoja ja toimia. 
Valli! an ja Jokelan lcolmannen luokan, Pohjankurun, Kolhon, Kauliran- · 

nan, Lapin, 'l'aavetin ja Tohmujiirven neljiinnen luokan, Herttonicmen, Lolt· 
jan kauppalan, Myniimli.en, Korkeakosken, Jam lin, Kangasulan, Teuvan, Kai· 
piaisten ja Hieta.scn t·iidc11ncn luokan asemicn asem.apii.Ollikonvirat ceki:i 
asemalcassanhoitajan L"irlc(' J oensuun asemalla. Rau tatiehallitukselle osoi tetut 
hakemukset on jiitetta1"a raututiehallitul;son kirjaajallc viimeistiiiin 19. 3. 
1952 ennen klo 12. Nimitetyt asemapli.iillikot ovat v!'lvollisot va.sta.anotta
maan Pohjankurun, Kolhon, Lapin, Tohmajli.rven, Mynlimiien, Korkeakosken, 
Teuvan ja llietasen asemilla jo olcvan ja. muille ylliimainituillc asemille 
vastcdcs ehka sijoitettava.n postitoim:ipailmn hoitajan toimen. 

Yksi 1 l. kirjurinvirlca rautatiehallitukscn ltikennetoimistossa ; lcolme 
y. p. 1 l. kirju1·invirkaa, joista yksi kullakin asemulla: Helsinki, '!'ampere 
ja Mikl;:eli; lcolmc a. p. 1 l . lcirjurinvirkcm, joista yksi kullakin asemalla : 
KE'rava, Ylivicska ja !Iamina; kolme y. p. e l. linjalcirju1·invi1·kaa, joista yksi 
ensilllJlliiisessli. ja kal1si n!'ljli.nno sa liikennE'jaksossa.; seitsemiintoista y. p. 
e l. kirjurinvirkaa, joista viisi Ilr!Ringin ja kaksi Tampercen asemalla. sekli. 
yksi kullakin as!'rnalla: Hli.meenlinna., Parkano, Pi!'tarsaari, Tornio, Lap· 
peenranta, Myllykoski, Joensuu ja Hankasalmi, yksi yhdek~auncn ltikenne
jakson toimistossa ja. yksi 'l'oppilan satamussa; yksi a. p. e l . linjakirju!·in
virlca kahddel;sannessa liikrnnrjaksossa; lcalldelcsantoista a. p. e l. lci!·jurin
virkaa, joista yksi kullukin a emalla : H<1lsinki, Korso, Urjalu, Kylmiikoski, 
Lyly, Mlintyluoto, Karkku, Seinajoki, Ylivieska, Kokkola, Ii, Imatru, Uima
harju, Joensuu, Kuopio, JyvaskyHi. ja Keuruu seldi yksi Ukkolan pysli.ltillli.; 
lcolmc e I. lipunmyyjiinvirkaa, joist.a yksi kullakin asemalla: Rtihimaki, 
Lahti ja Oulu. Rautatiehallituksen plilijohtajulle osoitetut hakemukset on 
jiitcttiiva ra.utatieha.llituksen kirjaajulle viimcisUili.n J 9. 3. 1952 enncn klo 12. 

Yleis!'n vaikt'an asuntopulan takia kehoitetaan hakijoitu ennen hak<'· 
mu~t('n jiUUlmistli. ottamua.n s('lviiii 'll.Swmonsaantimalldollisuuksista. 

llelsinki 1.952. Yaltionenvoston kirjnpaino 



KiSKYLEHTI N:o 13a 
1 9 52 

Viittaus Kaskylehdessa julkaistuun maaraykseen merkitaan: 
Kl n:o 1/ 52. 2 ( = lehden numero, vuosi, asian nu mero). 
Jakelua koskevat muutos ilmoit ukset on tehtava pa inatusjaost oon . 

To i mi t us : Rautat iehallitus, 2 kerros, huone 24. 

Si s a 11 y s : 1. Tavallisimruat ra hditusvirl1eet. 

Ta vallisimmat rahditusvirheet. 

RahditUS\'irheishi aiheutuueiden veloitus- ja liikalaskujeu Juku 1 
on viime aikoina siina maarin lisaantynyt, etta on loydettava 
keinoja niiden vahentamiseksi. Sen vuoksi on laadittu seur. 
huomantnkset, joihin rahdittajia kehoitetaan tutustumaan ja otta
maan tvo:saan huomioon. Tjehdestli. leikatut liuskat on svvta 
Jiimata ·kirjoibin tai tehda niista merkinnat asian vaatimiin k:'oh -
1 iin . etta ohjeet vastaisuudessa olisivat loydettavissa. 

A. Veloituksia aiheuttaneet t avallisimmat t apaukset . 

! . Satnmaratojen ja. syrjaraiteiden liilcennoirninen . 

1. Erikoisen hu~lellisesti on otettava huomioon niiden liiken
noimistavat, T tai 'l't, koska ne aiheuttavat erilaisen rahdituksen, 
ja :;iinii suhteessa tehdaan kovin paljon virheita. 

~. S~·rjaraiteen pituus (seka T- etta Tt-Iiikenteelle aYatlm ) 
on muistettava lisata valimatkaan. 

3. Hinnoitusluvnn lisays on matl\:an lisayksesta huolimatta 
tehtaYa, mntta vain Tt-liikenteelle avattua s:njaraidetta liiken
noiliiessi:i ja vain Ts 51 §:n 2. lm :ssi:i mainittnihin rajoihin 
(00 ja 100 ) saakka. (Vert. jalempanii B. I. 1-kohtaa.) 

4. Alle 4 000 kg painoisia kpl-tavaralahet~rksia Tt-liikenteelle 
a vatuille syrjaraiteille lahctettaessa tulee kantaa 3: ssa kohdassa 
mainitun maksun l:isitksi l 0 mk jokaisesta 100 kg :sta, mika Hi he. 
tyksen ta1·iffipail1o ta 4 000 kiloon \'errattuna puuttuu. 

5. 8atama-aluemaksut kannettan1 (Ts 51 § : n 7. lm.); 

6. Siirtomaks·ut (Ts f>4 §) kannetaan joko rk:ssa tai :vlinL 
tulojen shekkikirjalla; 

1 :lP - 2!1. 2. Hl52. 
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1 7. 1-<Jraiden satamien ja raiteiden liikennoiminen. 
J fkil = llki + 2, 3 tai -l km Tt , siis aina syrjaraidemaksu; 

Hkik =- Hki + 5 km. ainoastaan Kata,janokalta rautateitse lahe
tetta di ta vara ja tullausta varten IIkik 
osoitettu, ulkomailta jon kun muun sat. 
kautta saapmlUt tavara T. kaikki muu Ia
,. ara 'l' j ; 

J I illo 'l't; kaikki raiteet maksullisia; YiHimatka Rc itkalliin + 
11 km + raiteen pi tuns; 

link: :-;isa atama = llnk t- 1 km T, kaikki vientitavara osoitel
ta,·a ;;isasatamaan; Ulkosatama 
Hnk l- 3 km Tt; 

llos = Yaibde ( \'h ) . jonka kautta kulkee m~·os ,·ientitavaraa, ja 
koska Jllaksuttomia vaunukuormien pm·kaus
paikkoja ei ole, niin syrjaraitt>en osuus on 
aina otet1a\'a mukaan rahtiin; 

) In Jluom.! .\li:i.ntyluoto on a.->ema, ja sielli.i ei ole lainkaau 
rnaks1tllisia syr.iiiraitcita, mutta senkin liikennoimisesti.i 
on kanuetta,·a ns. -<a1ama-aluemaksnt. Ts fil § :n 7 lm. 
mukaan ; 

Ro.r ei ole enaa Yh , ,·aan syrji.iraiue Tor 1 J L km Tt. 
Huom.! Tornio sa on myos Tornio- Roytta O~· :n rai
teet, 12 km Tt; 

1'p Tna + 2 km Tt, mut1a kun vientitavara on osoitettaYa 
ja rahuitetta va ,Ratamaraiteille" ( Tt ), n iin matkaksi 
tnlee Tua + 2 + I km; 

\Ysk Vs + !) km + I, 2 tai ~3 km, koska kaikki ~;;yrjaraiteet 
ovat maksullisia ja \·annulmormat osoitt' ttava syl.'jii
raiteille; 

Yk~ Kok + 5 krn + 1, 2 tai 3 km, silla maksuttomia nnmu
kuormien purkamispaikkoja ei ole, joten ne on aina 
osoitettava ja ra hditt>ttava jollekin maksu lliselle s.vrja
raiteelle. 

if . ](atettd ja Ol'OVann td. 

1) Avovaunutavaraa ( luokat 6- 10) umpinunnssa kuljetet
taessa tulee rahtiikirjassa oll a merkinta minkiil ainen vaunu on 
ti lattu , jos liikennoitsija tilaa umpi,·annnn ,·k-Hihetyksellensa 
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nii11 on huomattava Ts -tO § :n -!. kohdan ohje hinn.-luvnn tai 1 
luokan kototukse.·ta, jus taas kulj. tapahtun ll-vaunun ja vp:n 
pnuttecssa on tastii tehtii \"li merkiuta rahtikirjaan. 

2) E. m. korotus tnlee tehda myi:is illoin kun Yain osa lahe
t)·ksest~i on ~-lla mainittnja avovaunutavaroita. 

1 /1. ra.jaapctrinomal.:Sll-11 faske?nill en. 

On huomattava, etta vajaapai.Jw saadaan a in a ,·ahenti:i
miilli:i li.ihetyk ·en tariffipaino 13 000 kg: sla tai 26 000 kg: sta, 
"iis ei nmnun kantanmdesta tai mistaiin nmu ·takaan painosta. 

n ·. Yhtei~>li.ihetysten rahditu:s . 

:.\laaraasemia ei saa olla liian mouta (vain 2). ja rahdit tulee 
laskea kauimpana olevalle liikennepaikalle ja kaikille samaa 
kuljetustietii. Vajaapainon hinn. lnkuun on nmistettava lisiitli 
Juku 5, samoin ~·hteisista syrjara itei ·ta aihent uvat hi: u koroi
tukset I: lUi tni 2: II a, k\1itenkin huomatcn yliirajat tii;sii snhtee:sa. 

\'. .lhn n usluokkien II 1 .ia If 2 kiiyttaminen. 

)Jait.ii luokkia on kii~·tett.'· \'irheellisesti rahditc>tta<'ssa esim. 
hiornoille, selluloosatehtaille tai ulkomaille meneviiii pnuta,·araa. 
,·aikka silloin oli_si pitanyt ka:·ttiia luokkaa 10 ja to<lclli . .;;ta 
p<1inoa. ei siis alennusluokkia cikii niiclen tf-painoa (:JOO kg, m3). 

Halkoluokkia ei saa ka:·ttaa 1,:-. m p1temmi~tii polttopuista
kaan. 

\.,.ajaapai11o on otettava huomioon ta\·alliseE'n tnpaa11. 

1'1. l(uljetnsnetwojen mhditus. 

~E' on rahditettaYa jokn kpl-ta\araluokan mulwan ilman vajaa
painoa tai sit ten 10 lk + ~iiiinni:illinen \'a,jaapa ino. m i11 kii Iii he
t:'ksen tl'-paino puuttuu 13 000 kg-:sta tai 26 000 kg:sta. 

1· ! !. Eliivien eliiinten k1djetusmaks11t. 

Ta\·allisimmat Ycl~ituksia aiheuttaYat virbeet o\·at t 1'-painon 
I 000 kg: n lisa:·k:>en ja puhclistu ·maksun unohtaminen. Syrj~i
J'aiteen huom ioiminen ja e1·ikoisest i lisa~·s 10 mk 100 kg: Ita a lle 
-! 000 kg: n Hihetyksia syrjaraiteelle rahclitetta<>ssa o\·at usein 
unohdettuja scikkoja (ks. Ts ;)] §. 3 lm.). 

1·Tu . Liimmin- ja jii.iihdytysvaunttkorohJ.kset. 

llinn.-luvun korotukset, umpiv.-ta varalle + 'J .Ja a\·ov.-t a ,·a
ral le + 10 on muistettaYa lisata. 
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1 IX . ..Jl1wltolavaran rrrhditus. 
Eri vaunu ·.sa lahctettaessa ei rahtiluokka ole J vaan A ja 

tatiffipaino on 2 fiOO kg. 
Pienempii.i mnut tot a \·aralahetyksii:i 1·ahditettacssa on ~rksit. 

esineet lueteltava. 
)Jim ike , muuttota vat a" tarkoitta.a varsin. kodin muuttoon 

sisalt;·vi~i, lii.hetyksia, mutta ei yksityisia huonekaluja. unsia 
huonekalnja , kuljetusneuvo.ia, eHiYia elaimia, fn.e. 

B. Liikalaskuja aiheuttaneet tapaukset. 

f . J!innoit1r.slnk1tjen /i; iiyksct. 
1) Hinnoituslulmihin ei saa iehdii lisiiyksiii 'l't-. yrjiiraiteita 

liikCl1lloitaessa, jos hinn.-luku on suurempi hnin 90 tai 100. 
( K . . 1's !11 ~ 2 lm .) - Xoiu fiO If' liikalaskuista aiheutun tasti.i 
\-irhecstii. 

11 . 'l'alviliil;c nt{'en aikaisPt ra htitasoil u kset. 

Toiseksi suurimman ryhmiin liikalaskuja aiheuttaa Kl n :o 
5 1/ 51. !l. kohdassa ~:;e]o<;t rtun ralhtiedun huomiotta jatUim inc11. 

!1!. 'l'acaran71lokit1tS. 
Rahtikirjoihin ei saa h~- vaks.vi:i scllaisia kaupallisi<1 numa, 

jotka eivat ole luokitu.'iaulukossa tai joihin verraitavaa ei loyd;
ryhmitti=iisesta tauJukos ta. Rahtikirjaan on merkittava, mihin 
tavaraan on verrattn. Liikalasknt aiheutuvat nscin siita, etta 
rahdittaja sijoitiaa tavaran umpimahkaan liian korkeaan luok
kaan. (Yltr n:o Y . Hl/ 3+. 12. 2. 1!152) Kl n:o 13a 1fi2 . 1. 

Helsinki 1952. Va lt ioneu,·oston kirj apaino 
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Vii t taus Kaskylehdessa julkaistuun maarayksee n merkitaan: 
Kl n: o 1/52. 2 ( = lehden num ero, vu osi, asia n nu mero). 
Jakelua koskevat muutosilmoi t ukset on tehtava painatusjaostoon. 

To i m it us: Rautatieh allitus, 2 kerros, huone 24. 

S is a 11 y s: 1. Virantoimitusrahasiiiinnon soveltamismaariiykset. - 2. Apu· 
juniell. so.irasvaunun knluston ja tarvenineiclen l11tnkkiminen. - 3. Lisajunia 

alpausselan ja Ounasvaaran kisoihin. - 4. Hiihtojuuat ruaalis-hubtikuulla 
1952. - 5. Liikennepaikkoja koskevia muutok ia. - 6. Liikennepnikkojen nimi
lyhennyksiii. - 7. Pika- ja Hi.mminvauuutavaratilaRto. - 8. YR oman tavaran 
kuljetukset. - 9. Junaohjausjarjestelmiin kiiytautOonottaminen rataoslilla Kou
vola-Pieksii.maki. - 10. Vaunujen kytkemiuen. - 11. Paikkojen numerointi 
CI- ja. Di-vaunuissa. - 12. Alennuskortit . - 13. Yaltionlaitosten ja julkisten 
yhdyskuntain matkalipun tilaus. - 14. Tavaranluokitns. - 15. Vuokratut van
nut. - 16. Rikkihappo- ja Superfosfaattitehtaat Oy: n vaununpeitteet. - 17. 
Suomen, Ruotsin ja Norjan valinen tavarayhdysliikenne 'l'urun sat. kautta. -
18. Neuvostoliitosta saapuneiden lahetysten knljetnskirjat. - 19. Turkisvirka
lakkien tilao.minen. - 20. Keslivirkalakkien tilaamineu. - 21. Matkalippualen
nuksia. - 22. Painotuotteideu luettelo. - 23. Aloitctoiminta. - 24. VR palve
lukseen sopimattomia. - 25. Kadonneita matkalippuja, virkamerkkeja ym. -
26. Avoimia virkoja ja toimia. - 27. VR keilailumcstaruuski.lpailut. 

Virantoimitusr abasaannon soveltamis
maaraykset. 

Kuluvan vuoden alusta lukien voimaan tulleiden, valtionrau- 1 
tateiden oman tavaran kuljetuksesta annettujen maaraysten mu-
kaan rata- ja varasto-osastojen on suoritettava niiden kaytossa 
olevista tyojunista saadetyt kuljetus- y . m. makc;ut. Kun tfuna 
jarjestelma sisa!Uili. sen periaatteen, etta kone- ja liikenneosas
tojen on liikenteen suorittajina mak ettava valittomiit kulunsa 
liikenteen yllapitiim.isesta, muutetaan Yoimac;sa olevan virantoi
mitusrahasaannon soveltamismaaraysten 6 §: n 8, 9 ja 10 momen-
ti t seuraa van sisiil toisiksi. 

8 momentti: Rata- ja varastojaksojen tarvetta varten kulussa 
olleiden junien veturi- ja liikennem.iehiston virantoimitusraho
jen laskeminen ja kirjaus suoritetaan asemien ja varikkojen 
toimesta siten kuin edelUi on maariitty, ja niiden pohjana ovat 
asianomaisten tyoesimiesten antamat tiedot. Asemapaiillikoiden 
ja varikonpaallikoiden tulee tilata virantoimitusrahat samalla 
tavoi11 ja. samoja maariiaikoja noutlattaen kuin muullEJkin alai
selleen niiden saantiin oikeutetu1le hcnlril0kunnal1e. Liikenne- ja 

1H37 - 2 . ~- 1952. 
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varikkojaksojen paallikoiden on Hihetettiiva listat maksumaarayk
sellii varustettuina maksattamista varten talousjakson piUillikolle. 

9 nwmentti: Rautatierakennusten tulee itse huolehtia veturi
ja liiokennemiehiston yiJ.•antoimitusrahojen laskemisesta ja kir
jauksesta, sikhli kuiu virantoimitus koskee rautatierakennu.sosas
ton tarvetta varten kulussa olleita jnnia. Laskeminen ;ja kirjaus 
suoritetaan kuten edellii. ascmien ja varikkojen suhteen on mali
ratty, ja niiden pohjana ovat tvocsimiesten antamat tiedot. Viran
toimitusrahatunnit, yoluvut ja yeturikilometrit lasketaan 3-viik
koiskausittain yhteen ylempana mainitulla tavalla. 

10 momentti: Rautatierakennusosaston rakennus- tai tyopaal
likon on tilattava ja maarattliva maksettavaksi virantoimitusrahat 
lisamenolistaa kayttaen veturi- ja liike1memiehistolle virantoimi
tuksista kaikissa rautatierakennusosaston tarvetta varte.n 3-viik
koiskauden aikana kulussa olleissa junissa. (Rh/ To n: o H. 122. 
- Vert. MK II, siv. 1. 146) Kl n:o 13/ 52. 1. 

Apujunien sairasvaunun kaluston ja tarve
aineiden hankkiminen. 

Rautatiehallitus on 11. 9. 1951 vahvistanut ohjesaiinnon toi
menpiteista rautatieonne1tomuuksien sattuessa ( Otro) tulevaksi 
voimaan 1. 3. 1952. Lisaksi rautatiehallitu.s on miiariinnyt, etta 
avustu.sjunan piiiillikoksi lmllakin sijoituspaikkakunnalla valitun 
on ryhdyttava toimenpiteisiin apujunien sairasvaunuihin tarvitta
van kaluston ja tarveaineiden hankkimiseksi ja on naista· han
kinnoista aiheutuvat knstannukset merkittava koneosaston me
noksi momentille 18 Pl. n: D 13. (Rh/ to n: o 451, 19. 2. 1952) Kl 
]) :o 13/ 52. 2. 

Lisajunia Salpausselan ja Ounasvaaran 
kisoihin. 

Rautatiehallitus on pi.ii:iWinyt Salpa11sseliin kisojen ajaksi 
(8.-9. 3. 1952) a.settaa kulkuun seuraa;vat lisa.junat : 

Lauantaina rnaaliskuun 8 piiiviinii 1952. 
Pj S 1 IIelsingistii ldo 15.05 saapuen SalpausselaUe !do 17.38, 

eri maar. pj S 9 Helsingistii klo 16.00 saapuen SalpausseUille 
!do 18.54, pj S 3 lie! ingistii klo 16.40 saapuen Salpausselalle 
klo 19.19, hj S 41 Tampereelta klo 15.10 saapuen Salpausseliille 
klo 18.30, hj S 23 Lahdesta klo 22.25 saapuen Heinolaan klo 
23.33, hj S 24 Heinolasta klo 23.45 saapuen Lahteen klo 0.40, 
hj S 22 Lahdesta klo 22.30 saa,puen RiihimaeUe klo 0.22. 
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Sunnuntaina 1naaliskttun 9 piiiviinii 1952. 3 
Hj S 21 Riihimaeltii klo 6.55 saapuen Salpausseli:ille klo 8.25, 

hj S 26 Kouvolasta klo 7.10 saapuen SalpausseHille klo 8.49, 
eri maar. pj S 5 HelsingisHi klo 6.40 saapuen Salpausseliille 
klo 9.08, pj S 7 Helsingistii ldo 7.25 saapuen Salpausseliille 
klo 10.01, pj S 2 Salpausselii.lta klo 16.00 saapuen llelsinkiin 
klo 18.18, pj S 4 Salpausseliiltii klo 16.30 saapuen Helsin'kiin 
klo 18.58, pj S 8 Salpausselaltii klo 17.15 saapuen IIelsinldin 
klo 19.38, eri m.ii..i:it. pj S 6 Salpausselalta klo 18.~0 saapuen Hel
sinkiin klo 20.38, eri maar. pj S 10 Lahdesta klo 18.00 saapuen 
Helsinkiin klo 20.25, pj S 42 Lahdesta klo 18.40 saapuen Tam
pereelle klo 0.03. 

Junien aikataulut painatetaan ja jaetaan asianomaisille kul
jetustoimiston toimesta. 

Junissa S 1/S 2 kuljetetaan ~;~,inoastaan tilattuja vaunuja. 
Ju.nissa S 3/S 4, S 5/ S 6, S 7/ S 8 ja S 9/ S 10 kelpaavat 

meno-, meno- ja paluu- seka sanomalehtimieslippujen lisii..ksi ai
noastaan sunnuntai- ja hiihtoliput I-Ielsinki-Lahti yhdelUi pai
kanvarausmaksulla. Makuupaikkalipusta juniin S 3/ S 4 ja 
S 9/S 10 kannetaan edellamainittujen matkalippujen hintoje.n 
lisiiksi tariffisaiinnon mukainen maksn, kuitenkin talloin ilman 
paikanvarausmaksua. 

Junissa S 41/S 42 ja S 26 matkustavilta kannetaan tavalli
nen meno- tai meno- ja paluulitpun hinta. Mikali maariitty sen
rue tilaa retkeilyvaunun, on hinta sellaisen vaumm kaytost.ii ·aa
detyn suuruinen. 

1\tfatkustajilla on oikeus maksuttomasti yopya piiivavaunuihin, 
edellyttiien, etta edeJlamainitunlaiset matkaliput on lunastettu. 

Kaikissa edelliimainituissa junissa voi matkustaja kuljettaa 
suksensa joko omalla vastunllaan maksutta henkilovaunuissa tai 
ma!ksullisena kirjattuna matkatavarana, jolloin paluulruljetus on 
maksuton. Perilla omista.ja, ottaessaan sukset kayttoonsii, esittaii 
matkatavarakuitin, johon lavistamalla tehdiiiin 1111erkinta luovu
tuksesta. Palautettavaksi jatettaessa kiinniteUiiin osoitelappu nu
meroineen suksiin ja matkatavaralruittiin lyodaan Lahden leima 
merkiksi sisaiinjatosta. 'l'allii kuitil1a voidaan s1.1'kset noutaa koti
asernalta. (Rh n:o 490/ 1595) Kl n:o J3/ 52. 3. 

Rautatiehallitus on paattanyt asettaa kulkuun seuraavat lisa
junat Ounasvaaran kisojen aikana (24.-25. 3. 19fi2) : 

lpj 45/ 69 Helsinki- Rovaniemi, liiht. 23. 3. 52 klo 12.30, 
saap. 2-1. 3. 52 ,, 9.54, 

, 68 HoYaniemi-Ilelsinki, Hi.ht. 25. 3. 52 , 22.05, 
saap. 26. 3. 52 , 19.38. 
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Junissa kuljetetaan yksinomaan Suomen :i\Iatkatoimisto O.Y: n 
tilaamia valmuja. (Rh n:o 495/ 1415, 23. 2.1952) Kl n:o 13/ 52. 3. 

Hiihtojunat maalis-huhtikuulla 1952. 

Rautatiehallitus on piHittanyt ascttaa kulkuun allaolevan mn· 
kaisesti seuraavat hiihtojunat IIclsingin-Kemin-IIclsingin va
lille: 

lpj 45/ 69 Hki-Kem (li:iht. Ilki 12.30, saap. Kern. 6.35) 
14., 21. ja 28/ 3 

~eka 4., 11. ja 18/4, 

lpj 66 a Kem-llki (ltiht. Kem. 15.25, saap. Ilki 10.0-!) 
23. ja 30/ 3 seka 

6., 13., 20. ja 27/4. 

Kun edellamainituissa junissa Jruljetetaan etupi.Uissa yksityis
ten tilaamia vaunuja, on niissa muulle yleisollc tarkoitettuja 
paikkoja ainoastaan rajoitetussa maarin. 

Lihavalla painettnina paivina kullruun asetettavat junat sisal
tyvat myos niihin lisajuniin, mitka paasiaisliikenteen ajaksi on 
erikseen ilmoiteth1 kullmnn aset('ttaYiksi. (Rh n: o -189/ 139.6, 23. 2. 
1952) Kl n: o 13/ 52. 4. 

Liikennepaikkoja koskevia muutoksia. 

Rovaniernen aseman alaincn !marin seisake avataan maalis
kuun 1 paivasta 1952 lukicn myos vaihteena liikennoitaviiksi seu
raavin julkaisuun l.Jiikennepaikkojen viilimatkat tehtii vin mer
kinnoin: 

se Ima.rt 
& 

vh I 
Rovaniomi 8. I HTt Luk. 1 .. 3. 52. (L,koj 
:Muurola 16. n: o 3hl, 21. 2. o2). 
Lla 98. IGs 169. Kl n: o 13/ 52. 5. 
01 212. 

Sysmajarven pysakin alaisena avataan rnaaliskuun 1 piiivlista 
1952 lukien liikenteelle Sorakuopan raide seuraavin julkaisuun 
Liikennepaikkojen viilimatkat tehtaYin mcrkinnoin: 

Sysmajarvi 
Sorakuopan 
raide 

I Hmj 1. 

I 

Tt Luk . 1. 3. ;)2. (Llwj I 
n: o :34:1, 23. 2. 52 ) . 
Kl n:o 13/ 52. 5. 
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Liikennepaikko jen nimilyhennyksHi. 

Rakenteilla olevan Murtomaen- Otanmaen radm1 liikennepai- 6 
koille on vahvistettu seuraavat nimil~·hpnnykF:et. · 

lv Alava = Ava, 
lv Humpinmaki = Hmp, 
a Otanmaki = Otm. 
(Lkoj n :o 452, 15. 2. 1952) Kl n: o 13/ 52. 6. 

Pika- ja lamminvaunutavaratilasto. 

Ensi maaliskuun 1-7 paivina tehtaviin rahtikappaletavara- 7 
tilaston yhteydessa on tehtava samalla myos tilasto pikatavarasta 
ja lfunminvaunuissa lahetetysta tavarasta. Pikatavara- ja liim
minvaunutavaratilastot on tehtava kumpikin eri kaavakkeille 
(n :o 3820) ja poikkeuksena rahtitavarasta tehtavaan tilastoon 
merkitaiin niiihin tilastoihin kaikki Mihetetyt ja saapuneet pika
tavara- ja Ui.mminvaunut (viimeksi mainituista seka pika- etta 
rahtitavaravaunut); naiden vaunujen painoja ei oteta siihen yh
distelmaan, joka asernien on laadittava liihetetyista rahtikappale
tavaravaunuista. Pika- ja lamminvaunutavaratilastoon on mer
kittava vaunun sisalto rahtikirjoittain sellaisenaan kuin se OJ1. 
vaunun saapuessa ja lahtiessa (saapuneet ja Uihteneet vaunut 
eritellen eri tilastokaavakkeelle). Tarkoitnksena on taman tilas-
ton avulla saada selville, ovatko pilm- ja lii.mminvaunutavarasta 
an.netut vaunujen kuormausohjeet oill:eat ja okaytantoon soveltu-
vat. Pikatavaraa sisaltavien lamminvaunujen kohdalle on teh-
tava merkintii siita, etta kysymykscssa on pikatavaraliimmin 
vaunu. (Kut n:o 279, 18. 2. 1952) Kl n:o 13/ 52. 7. 

VR oman tavaran kuljetukset. 

KJ n: o 58/ 51 annettuihin oman tavaran kuljetuksia koskeviin 8 
miiii.rayksiin tehdaan seuraava lisiiys: 

Yleisten soveltamisohjeiden kohdan ,Kuljetuskirjat" kohtaan 
,A. Oman tavaran kuljetuskirja" 2. kappaleen kuljetustilvaran 
merkitsemista koskevaan osaan lisataan lanse: , Taman lisi:iksi 
on matkalla paallimmaisena oleva kuljetuskirjan B-osa varustet
tava pikatavarana lahetettaessa kuljetuskirjan poikki vinosti oi
keasta yUikulmasta vasemparu1 alakulmaan kulkevalla sinisellii 
viivalla ja kiitotavarana Hihetettaessa kuljetuskirjan yli.ilaidassa 
olevalla vaakasuoralla punaisella vii valla." (Lkoj n: o 252, 9. 2. 
1952) Kl n:o 13/ 52. 8. 
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J un.aohjausjarjestelman kaytantoonottami
nen rataosalla Kouvolar-Pieksamaki. 

J'unien kulun jouduttamiseksi jarjesteti:ian rataosalla Kou
Yola-Pieksamaki taydellincn, Uipi vuorokauden jatkuva juna
ohjaus maali.skuun 1 paivastii 1952 hdcien. Jtmaohjaajien toimi
paikka tulee sijaitsemaan toistaiscksi l\1-ikkelin asemalla ja ovat 
he 7. liikennejakson paallikon alaisia. Toiminnassaan tulee hei
dan ja muiden asianomaisten noudattaa sovcltuvin osin rataosicn 
Riihimaki-Kouvola ja lJahti- IIeinola junaohjan jarjestelman 
ka.ytantoonoton yhteydessa Kl n: o 56/ 51. 4. annettnja ohjcita 
ja mlHirayksia. (Rh/ lko n:o 4-14 , 20. 2. 1952 ) J l n:o 13/ 52. !'l. 

Vaunujen kytkeminen. 

Kun matkajunaa k,vtketaan tai siihen liitetaan vauuuja, on 
v a p a a k s i j a a van r u 11 vi k y t kim en sijoittamisessa 
noudatettava e1uaavaa: 

J . Kytkin on ripustettava sitii varten varattuun lepokouk
kuun, joka on kiinnitetty puskinpallcin aile. 

2. Ellei lepokoukkua ole toisessa viereises. a. puskinpalkissa, 
on se ruuvikytkin jatettavii toimettomaksi, joka voidaan 
r ipustaa lepokouldruun. 

3. Ainoastaan. siinii tapauksessa, ettei lepokouklma ole kum
massakaan vierei essii puskinpalkissa, saadaan ruuvikytkin 
jattaa r iipuksiin, ellei sita voida ripustaa vetolaitteeseen, 
mutta kytkin on talloin kieneWi:'di siten, etta kumman.kin 
sangan kiinnitykset tulevat kiristyskahvan kohdalle ja 
ruuvikytkimen san<ka pujotetaan kiristyskahvan varaan 
riippumaan. 

4. RuuvikytkimelHi varustetu t venalaiset vaunut on kytket
tavii jat tamiillii toimettomaksi j aapa ruuYikytkin ri ipuk
siin, mutta tama kytkin on talloin kierreWiva siten, etta 
kummankin sangan kiinnitykset tulevat kiristyskahvan 
kohdalle ja ruuvikytkimen sanka pujotelaan kiristy kahvan 
varaan riippuma.an. (Lkoj. Lt n :o 482, 12. 2. 1952) 
Kl n:o 13/ 52. 10. 

Paikkojen numerointi Ci- ja Di-vaun.uissa. 

1 j a II luokan paiviivaunuj n (litt. Ci) ja II luokan palva
vaunujen (litt. Di) n: ot 2331-2335 istumapaikkojen numeroin t i 
yhdenmukaistetaan siten, etta kirjaimella a varustetnt nu merot 
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(keskipaikat I luokan o astoissa) korvataan tavallisilla nume- 11 
roilla jarjestyksen mukaan, joten Ci-vaunuissa 2232-2241 ja 
Di-vaunuissa n: ot 2331-2335 tulee numerointi olemaan 1-42 ja 
Ci-vaunuissa vastaavasti 1-45. 

Numeroiden muuttamisen jalkeeu voidaan tallainen vatmu 
paikkalippujen myymisen jalkecnkin sekaannusta tuottamatta 
e 'im. rikkoontumisen johdosta vaihtaa myoskin toisen tyyppiseen 
hyttivattnuun. 

Uusien vaunukarttojen painattamisesta huolehtivat painatus
jaosto ja IIelsingin ascman Matkapalveln, joi~ta paikoista asian
omaisten asemien tulee tilata niita tavallise sa jarjestyksessa. Jos 
Hillaisen vaunun osasto myydiUin I luokan osastona, .iatetaan 
keskipaikat myymiitta ja tasta tehdaan vaunukarttaan sopiva 
merkinta esim. vetamalla risti kyseisen paikan yli. 

Numerolev-yjen muuttaminen tapahtnu tulevan huhti.kuun 
1 paivasta alkaen. Paikkalippnjen myymisesta tiillaisiin vatmui
hin huolehtivien tulee siirtymisajan myyntia jarjestaessiUin hank
kia tarpeelliset tiedot muutostyon suorittamisesta asianomaisilta 
koneosaston virkailijoilta. (Lkoj n:o 471, 9. 2. 1952) Kl n:o 
]3/ 52. 11. 

Alenn uskortit. 

Kiinteat alennuskortit paiuetaan tasta Hihtien tavallisten pah- 12 
vilippujen (Edmonson mallistcn) kokois:iksi ja muotoisiksi. Jos 
lipunmyynnin kannalta pidetaiin tarpeelli ena, aadaan kiinteiHi 

3 lk Alennuskortti RabaHkort 3 kl 
Kelpaa lO menomatl<aa 
Oiiller turresor 

Kelpaa 20 pv piatlyen 
Galler 20 d. t.o.m. 

~:r~ 200 mk 

= 
I 19 Q --c 

= 
sl~lslvjalvlalvjalv 

OJ 6 8 L 9 

A HELSINKI - HUOPALAHTI B 
HELSINGFORS - HOPLAKS 
tai piiinvastoin eller omvant 

A~BIA~BIA~BIA~BIA~B 
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alennuskorHeja tilata viihinUian 100 kappaleen erissii sellaisille
kin valeille, joissa meneklri on vahainen. Vanhamalliset 12 mat
kaa sisaltavat seka kiinteat eWi avoalennuskortit on palautettava 
1'rt Ileen. (Yltr n:o Y. 13/ 29, 11. 2. 1952) Kl n:o 13/ 52. 12. 

Valtionlaitosten ja julkisten yhdyskuntain 
matkalipun tilaus. 

Tiedustelujen johdosta huomautetaan, etta rahtiluoton kliyt
toon oikcutetun valtionlaitoksen tai jurKisen yhdyskunnan anta
man matkalipun tilauksen (n :o 4046) esittajiille saadaan tilauk
sen merkintojen mukaisesti myydli ei ainoastaan menolippuja, 
,·aan kaikkia muitakin tarifiisiilinno sa mainittuja matkalippuja. 
(TEo n:o 292,22. 2. 52) Kl n:o 13/ 52.13. 

Tavaranluokitus. 

Aa'kkosellisecn tavarm1luokitustaulukkoon on 1. 3. 1952 lukien 
tehtiiva seuraavat lisiiykset ja muutokset: 
Flokki.jate: Paaleihin pirustettuina ei K. 
lluopajlitteet ja -tilkut: Paaleihin puristettuina ei K. 
Isoflex (huokoista selluloidia) (LS I, 5) . . . . . . . . . . . . . . KK 1 
Kangasjatteet : Paaleihin puristettuina ei K. 
Kual'malavat . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 
IJumput, kudoksista: Paaleihin puristeth1ina ei K. 
Pesusienet: paperista tai lastuvilla.sta . . . . . . . . . . . . . . . . KK 4 

muunlaiset . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . KK 1 
Muut kuin paperiset ja lastuvillaiset 

pesusienet paaJei.hin puristettuina K. 
Selluloidi ja siita valmistetut esineet (LS I, 5) . . . . . . . . 1 

Ks. mvos Isoflex. 
(Tfo ~1:0 280, 20. 2. !.l2) Kl n:o 13/ 52. 14. 

Vuokratut vaunut. 

15 Kun on osoittautunut vaikeaksi jalkeenpain tarkastaa, etta 
vuokrattujen vaunujen vuokrat todella tulevat aikanaan kanne
tuiksi, rautatiehallitus on pa.attanyt muuttaa niiiden vuokrien 
kantotavan siten, etta vuokran kannosta aina huolehtii se liiken
nepaikka, jota vaunujen Vllokraaja paaasiassa kayttaii. Taman 
mukaisesti on TS:n 41 § :n C: llm:n a)-'kohdan kolmas kappale 
L 3. 1952 lukien muutettu seuraavaksi : 

Vuokrat on suoritettava sopimuksessa mainittuun asemakas
saan. (Tfo n:o 249, 13. 2. 52) Kl n:o 13/52. 1"5. 



-9- 13 

Rikkihappo- ja Superfosfaattitehtaat Oy: n 
vaununpeit teet. 

Rautatiehallitus on Rikkihappo- ja Superfo faattitebtaat Oy:n 16 
kanssa sopinut, etta 1. 3. 52 lukien yhtion omistamista vaunun
peitteista kannetaan palautusrahti jo Uibetysasemalla ja merki-
taan sen mukaisesti a. o. lii.betyksen rahtikirjaan. Palautusmak-
suna kannetaan kultakin peitteelti:i TS: n 43 §: n mukaisen palau
tustariffin vabin maksu, mika nykyisin on 50 markkaa. Peitteen 
palautus Rikkihappo- ja Superfosfaattitehtaat Oy: n maiiraamallc 
asemalle tapahtuu rautatien kuljetussaatetta kayWien. Peitteiden 
palautuskuntoon saattamisesta huolchtii tavaran vastaanottaja. 
(Tfo n:o 262, 14. 2. 1952) Kl n:o 13/ 52. 16. 

Suomen, Ruotsin ja Norjan valinen tavara
yhdysliikenne Turun sat. kautta. 

Sen johdosta, ettii Virasojan aseman nimi on muutettu Imat- 17 
raksi, siirtyy se tariffiasema'ksi yllamainitm;sa yhdysliikentees a. 
Yksikkohinnat tariffin yksikkohintataulukossa pysyvat muuttu
mattomina, valimatka muuttuu 464 tariffikilometriksi . 

Kun useat yllamainitun yhdysliikenteeu tariffiasemista ovat 
jattii.neet kuukausitilit kokonaan laatimatta tai laatineet ne puut
teellisesti, kehoitetaan asemia noudattamaan Toimitusohjeiden 
(n:o 4672) 660-662 kohdi sa olevia maarayksia. Erikoisluettc
lot ja yhdistelmat on laadittava kaksin kappale in ja erikseen 
Ruotsin ja erikseen Norjan liihetyksille. Saapuneet tavaralistat 
on liitettava tiliin. (Tftk n:o 64, 15. 2. 52) Kl n:o 13/ 52. 17. 

Neuvostoliitost a saapuneiden lahetysten 
kuljetuskirj at . 

Koska monet asemat ovat luovuttaneet ~euvo tobitosta saapu- 18 
neiden Hihetysten matkakirjat ta\·arain vastaanottajille, hnomau
tetaan, etta naista kuljetuskirjoista yhdysliikennerahtHarja, jonka 
takasivulle kannetut maksut on knitattava, on annettava vastaan
ottajalle, matkakjrja on liitettavii kuukausitiliin ja tavaralista, 
johon vastaanottaja kuittaa rahtihlrjan ja tavaran saaduksi, jaa 
asemalle. (Tftk n:o 65, 15. 2. 52) Kl n:o 13/ 52. 18. 

Turkisvirkalakkien tilaaminen. 

Rautatiehallituksen huoltojaosto ilmoittaa, etta Rantalan Lak- 19· 
kitehdas Oy: lla, Seinajoki, on viela pienehko maara turkisvirka-
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lakkeja saata\rana. Ilalukkaat voivat tehda tilauksensa tayttiimalla 
VR Kaskylehden n:o 56/1951 liitteena olleen tilauskaavakkeen 
tai antamalla muuteu siinii mainit'..lt tiedot ja liihettlimalHi ne 
liikennepail~<tn, varikon tai alavarikon paallikon tahi ratamesta
rin vhlityksclJa rautatiehallitukscn huoltojaostoon. Lak.it Hihe
tetiHin tchtaalta ·uoraan tilaaiillc tilaajien knstannuk ella. Lak
lden hinta on 2,000 markkaa kappaleelta, mika peritaiin tilaa
jilta joko ialkivaatimuksella tai postiennakolla. (Tthj n:o 40/ 76, 
18. 2. 19fl2) Kl n :o 13/ 52. 19. 

Kesavirkalakkien tilaaminen. 

20 Uelmiknnn J 0 pbii vanii. 1950 annetun virka rukuasetuksen sen 
mukais~:>t virkapnn1t ja virkalakit on otettava ldiytautoon viimeis
taan 1 pai\'ana toukokuuta 1952. Kesavirkalakkien yhtenaista
miseksi ja hankintojen helpottam.iseksi rautatiehallituksen huolto
jao to on hankkinut useilta toiminimilUi tarjouk. ia naytteineen 
virka lakkien toimittamiseksi rautatielai'3ille. Eri rautatieUiis
am.mat.tien ja virka-alojen edustajat ovat olleet ti laisuudessa tu
tustumaan niiiden toiminimien laheWimiin lakkini:iyt.teisiin ja 
antaneet hyvii'ksrmisen a ja kiithh'an lausuntonsa Rantalan Lakki
tehdas O.v: n, , einiijoki. Yalmistamasta JakiRta. Lakkien piialli
nen on Yhdistynect Villatehtaat Ov: n valmi ·tamaa sheviottia 
N: o 6993, vuori laatua Pl\IK 109, Ui~'tetarvikkeina villaflokki ja 
raaveliliina, lippa na.hkaa reunanauhalla vahvistettuna. 

Tehtyjen 1arjoustcn ja uii. tii mmcttuj<>n lausuntojen perus
tceUa rautatiehallilus ja Rantalan Lakkitehdas Oy, Seinajoki, 
ovat tchneet sopimukseu, jonka mnkaan viimemainittu toiminimi 
sitoutuu hnhtikunn loppuun 1952 mennessa valmistamaan 3 000 
kappaletta rautatieHii<>len kc avirkalakkeja HOO markan hintaan 
kappaleelta siipipyoriilaattoineen, punoksineen ja kokardeineen . 
,Tunanlahettajan lakki punaisella kiintopaiillisellii. valmistetaan 
i'iamaan hintaan. Pnnaisesta irtopaallisestii peritiiiin 200 markan 
suuruinen lisa.maksu. Jos tilaaja haluaa myQ.s arvomerk.it, kuten 
tiihdet t. m. s. lakkiin kiinnitetUivik.-i, kiinnitetiian ne tehtaalla 
ilman eri korvau. ta, lmitenkin lisaiimi.illa lakkien hintaan arvo
merkkien hankintahinta . 

I,akin voi tilata tayttama.Jla taman VR Kaskylehc1en liitteena 
olevan tilauskaavak.keen ja Hi.hettiimi.illa sen liikennepaikan, vari
kon ta i alavari'kon paallikon . ratamesta.rin tai mmm esimiehen 
asemassa olcvan valit~·ksella mahdollisimman pian rautatiehalli
tuksen huoltojaostoon. Lakit lahetetaan tehtaalta uoraan tilaa
jalle joko postiennakolla tai jalki vaatimuksella. 1'oimitusten no
peuttamiseksi ja Hihet~rsknstannusten pienenHimiseksi tullaan sa-
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malta liikennepaikalta tai sama ta tyopistee ·Ui tilatut lakit toi- 20 
mittamaan va taanottajille yhteisHihetyksena. Liikennepaikan tai 
tyopisteen esimies, jonka kautta tilankset on Hihetettava, merkit-
koon tilauskaavald\:eclle sitii varten varatnlle rivillc :;en henkilon 
nimen, jolle y h t e iSla he t y S 0 oitetaan ja joka 011 Yelvol-
linen huolchtimaan posLiennakolla tai ji.ilkivaatimuksella varus-
tetun y h t e i s l a h e t y k s e n perimisesta. 

Huoltojaosto kehoittaa tilaajia kiinnittfunaan erikoista huo
nliota lakin numeroon, etta e tuli i ehdottomasti olliein ilmoi
tettua ja ettii valtyttaisiin myohemmin lakkien vaihtamisesta, 
mika h:rvastli tahdo ta huolimatta on omiaan Yaikeuttamaan lak
kien toimituksia. (Tthj n :o 16/ 81, 22. 2. 1952) Kl n:o 18/ !12. 20. 

Matkalippualennuksia. 

Helsinki : 7.-11. 3. 1952; Sotasokeat r . y:n vuosikokons; osaa- 21 
ottavat sokcat saattajincen; 50%, myos pikaj. 

JyvaskyHi : 12.-18. 3. 1952; Suomen hiihto- ja maenlaskn
mestaruuskilpailujen o anottajat; 25 %, myos pikaj. 

Joutseno : 13.-J 8. 3. 1952; Suo men Siviili- ja Asevelvollisuus
invaliidien Liiton hiihtomestaruuskilpailut; kilpailijat; 25 'fr, 
myos pikaj . 

Kuopio : 14.-18. 3. 1952; , 'nomen Partiopoikajarjeston talvi
kisat; aile 20-vuotiaat partiolaisct; 25%, m)·o:-: pikaj. 

Painotuotteiden luettelo. 

Seuraavat muutokset ja lisaykset tchdaiin painotuotteiden 22 
luetteloon: 
1004 
ll26 
1239 
124] 
1306 
1307 
1308 
1325 
1326 
1443 
1523 
1526 
1558 
1563 
1650 

poistetaan 
Oppilaskortti, Kup 
Hatasoittoa koRkrvat ohjePt 
,JunanHi..het~·s,·iili ~uljettu" 
Junaturvallisuusilmoitus .T 1 

-,-
-,,-

poistetaan 
-,-

Tullauskortti, Hat 

.T :2 

.r 3 

Kirjanpaatosilmoitus, rata· ja Yara~to·o~nHlnn 
poistetaan (tilalla 1523) 
'l'yomalirlirahojE'n tilikortli, Ut 
poistctaan 
Kesku~hallinnon ~·lPinen kirjelomni<P. koko _\. 4, lmk~ilehtint'n 
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167a 
1719 
1841-
1851 

1921 
Hl~2 
1923 
2421 
242lr 
2634 
~G:l5 

2832 
2942s 
~947 
2980 
2983 
3052 
i\053 
322~ 
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Anomus tavaraliiken!Prn rahtiluoton sanntin vart!'n 
Kirjckuori, koko ll 4 (250 X 353) 

poistetaan 
VR oman tavaran 
Hama, tavallinen 
poistetaan 
-,,-
-,-
-,,-

OhjPsil!i.ntii toimcnpiteistii. rautatieonnettomuuksien sattuessa 
(OTRO) 
Hiivarahtikirjojen rataosittaiuen yhdistelruii 
poistetaan 
Tyi:inluokituskortti, tilataan Kpt 
poistetaau (til alia 2902) 
Elii.kepii.ii.ti:is 
Sahauskirja, polttoainevaraston 
.Takelukirja, , 
AsuinrakPnnusten kor jauskustannul;set ja kiinteistOn arvon
viihennykset 

a235 Maaniiytteidon tutkimuslaitokset, Gtj 
:l502 Liikennepaikat sii.hki:iliitynta- ja siibki:inkii.ytlMilasto 
35~1 Vahvavhtaristeilykortti, Stt 
3523 Heikkovirtaristeilykortti, Stt 
3tl18 Valitettyjen yltsityisten sahki:i anomien luettelo, koko A 4 
3618/ 2 Sarna, koko A 5 
:J80R A~iakaskortti 
3810 poistelaan 
3943 -,-
39-~-J. 'l'uontitavarain kustannu,<;kortti, Hat 
4137 Rahtiluottopii.ivii.kirja, koko A 5 
4137/ 2 Rarna, koko A5 
42:!0 Asunnom·uokrakortti, Tj 
4228 poistetaan 
4250 -,.-
4-1:38 f'ntamatoimistoon ilmoitetut alukset 
(Tyt 21. 2. 52) 

Aloi tetoimin ta. 

i'!euraavat aloitLeet on palkittu: 
Asernamie. ten esimies V. Tarvainen, .Joensuu: ehdotus lomakkeeksi 

,Yuodevaal teiden kuljetussaate"; kunniakirja. 
Yp. ~ 1. kirjuri A. Kosonen, Haapajarvi: kuormaudsillan pidiitinlaite 

Ug- :m. vaunuja varten, lmnniakirja kehityskelpoisen idean esittii.misestii.. 
Konclukti:ii:iri F .. T. Ranta, Soiniijoki, on sn.antlt kiitosmaininnan aloit· 

teestaan matkustajavaunujen tunnusnumeroiden liankkimiseksi vaunujen 
eteisiin. 

'l'~·i.intutkimustoimistoon saapui 11. 2. 52 nimime:-killii. ,Muuan kyllii.s
lyn~·t ... " tellty aloite, jonka teldjii ei ollut liittiinyt rnukaan kuoreen 
suljettua oikeata nimeiiiin ja osoitettaaJJ. •rall aiuen kuori pyydetaiin 
liihcttiimaiin Kl n :o 62/49 rumettujen ohjeiden mukaisesti, jotta WJ.stauR 
aloittPPSPPD voitaisiin antaR. Tyt, 21. 2. 52) 
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VR palvelukseen sopimattomia. 

Hel ingin asemalla palveJe,·a nlokas Auvo Antti Eklund (synt. 10. 3. 24 
1!)30) on erotettu 15. 2. 1952 lukien rautateiden pal velukseen sopimatto· 
mana. (Ljp 1 n : o H . 108/575, 11. 2. 52) 

Helsingin asemalla palvelevat alokkaat Lauri Iisakki Haanpaa (synt. 
6. 4. 32) ja Kalevi P auli Armas Hoffren (synt. 23. 2. 34) on erotettn 
16. 2. 52 lukien sopimatt omina rautateiden palvelukseen. (Ljp 1 n:o H . 
1-!3/684, 19. 2. 52) 

Kadonneita matkalippuja , virkamerkkejii. ym. 

Tampereen aseman junamies Erkki Nurmi on kadottanut asunto- 25 
li ppunsa n : o 5140 / 1029 kirjoitettu matkalle 'l'ampere-Kalkku, 1. 1. ·52 
ja virkamerkkinsa n :o 656 ki r joitettu 21. 6. -47, jotka kuoletetaau. (4. ljp 
n: o 258/527, 11. 2. 1952) 

Konduktoori Viljo Urho E lomaan virkamerkki n: o 102, annettu 
31. 10. ·44, on k adonnut joulnkuussa v . 1951 ja kuolctetaan. ( 2. Jjp n: o 
325/984, 15. 2. 1952) 

Ratavartija Viljo :M:artikaisen vaimolle Yieuolle 12. 2. 1952 kirjoi
tettu tilapainen vapaalippu n:o 267858 seldi pojalle Hannulle ¥2 tila
painen vapaalippu n : o 267859 matkalle Kalvitsa-Helsinki ovat kadon
neet ja kuoletetaan. ( 11. rtjp n: o F. 5/5, l 8. 2. 1952) 

Pasilan asemalla palvelevalle alokkaalle RiRto Lam~illle matkalle 
P a ila-Kaunianen kirjoitettu asuntovapaalippu n: o 54521/1091 voimas a 
1. l.-30. 4. 52 on kadonnut ja kuoletetaan . (Ljp 1 n :o 344/701, 20. 2. 52) 

Avoimia virkoj a ja toimia . 

Reuraavat csityksen perusteella Hiytettavat toimet 5. liikcnn<'jaksossa : 26 
yksi 1 l. t•aihclemiehentoimi Seinajoella; neljii iiJ I. vaihdemichcntoi.nta, 
joista yksi Seiniijoella, kaksi Kokkolassa ja yksi Ylivicskassa; kuusi 
junomichentointa, joi ta yksi Kokkolassa, kaksi Pictarsaaressa, kaksi Yli· 
vieskassa ja yksi Kaskisissa; 7:ahdeksan 1 l. ascmamirhcntointa, joista 
kaksi Yaasassa, yksi SeinajoPlla ja viisi Kokkolassa. Liil<enneosa.ston joh· 
tajalle o::;oitetut hakemukset on jatct tava asianomaiscn liikennepaikan 
paii.llikolle 12. 3. 52 mennessii. 

Rautatiehallituksen talou8osaMon johtajanrirka. Rautaliehallitnk cllr> 
osoitetut hakemukset jatettiiYii rautatieh:illituk::;en kirjaajalle viinwistaan 
:H. 3. 1952 ennen hlo 12. 

1 l. l•onttoriapulaisrn toim i Pieksiimaen vaunukorjauspajan konttorissa. 
'raytetiiiin esityksen perusteella. Koneosaston johtajalle osoitetut hakemuk 
Ret on jatettiiva Kuopion konepajanpiiiillikolle viimeistaiin 22. :3 . 1952. 

Yleisen vaikcau asUlltopulan tal\ia kehoitetaan hal<ijoita ennen hakt'· 
mustC'n jiit tiimista ol tamaan selviUi asunnonsaantimahdollisuuksista, 
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VR keilailumesta.ruuskilpailut. 

Em. kilpailut jiirjestetiili.n Kouvolassa Kouvolun KeilailuhalliHsa (liuja· 
autoaseman yliikerrassa) 13. 3. 52 alkaen klo 12,00. Kilpailu su01·itetaan 
Keilailuliiton siiiintojen mukan kahdessa sarjassa, nim. 1) ruestari ja A· 
luoktm michille, 2) B· ja C·luokan ruiehille. 

Osanottoilmoitukset liihetettiivii 5. 3. 52 mennessii os. kirjuri Erkki 
};:im·u, Kouvola, VR Tavaratoimisto. llmoituksesta tulee kiiy Hi ilmi, nrihiu 
luokkaan osanottaja kuuluu. 
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Liite Kl n:o 13/52. 20. 

Irtileikattava ja taytettava mieluimm.iu 
koneella tai tekstaten ja lahetettiiva 
VR Kaskylehdessa olevan ohjeen mu
kaisesti rautatie'hallituksen huoltojaos
toon. 

Kesa virkalakkien til a us. 

Tilaajan taydellinen nimi ...... ........ ............ ............ .................... ....... .. . 

Virka tai toimi (virkapukumiHidiysten 6 §: n mukaan) .... ....... .... . 

Virantoimituspaikka ... .. ........ ...... ............ .... ..... .............. .... ........ ........... .. . 

Lakin nu1nero ... ..... ........... ................. ... ............. .... .............................. ... . 

Punoksen viiri .. ...... ....... .......... .. ... .......... .. ...... .... ... .... ....... ...... .............. .. . 

Siipipyoralaatta: a) yleinen, kuusenhavukoristeinen, ilman 

kuusenhavukoristetta, *) b) veturimerkki, 'kuusenhavukoristeinen, 

i1man kuusenhavukoristetta.*) 

Kokardin vari ... ..... .. ........... ...... .. ............................ ............ .. .......... .. .. .. .. . 

" 
reuna ........... ......... .. ... ........................................ .. .. ........... ...... .. 

Lii.hetys toimitetaan: a) postiennakolla, b) ja.lkivaatimuksella. *) 

yhteislahetyksen, Jahetyksen *) vastaanottaja 

yhteislahetyksen, Hihetyksen *) osoite 

IIuomautuksia 

Tilaajan allekirjoitus. 

*) Tarpeeton ylipyyhitaan. 
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KASKYLEHTI N:o 14 
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Viittaus Kaskylehdessa julkaistuun maaraykseen merkitaan: 
Kl n:o 1/52. 2 (= lehden numero, vuosi, asian numero). 
Jakelua koskevat muutosilmoitukset on tehtava painatusjaost oon. 

T o I mit us: Rautatiehallitus, 2 kerros, huone 24. 

S is a 11 y s: 1. Omakotilainat rautatielaisille. - 2. Muutoksia aikatauluun 
ll8. - 3. Liikennepaikkoja koskevia muutoksia. - 4. Kon-auksen anominen 
rautatiekuljetuksen aikaiLa vahingoittuneista tai kadonneista vakijuomalahe
tyksistii., jotka on jii.tetty kuljetettavaksi paikkakunnille, joissa ei ole Oy Alko
holiliike Ab:n myymii.li.Ui. - 5. Kuljetettavaksi otettujen tavarain kasittelyn 
valvonnan tehostaminen. - 6. Kuormaaminen tavaraa vaunukuormin lii.hetet
tiiessa. - 7. Matkatavarakuitit. - 8. Virkamieshuoneet. - 9. Rautatielli.is
jii.rjestojen kiiyttoon luovutetut vaunut. - 10. VR oman tavaran kuljetukset. 
- 11. Kymin Oy:n, Oulu Oy:n ja Paro.isten Kalkkivuori Oy:n vaununpei tteet. 
- 12. Siivoojien tyotakit. - 13. Matkalippualennuksia. - 14. VR palveluk-
seen sopimattomia. - 15. Kadonneita matkalippuja, virkamerkkeja ym. - 16. 
Avoimia virkoja ja toimia. - 17. VR painimesta.ruuskilpailut. 

Omakotilainat ra utatieHiisille. 

Vuoden 1952 tulo- ja menoarviossa on. myonnetty 20 mil- 1 
joonan markoo suuruinen siirtomaararaha lainoiksi rauta.tie.Uii-
sille omakotitoimintaa varten. Asian johdosta rautllltiehallituksen 
huoltojaQsto ilmoittaa seuraavaa. 

Lainat on ta.rkoitettu IScllaisilla pa.iklkakunnilla asuville val
tionrautateiden palveluksessa oleville henkiloille, joilla asuntojen 
tarve on suurin. Lainan kayttomahdoJJisuus on kuluvana vuonna 
laajempi l"Uin aikaisemmin. Aikaisempina vuosina jaettua vas
taavanlaista la.inaa v<>.itii:n kayttaa vain Qmakotito.ntin ostoon seka 
tie-, viemari- ja vesijohtotoita varten maan kunnosta.rniselmi ,t,on
teiksi. Tiina vuonna jaettavaa Jainala voidaan kayttiiii myos oma
kotital-on rakentamiseen. Omakotitalo.1la ymmarretaan, yhdenmu
kaisesti AravasaannOOten ikanssa, sellaista a.suin.taloa, joka sisiil
taa enintaan ka.ksi asun:toa, jo.ista toisen asunnon tulee kasittaii 
a.ina.kin kaksi asu.inhuonetta ja keittion ja olla pinta-alaltaan 
eninuHin 100 ja vahintaan 50 m2. TiilUi. lainalla {m tarkoiltus 
auttaa paaasias>a sellaisia, joilta puuttuu valttamaton alkupaa
oma omakotital-on hankkimiseen, joten lainoja tullaan myonta
maiin mieluummin alkaville rakenrtajille tai tontin ostajille lruin 
niille, jotka ovat saaneet rakennustyot }Qppuvaih.eeseen. Lain·aa 
e: myonneta niille, jot.ka ovat aikaisemmin &aaneet rauta.tieliiisten 
oma.kotilainan. 
2007. - 6. 3. 1952. 
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Laina voidaan myontil.li myos vuokrat<mtille rakenllett.avaa 
ra,kennusta varten silla edellyrtykselHi, etta tont:iin. vuOkraoikeus 
silla olevine rakenm.uksineen on kiinnityskelpoinen . Tama tietiHi 
sitii, etta vuokraoikeus on maanomistajaa kuulematta luovuwtta
vissa lrolmannehle henkilolle seka ettei sopimusta vuorokauden 
kesti:i.essa voida pu:vkaa. Naita ehtoja ei rtarvitse olla niissa vuok
rasopimuksissa, joika on J.aadittu rautatiehalliltuksen ja rautatie
liiisten vililla rautatiehallitult'SOO. vuolmLtessa alueitaan rauta
tielaisille omakotirtoimintaa varten. 

Lainahwkemukset on laadittava ltarkoitusta. vartcn hyvaksy
ty11e .kaavakkeelJe, joita oo saatavissa jaJmonhuoJ.topiiiillilk:ohlta. 
Ilakeanukset on esi:miesten vilityksellii ja ·taman lausunnoUa va
rust.ettuna toimitettava a ianomaiselle jaksonhuoltopaa1hk6He, 
joka 1toimittaa 111e edelleen rautatiehallitu:ksen huoltojaostalle. 
Lainanhakijan on liitettiivii hakemukseensa hakemuskaava:kkeessa 
mainitut asiakirjat seka liihetettiivii myohemmin mahdollise ti 
pyydetta vat lisasel vitykset. 

Lainat myontaa Suomoo Ilypoteekkiyhdisty en jalkt'en lmin 
rauta,tiehallitus on .tehnyt asia ta esit)'lksen. 

Lainan enimmaismiiiira on 200,000 marhltaa. 
Lairnan korko on 3 %. 
Vuotuisena kuoletuksena suoritetaan 4% lainan alkuperiii

sestii miiariistii, jote.n lruoletusaika o.n 25 vuo1:Jta. 
Suomen I-Iypoteekkiyhdistys aa !ki.in!lityk en lainan tarkoit

tamaan kiinteimist66n tai VlJokraoil~:euteen, jolloin laina ja sen 
edelle paremmalla etuoikendella kiinnitetyt lainat saavrut nousta 
enintiiiin maiiraan, joka on 90 % tonrtin arvosta ja muista k.iin
nitettiiviin omaisuuden hankintakustann.uksista. Ki.inn.1ty;ksen 
hankkiminoen on ensi sijassa lainanha:lcijan asia. 

Siksi kunnes Suamen H;y-poteekkiyhdistys on ehtinyt saada 
ikiinnityksen lainaa ko.skevaan omaisuuteen, on la.i:nan anojan 
hankittava Suomen I-Iypoteekkiyhdi tyksen hyviikisymii vakuus. 
Tiillaisena vaJmutena tulevUJt v~ihtoehtoisesti kysymykseen: 

1) Kii.teispantti, jol1aiselmi hyvaksytaiin obliga.tiot, osakkeet, 
rahalaitosten a.ntamat saam.istodi teet seka ikiinnitetyt haltija
velkalrirjUJt. 

2) Henk::hlotalruu, jol1oim maaJJa nimismiehen, kunnanhalli
tuksen tai 'kuooanjoMajan, kauppalo.i a nimisrniehen, kauppa
lanhallituksen tai kauppalanjohtajan ja kaupungeissa maistraart:in 
puolesta ju1kisen notaarin tulee todistaa takaajien varaill.isuus. 

Taman kiinnityksen edelle paremmalla oikeudella saadaau 
hakea kiinnitys: 

1) EnsisijaiseHe railrennuslainrul1e seidi Aravalainalle ni.illii 
pa.ikkaJtliDiliilla, joilla AravaJa.Lnoitus tulee kysymyk.seen. 
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2) Rak~nnuslaino~lle muilla kuin Aravalainoituspa;i;kkakun- ·1 
nilla. 

Suomen IIypoteekkiyhdistyksellii on o:ikeus katsoa laina heti 
eriUintyneeksi, jos lainanottaja lahlraa olemasta valtioorautateiden 
palveluksessa muu ta s:rystii kuin eHikkeelle siirtymisen tahden, 
t.ai jos kiinteimisto myydaan tai omist.ajan kuo1tua joutuu mui
den kuin hanen leske.nsii, 'rulaikaisen 'lapsensa tai ottol apsensa 
omistuksoon taikka jos kiintei..sto vuokrataaJl ta:i. muutoin luovu
teta.an nnnm henkil()n kuin laNJ.,a:nO'btajan. tai hanen perheensii 
ha llin:taan. 

Hakem.uskaavakkeesta ilmenee, mit.1. tietoja lainananojan on 
a11nettava, ja allekirjoitettav.aksi Uihetettaviistii velkakirjasta taas 
kayvat selville ne la.:i.n.ansaan,tiehdot, joista rautat1ehallituksen 
j a Suomoo Hypoteekk:i.yhdistyksen ikanssa on sovittu, mutta 
joita ei ole edella mainittu. 

J aiksonhuoJ.topaiillikoiden on. Uihetett.1.vii hakemukset rauta
.tiehallituksen huo1tojaostoon kuluvan VllOden huhtikuun 15 pai
vhlin mennessa. (Tthj n :o 20/ 94, 29 . 2. 1952) Kl n :o 14/ 52. 1. 

Muutoksia aikatauluun 118. 

1. 3. 1952 lukien pysahtyy juna n :o 903 tarpeen vaa.tiessa 2 
(S) IIohon se.isakkeella. (Kutn:o 54, 26. 2. 52) Kl n:o 14/ 52. 2. 

Liikennepaikkoja koskevia muutoksia. 

KUJl Ilarjavallan aseman aJaisen Sotilasraiteen vaihde on pu- 3 
rettu, poistetaan mainit.h1 raide mer'kintOineen julkaisusta Liiken
nepaikkojen viilimatJ{a1. (Lkoj n:o 566, 26. 2. 52) 1\il n:o 
14/ 52. 3. 

Korvauksen anominen rautatiekuljetuksen ai
kana vahingoittuneista tai kadonneista vaki
juomaliihetyksista, jotka on jiitetty kuljetet
taviksi paikkakunnille, joissa ei ole Oy Alko
holiliike Ab : n myymiilaa. 

Korvausta rautabeknljetuksen ail{a,lla vahingoittuneista tai 4 
ka.donneista vakijuomista, jotka 011 jatetty kuljetettavaksi paik
kakunn.ille, joissa ei ole Oy A!Jkoholiliike Ab: n myymaHili, voi 
tilaaja anoa 'kymmenen pajviin. kuluessa lahetyksen vastaanotto
paivastii siitii 1nyymiiliisti.i, josta viikijuomat on toimitettu, koSika 
liihetykset ova;t rautatiekuljetuksen osa.Lta vaiku ut.etut. Anomus 
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on tehtiiva Uihetyksen nourtajrun rautatieviraawma,isten lasnaol
dessa suo1'1Jttaman vastaanoiltortarnastuksen pemsteella . Mikali 
tarkastus jatetiian suorittamat1ta ei korvausta oteta huomio.on . 

Korvausanomusta siis sella.isista va.kijuoma1ahetytksista, jotka 
on j altetty kuljetettaviksi paikkaJk:un.niHe, joissa ei ole A1kon 
myymii.lii.a, ei ole o a1tetltav·a rautat1ehallitukse1le eildi lahetettava 
tied umeluj aostolle, vaan on kehoitettava anojaa osoittama:an ano
muksensa Oy Alkoholiliike Ab : 11e ja Hihettamlian sen Bi.Ue Alkon 
myymaUil!le, j asta vaki juomat on tila.ajalJe toimitettu. 

Selostoo vahmgoilttumisest.a (lomalke n: o 3748) ja ilmoitus 
puuttu.nllsesta (Jomruke n :o 3747) liitteena lruljetuskir jan jii l
jennos on aina lahetettava tiedusteluj aostolle. (likoj n : o 569 
25. 2. 1952) Kl n :o 14/52. 4. 

Kuljetettavaksi otettujen tavarain kasittelyn 
valvonnan tehostaminen. 

Vuonna 1951 lisaantyivat vahimgoirttumiset 621 asialJa vuo
teen 1950 ver:rattuna. Tahan on syynii lisiiiintynyt liikenne, 
mutta tosiasia on myas, etta vi:i:linpirtamattomyydellii tavarain 
ikasittelyssii ja ikuri,ttomuudeHakin on ja;tkuvasti huomattaYa 
osuutensa. Tasta syysta on kuormauksen, purkamisem ym. tava
rain kasittelyn valvontaa tehostettava ja vahingons-elos.tu.ks1ssa OJI 

ilmoitettav·a huoJimattomalla toimill'nallaan sarkymisiii ailleUI\.ia
neiden henkiJ.oiden nimet, jott.a heidat voidaan saattaa >asta:a
maan teo1st.aan. (Lkoj n :o 607, 28. 2. 52) Kl n:o 14/ 52. 5. 

Kuormaaminen tavaraa vaunukuormin lahe
tettaessa. 

Koska eraissii avovaunuissa pli.iitylaudoitus an vammn sivu
pylvaita matalampi, rnis.ta johtuen muutamilla liikennepaikoilla 
on tulkittu kuormausmaadi.yksia eri tavalla, muutetaan ,Kuor
maus- ym. maaraysten" (n: o 2653) 4 § Bit en, etta 1. 'lwhdan 
3. lauseeseen ja saman pykalan 3. kohclan 1. lauseeseen sanan 
,vaummpylviiiden" jiilkeen lisataan sanat : ,ja - paatylaudoi
tuksen." (Lkoj n:o 614, 28. 2. 1952) Kln:o 14/52. 6. 

Matkatavarakuitit. 

VliLiaiikaisten martkat,avaralruiJttien kir jrusta n : o 1902 ei oteta 
-enaan uutta painoslta. Sita mukaa kuin nykyiset 'kirjalt JrulUJte
taan loppuun, ryhdytaan kiiytti:i.:mli.ii.n t availllista matkatavar a
kirjaa. 
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Tlilloin on paallystoasemien toimitettava epliitsen.iiisille lliken- 7 
nepaikoille vaJimatJka- ja maksutaulukot seldi selvat ohjeet mat
katavaramaksujen laskemisesta. Epfuselvissa tapauksi.ssa voivat 
epiiitsenfuset lisiik..<>i kysya neuvoa pul1elimitse paahlystOasemil-
taan. (Lkoj n:o 615, 28. 2. 52). Kl n:o 14/52. 7. 

Virkamieshuoneet. 

Rautrutiehallitus on oikeuttanut valtionrautateiden vakaus- 8 
piir·in vakaajan Vaino V. SoanJ.i,nnan vir.kam.atk:oillaan kaytta
miiiin virkamieshuoneita :nrusta huoneista annettujen maaraysten 
puitteissa. (Rh/ lko n:o 505, 27. 2. 52) Kl n:o 14/ 52. 8. 

Rautatielaisjarjestojen kayttoon luovutetut 
vaunut. 

Taydennyksen.a Kl n: o 59/ 51. 13~kohtaa.n ilmoitetaan, etta g 
rniJ.loiu majoitusvammja (X Ei ja. X T ) voidaan rautatiehenki
lO.kunrnan ik:ayttoon luovuttaa, on vammista koonettava. 8. 3. 1952 
lukien vuomkaudelta yhden vuoro.kauden tavarava.unnn vuokra 
50 %: n alerumksin, mika nykyisen tariff in mukaa.n 2-a.kseliscsta. 
vaunusta on 400 mk ja 4-almelisesta vaunusta 800 mk vuorokau
delta. Vaumm kaytta.jilla pitaa olla ao. matkalla kelpaavat va
paa.lipurt. Mikii.li pikajtmaa. kaytetaan, on pikajuna.n Iisaliput 
lunastettava yleisten maarayste;n mukaisesti kullekiu sellaiselle 
matkustajalle, jonka lippu ei oikeuta pikajunaan lisamaksutt.a. 

Majoitusvaunujen liiWimisesta jUJJ.iin on kullakin kerralla 
erilcseen sovittava kuljetustoimiston kanssa. (Tfo n :o 333, 3. 3. 
1952) Kl n: o 14/ 52. 9. 

VR oman tavaran kuljetukset. 

Kl n: o 58/ 51 annettu.ihin oman tavaran lruljetuksia koske- 1 Q 
viin maara.) -ksiin tehda~in kohtaan III. ,~Iaksujen kantaminen ja 
tilitys" oouraava 1. 3. 52 voimaan tuleva lisiiys: 

8. Kayrtettaessa oman tavaran ku.ljetuksessa. kiitotavaran lii-he
tyst.apaa, jossa kuljetusmaksu suoritetaan maarhliikennepaikalla, 
tapahtuu t.Jillaiste.n kiitotavararahtien tilitys maaraa emalla joko 
maksuleimaa tai rahtimerkkeja kaytilien. 1\faarii.liikennepaikoilta 
on naiden k.iitotavaran Jruljetu kirjojen B- tai B + C-osat lahe
teutavii eri nipussa tai kuor~a kuukausitilien mu.kana tarkastus
toimisrtoo.n. Maaraliikem1 epaikoilJa maksetta vista k.ii to t.avara.Hihe
tyksistii. pidetaan Uihetysliikennepaikoilla erill.ista 1 uetteloa lorn. 
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n: o ·!101, jOihon liiheiykset mel'kitiiiial Ui.hetysjarjcstyksessa. Eril
lisluettelot on lii.h.etettii.va tilien mukana tarkastustoimistoon . 
Etbtei vat kiito-, pika- j a ra.hltitavara:n B- tai B + C-o.sat maar a
as.emi!lla paasisi ikatoamaan, 0111 nili.hin ooiin otetta.va killttaus 
mainituissa to.imisto:issa ja !llihetys luovutetaan k.uljetuskirjan 
A-osan esittiijalle. (Tfo n:o 318, 29. 2. 52) Kl n:o 14/ 52. 10. 

~l n: o 58/ 51 Kuljetuskirjat IV. 3. !k:ohta mlmtetaan oouraa.
van snsalltOiseksi: 

3. Kaikista !k:ohdassa II. 4. tarkoitettujen tyojunien !kuJ.u.ssa 
oloa koskcvi:sta siih.ko anomista on liihetettiivii postitse jii.ljennos 
tarkastustoimistolle. ( Tfo n: o 331, 1. 3. 52) Kl n: o 14/ 52. 10. 

VR o.rnan tavaran kuljetuksesta annettujen miiiiraysten ylcis
'ien sovcltamisohjeiden (Kl 58/51. 2.) kohta B. 6. muutetaan 
kuulumaan oouraavasti: 

,6. Liika-, •loyto-, harharurutmmt.ta- ja perimaton.tii tavaraa 
liihetettiicssa. Niiita Uihetyksiii varten on pidettliva omaa kulje
tussaatekirjaa." Kl n:o 14/ 52. 10. 

Saman kirjoitu!ksen kohdan ,l\Ia1ksujen k.an.taminen ja tilitys" 
kohta 3. muutetaan seuraavaks.i: 

,,3. Kuljetu&Satattciden kantaosrut on tliys1n kirjoin iliihetet
t.iiva tavaratili'811 mukana tar:kastu.stoimistoon. Edellii B. 6. koh
dassa tarkoitetut kirjat o.n kuitenJdn laheteWiva liikennetoimiston 
ti·edusteil.ujaostoon kirjan tultua kaytetyks.i. loppuun. Kirjan ki:i.y
t61ll jatkuoosa kauelJ111l.in kuin tka;lenterivuoden on se viimeistliii.n 
seur.aavan vuoden .tammikuun kuluessa ·liihetettava tiedu t.elu
jaOIStoon, va.ikk.ei k.irja viel.ii olekaan loppuun kiiytetty." (Tfo 
n:o 334, 3. 3. 52) Kl n:o 14/52. 10. 

Kymin Oy:n, Olrlu Oy: n j a Paraisten kalkki
vuori Oy : n vaununpeitteet. 

Rautrutiehallitus on Kymin Oy :n, OuZu Oy :n ja Paraisten 
KallckimwTi Oy :n karu;sa. sopinut, etta nliiden yhtioiden omista
mista vaununpeitteistii kannetaam 10. 3. 52 lulcien toistaise!ksi 
palaUJtusrahti jo lii.hetys:memalla ja meiikitaaill sen mu.kaisesti a. o. 
liihetyksen rahtikirjaan. Kymin Oy:n osal!ta voivat lii.hetysa e
mina tiilli:iin olla Kuusa:rukoski ja Voik.kaa, OuJ.u Oy: n osalta 
OuJu, Toppila ja Pateniemi, Paraisten Ka11kkivuori Oy:n osa.1tJa 
taas Ttlrk.n, Turun satam.a, Kupittaa, Lappeenranta ja Ijouko
lampi. PalautUJSJnaksUilla ka.nnetaan kultakin peittee1tii TS: n 
43 § :n mukaisen palautustariffin viihin maksu, mi!ka nyk:Jisin 
001 50 markka.a.. Pei,tteide.n. palautu yhtioiden maariiJ,ksen pc
rusteella jollekin maini..tulle ·la.hetysllil~ennepaikalle ta.pahtuu r.au
ta.ti.en kuJ.jetus aatetta kii.yttaen. Peittciden palautuslruntoon 
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saattamiscsta huol-ehtii tavaran vast:aanottaja. (Tfo n :o 304, 11 
27. 2. 52) :rn n:o 14/52. 11. 

Siivoojien tyotakit. 

Rautatiehallitu:ksen huoltojaosto ilmoittaa, ebtii v·altinnrauta- 12 
teiden Pasilatn varast.ossa on viela aa,tavissa piJenehko era siivoo-
j.Len tyotaJclreja, numeroita 38, 40, 42 ja 44 hintaoo 1,200 markkaa 
}\;appaleelta. (Tthj n:o 98/112, 3. 3. 52) Kl n :o 14/52. 11. 

Matkalippualennuksia. 

Helsinki : 20-27. 3. 1952; Suomen Sairaanhoitajain Liiton sai- 13 
raanhoitajien ja tervey isarien opintopaivrut; opintopaivien osan
ottajat ; 25 %, myos pikaj. 
Helsinki: 20-27. 3. 1952; Suomen Kuurojen Liiton vuosi- ja 
ed.ustajain koikous; kuuro,t osanottajaJt; 25 %, myos p:iik.aj. 

Hameenlinna: 21-27. 3. 1952; Invaliidijarj estojen K eskusliiton 
jarjestOkurssit; osaaot.tavat invaliidit; 25 %, myoo pikaj . 

VR palvelukseen sopimattomia . 

9. liikennejakson alokas Reino Jaakko Moilanen on erotettu valtionrau· 14 
tateitten palveluksesta virantoimituksessa juopuneena esiintymisen takia 
29/2. 52 lukicn. (Ljp 9 n: o Y. 1605/v 51/678, 29. 2. 52) . 

Kadonneita m atkalippuja , virkamerkkeja y. m. 

Konepajatyolliiselle Aimo Lahdelle kirjoitettu asuntolippu n: o 051656/ 15 
1034 ajalle 14. 1. 52-31. 12. 52, matkalle Pasila-L cppavaara, on kadonnut 
ja kuoletetaan (Psl kpp n: o 225, 25. 2. 1952). 

Junamies Reino Inklliin 23. 1. 52 kirjoitettu tilap. vapaalippu n:o 
0298418 matkalle Kouvola-IIelsinki on kadonnut ja kuoletetaau (7. ljp 
n: o 138/145, 25. 2. 1952) . 

Avoimia virkoja. ja t oimia. 

2. liikennejaksossa on esityksen perusteella tiiytettii.viinii. seuraavat virat 16 
ja toimet: asemamiesten esimiehen virkoja: yksi Riihimiiellii. ja yksi Kar
jaalla; 1 lk vaihdemiesten esimiehen vi1·ka: Hyvinkiiii.llii.; 1 lk vailtdemiehen 
toimia: kuusi Riihimii.ella; :e lk vaihdemiehen toimia: yksi Karjaalla, kaksi 
L ahdessa ja yksi IIyviukii.iillii; 1 lk asemamiehen toimia: viisi Lahdessa, 
yksi Hiimeenlinnassa, yksi Riihimiiellii. ja kolme Hyvinkaii.llii; junamiehen 
toimia: yksi L a hdessa ja yksi Ilyvinkii.allii.. Liikenneosaston johtajalle osoi-
tetut hakemukset on jii.tettii.vii. asianomaisen liikennepaikan pii.ii.llikolle vii
meistii.an 22. 3. 1952. 
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Saitsemiin y. p. asemamestarinvi,-kaa, joista yksi kullakin pysiikilHi: 
Nousiainen, Kytt:i.lii, Ylihiirmii, Tainionkoski, Valtimo, Kauppilanmiiki ja 
Rahkola; seitsemiintoista a. p. asemamestarinvwkaa, joista kolme Vesangan 
asemalla, kaksi Kaitjiirvcn ja kaksi Lamminmiicn pysiikillii seka yksi kulla
kin pysiikillii: Rahkola, Palosuo ,Mynttilii, Varpanen, Kinni, Hillosensalmi, 
Kirjokivi, Multamiiki, Viekki ja Siikamiiki. Rautatiehallituksen piii:i.johtajalle 
osoitetut ha.kcmukset. on jiitettiivii rautatiehallituksen kirjaajalle viimeistiiiin 
29. 3. 1952 ennen klo 12. Nimitetyt y. p . asemarnestarit ovat velvolliset 
vastaanottamaan Nousiaisten, Kyttii.Iii.n; Tainionkosken, Valtimon, Kauppi
lanmiien ja Rahkolan pysiikcillii. olevan postitoimipaikan hoitajan toimen. 

1 l. ratainsini:ii:irin virka linjahallinnon rataosastolla. Rautatiehallituk
sclle osoitctut hakemukset lii.hctettiivii. rautatiehallituksen kirjaajalle vii
meistiiii.n 7. 4. 1952 ennen klo 12. 

Yleisen vaikean asuntopulan takia kehoitetaan hakijoita ennen hakemus
ten jiittiimistii. ottamaan selvii.ii. asunnonsaantimahdollisuuksista. 

VR painimestaruuskilpailut 

jii.rjcstetiiii.n Vaasassa kaupungintalon juhlasalissa 22-23. 3. 52, alkaen en
siksi mainittuna pii.iviinii. klo 19. Kilpailut suoritetaan kr.-roomalaisen pai
nin kaik:issa sarjoissa, ollen kilpailut samalla katsastuksena mahdolllsia 
cdustustehtiiviii vartcn. 

Ilmoittautumiset on Iahetettiivii. viimeistiiiin 20 . 3. mennessii os.: kirj. 
E. Kukila, Vaasa, VR 5. liikcnnejakson toim. Kilpailukanslia sijaitsPo ent. 
pikatavaratoimistossa, aseman viercssii., missii. punnitus tapahtuu onsi=iii
senii kilpailupiiivii.nii klo 15. Mestaruusmitalien lisiiksi jaetaan kunniapal
kintoja joka sarjassa. Makuuvaunumajoitus jiirjestetiiii.n, huovat otettava 
mukaan. 

Odottaen rautatieHi.ispainijoid<'n runsaslukuista osanottoa merkitse=e 

painiterveisin 

VRU:n Vaasan aluetoimikuula 

Helsinlti 1952. Valtioneuv011ton ltirj apain o 
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KASKYLEHTI N:o 15 
1 9 52 

Viittaus Kaskylehdessa julkaistuu n maaraykseen merkltUn: 
Kl n:o 1/52. 2 ( = lehden numero, vuosi, asian numero). 
Jakelua koskevat muutosilmoitukset on tehtava painatusjaostoon. 

Toimitus: Rautatiehallitus, 2 kerros, huone 24. 

S i s a lly s: 1. Liikennesiiiinnon 75 § : n 2. kohdan ja 85 §: n 5. k ohdan 
muuttaminen. - 2. Muutoksia aikatauluun 118. - 3. Hiihtojunat maalis-huhti
kuulla 1952. - 4. P iii:isiiiisliikenne 1952. - 5. Vah·ontapa.ikka. - 6. Liikenne
paikkoja koskevia muutoksia. - 7. Avovaunujen puhdistaminen. - 8. Mak un
paikan peruutus. - 9. Jiilkivaatimukset , nomen, Ruotsin ja Norjan viilisessa 
tavarayhdysliikenteessii.. - 10. Oman tavaran kuljetus. - 11. Ylim. vapaalipnt .. 
- 12. ~Iatkalippualennuksia. - 13. Muutos VR :n harrastushiibtokilpailun sli.an
toihin . - 14. Avoimia virkoja ja toimia. 

Liikennesaii.nnon 75 §: n 2. kohdan ja 
85 §: n 5. kohdan muuttaminen. 

H elmilmun 22 pa.ivfuna 1952 annetull a asetuksella n: o 91 1 
muutetaan liikennesi:iiinnon 75 § : n 2. kohta ja 85 §: n 5. kohta 
senraavasti: 

75 §. 

T ari f fiJL l'iiiira sovelfaminen. 

~ . Rautatien toteamasta liilmmak usta, joka ylittaa 1,000 
markkaa raht ikirjalta tai muulta maksutodisteelta, on, mikali 
mahdolli 'ta, ilmoitettava asianomaiselle virkateit e ja liikaa kan
nettu maarii suoritettava hanelle takaisin. (As. 22/ 2. 52.) 

5 §. 

1'nvaran antarnista vastaanottajalle kohtaavat esteet. 

5. Rautatie-n tnlee, mikali mahdollista, ilmoittaa seka liihetta
.iiille etta vastaanottajalle tavaran varastoonpanemisesta ja toimi
tettavasta tai jo toimitetusta myynnista. 

2245 - 13. 3. 1952. 
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Myyntihinta, siitii vahennettyna rautatielle ta,·aran kuljetta
misesta meneviH maksut seka kulut tavaran yarastoonpanemi
sesta, siiilytta:rrUsesta ja m~·y1nisesta, on pidettiiYa Uihettiiji:in saa
tavissa . 

. Jollei Hihetti:iji:i nosta hi:inelle tule\"ia rahoja yon ja Yuoden 
kuluessa myyntipaivasti:i, lukien, tuloutetaan ne valtiolle. (A ·. 
22/ 2. 52. ) ( Lkoj n: o 636. 3. 3. 1 f)!):2 ) Kl n: o 15/ 52. 1. 

Muutoksia aikatauluun 118. 

2 15. 3. J ~J52 huden pysahtyvat junat n :o 11 ja 12 tal'peen vaa-
tiessa ('S ) Kirvesportin seisakkeella. (Kut n: o 37 , 5. 3. 1952 ) 
Kl n :o l fi/ 52. 2. 

3 

4 

l 5. 3. 1952 lukien a ·ctetaan kulkuun henkilojunat 213/ 216 
Kr- link- Kr vii Iilla. ( Rh n: o 5 5, 5. 3. 1952 ) Kl n: o 15/ 52. 2. 

Hiihtojunat maalis-huhtikuulla 1952. 

Korjauksena Kl n:o 13; 52. 4. kohtaan ilmoit etaan, etta lpj :n 
66 a Kem-Hki saapumisaika Ilelsinkiin on klo 9.50. (Kut n: o 
316. 8. 3. 1952 ) Kl n : o 15/ 52. 3. 

Paasiaisliikenne 1952. 

Rautatichallitus on p lii:ittan~· t asettaa paasii.iisliikennetta Yar
ten seuraaYat lisajunat viereisella sivulla k: lla merkittyina huhti
kuun paivina: 



Rataosa 
I 

JtU1<lll laatu !L iihtii- Tnln- 1 
4 1 

5 
6 1 7 1 s/ 9 110 11+2: 13: 14115: lli/ 171 18, 19 20, 21 22 aks. 

ja n:o I aika aika 

Jlki- Tpe (Vs) Lpj 41a (55) 8.00 11.09 - - - - - k k k - - - - - - - - -

(V~) T~~-llki >> (56) -!2n 20. 58 0. 26 - - - k k - - - k - - - - - - - -
llkt- 111 ..... . >) 45 12.30 20.0 5 - - - - - - k - - - - - - - - - - - -
l l ki - Kem .. . . I) 4516B 12.30 6. 35 k - - k k - k - - k - - - - - - - -
ll ki -Kcm .... I) Gl a 1-1.0 5 8.1 5 - - - - - k - - - - - - - - - - - -
Kcm- ll ki .... 1) (i;2a ]~). 3 3 H.o 9 - - - - - k k k - - k - - - - - - - -

llki- 01 . . ... . . I) H5a 18. 55 10. 6 7 k k k k k k k - - - k k k k k k k - -
01 - llki . .... .. )) 6Ha 17. 50 9. 5 0 - k k k k k k - - - k k k k k k k k -

llki- \' s ... . .. I) 51 21. 20 9.0 5 k k k k k k k - - - k k k k k k k - -
Vs-llki •... 0. I) 52 2 l.oo 9.00 - k k k k k k - - - k k k k k k k k -
.Jy-llpk .. ... . Lhj 9G<t 22.2 0 0.~9 - - - - - k k - - - k k - - - - - - -
llki- 11m ...... Lp j 7LL 20.oo 7. 45 k k k k k k k - - - k k k k k k k - -
llm- llki ... .. . " 72a 21. 50 9 .211 - - - - - - k - - - k - - - - - - - -
llki- Pm . . . .. . I) 81 19.30 2. 45 - - - - - k k - - - - - - - - - - - -
Pm- Jns .. .... >) 83 3.0 5 6.55 - - - - - - k k - - - - - - - - - - -
Pm- Hki . .... . )) 82 2 . 20 9.58 - - k k k k k k - - - k k k k k k k k 
Jns- Pm • • • 0 •• )) 84 22.oo 1. 5.'> - - - - - - - - - - k - - - - - - - -
llki- Kw .... .. Lhj 75 12. 40 Hi. as - - - - - k k - k - - - - - - - - - -
Ilki- Kw (1\uo) Lpj 73a (73) 13.40 16. 51 - - - - - - k k - - - - - - - - - - -
Uki- Kw (01) .. I) 5a (77) 22.40 2. 27 - - - - - k k - k - - - - - - - - - -
(0 1) Kw- llJ.:i .. I) (78) 6a ::!. 35 6 . 52 - - - - - - k - - - - k k - - - - - -
Lr- Hki ••.. 0 . I> 2af74 15.1 5 20. 38 - - - - - - - - - - k - - - - - - - -
lla- Hki . . . . .. Lhj {Lp~ 244/2b 16.45 20. 25 - - - - - - - - - - k - - - - - - - -
TI - Tku ... . . . Lpj 3G. H.o5 1l.o; - - - - - - k - - - - k - - - - - - -
'l'kn Tl ... ... I) 37() l !l.to 21. 20 - - - - - k - - - - k - - - - - - - -
Hki- Tlnt .. ... Lhj 35 18.0 5 23.30 - -·- - - - k - - - k - - - - - - - -
Tku- Hki .... . )) 34 17.44 23.08 - - - - - - k - - - k - - - - - - - -
Kr- IInk . .... . )) 213 15.os 16.25 - - - - - - k - k - - - - - - - - - -
IInk- Kr I) 216 18.4 o 20. 20 - - - - - - k - - - k - - - - - - - -
Ri- Hki .... . .. >) 16a 17.1 5 18. 3& - - - - - - - - - - k - - - - - - - -
(Tku) Ri- Hki .. I) 40a 21.10 22. 30 - - - - - - - - - - k - - - - - - - -
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Junissa 41 a/ 55 on uoria paivavaunuja Vaa. aan ja 56 42 a 
Vaasasta. 

Junassa 45 on 10. 4. 52 suoria piiiYiivaunuja Poriin ja Tam
pereelle. Junalta on yhteys Ramnan sekii Pori-Haapamaki rata
osalle . 

• Junissa 45/ 69, 61 a ja 62 a on piiivii- sekii lisamakum-aunuju 
IIelsinki-Kemi-Helsinki viilille. Junissa 61 ja 62 on Ilaapa
miien-Kemin--Haapamiien vakinaiset malruuvaunut seka piiiva
vannuja . 

. Jnnissa 65 a ja 66 a on vakinaiset Helsingin-Kokkolan
Ilelsingin sekii Tiel ingin-Oulun-Ilelsingin makuuvauuut .sekii 
lisii.malruuvaunuja .• Junissa 65 ja 66 on ainoastaan piiivavaunuja . 

• Junis a 51 ja 52 kuljetetaan Helsingin-Vaasan-II<>lsingin 
vakinaiset ja ylimiiiiraiset makuuvaunut seka piih-iivaunm .. Jn
nissa 95 ja 96 on Hilloin vain .Jyviiskyliin, Rauman ja Porin 
makuuvaunut seldi pii.iviivaunuja .Jyvii.skyliian ja Savonlinnaan. 

-hmassa 96 a on J~vviiskyUistii IIaapamiiellc sekii vakinaiset 
etta ylimiiariiisct makuuvatmut, .Tyvaskyla-Helsinki ja suorRt 
paivavannut Hcl inkiin. Junassa 96 on viililHi Jyviiskylii-Haa
pamiild ainoastaan piiiviivaunuja . 

. Junassa 73 a on Helsingin-Kuopion paiviivaunut. 

.Junissa 71/ 81 (Ilelsinki-Joensuu) on 4.-8. 4. 52 .ia 1-1:. -
20. 4. 52 .Joensuun paivii- ja malmuvaunut. 

-Tunassa 71 on 9.-10. 4. 52 Pieksii.miien pohjoispuolellc me
nevien piiiviivaunujen lisiiksi .J oensuun vakinaiset pa h-ii vaunut 
eka Siikamaki-Joensuu viiliii varten tarkoitettu yksi lisiimakuu

vaunu. Tiilloin edelHimainitnt .Joensuun vaunut kl~ljetetaan Piek
. iimaeltii. edelleen junassa 81. 

.Junassa 71 a on 4.-8. 4. 52 ja. 14.-20. 4. !12 Pieksiimii<>n 
pohjoispuolelle meneviit paiva- ja makmwannut. (Juna 71 penm
tetaan viililHi PieksamiiJd-Jisalmi 5.-9. 4. 52 eldi 15.-21. -1-. 
52) . 

. Junassa 71 a on 9.-10. 4. 52 ainoastaan Kuopion .in .Kajaa
nin maklmvaunut seka lisii.makuuvaunu Iisalmelle. .Tunassa Bl 
Pm/ 83 kuljetetaan taJloin .Joensuun vakinaiset ja lisamakmn·au
nut sekii ne lisiipii.ivii.vaunut, joihin myydaiin matkalippuja vain 
.Joensuuhun ja sitii. kauempana oleville liikennepaikoille sekii 
niille valiUa Piek amiiki-Joensuu oleville liikennepaikoille, joilla 
juna 83 P?Siibtyy (IDeo, War, S,vr, Vnj). 

Junassa 82 on .Joensuun-Helsingin vakinaiset ja lisamaknu
vaunut sekii pii.iviivaunut kaikkina muina sen lmlussaolopiiivina 
paitsi 14. 4. 52, jolloin siina on vain Joensuun-Helsingin vaki
naiset paivii.vaunut seka Joensuusta Helsinkiin lahetettiiva ja 
rataosaa Onttola-:::;iikamii.ki varten tarkoitettu li amakuuvaunu, 
mitldi kuljetetaan edelleen Piek amacltii Jielsinkiin 15. -!. 52 
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junassa 72. Juna 1 kuljettaa talloin Joensuusta Helsinki.in 
seka Joensuun vakinaiset ja lisamakuuvaunut etta lisapiiiva,•au
nut. Junassa 72 a on 14. -1. 52 vain Kajaanin ja Kuopion ma
kuuvaunut seka Ii almen lisamakuuvaunu . 

. Junissa 5 a ja 6 a on Savon radalle menevia ja sielta tulevia 
vaunuja seka junissa 5 .ia 6 Kouyolan itapuolelle menevia ja 
sielta tulevia vaunuja . 

. Junan 2 a vaunusto liitctl:ian Kom·olassa juna.an 74 . 

. Tnna.n 16 a vaunusto otetaan junasta 16. Riihimaelle on va
rattava eri vaunusto junaa. 16 varten. 

Junan -:1:0 a vaunustona kayteti.ilin junaa 40. Riihimaclle on 
varattava eri vaunusto vakinaista junaa 40 varten. 

Snunniteltaessa lisajunicn kokoonpanoa samoinkuin vakinai
·iin juniin lisattavaa vaunustoa on otettava huomioon, ettei !i:ay
tettavien veturien vetokykyii saa ylittaa. Senvuoksi on koneosa -
ton kans. a hyvissa ajoin soviitava siita, minkalainen veturi SM
daan jnnaa ;-etiimiian scka mi1loin kaksoisvetoon on mahdollt
sunksia. 

::\Iatkustavalle yleisolle on huomautettava, etta kaluston punt 
teen vuoksi pikajuniin varataan vaunustoa vain sc mlHira, minka 
tilattujen paikkojen lukumaiiri:i edellyttaa, joten paikkojen varaa
minen naihin juniin etukateen on valttamatonta . Lisaksi on ylei
soa kehoitettava lahettamiiiin matkatavaransa hyvissa ajoi:n etu
kiiteen. koska piia iaisliikenteen aikana ei voida taata matkatava 
ran kuljetnsta samassa junassa !min matkustaja matknstaa . (Hh 
n:o 491/ 1397,20.2. 1 95~ ) Kl n:o 15/ 52.4. 

Valvontapaikka . 

4 

• \ikatauhrn n:o lHl voima an tullcssa otetaan kiivtantoon I ruk:e- 5 
roisten ja Myllykosken asemien valilla, km : lHi '208 + 350 rn, 
Inkeroisten aseman alainen Salosaari-niminen valvontapaikka . 
(Lkoj n: o 349, 6. 3. 1952) Kl n: o 15/ 52 . 5. 

Liikennepaikkoja koskevia muutoksia. 

Varkauden aseman alaisena avataan maaliskuun 1 piiivi.ista 6 
1952 lukicn liikenteelle Kanppalan raide seuraavin julkaisuun 
JJiikennepaikkojen valimatkat tehtavin merkinnoin : 

Varkaus 
Kauppalan 
raide 

Tt Yarkauden kauppa
lalta alueita v uok
rannt>ita varten. Luk. 
1. 3. 52. (Lkoj u: o 
580, 1. 3. 5~ ) Kl 
n: o 15/ 52. H. 

I 
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Yehmaisten aseman alai en Vatialan laitnrin liikennoimis
tapaa koskeva merkinta julkaisn sa Liikennepaikkojen va1imat
kat on maaliskuun 17 paivasUi 1952 lnkien HlmTpR. (Lkoj n: o 
647, 5. 3. 1952) K l n: o ] 5/ 52. 6. 

A vovaunujen puhdistaminen. 

'J Viime aikoina on sementin kuormaukseen luovutettu avovau-

8 

nuja, joiden lattiat ovat olleet jaa.kerroksen peittamat ja seu
rauksena on ollut, etta Himpimat sementtisakit ovat sulattunect 
jkian, jaatyneet lattiaa·n kiinni ja rikkoontuneet purettaessa . 

• Jottei jaakerroksia piiasisi muodostumaan, on maarayksia 
vaunujcn puhdistamisesta tarkasti noudatettava ja maara~·sten 
noudattamista tinkimatta vaadittava seka rautatien etta asiakkai
den toimesta puhdistettaviin vaunuihin nahden. Erikoisen huo
lellisesti on vaunut puhdistettava irtolumesta, jonka on torlettu 
varsinkin puutavaraa kuormattaessa nn.10dostaneen jaakereoksia. 
( T~koj n:o 285, 6. 3. 1952) Kln:o 15/ 52.7. 

Makuupaikan peruutus. 

:.IIakuupaikan peruui usmaks1.m kannon ja tilityksen yksinker
taistamiseksi otetaan kayUintoon erityinen, tavalliselle matka
lippupahville painettu malmupaikan peruutnsmaksun kuitti, joka 
on kaksiosainen. Ylaosa annetaan matkustajalle lmitiksi ja ala
usa ki innitcta~in peruutettuun malmupaikkalippuun. Kuitit ovat 
tavallisten pahvilipp11jen tapaan JOO kappaleen nipuissa ja tila
taan ne Trt II: sta lomaketta 2401 kaYttiien. 

Pemuh1smaksu.kuitit blitetiiiin m'atkustajaliikennetilin .J:003 
t akasivulla kohdassa ,T~isaykset rnat kustajaliikenteesta ", johon 
on merkittava niiden alkunumero ja jiiljelUioleva allmnumero 
sekii. kiiytettyjen luku ja markkamaiira. 

Peruutetut makuupalkkaliput uiihin kiinn itettyiuc lmitin 
puolikkaineen on pujoteltava loyhaii.n lankaau puol il ippnjen ta
paan ja lahetettiiva, t ilin mukana Trt II : een. 

1Ialmuvaunujen liihtoasemia ja muitakirn Jiikennepaikkoja, 
joilla peruutulrsia esiintyy usein, kehoitetaan tilaamaan ylliimai
nittuja pahvisia peruutusmaksukuitteja. Ne liikennepailmt, joilla 
peruutuksia esiintyy harvoin, yoivat ldi?ttaa peruutusmaksun 
kannossa ja tilityksessa entistii tapaa, nimittiiin leikata tilaus
lomakkeen 2-1:10 alaosan kuitiksi penmtusmaksusta matkustajalle. 

K1m tariffisaannon 9 § :n 9 :ssa lisamaarii.yksessa ei ole sanottu 
mi lla asemalla makuupaiJrkalippu voidaan peruuttaa, huomaute-
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taan, ettii kaikki asemat ja p5·sakit ovat velvollisia lunastamaan 8 
takaisin makuupaikkalipun, jos se esitetaan peruutettavaksi eu-
nen klo 12 sen yon edellisena paivana, jona makuupaikkaa oli 
tarkoitns kavttaa. Peruutuksesta on kiireesti ilmoitettava malmn
,·aunun Hiht.oa emaJie . 

. Jollei asema ole ko. kuukautena myynyt makuupaikkalippuja, 
,-oidaan takaisin maksetun makuupaikkalipun hinta vahentaa 
matkustajaliikennetilin loppusnmmasta. (Tfo n : o 359, 8. 3. 52 ) 
Kl n:o 15; 152. 

Ja.lkivaatimukset Suomen, Ruotsin ja Norjan 
valisessa tavarayhdysliikenteessa. 

Jlulltikuun 1 paidista 1952 lukien kumotaun Kl n :o 47/ 46. 6 9 
ole\-at miHiraykset jiilkivaatimuksista Suomen, Ruotsin ja Norjan 
valise..~a tavarayhdysliikenteessa ja uoudatetaan allaolevia 
ohjeita: 

.JiiJkivaatimuk ia saa a.settaa ainoastaan va.lityspalkkioista ja 
valittajille siiarmollisesti aiheutuvista kustannnk ista ja korkein
taan 10.000 markkaan saakka rahtikirjaa kohden . 

. Jalki\·aaiimusmaara on mcrkitHiva kirjaimin rahtikirjan etu
sivulle ja numeroin rahtikirjan takasin1lle ja taYaralistaan . 

. Jalki>aatimukselle on laadittava kansainvi:ilinen jalkivaati
muskirja n: o 4628, jonka jarjestysnumero on merkitta vii tavara
listaan. Lahettajan nimi ja osoite seka mahclollisen posti iirto
tilin numero on merkittava tarkkaan ja sel vi:isti . 

. Ji:ilkivaatimuspalkkio on lasketta-va kotimaisen tariffisiii:innon 
mukaan ja merkittava rahtikirjaan ja tavaralistaan. 

Kun mi:ii:iri:iasema on palauttanut jiilkivaatimuskirjan kantoa 
koskevine merkintoineen li:ihetysasemalle, li:ibe1taa tama sen tar
kastu toimiston yleisellc o.qa toile, joka laatii iita maksuosoi
tuksen. 

Naapuneista ji:ilki,·aatimuksista perityt varat on maksettava 
lmnkin talousjakson po&tisiirtotilille (Tulotili) ja huomioitava 
rahasaattees a liikennetulojen ~~hte~·de a. Kannettu jalkivaati
mus on merkittava jiilkivaatimuskirjaan li:ihetysmaan rahaJajiss& . 
. Jalkivaati.mu kirja on taman jalkeen leimattava mi:iaraaseman 
leimalla ja palautettava kirjekuor~ a lahety asemalle. Kuoreen 
on osoitteen lisaksi merkittava , .• Ti:illci ' 'aatimuskirja 1 Efterln·a , . .,_ 
sedel". (Tftk n:o 97. 6. 3. 52 ) Kl n:o 15/ 52. 9. 

Oman tavaran kuljetus. 

Tarif:t'iosa ton johtaja on Kl n:o 58/ 51. J. II 9. koh<.lan no- 10 
jalla p~i.i:ittanyt anta<1 senraa,·an poikkeavan mi:iarayksen oma11 
tavaran lmljetusohjeisiin: 



10 

11 

12 

13 

14 

15 -8-

Purettaessa vetureiden polttoainepaikoilla suoraan kulutnk
. een saapuneita halkovaunuja on purkaminen suoritettava 24 tun
nin lrulucs a, joka a:i.ka luetaan alkavaksi siita, jolloin vaunut 
asetetaan vastaanottajan kaytettavaksi hanen osoittamalleen pai
kalle tai muulle sellaiselle paikalJe, jossa purkaminen voi tapah
tna, ~voaikaa seka sunnuntai- ja juhlapfuviii tahan lukematta. 
(T!o n:o 356, 7. 3. 52) Kl n:o 151 52.10. 

Ylim. vapaaliput. 

Valtion Rautateiden sairaus- ja hautau<;avustuskas:-.;a Kaaren 
29-30. 3. 1952 pidettavan 60-vuotisjuhlakokouk en valtionrauta
teiden palvelukses ·a .oleville osanottajille on myonnetty yl im. 
Yapaaliput matkaa varten JlyvinkiHille ja takaisin. (Tfo n: o 348, 
:>. 3. 1952) K1 n:o 15/ 52. 11. 

Matkali ppualennuksia. 

Heinola: 22.-26. 3. J952; Snomen Oppikoulujen Urheiluliiton 
voimistelume taruuskilpailut; alle :20-v110tiaat kilpailijat; 25 %, 
myos pilmj. 
Mikkeli: 22.-27. 3. 1952; Pelastusarmeijan Mikkelin purm 
nuorisopaivat; alJe 20-vuotiaat osanottajat; 25%, myas pikaj. 
Rovaniemi : 22.-27. 3. 1952; Ounasvaaran talvikisat Ounasvaa
ran Iliihtoseuran jarjestamina; kilpailijat ja toimitsijat; 25 %, 
myos pikaj. 
Kemijarvi: 25. 3.-5. 4. 1952; Suomen Rautatieliiisten Raittius
yhdistyksen hiihtovirkistys- ja raittiuslrurssit; jasenet, jotka eiv}it 
ole oikeutettuja vapaalippuihin; 25 %, myos pikaj. 

Muutos VR: n harrastushiihtokilpailun sliantOihin. 

Sen johdosta, etta hiihtoma!Jdollisuudei edcllecn jatlmvat, on \'R Ur· 
heilutoimikunta paattanyt pidentiiii. kilpailuaikaa l 6-31 . 3. 52. Kilpailn· 
saanni:it on kokonaisuudessaan julkaistu Kl: ~~a n: o -! / 5:?. 19. 

Avoimia virkoja ja toimia. 

f l. varastomestarin toimi Kuopion varastos~a . 'l'aytetii.iin ('Sityksen 
perusteella. Varasto·osaston johtajalle osoitetut hakemukset on toimitettava 
5: nnen varastojakson paalliki:ille, os. Kuopio. viimeistaiin 21. 3. 1952. 

A.pulai.svamstonpiiiillikon vi1·ka Oulun varastos a. Rautatiehallitukselle 
osoitetut hakemukset on toimitettava rautatieha.llituksen kirjaajalle viimcis· 
taan 3. 4. 1952 ennen klo 12. 

Yleisen vaikean asuntopulan takla kehoitetaan ltakijoita cnnen hake· 
musten jattamista ottamaan selvaa asunnouHaantimahclollisuuksista. 

Helsinki 1 952. Yallionett\·oston kirjapaino 
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Viittaus Kaskylehdessa fulkaistuun maaraykseen merkltlln: 
Kl n:o 1/52. 2 ( = lehden numero, vuosi, asian numero). 
Jakelua koskevat muutosilmoitukset on tehtava painatusfaostoon. 

To i m it us: Rautatiehall itus, 2 kerros, huone 24. 

Sis a lly s : 1. Virkapuku. - 2. Valtionrautateiden asemakassojen ja ase
makassanhoitajien ohjesiiiinnon mnuttaminen. - 3. Virkaa tai tointa tahi yli
maiiraistii. tointa viransijaisena tai valiaikaisena hoitavan virkamiehen ikii.lisa
oikeus ylimii.iirii.isasetuksen 9 §: n nojalla. - 4. Liikennepaikkoja koskevia muu
toksia. - 5. Liikennepaikkojen nimilyhennyksiii.. - 6. Rahtiluotto. - 7. Oman 
tavaran kuljetus. - 8. Maksut sairasosastossa. - 9. 'l'alviloma-alennus. - 10. 
Matkalippualennuksia. - 11. Kul,jetuksen aikana kadonneen hiilihapposii.ilion 
etsimi1ten. - 12. Avoimia virkoja ja toimia. - 13. VR painonnostomestaruus
kilpailut. 

Virkapuku. 

:Jiuutoksena Kl n: o 40/ 50. 1: sa ju1kaistujen valtionrautatei- 1 
den -viran ja toimen ha1bjain virkapukumaar~iy ten 6 §: aiin 
(Virkapuvun kayttfuninen) rautatiehallitus ilmoittaa, etta 1 l. 
(l.Sernilla palveleva apul<tisasem.apaiiUikko siirreUian kahdeksan
nesta ( 8) seitserniinteen (7) virkapnku1·yhmiiiin. (Rh/ IIlo 
n:o H.47, 11. 3. 52 ) Kl n:o 16/ 52.1. 

Valtionrautateiden asemakassojen j a asema
kassanhoitajien ohjesaannon muuttaminen. 

Rautatiehallitus on muuttanut huhtikuun 8 piiivana 1927 an- 2 
net1m valtionrautateiden asemakassojen ja asemakassanhoitajien 
ohjesaannon 1 § :n nain kuuluvaksi: 

1 §. 

Asemakassan hoito. 

Asemakassaa hoitaa asemapaallikko tai hanen alaisensa eri
tyiuen asemakassanhoitaja taikka, Eikenneo aston johtajan maa
rayksesta, joku ·muu aseman virkamiehiin kuuluva henkilo. Ase
makassanhoitaja tai asemakassaa hoi,tamaan maaratty henkilo on 
asemapaa1likon valvonnan alainen. .Asemakassoina pidetaan myos 

2434. - 20. 3. 1952. 
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sellaisten pysiilkki.en ja satama-asemien kassoja, joilla on itseuiii
nen tilitysoikens . .Asemakas anhoitajan tai asemakassaa hoitavan 
henkilon tehti:ivll>ta voidaan osa siirtaa liikenneosaston johtajan 
suostumuksella ja hiinen hyviiksy;rnansa tyojarjestyksen mukaan 
jollekin muu1le aseman virkamiehelle .taman omalla vastuulla 
suoritettavaksi, ja on tama virkamies asemakassan varsinaisen 
hoita.jan valvonnan ja tarkastuksen alainen. (Rh/ To n: o 645, 
11. 3. 1952) K·l n:o 16/ 52. 2. 

Virkaa tai tointa tahi ylimaaraista tointa. 
viransijaisena tai valiaikaisena hoitavan 
virkamiehen ikalisaoikeus ylimaaraisasetuk
sen 9 § : n nojalla. 

Valtiovarainministerio on kuluvan vuoden alusta lukien voi
maan tulleiden unsien ikalisasa.linn6sten (kts. Kl n:o 1/ 52. 1) 
johdosta antanut m. m. seuxaavat ohjeet ikalisan suorittamisesta 
otsi.kossa mainituissa tapauksissa: 

Vaikkakin palkkauslain ja pal.kkausasetuksen saannokset ja 
siten myos naihin salinnOksiin nyt tehdyt muutokset koskeva t 
suoranaisesti vain peruspalkkaisia virkoja ja ;toimia, niin valtion 
ylimaaraisista toimenhaltijoista ja tilapai ista toimihenkiloista 
8 paiviinii joulukuuta 1949 annetun asetU!ksen, n. s. ylimaariiis
asetuksen (755/ 49) 9 § :n saannoksesta, verrattuna palkkauslain 
ja p.alkkausasetuksen vastaaviin saannoksiin, seuraa, 

- etta ylimiiliriiinen ;toimenhaltija., joka valiaikaisena tai 
viransijaisena on maaratty hoita.maan peruspalkkaista virkaa tai 
tointa taikka toista ylimaaraista tointa, on oike1.1tettu ikalisa
vuosiensa mukaiseen ikalisaiin hoitamansa peruspa1kkaisen viran 
tai t:oimen tahi yli.imaaraisen toimen pa1kkauksen mulman edel
J.yttaen, etta han saa hoitamaansa virkaan tai toimeen kuuluvan 
peruspalkan tahi hoitamaansa ylimaaraiseen toimeeu kuuluvan 
pailkkion ( vuosi palkkion) kokonaisuudessaan, 

- ettli peruspalkkaisen tahi sopimuspalkkaisen viran tai toi
men haltija, joka valiai.kaisena tai vir.ansijaisena on maaratty 
ho:i.tamaan ylimaaraista tointa, on oikeutettu ikalisavuosiensa 
mukaiseen iklilisaan hoitamansa ylimaaraisen toimen pal'kkauksen 
mukaan edellyttaen, etta han saa hoitamaansa yEmaaraiseen toi
meen Jruuluvan palkkion (vuosipalkkion) kokonaisuudessaan, 

- etta ylirrnaaraista tointa valiaikaisena tai viransijaisena 
hoitamaan maaratty henkilo, joka ei ole peruspatlkkaisen eika 
sopimuspalkkaisen viran tai toimen haltija ei'ka ylimaaraisen 
to:imenhaltija, on oikeutettu ikalisavuosi.ensa mukaiseen ikalisaiin 
hoitamansa ylimaaraisen toimen palkkauksen mukaan edellyt-
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Uien, eWi han saa hoitamaansa ylimaa.raiseen toimeen kuuluvan 3 
paJklrion (vuosipalkkion) kokonaisuudessa.an. (Rh/To n:o H. 74, 
11. 3. 1952.- Valtiovarainministerion kirj. n :o 230, 14. 1. 1952) 
Kl n: o 16/52. 3. 

Liikennepaikkoja koskevia muutoksia. 

J u1kaisu . a Liikennepaikkojen valimatkat muuteta.an 1. 4. 52 4 
lukien Kuopion asemaa ja sen alaisia raiteita kos'kevat merlcin-
nat seuraaviksi: 
a Kuopio 

Vaneeritehtaan 
raiteet 

Iloharjun 
raiteet 

Imatran Voima 
Oy:n raide 

Lataamon 
raiteet 

Leipaniemen 
raide 

Neulamiien 
raide 

Nobel Standar· 
din raide 

Osakeyhtio 
Savon raiteet 

Sammon raiteet 

Shell Oy:n 
raide 

Siikaniemen 
raiteet 

Kuo 33 8uj 51. 
Ilm. 85. 
Pm 89. 

Kuo 6. 

Kuo 4. 

Kuo 4. 

Kuo 5. 

Kuo 5. 

Kuo 5. 

Kuo 4. 

Kuo 1. 

Kuo 2. 

Kuo 4. 

Kuo 6. 

K llpk 247. Jns 272. 
Kon 194. Kw 273. 

01 360. Ri 394. Sk 
365. Tl 401. Yw 239. 

Tullaamaton, tullin
alainen tavara on 
osoitettava Tulli
tielle. 

Tt Saastamoisen Faneri 
Oy: tii v art en. 

Tt 

Tt Imatra.n Voima Oy: tii 
varten. 

Tt Valtion Metalliteh-
taita varten. 

Tt Puolustuslaitosta var
ten. 

Tt Puolustuslaitosta var
ten. 

Tt Oy Esso Ab: tii varten. 

Tt Oakeyhtio Savoa var
teu. 

Tt Sammon Rulla Oy: tii. 
varten. 

Tt Suom. Shell Oy: tii. var
ten. 

Tt H. Saastamoinen 
Oy:tii ja Valtion 
Viljavarastoa var
ten. 



16 

4 

- -----------------------------------------------------------------------

Sotilasraiteet 

Satamassa ole
vat seuraavat 
syrjiiraiteet: 

Hankkijan 
raide 

Kaupungin 
raide 

Keskitie 

Xeskon raide 

OutokummUll tie 

Raninin raicle 

Rantara:icle 

Rantasivu 

SMK:n raidc 

Tullitie 

Uimatie 

- 1-

Kuo ~-

Kuo 1. 

Kuo 1. 

Kuo 1. 

Kuo 1. 

Kuo 1. 

Kuo 1. 

Kuo 1. 

Kuo 1. 

Kuo 1. 

Kuo 1. 

Kuo 1. 

Tt Puolustuslaitosta var
ten. 

Tt Keskusosuusliike 
Hankkijaa varten. 

Tt Kuopion kaupunkia 
varten. 

Tt Kuopion kaupunkia 
varten. 

Tt Kesko Oy : tii ja 
OTK: aa varten. 

Tt Kuopion kaupunkia 
varten. 

Tt Gust. Ranin Oy: tii ja 
SOK: ta varten. 

Tt Kuopion kaupun.kia 
varten . 

Tt Kuopion kaupunkia 
varten. 

Tt Suomen Maanviljeli
jiiin Kauppa Oy:tii 
varten. 

Tt 

Tt SOK: ta, Kesko Oy : tii, 
OTK:aa jaKuopion 
kaupunkia varten. 

SOK:lle, OTK :lle ja 
Kesko OY:lle saa
puvien ja mainittu
jen liikkciden lahet
tiimien kappaleta
varalahetysten kul
jetus.maksut laske
taan Kuopioon ja 
Kuopiosta mitatun 
tien pituuden perus
teella. Syrjaraide
maksujen kantami
sesta huolehtii Kuo- ' 
pion asema. ! 



Suosaaressa ovat 
seuraavat syr
j araiteet: 

Suosaaren 
Hankkijan 
raide 

K eMkitie 

Laituritie 

Tuomaisen tie 
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Kuo i . 

Kuo I. 

Kuo 7. 

Kuo i. 

Tt K eskusosuusliike 
Hankkijna varten. 

Tt 

Tt 

16 

Tt Luk. 1. 4. 52. (Lkoj 
n: o 605, 8. 3. 52) . 
Kl n: o 16/ 52. 4. 

Kuopion asen:nan alainen Suosaaren vaihde poistetaan merkin
toineen 1. 4. 52 lukien julkaisusta Liikennepaikkojen vilimatkat 
ja Suosaarella olevia raiteita liikennoidaan m:ainitu ta paiva ta 
alkaen Kuopion aseman alaisina syrjaraiteina. (Lkoj n: o 605, 
7. 3. 52) Kl n :o 16/ 52. 4. 

Laurilan aseman alainen Torman laiturivaihde muutetaan 
huhtik.uun 1 paivasta 1952 lukien saman aseman alaiseksi sei
sa~kkeeksi enti.sin valimatkoin, liikennoimi.stapana IL J ulkai uun 
Liikennepaikkojen valimatkat on tehtava korjaus. (Lkoj n: o 69-!, 
10. 3. 52 ) Kl n:o 16/ 52. 4. 

Rumon laiturivaihteen alaisena ava.taan maaliskuun 24 pai
va Ui 1952 1ukien liikenteelle 1\I.etsahallituksen raide seuraavin, 
julkaisuun Liikennepaikkojen valimatkat tehtaYin merkinnoin: 

I 
Rumo 

Metsahalli
tuksen raide 

Rum 1. Tt :Melsahallituksen tar- 1 
vetta varten. Luk. 
24. 3. 52. (Lkoj u: o 
637, 11. 3. 52). Kl 
ll: 0 16/ 52. 4. 

Liikennepaikkojen nimilyhennyksHi.. 

4 

Kontiomaen-TaiYalkosken radalla olevan Kovajarvi-nimisen 5 
liike.nnepaikan (entisen Syrjan ) nimilyhennyksek i on vahvi -
tettu Kjv. (Lkoj n:o 319, 14. 3. 52 ) Kl n:o 16/ 52. 5. 

Rahtiluotto. 
EsiintyneesUi syysta huomautetaa.n, etta raht:Uluotoista on 6 

VR Kaskylehdessa n: o 56/ 51 annettu tnl itut, 1. 1. 52 voimaan 
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tulleet maarayk.set. Naiden maiiraysten mukaan voidaan, tavara
liikenteen rahtiluot()n ollessa ky ymyksessa, luottove1ka sopia 
maksettavaksi kateisellii asemak:assaan, postisiirron viilityks.ella 
talousjakson postisiirtotilille tahi rautatiehallituksen tilitoimis
too.n. Maksutavasta sovitaan luottoa myonnettaessii, mutta voi
daan se myohemmin .tehdysta anomuksesta muuttaa. 

K()ska rahtiluoton kirjanpito ja muu -luottoon liittyvii menet
tely on ~rilainen .eri maksutapojen ollessa kysymyksessa, on ylla
mainittuihin mliariiyksiin tarkoin tutustuttava ja niita sellaisi
naan noudatettava, ~llei erityisesti ole maaratty niista poi.ketta
vaksi. MeMttely eri maksuta~jen kyseessa ollen on paapiirteis
saan seuraava: 

a. luottovelka maksetaan asemakassaan. 
Tilitodiste (n: o 4138) laaditaan paiviWiin ja annetaan yh

dessa kuljetuskirjojen kanssa luotonnauttijalle. Tilitodisteiden 
loppusummat merkitaan rahtiluottotiliin (n:o 4137). Luottokau
den ·loputtua lasketaan tili yhteen, lisataan rahtiluoton korvaus 
ja annetaan tili kaksin kappaJein luotonnauttijalle, joka tarkas
taa sen ja palauttaessaMl tilin maksaa luottovelan kateisella. 

b. ·luottovelka ma:ksetaan talousjakson postisiirtotilille. 
Luottokauden ai:kana tapahtuva menettely on aivan samanlai

nen kuin edella asemakassaan maksetta.essa, siis paivithiiset tili
todisteet laaditaan ja niiden ohessa ·luovutetaan rahtikirj·at luo
tonnauttijalle, tiliin lisataan yhteenla.skun jalkeen korvatlS, minka 
jalkeen till Hilletetaan tarJrastettavaksi kaksin kappalein. Eroa
vaisuus alkaa vasta talloin, silla palautta~saan tilin tarkastet
tuna luotonnauttija ei mak:sa luottovelkaa kiiteiselUi, vaan kum
paankin kappaleeseen tekemallaan merkinnallii ilmoittaa makstm 
tapahtuneen talousj akson postisiirtotilille ( tulotili) . Asemakassa 
Hihettaa sitten toisen kappaleen tilista trt III: een ja toisen ra
hana talousjwkson kassaan, jonka ·asiaksi - aseman vapautuessa 
- jiiii valvoa, etta maksu suoritetaan. 

c. luottovelka maksetaan .tilitoimistoon. 
Tata mak:sutapaa kaytettiiessii kukin rahtikirja merkHaan pai

vittain rahtiluottotiliin (n: o 4137) ja [iitetaan tiliin tosi.tteeksi. 
Kuukauden loputtua tili lasketaan yhteen ja Hihetetaan kuljetus
kirjoineen rahana talousjaksoon, joka lahettaa sen tilitoimistoon, 
jonka. toimesta lasketaan rahtiluoton korvaus ja peritaan luotto
vellm h10tonnauttijalta. Luotonnauttija ei siis saa kuljetuskir
joja haltuunsa kesJren luottokauden. 

Eraiden asiakkaiden suhteen on ylliimainituista yleisi.sta miia
rayksista tehty poikkeu'ksia. Nama poikkeukset on mainittu kir~ 
jeessa, jolJa luotto on myonnetty. Niinpii ~im. SMK : lla ja Es
solla on talousjakson siirtotilille ma:ksettava y·leisistit maarayk-
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sistii poikkeava rahtiluotto. Naissakin hwt.oissa on siis rahtikir- 6 
jat paivitta.in luovutettava .luotonnauttijalle yhdessa tilitodisteeu 
kanssa eika 1aheteW.i.va niita luottokauden loputtua talousjak-
soon, niinkuin eriHit a. emat ova.t tehneet. (Tfo n: o 396, 15. 3. 52) 
Kl n: o 16/ 52. 6. 

Oman tavaran kuljetus. 

Kl n: o 58/ 51. kohtaan 2. ,Kuljetus- ja muut ma.ksut" lisa- 7 
tl:U:in seuraavaa: 

7. Kuljetettaes a nostokurkia ja naihin verrattavia laitteita 
yleisessa liikenteessa olevilla junilla lasketaan kuljetusmaksu 
kuten raUJtatien liikkuvasta kalustosta on miiiiratty. Tyojunassa 
olevasta nostokurjesta ei kanneta maksua. Nostokurkieu mukana 
seuraavista suojavaunuista ei kanneta suojavaunu- eika muita 
mahdollisia maksuja. (Tfo n:o 389, 14. 3. 1952) Kl n:o 16/52. 7. 

Kl n : o 58/ 51. kohtaan 2. ,Maksujen kantaminen ja tilitys" 
lisiitiiiin seuraavaa: 

4. Jaksonkassaan lahetettiivista oman tavaran kuljetusten 
rahtiluottoluetteloista ('1om. 4137) on laadittava oma, muista 
rahti.Iuottoluetteloista erillinen .tod.i.steiden yhdistelma (lorn. 
3129) . (Tfo n:o 398, 15. 3. 52) Kl n:o 16/ 52. 7. 

Maksut sairasosastossa. 
Voimassa olevassa ,Suomen kul'kun·euvojen" numerossa 1 on 8 

mainittu, etta jos sairasosastoon halutaan vuodevaatteet, on niistii 
ma.ksettava 250: - vuoteelta. Pi..tiiii olla: siiiidetty makuupaikka
maksu eli 400 : - vuoteelta. (Tfo n:o 397, 15. 3. 52) Kl n:o 
16/ 52. 8. 

Talviloma-alennus. 
Lisayksena Kl n : o 55/ 51. 7 ilmoitetaan, etta 1. 4--15. 5. 1952 9 

valiseua aikana myonnetiian talviloma-alennus Kemiin ja sen 
pohjoispuolella oleville liikennepaikoille tehtav.i.stii talvilomamat
koista alUJSSa sanotussa kiiskylehdessa mainituilla muilla edelly
tyksilUi. (Tfoj n:o 395, 14. 3. 1952) Kl n:o 16/ 52. 9. 

Matkalippualennuksia. 

Helsinki : 22-27. 3. 1952; Jarnvagsmannens Kristliga Forening- 1 O 
yhdistyksen vuosikokous; osanottajat, joilla ei ole oikeutta va
paalippuihin; 50%, my5s pikaj. 
Helsinki : 3--8. 4. 1952; Suomen Kuurojen Liiton naisten pai
vat ja Be'lsingin Kuurojen Naiskerhon 40-vuotisjuhla; lkuurot 
osanottajat; 25 %, myi:is pikaj . 
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Kuljetuksen aik ana kadonneen hiilihapposailion etsiminen. 
Liikennepaikkoja keh oitetaan etsimaiin hiilihapposailiotii, joka on 

varustettu mcrkinniillii. n: o 1720, ja loydetliiessii. viipymiittii. liihettiimiiii.n 
so 'fikkurilan asemalle kuljetuskirjana kuljetussaate sekii Hi,rdostii ilmoit
tamaan liikennetoimiston tiedustelujaostolle. (L koj n :o 711, 11. 3. 1952). 
K l n:o 16/52. 11. 

Avoimia virkoja ja toimia. 
4. liikeimcjaksossa seuraavat esityksen perusteella tiiytettiiviit toimet : 

asetinlaitemiellanto·imlia: yksi 'l'ampereella; 1 l. vaihdemiehentoimia: kaksi 
Tampereella ja yksi llaapamiiellii; it l. vadhdem.iellentoimia: yksi Porissa ja 
yksi Peipohjassa; 1 l. asema1niehentoimia: kolme Tampereella, nelja Porissa, 
yksi Raumalla, yksi Tyrviiiiliii ja yksi .Jiimsiissii; it l. asemamiehentoimia: 
yksi Viialassa ja yksi Xetsiissii.; j~mamicll cntoimia: nel jii Haapamiiellii, 
kolme OriveclelHi, viisi Porissa ja neljii Peipohjassa; 1 l. a·utonasentajantoi
mia: yksi Tampereella; 1 l. autonkuljettajantointia: kaksi Tampereella ja 
yksi Poris a seldi. it l. autonkuljettajantoimia : kolme Tampereella ja yksi 
Porissa. Liikenneosaston johtajalle osoitetut hakemukset on jiitettiivii asian
omaiscn liikennepaikan piiiillikolle viimeistiiiin 28. 3. 52. 

Kaksi vaturimestarin v·irlcaa, joista toinrn Piek~iimii.Pn varikosr:;a (Kuo) 
ja toinen 3. varikkojaksossa (matkaneuvoja) . Koncosaston johtajalle osoi
tctut hakemukset toimitettava rautatiehallit.uksen kirjaajalle viimeisUlan 3. 4. 
1952 ennen kello 12. 

Ylcsi lannatinasentajan tointi Siihki:ikonepajassa. Tii.ytctiiiin esityksen 
perusteella . Koneosaston jolltajalle osoitetut hakentul<set jntettiivii Siihl<i:i
konopajan piiiillikolle viimeistaii.n 8. 4. 1952. 

Kaksi a. p. 2 l. kirjuTin viTkaa rautatiehallitukscn tarkastustoimistossa. 
Rautatiehallitul;sen pii.iijohtajalle osoitetut hakcmukset jatettiivii viimeisHliin 
9. 4. 1952 onnen kello 12 rautatiehal lituksen kirjaajalle. 

Y . p. it l. lcirjurin vi1·1ta Riihimiion siihki:ikonepajnssa (Ri) . Piiiljohta
jalle osoitetut hakemukset toimitetta,' a rautatiehallitukscn kirjaajalle viimeis
tiian 18. 4. 1952 ennen kello 12. 

Viisi y. p. 2 l. lcirju1·invirkaa liujahallinnon rataosastolla, joista yksi 
2. (Riihimaki), yksi 3. ('furku), yksi 5. (Haapamiiki), yksi 6. (Seiniijo1.-i) 
ja yksi 8. (Tornio) ratajakson toimistossa. Rautatichall ituksen piiajohta
jalic osoitetut hakemukset jatettii.vii rauhttichallituksen kirjn.ajalle viimeis
tilan 21. 4. 1952 ennen kello 12. 

Y1eisen vaikean asuntopulan takia kehoitetaan hakijoita cnnen hakemus
ten jattiimistii ottamaan selvii.ii asunnonsaantimahdoUisuuksista. 

VR painonnostomestaruuskilpailut. 
Em. kilpailut jiirjcstetiiiin kahdcn kiidon nostoissa Kouvolassa Kymen 

Lukossa 3. 4. 52 alkacn klo 18.00 paikallisen aluetoimikunnan jiirjestiimina 
kaikissa sarjoissa. Ilmoittautumiset on 27. 3. 52 mennessa aluetoimikuntien 
viilityksell ii liihctettii.vii o . : E. Sailio, Kouvola, VR Varikko, Korjauspaja. 
Punnitus tapahtuu kilpailupaikalla siiiintojen edeUyttiimiillii tavalla samana 
pii.iviinii klo 17.00. Kilpailuissa jaetaan mestaruusmitalit ja kunniapalkintoja. 

Kilpailut jiirjestetiiii.n ensimiiisen kerran kokeilumielessii ja samalla 
harrastuksen laajuuden selvittiimiseksi . Mahdollisuuksien mukaan tullaan 
Kouvolassa kilpailutilaisuuden yhteydessii neuvottelemaan painonnostomiesten 
kesken vastaisesta toiminnasta. Tiimiin kilpailulajin ohjelmaan ottamista on 
moneen kertaan vakavasti harkittu ja kun tiihii.n kokeiluun nyt on katsottu -
Kouvolan aluetoimikunnan tarjouduttua kilpailut jiirjestiimiiiin - olevan 
syytii. ryhtyii., on ail1etta toivoa, etta rautateiden koko painonnostajakaarti 
saapuu mukaan yhteisiin katselmuksiin. 

Helsinki 1952. Valti<>n euvoston kirja.pnino 
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Viittaus Kaskylehdessa julkaistuun maaraykseen merkitaan: 
Kl n:o 1/52. 2 ( = lehden numero, vuosi, asian numero). 
Jakelua koskevat muutosilmoitukset on tehtava painatusjaostoon. 

To i mit us: Rautatiehallitus, 2 kerros, huone 24. 

Sis a 11 y s: 1. Virkapuku. - 2. Muutoksia aikatauluuu 118. - 3. Lisii.yk
sm ja korjauksia aikataulukirjau A-osaan. - 4. Liikennepaikkoja koskevia 
muutoksia.- 5. Kuormauskieltojcn noudattaminen. - 6. Oy .AGA Ab:n kaasu
tehdas Ya-rkaudessa. - 7. Yhteisliihetysten rahditu . - 8. Matkalippualennuk
~ia. - 9. VR pah·elukseen sopimattomia. - 10. Kadonneita matkalippuja, 
,-irkamerkkejii. ym. - 11. Avoimia virkoja ja toimia. - 12. Osoitetieduste!u· 

Virkapuku. 

Rautatiehallitus on kiinnittii.nyt huomiota siihen, etta valtion- 1 
rautateiden viran ja toimen haltijat noudattaYat virkapuvtm 
kaytosta annettuja miiarayksiii perin levaperaisesti, vaikka vaate
tustilanne nyttemmin on ratkaisevasti parantunut ja vaikka hen
kilokunnalle on jarjestetty edullisia virkapukujen ja puvunosien 
yhteishankintoja. Taman johdosta rautatiehallitus huomauttaa, 
etta virkapukumaarayksiii on noudatettava, jolloin myoskaan pu
kuj-en kunto- ja siisteysvaatimusta ei ole unohdettava. 

Samalla rautatiehallitus huomauttaa, ettei vanhamnallisia pu
kukappaleita saa kiiyttiiii >enaii huhtikuun 30 paivan 1952 jalkeen. 
(R·h/ Rlo n:o H. 47/ 18. 3. 52) KJ n:o 17/ 52. 1. 

Muutoksia aikatauluun 118. 

1. -:1- . 1952 lukien pysahtyvat junat n: o 864 ja 865 tarpeen 2 
n~tie ·a (S) Kattilajoen seisakkeella. (Kut n:o 469, 18. 3. 1952) 
Kln:o 17/ 52.2. 

Lisayksia ja korjauksia aikataulukirjan 
A-osaan. 

Ailmtaulukirjan A-osaan tehdaan seuraavat lisayks.et ja kor- 3 
jaukset: 

siv. 4 viimeinen kappale muutetaan seuraavan sisaltoiseksi: 
Krn1 piiliopastimen merkki on liik:ennepaikan nimen edessii, tar
koittaa se, etta liikennepaikalla on t1rlo-opastin, ja jos merkkeja 

2652. - 28. 3. 1952. 
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on kaksi tai nseampia, larkoittaa cn~;immainen tulo-opastinta ja 
seuraavat ko. tu.lokulkutien kulk.utieopru;ii.mia. Liikenncpaikan 
nimen jalessii oleva piHiopastimCD merkki tarkoittaa, etta jlman 
liihtolrullmtiella on hihtoopastin, ja jos merkkeja on kaksi tai 
useampia, tarkoitta vat ensimmaiset ko. HihtolmlkutielHi 01levia kul
kutieopastimia ja viimeinen Hihtoopa tinta. 
siv. 6 Kouvola-Virasoja oleva Kouvola-tmatra. 
siu. 11 Inkeroinen-Hamina 2 12,5 oleva Inkeroinen-IIamiua 

2 20, 
IIamina-I nkeroinen 3 20 ()leYa llamina-Inkeroinen 3 12,5. 

siv. 33 A-vaunujen paino oleva seuracwa: 
11: o 42, 49-60 (2-aks.) 15 tonilla, 
n: o 27, 28, 80, 93 ( 4-aks.) 25 tonnia, 
n: o 41, 90-92, 94, 99 ( 4-ruks.) 35 tonnia, 
n:o 29 , 30 (4-aks.) 40 tonnia, 
n: o 100 ( 6-a.ks. ) 53 tonnia. 

siu 36 5. kohdau taulukon kiskopainosarakkeessa ki kopainot 53 
ja 60 oleva 43 ja 60. 

iv. 46 Pulsan kohdalle merkitty kolmio oleva Simolan kohdalla. 
(Kut n:o 432, 18. 3. 1952) Kl n:o 17/ 52. 3. 

Liikennepaikkoja koskevia muutoksia. 

Julkaisuun ,Liikennepaild<:ojen valimatkat" tehdaan seuraa
vat Jyviiskylan aseman a.laisia raiteita koskevat muutokset, jotka 
tulevat voimaan 1. 4. 1952 lukien: 

Valmet, Rautpohja I , Valmet, Rautpohja II, Valmet, Vali
monraidc I ja Valmet, Valimonraide II nimiset raiteet merkin
ti:iineen poisbetaan ja tilalle merldtaan : 

Jyvaskyla 
Rautpoh;jau 

raiteet: 
RT I 
R'r n 
RT III 
RT IV 

Jy 6 
Jy 6 
Jv 6 
Jy 6 

'rt Yahnet Oy : ta varten 
Tt ValrneL Oy: tii. varten 
Tt V ahnet Oy : tii varten 
Tt V almet Oy : tii. varten 

Luk. 1. 4. 52. (Lkoj 
n:o 718, 19. 3. 52 ) 
Kl n:o 17/ 52. 4 

Tampereen aseman alaisena, km :lla 187 + 830 m, avataan 
·15. 5. 1952 lukien liikenteelle Jiirvensivu-niminen seisake seuraa-
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Yin, julkisnuu J;iikenuepaikkojen \'a1imatkat tehUivin mrrkin- 4 
noin: 

' se Jarvensivu 11 T nm pe re 1. 
i\les:;ukylli 4. 
Tpe 1. Wp 88. 
Tl 41. Hpk 113. 

H Luk. 15. 5. 52. (Lkoj 
n:o 649, 17. :3. 52 ) . 
Kl n:o 17/ 52. 4 

I 
Reisakkeella pysiihtyy tarpe-en vaatiessa (S) jnna n:o 462. 

Kuormauskieltojen noudattaminen. 5 
Kun on sattunut tapauk ia, etta vaunuja on Hihet€tty liiken

nepai.k:oille voimassa olevasta kuormauskiellosta huolimatta ja ta
ten aiheutettu lisavaikeuksia vaunujen kasittelyssa, huomaute
taan, etta annettuja kieltoja on ehdottomasti noudatettava ja. 
etta poikkeuksia sa.llitaan vain kulj·etustoimiston erikoi'3luvalla, 
josta on tehtavii merkintii kuljetuskirjoil1in. (Lkoj n: o 307, 
12. 3. 1952 ) Kl n:o 17/ 52. 5. 

Oy AGA Ab: n uusi kaasutehdas Varkaudessa. 

Oy 1\. UA Ab: n ilmoituksen mukaa:n on toiminimen uusi ase- 6 
tyleenikaasntehdas Varkaudessa nyttemmin saatu kiiyntiin kuu-
lnen sen valmistusohjelmaan as·etyleenikaasun valmis1Th'l kaikkiin 
tarkoituksiin. 

Liikennepaikkojen on edelli:i mainittn otettava huomioon ja 
Hihetettav~i opastimalaistulcen kaas-nsailiot Uihi.rrunaJle kaasuteh
taalle, joitten sijaitsemispaikat ovat: Vallila, Kupittaa, Tamp1:1re, 
Yaasa, Oulu, Varkaus ja Kotka. (Rtt n:o 402/ 386, 19. 3. 1!=152) 
Kl n:o 17/ 52. 6. 

YhteisUi.hetysten rahditus. 

Kun on osoittautm1Ut, etta kahden aseman yhteislahetykset 7 
ovat rautatiehle vaunuston ldiyton kannalta epiieclullisia, rauta
tieha1litus on paattli.nyt, etta yhteisli:ihetykseen voi J. 4. 1952 
lukie.n kuulua vain ,vhdelle maaraa emalle osoitettuja saman Hi
hettaji:in lahetyksia. Tiima.n mukaic:;esti on TS:n 38 §:n 7 lisa
maarays mainitusta paivfultii lukien muutettu enraavan sisaltoi-
seksi: 

7. Jos Uihettajii kuormaa samaan 2-akseliseen vaunuun samalle maiira
asemalle ja samalle tai eri vastaanottajille osoitottuja liihetyksiii yhteensii. 
' ' iihintaiin 13,000 kiloa tai 4·akseliseen vaunuun viihintiiiin 26,000 kiloa, , 
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lasketaan liihetysten kuljetusmaksut vaunukuormaluokkien mukaan >ajaa
painomaksutta. Jos labetysten yhteinen tariffipaino on mainittuja paino
maii.ria pienempi, kannetaan puuttuvasta painosta vajaapainomaksua sen 
hinnoitusluvun mukaan, joka saadaan kun luokan 11 hinnoituslukuun lisa
tiiii.n luku 5. Ks. myos 41 ~: n R 1 lm: sta. 

Syrjii.raiteille osoitetuista. lii.hetyksistii. kannetaan vaunukuormaluokan 
mukainen rahti 51 §: n mukaisine syrjaraidemaksuineen. Vajaapaino
maksu kannetaan tiilloin syrjii.raidemaksuineen huomioon ottaen pisim
man k o. syrjaraiteen pituus. 

Jos tavaran kuormaus- tai purkaminen toimitetaan useammassa pai
kassa on niimii. tyot suoritettava LS: u 69 ja 83 §: ssil. siiadettyjen aiko
jen kuluessa. Yiiviistymisestii kannetaan 5 §: n 3 lm: n mukainen \'au
nunvuokra. 

Vajaapaino- ja maltdollist(•n pcite- ym. yhteistcn mal<sujeu summa 
jaetaan yksityisteu Hihetysten osalle seuraavau siiilnnon mukaan: 

Jaettava mak u haetaan tariffitaulukkojen maksutaulukoistn Hihe
tysten yhteisen tariffipainon sarakkeesta ja katsotaan sitii vastaava hin 
noitusluku. Kunkin yksityisen liihetyksen maksuosuus saadaan maksu 
ta.ulukoista sen tariffipainon sarakkeesta niiin ruiiiiriityn hinnoitusluvun 
kohdalta. 

Jollei jaettavaa maksua ole liihetyiSten ) btoisen tariffipainon sarak
keessa, kiiytetiilin liihinnii suurernpaa maksua vastaaYaa hinnoituslukua. 

Jos jaettaYa maksu on liihetysten yhteisen tariffipainon sarakkeessa 
mainittua hinuoitusluvun 10 mukaista maksua pieuempi, on jaettava 
rnaksu kerrottava 10: llii, jonka jiilkeen haetann kunkin liihetyksen kym
menkertainen mak uosuus, kuten edellii on selostettu. Niiin saadut maksu 
osnuuct on jaettava 10: llii .in tasoitettava ytospiiiu Jiihimpiiiin 5: llii jaolli
seeu markl<alukuun. 

Yhtcislahetyksesti:i kannettava vajaa]_Jninomaksu saadaan ruerkitii jon 
kin yhteisliihetyksen yksityisen liihetyksen rabtikirjaan jakamattomana. 
jos liihetysten rahdit suoritetaan lii.hety asemalla ja liiliettlijil suostuu 
tiillaiseen rahditukseen. 

Ks. myos 32 §:n 6 lm. 

(Rh/tfo n: o 662, 18. 3. 1932.) K1 n: o 17/ 5 2. I 

Matkalippualennuksia. 

Helsinki: 9.-16. 4. 1952; Suomen Kuurojen Shakkiliiton shak
kimestaruuskilpailut; kuurot osanottajat; 25 %, myos pikaj . 

VR pa.lvelukseen sopima.ttomia.. 

Kouvolan aseman alokas Kalevi Hiimiiliiineu (s. 10. 9. 1929 ) on ero
tettu maaliskuun 5 piiiviistii 1952 lukien sopirnattoruana rautatien pah·e
lukseen. (Ljp 7 n:o H. 139/85i, 5. 3. 52) 

Helsingin asernan antonapumies Heikki Toivo Hurula s. G. 4. 1927 
on erotettu VR palvolukseen sopimattomana 12. 3. 52 lukieu. (1 ljp n: o 
H. 231/1075, 17. 3. 52) 
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Kadonneita matkalippuja, virkamerkkeja ym. 1 0 
Asemamies Lauri Elis Karppiselle 24. 1. 5:1 kirjoitettu tilapainen 

vapaalippu n: o 03274 1 matkalle Helsinki-Kemijiirvi on kadonnut ja 
kuoletetaan. (Ljp 1 n: o 423/897, 6. 3. 52) 

Riihimaen asemalla alokas Martti K. Silvennoiselle 9. 2. 52 kirjoi
tettu tilapiiinen vapaalippu N: o Hl34 5 matkalle Riihimaki-Heinola, on 
kadounut ja kuoletetaan. (2. ljp n:o 441/ 1448, 8. 3. 1952) 

Sorvari Juho Hietamiieu leskclle Lilja llietamaelle 5. 2. 52 kirjoitettu 
tilapiiinen vapaalippu N: o 46558 matkalle Vaasa--Helsinki, on kadonnut 
ja kuoletetaan. (5. ljp n:o 290/800, 10. 3. 1952) 

Pohjois- nomen radankorjausten tyontekijan Toi,,o Naumasen vaimollc 
Helmille 21. 2. 52 kirjoitettu tilapliinen vapaalippu n:o 323480 matkalle Kel
loselka-Joensuu, on kaclonnut ja kuoletctaan . (Typ Tor n : o 300, 10. 3. 
1952) 

Koululaisellc Ritva Natrille kirjoitettu koululaislippu n: o 384321 ajalle 
15. 1.-31. 5. 52, matkalle Helsinki-Pukinmiiki, on kadonnut ja kuoletctaan. 
(1. ljp n:o 451/ 1004, 11. 3. 52) 

Vaihdemies Viljo Veikko Kinnuselle 1. 3. 52 matkalle Helsinki-Jyvils
kyla kirjoitettu tilapiiinen va.paalippu n:o 393617 on kadonnut ja kuole
tetaan. ( 1. ljp n: o 450/998, 11. 3. 52) 

Kuopion konepajan 2 l. kirjurille Ruth Lilian JaaTlalle 20. 11. 194B 
kirjoitettu virkamerkki n: o 42 on kadonnut ja lmoletetaan. (Kuo kpp n: o 
98, 14. 3. 1952) 

.Tohtojen korjausmies Kalle Aaltoselle annettu tyoliiisaikavapaalippu 
n: o 039476/ 790 Lahti-Lappila ajalle 7. 3.-7. 4. 52 ou kadonnui ja kuole
tetaan. (2. ljp n: o 506/ 1612, 15. 3. 1952) 

Ylim. konttoriapulaiselle Sinikka Jokiniemelle 16. 2. 52 kirjoitettu 
tilapainen vapa.alippu n: o 0389853 matkalle Helsinki-Tampere on kadou
nut ja kuoletetaan. (Tit n:o 47, 18. 3. 1952) 

Tariffitoimistos a ent. veturinkuljetta.jalle Vilhelm Vesalaiselle ja 
hiinen vaimolleen Aili Yesalai elle 14. 3. 52 kirjoitetut tilapaiset vapaa
liput n: o 380228 ja 380229 matkalle Pieksiimaki-Hel inki ovat kadon
neet j.a kuolctetaan. (Tfo n: o 424, 21. 3. 52) 

Avoimia. virkoja ja toimia. 

Yksi pumppttkonecn lciiyttiij iin tomtt toistaiseksi Tampereen varikossa 11 
(Tl) ;taytetalin esitykseu perusteella. Koueosaston johtajalle osoitetut hakc
mukset toimitettava Tampcreen varikonpiiiillikolle viimt>i~taiin 3. 4. 1952. 

N eljd ( 4) tilapiiisen 1'eturit~lc uljettajan, kolme ( S) tilapiiisen vct·urin-
• liimm-ittiijiin, neljii ( 4) tilapiiisen l.:onduktOorin, kolme (9) tilapiiisen jttna

·miellen ja kol·me ( S) tilapiiweu ra ihdemichen tointa Orivcden-Jiim an ruu
tatierakennuksella on . sorajunaliikenteen siella alkaes a haettavissa ja on 
hakemukset 10. 4. 52 mennessa Hihetettiivii mainitWl rautatierakennuk~('ll 
.rakennuspaiillikolle os. Jamsii. Hakeumksiin on liitettavii asianoruaisen p:iiil 
lystOn suostumus siihen, l'ttii hakija saa siirtyii hakemaansa toimeen kutsun 
saatuaan ja mikiili mahdollista jo 21. 4. 52 lukien. Toimeen otettavilta 
vaaditaan sama piitt>\·yys lmin va~taamssa toim<'sl'a valmiilla rarloilla. Asian -
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omainen luovuttaft ~iltii ajalta, jonka han toimii rautatierakeunuksella, kaikki 
,·arsinaiseen toirueeusa kuulU\·at, palkkar<lut, ruutta maks<'taan hiin<'lle rauta· 
tierakennuk en varoista llOitauuumsa toi.nta vastaava palkka kalliinpaikan· 
lisinccn seld:i. mahdollista ikiilisfui va~taa,•a palkldonlisa voimas a ole,·ien 
maariiysten mukaan . Edelleen ovat !oimenhaltija.t oikeutettuja miiiiriiysten 
muka.isiin etuihin kuten siiiistorabaau, pukuavnstuksl.'en l.')(ii vir:wtoimitus· 
ja ' 'auuurahoihin. .Juuamiehistolle kuuluu velvolliFuu. o~allistua sora11 pur· 
kamiseen, mis!a maksetaan vahvist.•ttua vaunurahaa, s<'ka olemaan apuna 
veturin ottaessa po1ttoainctta ja vettii. 

Asianomaiset majoitetaan asttntova.unuilun seka parakkeihin. 

Esityksen perusteella tiiytctiUin 4. varikkojaksossa Kouvolan varikolla: 
l.:alcsi 1 l, vaummta1·kastajan tointa (2 Kw) sekii yksi :e l. vau-mmta1·kasta· 
jan toimi ( Mi); Piek iimiien varikolla: ylcsi 1 I. vami'Untarkastajan toimi 
(Pm) ja yksi £ l. t·aunu-nta1·kastajan toi?ni ('Var); Joensuun varikolla: 
kaksi raummvoitelijm1 tointa (2 Jns). Koneosaston johtajalle osoitetut 
hakrmukset on jiitett:ivii asinnomaiselle varikonpiiiillikollc viimeistaan 
] . 4. 1952. 

9. liikennejaksossa seuraavat esityksen peruste(>!la tiiyt'ttiivat toimet: 
1 l. vaihdcmiehen toimi .Jyviiskyliissii.; :e l. t•aihdemiehcn toimia yksi Sa von· 
linnassa ja yksi .Jyviiskyliis~ii; l I. asrmamirhen toimia yksi Tisalruessa, 
yksi Pieksi"imaellii, yksi PaaskylahdPs~a, kaksi Varkaudessa ja neljii .Jyviis· 
kyliissii; jnnamiehe?t toimia yksi Suon<'njoelln ja kaksi Savonlinnassa; 1 l. 
autonkuljcttajan toimi .JyviiskyHi.ssii. Liil<ennPosastou johtajalle osoitetut 
hakcmukset ou jatettlivii asianomaisr'n liikcnnepaikan piilillikolle viirocis· 
tiiiin 18. 4. 1952. 

Yleisen vaikean asuntopulan takia kchoitetaan hakijoita rnnen hake· 
mustcn jatt:imistii. ottamaan selvaii asnnnonsaantiroahrloml'lnuksista. 

Osoitetiedustelu. 

Viilttiial{seen turhaa kirjecnvaihtoa kehoittaa rautatiehallitus tiiten kaik· 
kia henkilo· ja palkkausasioita hoitavia virkailijoitaan, jotka ti<'tii.viit jonknn 
allamainitun henkilon osoitteen, siita \'iipyruiittii. ilmoittamaan rautatiehalli· 
tuksen kirjaajalle, os. Helsinki. 

nimi 
llynynen, Helvi 
Kaikkonen, Veikko 
Kauppinen, Hannes 
Komulainen, Ville 

mmnatti syntymiivuosi 

Korpela, Esko K . M. junami<'s 1922 
Kii.ariii.inen, Risto 
Lappa.lainen, Ossian 
Liimsii, Kaarlo 
Rytkonen, Saara 
Tuomainen, Pauli 
Vilpas, Tauuo rautatiel. 

aikaisem.pi osoite 
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Viittaus Kaskylehdessa julkaistuun maaraykseen merkitaa;, : 
Kl n:o 1/52. 2 (= lehden numero, vuosi, asian numero). 
Jakelua koskevat muutosi lmoitukset on tehtava painatusjaostoon. 

To i mit us: Rautatiehallitus, 2 kerros, huone 24. 

Sis a 11 y s : 1. Opastinpiirit. - 2. :Muutoksia aikatauluun 11 . - 3. Lii
kennepaikkoja koskevia muutok ia.. - 4. 'l'avara ja kuljetuskirj:it. - 5. Muna
laatikoissa olevien merkkien ja numeroiden merkitseminen kuljetuskirjoihin. -
6. Vapaalippusiianniin muutos. - 7. Ta.varan luokitu -. - 8. Halkojen ja viljan 
alennus. - 9. Huhtamaki-Yhtymiin kuljetukset. - 10. Lohjan Kalkkitehtaan 
vaununpeitteet. - 11. Pohjoismainen kiertomatkaliikenne. - 12. Matkalippu
alennuksia. - 13. Myiinnettyjii palkintoja. - 14. VR palvelukseen sopimatto
mia. - 15. Kuljetuksen aikaua kadonneiden VR : n ,seis"·merkkien etsiminen. 
- 16. Loppuopastelyhty.jen etsintii. - 17. Kadonneita matkalippuja, virkamerk
kejii ym. - 18. Avoimia virkoja ja toimia. 

Opastinpiirit. 

Kiiskylehdessa n :o 1/52. 3 oleva opastinpiirijalkoa ko ·keva 1 
htettelo on muutettu siten, etta 3. opastinpiirin, 7. ja 8. rata-
jak o, Opm: n asemapaikka on lukien 1. 4. 1952 IIaukipudas. 
(Nykyiian Oulu, Tuira .. ) (Rt n:o 1099/ 1207, 26. 3. 52.) K l n :o 
18/ 52. 1. 

Muutoksia aikatauluun 118. 

1. 4. 52 lukien a etetaan kaikkina arkipiiivinii kulkuun hj 2 
n :o 108 a Ri-Hki viimeisellii. lehdellii olevan aikataulun rnu-
kaise t i. 

1. 4. 52 lukien a et.etaan hj n: o 121 a IIki-Ri kulkuun kaik
kina arkipaivinii. 

1. 4. 52 lukien toimii :Monni puhelinvartiopaikkana pj: lie 
n : o 6, jonka aika taul u anotusta piiivi:i Hi lukien lisiil{ i muute
taan valilla Ke-Hki seuraavaksi: Hiht. Ke 6.20, iv. Krs 6.29, 
siv. Tkl 6.3 , siv. :i\Il 6.45, iv. Olk 6.49, iv. Psl 6.55, saap. IIki 
7.00. (Kut 515, 2B. 3. 52.) Kln:o 18/ 52. 2. 

1. 4. 1952 lukien maaraUian junalle n:o 216 Hnk-Kr seu
raavat lisapysahtymiset: San tala S/ 19.05, Kro()>ars S/ 19.11, Kisa 
S/ 19.35, _Troll bole S/ 19.41 ja Kaskimaa S/ 20.12. (Kut u: o 529, 
27 . 3. 19o2.) Kl n:o 18/ 52. 2. 

2795. - 3. 4. 1952. 
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Liikennepaikkoja koskevia muut oksia . 

Huhtih--uun 7 paivasta 1952 lukien muutetaan Kiukaisten ase
man alaiset Santamaan scisake ja Santamaan vaihde Pcipohjan 
aseman alaisiksi. Julkaisuun Liikennepaikkojen valimatkat on 
tehtava asianmukaiset 'korjauk. et. (Tjkoj n:o 766, 27. 3. 52.) 
Kl n : o 18/ 52. 3. 

Porvoon aseman alainen Haksin seisake siirretaan toukokuun 
15 paivasUi 1952 lnkien kilometrilta 56 + 097 m kilometrille 
56 + 753 m. Julkaisuun ,Liikennepaikkojen valimatkat" teh
daiin seuraavat uudet merkinnat: 

se H aksi-H ax 2 

Tavara ja kuljetuskirjat. 

P OT\"00 5. 
Hinthaara 5. 
PrY 5. Ke 28. 
Psl 5,l. Hy 58. 
Ri 70. Lo kaut-

ta Kr 157. 
Klh kautta Kr 

138. 

II Luk. 15. 5. 52. (Lkoj 
n:o 782, 27. 3. 52). 
m n:o 18/ 52. 3. 

Kun yha edelleen tehdaan val1tuksia sii-ta, etta kuljetuskirjat 
jaavat jalkeen tavarasta joko jo Hihetysasemalla tai sitten mat
kalla niitli kiisitelti:iessa aiheuttaen siten eka siirtokuormaus- etta 
miiadiasemilla huomattavaa lisatyota ja sekaannusta, kehoitetaan 
asianomaisia kiinnittiimaan epakohtaan jatkuvasti vakavaa huo
miota. Kuljetuskirjat on ehdottomasti luovutetta va tavaran
huoltajille sa.manaikaisesti kuin tavara ja on tavaranhuoltajien 
kasiteltava hallussaanolevia lmljetuslrirjoja niin, ettei sekaan
nusta matkalla paii.se syntymaan. (Lkoj n:o 832, 24. 3. 1952.) 
Kl n: o 18/52. 4. 

Munalaatikoissa olevien merkkien ja 
numeroiden merkitseminen kuljetus
kirjoihin. 

Liikennepaikkojen paiillikoita kehoitetaan huolehtimaan, etta 
jateWiessa munia kuljetettavaksi puulaatikoissa seka palautet
taessa munalaatikoita tyhjina laatikoissa olevat merkit ja nume
rot on kuljetuskirjoihin merkitty. Annettaes a vastaanOittajalle 
on tarkastettava, etta laatikot luovutetaan kuljetuskirjoi. a ole
vien merkkien ja numcroiclcn mukaisesti. Vrt. liik. saiinnon 
65 § :n 2. d) kohdan maarayksia. (Lkoj n :o 852, 27. 3. 1952.) 
Kl n: o 18/ 52. 5. 
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Vapaalippusaannon muutos. 

Valtionrautateiden Vapaalippu aiinnon (n:o 2639) 18 §:n 6 
5. li amiiarays on muutettu seuraa\·aksi: 

5. Virka- tai tyosuhteen kesHie. sa kuolleen henkilon ruumiin 
maksuttoman kuljMuksen jarjestaii omaisten pyynnasta la
hin asemapaallikki:i. Rautatien palveluksesta eUikkeelle 
siirtyneen henkilon ruumiinkuljetusmaksu ta voi tariffi
osaston johtaja kuljetuksen tapahduttua myontaa alen
nusta takaisinmaksun muodos a. Sita koskevaan anorouk
seen on liitettiiva kuljetu kirjan A-osa. (Tfo n :o 447, 
27. 3. 1952.) Kl n:o 18/52. 6. 

Tavaran luokitus. 

,Aakkoselliseen tavaranluokitustaulukkoon" tehdlHin seuraa- 7 
vat li aykset ja korjaukset: 
Acme-kaapit . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . K 1. 
Cardex-kaapit . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . K 1. 
J aakaapit . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . K 1. 
Kaapit, Acme, Cardex, Skanclex yms. . . . . . . . . . . . . . . . . K 1. 
Kloorisailiot, tyhjat . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4. 
Koncen jalustat ...... . .... . ... . .................... KK 5. 
Kromiohennuslastu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9. 
Lankut ja laudat, epajalosta kotim. puulajista, sahatut: 

hylky- . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10. 
sahatut: hylky-, vienti, lev. yli 11 em 8. 
lev. enint. 11 em . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9. 
p~nta,-, l:tta koivu- . . . . . . . . . . . . . . . . 10. 
vwnb . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9. 

Leikkivaunut, kuten nukenvatmut, leikkipolkupyorat yms. KK 1. 
Makuuvaatteet, hi:iyhenilla taytetyt ....... . .. . ....... KK 1. 

olkipatjat ........ . ................ . KK 2. 
muut . ......... . .................... KK 1. 

Mankelit, valu- ja takoraudasta . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . K 2. 
Matot, ks. myO.s painimatot 
Neonputket . ... . ........ .. ........ .. . . ........... . . KK 2. 
Olkipatjat ... . .................. . ............... . .. KK 2. 
Oviluukut, viljavaunujen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5. 
Pesupoytalevyt, erikoisteraksesHi, valmiiksi taivutetut, 

ilman puuosia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . K 1. 
muut . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . K 2. 

Pintalaudat, l: tta koivu- . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10. 
vienti . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9. 
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Polkupyoran istuimet . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . KK I. 
V ahvoihin laatikk.oihin pakatut K 

Polkupyoriin objau.stangot .. . ....... . .... .. .... . ..... KK 1. 
V·ahvoil1in ~aatikkoibin paka<tu,t K 

Polkupyorlin pakettitelineet .............. . ..... . ..... KK ±. 
Vahvoihin laat.i.J,:cl{oihin paka:tut K 

Polkupyoriin rungot ....... . .................. . .. . .. KK 1. 
Vahvoihin laatikJwihin palmtut K 

Polkupyoran vanteet ......... . ... . ... . . .. . . ... . .. . .. KK 1. 
Vahvoihin •laatikkoihin pakatut K 

Polkupyorat ..... . ..................... . . .. .... . .... KK 1. 
Vahvoihin •laatikkoihin pakatut K 

Painimatot ....... . .... . ...... . .... . . . ..... . ....... KK 2. 
Putket, ks. myos neonputket 
Sahat: sirkkeli . ... . . .. . . ......... . ...... . .. . ...... . 
SirkkelisahaJt .. . .. .. . ..... . ....... . .......... . . . ... . 
Skandex-ka.ap:i.t ....... . ... . . . ...... . .. . . .. .... . ... . 
Sailiot, kloori, tyhjat, ks. kloorisailiot 

K 4. 
K 4. 
K 1. 

Sank.yvaatteet, hoyhenilla taytetyt . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . KK 1. 
2. 
1. 
7. 

ol.k.ipa.tjat ... . . . .. . . . .. .. ..... . ....... KK 
:muut ........... .. ... . .... . ..... . .... KK 

Terva, tukinpaii ...... . ............. . . . ..... .. .. .. . . 
Vaneripuun sydiimet ja -paiit, vienti .... . . .. . . . . . .. .. . 
Vuodevaatcteet, hoyhenilHi taytetyt . . ..... . ... . ... . ... . 

olkipatjat ........................... . 
Jnuut .. ... . .... . ... . ....... . ........ . 

(Tfo n:o 457, 28. 3. 1952.) Kl n:o 18/ 52. 7. 

Halkojen ja viljan alennus. 

10. 
KK 1. 
KK 2. 
KK l. 

Asetuksella 21. 3. 1952 on balko- ja viljalahetysten erikois
alennus (Kl n :o 57/ 51. 1 kohta 5 ja Kl n :o 59/ 51. 11) mali
ratty olemaan voimas.sa toistaiseksi. Taman mukaisesti on havu-, 
koivu-, seka- ja jatepuuhalkojen sekii jauhamattoman ohran, 
rukiin ja vehnan vaunukuormarahdit 1. 4. 1952 jalkeenkin las
kettava siten, etta muuten kaytettavasta hinnoitusluvu.sta vahen
netaan Juku 4. Mainittujen ha.1kolahetysten osalta on myos va
ja.apainoluokan 11 hinnoitusluvusta vahennettava luku 4. Mikiili 
samaan lahetykseen kuuluu ha.lkojen Esiiksi muuta tavaraa, kan
netaan vajaapainomaksu Uiysimaar·aisena. 

A1ennus koskee vain edelHi mainittuja tavarala.jeja, jo,ten sita 
ei myonneta mm. ha!kkciden, rimojen ja muiden sahausji:1tteiden, 
hirssin, ka.ura:n, maissin ei'ka riisin rahdeista, vaan on kuljetus-
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maksut niiden osalta kannettava tiiysimaara.isinii. Alennusta so- 8 
velletaan v:ain kaukoliikennemaksuja laskettaessa, joten ita ei 
myonnetii paikallisliikennetariifin mukaan rahditettaville halko-
ja viljalahetyksille. (Tfo n:o 459, 28. 9. 1952.) Kl n:o 18/ 52. 8. 

Huhtamiiki-yhtyman kuljetukset. 

Rautatiehallitus on Iluhtamiiki-Yhtyma Oy: n kanssa tehnyt 9 
rahtisopimuksen, jonka mukaan Rantiimiielta a emavat.mujen 
puitteissa liihetettiiviit tavaraeriit rahd:Ltetaan vaunuun kuormat
tujen Ui.hetysten yhteenlasketun tariffipainon perusteella. Yh-
tyma laatii kullekin asemavaunulle yhden tavallisen rahtikirjan, 
joka osoitetaan miiiiriiaseman piia1lysti:ille ja johon rahti :rnerki-
tiiiin. Tavaran toim.ittaminen vastaanottajille tapahtuu yhtyman 
toime ta laadittavien erikoisrahti!kirjojen perllSteella. Erikois
rahtikirjoihin ei merkitii raut~tieral1teja, mutta kylli:ikin kotiin
kulj ~usmaksu, mikiili liihetys on kotiinkuljetettava. Kotiinkulje
tusmaksu lasketaan tariffipainon ja hinnoitusluvun 80 mukaan. 

Riintiimiieltii siirtovat.mujen (jakeluva.unujen) puitteissa Uihe
tettiiville tavaraeriHe yhtymii laatii tavalliset rahtikirjat, jotka 
osoitetaan jakeluaseman piiiillysti:ille ja joihin me11kitaiin jakelu
a emalle saakka lasketut vaunukuormarahdit. Taman lisaksi vh
tymii laatii kullekin vastaanottajalle erikoisrahtikirja:t. Niihin 
merkitaa.n rahti jakeluasemalta lopulliselle miiariipaikalle. l\Iikiili 
osa tavaraa on osoitettu jakeluasemalle, ei jakeluasemaHe jiiavien 
.Jiihetysten erikoisrahtikirjoihin merkit.ii jat!korahtia. l\Iabdollinen 
kotiinkuljetu maksu sensijaan merkitiiiin tiilli:iinkin niihin. Jatko
rahdit lasketaan vaunukuormaluokan 5 mu.kaan vajaapainomak
sutta ja sov,elta.matta vahimpia maksu.ja koskevia maariiyk iii. 
Miiiiraaseman on tarkastettava, etta jatkorahti on oikein laskettu. 
Mik.iili na.in ei ole tehty, on a. o. erikoisrahtikirjan maaraasemalle 
jaavii osa lahetettiivii tarkastustoimistoon, joka huolehtii maksun 
oikaisemisesta. Eriikoisrahtikirjojen numerot, maiiriiasemat ja 
tariffipainot on merkitty jakeluaseman paiillystolle osoi:tetun 
rahtikirjan B-osan kaiintopuolelle. Erikoisrahtikirjoja ei viedii 
erikoisluetteloihin. (Tfo n:o 446, 29 . 3. 1952) . Kl n:o 1 / 52. 9. 

Lohjan Kalkkitehtaan vaununpeitteet. 

Rau.tatiehallitus vn Lohjan Kalk'kitehdas Oy: n kanssa so pi- 1 O 
nut, etta yhtion omi..crtamista ellaisista v·aununpei1teistii, joita 
ei palaruteta liihetysasemalle m8Jksutta, kannetaan 7. 4. 1952 lu-
kien toistai ·eksi palautusrahti j{) liil1etysasema1la ja mertkitiiiin 
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sen mukaisesti a. o. Hihetyksen rahtikirjaan. Lahetysasemina 
voi vat talli.iin olla Kirkniemi, Virkkala ja Lob jan kauppala. 
Palautusmaksuna peritaan kultakin peitteelta TS: n 43 § :n mu
kai£en palautustariffin vahin maksu, mika nykyisin on 50 mark
kaa.. Peitteet on aina palautettava Kirkniemen asema:lle huoli
matta siita, mika on ollut tavaran lahetysasema. Peitteiden 
palautus tapahtuu rautatien kuljetussaatetta kayttaen. Peitteide11 
palautuskuntoon saattamisesta on tavaran vastaanottajan huo
lehdittava. (Tfo n :o 463, 29. 3. 1952.) Kl n :o 18/ 52. 10. 

Pohj oismainen kiertomatkaliikenne. 

Liikenteen kuljetusehdot ja hinnat sisaltyvat seuraavaan jul
kaisuun: Taxa for befordring av personer mellan svenska, 
norska, danska och finska stationer p~ rundtursbiljetter. Gal
laude fran och med den 1 april 1952. Osuustaulukot ja tilitys
ohjeet sisaltyvat monistettuun ohjevihkoon. 

A. Yleisiii miiariiyksiii. 
1. Erilaisia kiertomatkoja on kaikkiaan 23, joista seuraaviin 

seitsemaan sisaltyy matkaosuuksia Suomessa: Pohj. H 2, Pohj. N, 
Pohj . 0, Pohj. P 1, Pohj. P 2, Pohj . Y 1 ja Pohj. Y-4. Kierto
matkoihin liittyvia lisamatkoja 011 15, joista Suomea ikoskevat 
Pohj. 8 ja Pohj. 9. 

2, Kiertomatkoja varten 011 painatettu erityiset kupon'kivihot. 
Paallykset ja ikupongit ovat oranssinvariset seka 2 etta 3 luo
kassa. Kaikissa sa.maan kuponkivihkoon kuuluvissa kupongeissa 
on sama ttmnuskirja!in ja numero kuin paallyksessakin, ja ne 
kiinnitetiii.in paallykseen siina jarje tyksessa, jossa ne on tar
koitus kayttaa. 

3. Liput oikeuttavat matku.stamaan kaiikiUa jtmilla.. lVIatkaa 
V'artJen kiitojuna.Ua (expresstltg) Ruotsissa ja Norjassa ja ,Lyn
tog"-junalla Tanskassa seka vara.ttua istumapai'kkaa varten 
muissa junissa on paiklmlippu Junastettav·a. 1\Ia:kuuvaunua saa 
kayttaa hmastamalla matkuupaikkalipun ;tavallisessa jarjestyk
sessa. Eraillii matkaosuuksilla kupongit kelpaavat vaihtoehtoi
sesti junaan, laivaan tai autoon. Laivalinjalla Turku-Tukholma 
ja Helsinlri-Ki.ii.ipenbamina 2 luokan liput oikeuttavat 1 luokan 
hyttipaikkaan ja 3 luokan liput turistiluokan hy.ttipaikkaan. 

4. Myyntipaikan nimi- ja paivaleima leimataan lippuja myy
tae a pai:i;llykseen ja kaik.kiin kuponkeib:in. 

5. Matka voidaan aloittaa. milta ikiertomatJkan reiti.ua olevalta 
asemalta .tahan a, matkustajan haluamaan suuntaa11. Paiillyksen 
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·etusivulle on merkittava. sen aseman nimi, jolta matka aloitetaan. 11 
Jos matka aloiwtruan kupongin viiliasemalta, on Uima kuponki 
muutettava si:ten, etta se kelpaa ainoastaan sille matkaosuudelle, 
joka suoritetaan matkan rulussa. Kupongin jaJellaolevaUe matka
osuudeU.e, joka suoritetaan vasta kiertomatkan lopussa, laaditaan 
erityinen avokuponki, joilm kiinnite.taan viimeiseksi kuponki
vihkoon. 

Alo1tettua ·matkansuuntaa ei saa muuttaa. 
6. Kiertomatkalippuja myydaan 1. 4.-31. 10. valisena aikana, 

ja niiden kelpoisuusaika on 2 kuukautta. 1\fabka 31. 10. 52 paiva
tylla lipulla on siis paatettiiva viimeistaan 30. 12. 52. Liikenne 
laivalinjalla Vruasa-Uumaja alkaa kuitenkin vasta 15. 5. ja 
liil~enne Suomen sisavesistOissa yleensa vasta kesakuun puoliva
lissa. Liikenne nailla laivalinjoilla la.okikaa syys->lokakuussa. 

7. Lapsille, jotka ovat tay;tt-iiMet 4 mutta ei viela 12 vuotta, 
myydaan kiertomatkalippuja puoleen hintaan. Talloin irroite
taan paallyksesta ,Lapsenlipun 'kontrolliosa" ja liitetaan tiliin 
todisteeksi; paallykseen ja kaikikiin kuponkeihin on sitapaitsi 
leimatta va ,Lapsi-Barn". 

8. Ma.otkan saa .kieskey.btaa seuraa vasti: 
a) kunkin kupongin paateasemalla muodollisuuksitta; 
b) muilla asemilla rautatiematkalla, ehdolla etta lippu heti 

junan saavuttua esitetaan •asemalla merkinna:n tekemista 
varten; 

c) laiva- ja automatkalla ei matkaa yleensa saa keskey;ttaa. 
9) Siirtyminen ylJempaan luokkaan voi tapahtua pohjois

maisen yhdysliikennetariffin tai asianomaisen hallinnon maarars
ten mukaisesti. 

10. 1\'LaJtkatavaraa saa lahettaa, sikali kuin lahetysasemalla on 
kysymykseen tulevat matkatavaratariff:i.t. · 

11. Kiertomatikalippuja myydaan Suomessa V. R. Mrutkapal
velussa Helsingin asemalla seka matlmtoimistoissa. Muut asemat 
voivat tilata kiertomatkalippuja l\1atkapalvelusta, jolloin on 
ilmoi.tettava milta asemalt:a ja mihin suuntaan ma.tka aloitetaan. 

B. Suomea koskevat kiertomatkat ja lipunhinnat. 
Pohj. II 2. ,Paiik.aupunikimatka": Helsinki- Tur.ku- Tuk

holma - Oslo - Goteborg - Halsingborg - Helsingor -
Koopenhamina - Malmo - Tuikho.Jma - Turku - Helsinki. 

2 luokka: 15,425 mk (lapsi 7,740 mk) 
3 luokka: 11,075 mk ( , 5,580 mk) 

Iluom. 1. Mat•ka Ilelsinki-Tukholma tai painvastoin voi
daan lisamaksutta myos suorittaa suoraan ·laivalla. Kuponiki lai-
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vamrutkalle Turun satama-Tukholma ja rauta,tiekuponki Hel
sinki-Turun satama on luovutettava. .Iaivan paallystOlle. 

Iluom. 2. Matka Ilelsiniki-Tmun sat.a.ma tai piiinvastoin 
voidaan myos suorittaa Pohjolan Liikenne Oy: n linja-autolla 
ilman erityisHi li amaksua. 

Pohj. N. ,Ruotsi.J1 - Suomen m.at!k:a" : HeLsinki - Punka
harju - Savonlilma - Kuopio/ Joensuu - Oulu - Kemi -
Tornio - Boden - Tukholma - Turku - Helsinki. 

2 luoklka: 10,580 mk (lapsi 5,315 mk) 
3 luokka: 7,490 mk ( , 3,770 mk) 

Huom. 1. ja 2. ikts. kiertomattkaa Pohj. H 2. 
II nom. 3. lVIatka. Punkaharju - Sa vonlinna tai painva ·toin 

voidaan myos suori1ta·a Saimaan Hoyrylaiva OY :n laivalla, 
maksa.malla laivassa lisaa 30 mk 2 luokan lipulle ja 60 mk 
3 ludkan lipulle. 

II uom. 4. Savonlinnan ja Joensuun va:lilla void a an mat.ka 
suorittaa myos Saimaan Iloyrylaiva OY:n laiva1la tai Savon
linnan ja. Kuopion valillii Heim..ii veden Hoyrylaiva Oy: n .tai 
Leppavirran Iloyrylaiva Oy:n laivalla. S&ka 2 ett.ii 3 luokan 
liput o1keuttavat matkustamaan laivan 2 luolkassa ilman hytti
paikJ.raa; 3 luokan lipulla matk:ustavan on kuitenkin suoritettava 
l1saii 200 mk. Ilyttipaikasta suoritet.aan la.ivassa lisiUi 500 mk 
ensi luokan hyttipajkasta ja 350 mk rtoisen luo:kan hyttipaika:sta. 
Ilyttipaikka voidaan tilata etukateen Saimaan Matkatoi.Jnisto ta 
Savonlinnassa. 

Huom. 5. Vuoni lahden asemalta voidaan poiketa Kolille. 
lVIoottorivenematka ikestaa n. 50 min. ja maksu on 100 mk mat
kalta. 

Huom. 6. Kuponbja IIelsiruki - Punkaharju (Imatran 
·kiantta) ja Pu:ruka.harju-Savonlinna voidaan myos yhdessa kayt
Hia rna.tkaan Helsinlki-Savonlinna Mikkelin kautta. 

Huom. 7. Matka Kemi- Tornio tai painvastoin voidaan 
myos suorittaa Rovan:Le.men- Aavasaksan ·kautta, lunastamalla 
li amat!k:a Pobj . 8. 

Pohj. 0. ,Perameren ympari": Vaasa - Oulu - Kemi 
Tornio - -Boden- Luulaja- Uumaja- Vaasa . 

2 luokka: 5,450 mk (lapsi 2,750 mk) 
3 luokka: 4,100 mk ( , 2,075 m.k) 

IIuom. Kernin ja Vaasan valilla voidaan maJtka suorittaa 
myos lrentokoneella, mal\:samalla lisaa 700 mlk 2 luokan lipulle ja 
1,200 mk 3 luokan lipulle. Paikka tilataan Matkatoimisto Oy. 
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Area ta Kemi a ;tai \'"aa ·an 1\Iatkatoimi to ta Vaa ru ·a. Lento- 11 
matka -voidaan ulottaa RovaniemeUe saakka, maksamalla li ·aa 
1,000 mk. 

Jos matka Kemi - RoYaniemi tai painvastoin suoritetaan 
lisamatkan Pohj. osana, on lisamaksu 650 mk 2 luokan lipuJl.e 
ja 750 mk 3 Iuokan lipulle. Kuponki Kemi- Rovaniemi luo
vu tetaoo Ientoyhtiolle. 

Pohj. P 1. ,Tanskan- Suo men matka'': Koopenhamina
Helsiniki- Hameenlinna- Ta.mpere- Turlm- Tukholma
Malmo - Koopc.n.hamina. 

2 luokka: 14,365 mk (lapsi 7.210 mk) 
3 luok!ka: 9,675 mk ( , 4, 65 mk) 

I-Iuom. 1. Ve.sibussimaHm IHi.meenlinna- Tampere (tai pain
vastoin) kts. kiertomatkaa Y 1. 

Pohj. P 2. ,Sumnen- Tanskan matka": Helsinki- Koopen
h:amina - Fredericia - Langaa - Frederikshavn - Goteborg 
- Tukholma - Turku - llelsinki. 

2 luok!ka : 15,375 mk (Japsi 7,710 mk) 
3 luokka: 10,570 mk ( , 5,310 mk) 

Huom. 1. Laivamatlka Tukholma- Helsinki (tai painvas
<toin) ikt . kiertomatkaa 

Huom. 2. Automa:tka Turun satama- IIelsiruki (tai pain
vast<>in) kts. bertomatkaa 

Huom. 3. l\Iaksu mahdollisesta hyttipaika ta matl:alla Frede
rikshavn- Goteborg (31j2 t .) suorite.taan laiva ~a. 

Pohj. Y 1. ,Selkameren ~'11lpari": Ilelsinlki- Jiamrenlinna 
- Tampere - IIaapamaki (Virrat) - Vaasa - Uumaja -
Tukholma - Tm,ku - IIel inki. 

2 luokka: 
3 luok!ka: 

9,-!45 .nllk (lapsi 4,745 mk) 
7,175 m'k ( , 3,610 mk) 

RuOilll. 1 ja 2, kts. k1ertoma:tk.aa Pohj. II 2. 
Huom. 3. Rautatiematitan Tampere- IIaapamaki tai pam

vastoin sijasta voidaan suorittaa laivamatka Tampere-Virrat tai 
painvast<>in Hoyrylaiva Osuu kU11ta Tarjanteen laiva1la. Seka 2 
eWi 3 luokan liput oikeuttavat matkustamaan laivan yHikannella 
(2 luokka), malksamalla lisaa 200 mk 2 luokan lipuUe ja 300 mk 
3 ludkan lipulle. Mahdollisesta hyt.tipaikasta ja yopymisesUi lai-
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vassa Virroilla t.ai Tampereella suoritetaan maksu laivan paiil
lystolle. Laivalla matkustett aessa on kuponki Tampere-Vilp
pula (t. laivalla Virrat) Juovutettava laivan p~UillystOlle. 

Huom. 4. Matka Hiimeenlinna- Tampere tai painvastoin 
voidaan myOs suorittaa vesiboosilla (m/ s Roine) Hiimeenlinna 
- Vehoniemi ja autolla Vehoniemi - Tampere, maksamalla lisaii 
400 mk 2 luolkan Upulle ja 500 m!k 3 luokan lipu.lle. Paikka
ti.laUJkset Hiim~en maJtkatoimistosta IHimeen.linnassa, ja Lajya 
Oy Matkailun paitk!katilaamosta Tampe1~een linja-autoasemalla. 
Yhteytta Hlirmoonlinnan a eman ja Au.langon hotellin vlililla 
hoitaa j'lksityinen linja-autoyhtio (malum 20 mk). 

Pohj. Y 4. ,Suomen-Ruotsin-Norjan matika": Helsinki
Hamoonlinna - Tamp,ere - Haapamlilki (Virrat) - Vaasa -

¥::d~~~ - Bracke - Storlien - Trondhe~m - Oslo - Tuik
holma - TurJru - Helsinki. 

2 luokka: 14,370 mk (lapsi 7,210 mk ) 
3 luolkka: 10,085 mk ( , 5,070 Ink) 

Huom. 1-4, llcts. ldertomaJtkaa Pohj. Y 1. 
Huom. 5. Matika Vaasa- Brlicke tai painvastoin voidaan 

vaihtoehtoisesti suorittaa joko Uumajan tai Sundsvallin butta. 
LaivamatJkalla Vaasa- Uunnaja ei ole eri luokkia. Laivamatkalla 
Vaasa- Sundsvall 2 luokan liput oikeuttavat ensi luokan hytti
paikkaan ja 3 luokan liput toisen luokan hyLtipaikkaan (ilman 
eri lisli.malksua, mista. kuitenkaan ei viela ole tullut vahvistusta). 

Lisi:imatka Pohj. 8. Kemi- Rovaniemi- Aavasaiksa (posti
autolla) - Tornio raja. 

2 luorkka: 
3 luolclm: 

960 mk (lapsi 485 mk) 
750 mk ( , 380 mk) 

Tata. Esamatkaa myydaan vain liittyen 1kiertomatkaan Pohj . N 
.tai Pohj. 0. Kiertomatkalippuun sisaltyva kuponki Kelni- Tor
nio raja on lisiimatkan lippua ostettaessa luovutettava pois. 

Post.ilai·tdksen linja-autoon voidaan paikka tilata Rovaniemen 
postiautoasemalta. Suunnassa Aavasak a- Rovaniemi voidaan 
paiklka tilata myos Tornion postitoirm.iston kautta, jolloin on 
suoritettava 40 mk :'11 tilausmaiksu. 

Lentomatkasta Kemi-Rovanielni tai painvastoin kts. kierto
matlma Pohj. 0. 

Lisama1Jka Pohj. 9. Hel.sinilci- Tru~ku- Tukhola:na- Turku 
-Helsinki. 



2 luokka: 
3 :luoikka: 
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7,740 m:k (lapsi 3,870 :mk) 
6,040 mk ( I > 3,020 rnk) 

Huom. 1 ja 2, krt:.s. ikiertoma.tkaa Pohj. II 2. 
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Tata lisamatkaa myydaan ain'Oasta.an Hels.ingista lahteville 
mat.Jkustajille, jotka samalla kertaa ostavat lipun jollekin Tuk
holmasta aloitettavalle ikiertomatikalle (A 1, A 2, C, D 1, D 2, D 3, 
F, B 4:, J, L 1), johon ei sisii:lly ikliyntia Suomessa. Lippua ei 
sii:s missalin ;tapau!ksessa saa kaytJta.li muunlaisiin matkoihin Hel
singin ja Tukholman valilUi. 

C. llfuut kierto'l'nalkat. 

Tukholnnasta aloit.etta vat: 
Pohj. A 1: Tukholma--Ostersund-Trondheim-Oslo-Tukholma. 

2 luokka: 7,855 mk 3 luokka: 4,875 mk 

Pohj. A 2: Tukholma-ostersund-Trondheim-Oslo-Goteborg
Tukholma. 

2 luokka: 8,035 mk 3 luokka: 5,050 mk 

Pohj. C: Tukholma-Krylbo/ Gavle--Ostersund-Storlien-Trondheim
Dom bas-Andalsnes-Valldal ( autolla) -Geiranger (lai valla) -Grotli-Stryn 
-Loen-Olden-Balestrand (kaikki autolla)-Flam tai Gudvangen (laivalla) 
-Voss (joko junalla Myrdalin kautta tai autolla Stalheimin kautta)-Bergen 
-Oslo-Tukholma. 

2 luokka: 12,300 mk 3 luokka: 8,345 mk 

Pohj. D 1: Tukholma-Boden-Narvik-Bode (autolla)-L1msdal (au
tolla) -Trondheim-Oslo-Tukholma. 

2 luokka: 11,930 mk 3 luokka: 81000 mk 

Pohj. D 2: Tukholma-Boden-Narvik-Bode (autolla)-Lensdal (au
tolla)-Trondheim-Oslo-Goteborg-Tukholma. 

2 luokka: 12,110 mk 3 luokka: 8,175 mk 

Pohj. D 3: Tukholma-Boden-Narvik-Bode (autolla)-Lensdal (au
tolla) - Trondheim - Oslo - Goteb01·g - Halsingborg - Koopenhamina 
-Tukholma. 

2 luokka: 12,910 mk 3 luokka: 8, 730 mk 

Pohj. F : Tukholma-Goteborg-Fredrikshavn (I ai vall a)-Koopenhamina 
-Tukholma. 

2 luokka: 6,005 mk 3 luokka: 4,225 mk 

Pohj. H 4: Tukholma-ostersund-Trondheim-Oslo-Goteborg-Hal
singborg-Koopenhamina-Tukholma. 

2 luokka: 8,855 mk 3 luokka: 5,620 mk 

11 
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Pohj. J: Tukholma-Oslo-Goteborg-Frederikshavn (laivalla)-Koo
penhamina-Tukholma. 

2 luokka: 8,535 mk 3 luokka: 5,785 mk 

Pohj. L 1: Tukholma-Mariefred-Strangnas-Tukholma-Koopenha
mina-Halsingborg-Goteborg-Kil-Rattvik-Tuldwlma. 

2 luokka: 6,730 mk 3 luokka: 4,635 mk 

Umnajasta aloitet•tava: 

Pobj. E: Uumaja-8toruman-Tarnaby (autolla)-Mo i Rana (autolla) 
-Llmsllai-Bou0 (autolla)-Narvik (autolla)-Boden Uumaja. 

2 luokka: 6,535 mk 3 luokka: 5,105 mk 

Tarkempia tietoja ylUimainitui t-a lkiertomatkoista sek:a ;tietoja 
muista kiertomatkoista ja lisamatkoista antava.t V. R. l\1atka
palvelu Helsingin asemalla eka mat.k:atoimistot. 

D. Tilitysohjeet. 

1\'Iyydyrt iliput tiliteUian kuu!k:ausittain lomalkkoolla 4012, kir
joittamalla otsikok i ,Pohjoisma.i et kiertomatokaliput". Tilit lahe
tetiiiin tariffitoin1iston kansainviiliseen jao toon viimeistaiin 
myyntikuu.kautta seuraa van kuulkauden 10 paivii.na. 

IIelsingin asema merkitsee tilin loppusumman matkustaja
liikennetulojen yhdistelmiitin 4020 eri riville. Mat:katoimistot 
merkitsevii.t tilin loppusumman V. R. myyntiyhdistelmii.iinsa eri
tyi ena lippulajina. Helsingin aseman mniUe a emilie llihettiimat 
liput tilitetaan kuten kotimaisista renga mat.kalipuista tallaisissa 
tapauksissa on miiaratty, :kuitenJkin aina crot.taen pohjoismaiset 
lk-iertomatJkaliput eri lippulajiksi. (Tfo n :o 468, 31. 3. 1952) 
Kl n: o 18/ 52. 11. 

Matkalippualennuksia. 

Helsinki: J 2-16. 4. 1952; Pai11onnoston Yhtei toiminta valio
kunnan jiirjestiimat Suollilen painonnostomestaruuskilpailut; kil
pailijat ja toimitsijat; 25 o/o, myos pikaj. 
Oulu : 24-29. 4. 1952; Sotainvaliidien Velje&liiton vuosikokous; 
sotainvaliidit; 25 o/o, royo pikaj . 
Tampere: 24-29. 4. 1952; Suomen Kumojen Urheiluliiton kori
palloilnm.e taruuiSikilpailu•t ja liittoneuvoston kokons; kuurot 
osanottajat; 25 %, myos prkaj. 
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Myonnettyja palkintoja. 

Rauto.tiehallitus on myontanyt Pasilan varikolla palvelevalle 2. luo- 13 
kan vaununtarkastajalle Vaino Miinalaiselle 2,000 markan suuruisen pal
kinnon tunnustukseksi siita va.lppandesta ja ripeydesta, jota han oli osoit-
tanut pidattaessaan junavarkaan Helsingin asemalla tammikuun 7 pai-
vana 1952. (Rh n: o H 461/2051, 26. 3. 1952) 

VR p alvelukseen sopimattomia. 

Kotkan a eman aloka Veikko Albin Halmekulo (s. 1. 3. 1930) on ero- 14 
tettu maaliskuun 31 paivasta 1952 lukien sopimattomana rautatien palve
lukseen. (7. ljp n :o H. 191/1188, 29. 3. 1952) 

Kuljetuksen aikana kadonneiden VR :n ,seis" -merkkien 
etsiminen. 

Liikennepaikkoja kehoitetaan etsimii.an VR:u ,seis'Lmerkkejii, jotka 15 
Lappeenranna. a on kuormattu vaunuun n :o 51151. Merkkejii. on 2 kap
paletta ja ovat ne 108 sm korkuisia S-kirjaimen muotoisia peltilevyjii.. 
Merkit on nipussa maalauspinnat vastakkain. Loydettiiessii on ne lii.hetet-
tava opm Lustmanille Kouvolaan ja loydosta ilmoitettava liikeunetoimis-
ton tiedustelujaostolle. (Lkoj n: o 846, 26. 3. 1952) 

Loppuopastelyhtyjen etsinta. 

Joensuun Yarikol ta on kateissa 50 kpl junan loppuopastelyhtyja, joissa 16 
on merkinta ,Jus vr". 

Pyydetiian etsimii.iin ja pal_auttamaan kiireimmiten Joensuun varikolle. 
(Jus vrp 11 : o 254, 29. 3. 1952) 

Kadonneita matkalippuja, virkamerkkejli. ym. 

Aira Salmiselle matkalle Pitiijii.nmiiki-Hel inki kirjoitettu 3 luokan 1'J 
kuukausilippu 11 : o 386183 voimassa 18/1-31/5. 52 on kadonnut ja kuo
letetaan. (1. ljp n: o 532/ 1189, 26. 3. 52) 

Sii.hkokonepajan linjatyontekijiille Arvi Jiirviselle 17. 3. 1952 kirjoi
tettu tyolii.isaikavapaalippu n: o 037639 matkalle Riihimii.ki-Kemijii.rvi 
on kadonnut 22. 3. 1952 ja kuoletetaan. (Skpp n: o 805/ 22, 26. 3. 1952) 

Ratatyontekijii Oiva Poysiilii.n pojalle Kauko Kaleville 9. 1. 52 kir
joitettu kouluvapaalippu n: o 9/ 651 matkalle Puistola-Helsinki on kadon
nut ja kuoletetaan. (1. rtjp n: o 283, 28. 3. 1952) 

Avoimia virkoja ja toimi a. 

Kaksi tyonjohtajan viTkaa, joista toinen toistaiseksi Pa.silan konepajassa 18 
(paja) ja toinen toistaiseksi Kuopiou konepajassa (oppilasosasto) ; kalcsi 
alityonjol!tajan virkaa, toistai~eksi Pa.silan konepajassa (puuseppii.- ja kone
puuseppaosasto). Koneosaston johtajalle osoitetut hakrmukset toimitcttava 
rautatiehallituksen kirjaajalle viimeistaii.n 17. 4. 1952 ennen kello 12. 

Seuraavat linjahallinnon rataosastolla avoinna olevat virat : yksi 1 pl. 
1 l. ratamestarin virka, 7. ratajaksossa (Ylivieska) ; kolme i3 l. mtMnestm·in 
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virkaa, joista yksi 5. ratajal,sossa (Yltiii.), yltsi 10. ratajaksossa (Murto
miiki) ja yksi 12. ratajaksosRa (Villtari) sekii. kolme ratar\ imiGllen virkaa, 
joista yksi 4. ratajaksossa ( ~okia), yksi 6. ratajaksossa (Scinlijoki, valtion 
asuntoa ei ole) ja. yksi 8. ratajaksossa (Rovaniemi). Rataosaston johtajalle 
osoitetut hakemukaet jatettiivii. rautatiehallituksen kirjaajalle ,;imeistliii.n 
18. 4. 1952 cnnen klo 12. 

1 l . konei·nsinoih-in virka, toistaiseksi Pasilau konepajassa; kolme S l. 
koneinsinoo1·in virlcaa, joista yksi kcskushallinnon koneosastossa, virantoimi
tuspaikltana toistaiseksi Riihimiien siiltk(ikonepaja (erikoistehtiivii.: teletek
nmiset tyot) sekii. yksi toistaiseksi Vaasan ja yksi toistaiscksi Oulun kone
pa.jassa. Rautatirhallitukselle osoitetut hakcmukset toimitettava rautatichal· 
lituksen kirjaajalle viimeistii.iin 28. 4. 1952 ennen kello 12. 

Yksi kirjanpitiijiin t•irlca, toistaiscksi Kouvolan varikolla. Piiiijohtajalle 
osoitetut hakemukset on toimitcttava rautatichallituksen kirjaajalle viimeis
tii.iin 28. 4. 1952 ennen kello 12. 

Linjahallinnon talousosaston jaksonkassanhoitajan virka. 3. talousjak
sossa (JI.fikkeli ) . Rautatiehallitukselle osoitetut hakemukset jii.teWivii. rauta
tichallituksen kirjaajalle viimeistiiiin 30. 4. 1952 enneu !do 12. 

Yleisen vaikean asuntopulan takia kchoitetaan hakijoita enncn hakemus
tcn jiitti:imistii. ottamaan selvii.ii asunuonsaantimahdollisuuksista. 
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Lisays 1. 4. 1952 luk. 

tr J 108 a Ri- IIki 2. 3. 
Pn 56. V et. lit•. 1-S. 380 I. 

al'lcipiii vi nii. 

Ri 4.57 6a od. 108 
Mon 7,3 9 s 5.06 

,lly 5,3 7 5.13 14 
Plp 5,9 7 !1 21 

,Jk 5,0 7 28 29 
Nup 3.8 5 !1 34 
Pur 3,5 6 !1 40 

,Jp 3,9 6 46 47 
Rnm 2,5 5 !1 52 

,Ke 5,4 7 59 6.02 
1Krs 6,1 9 6.11 12 

Rkl Pv 
,Tkl 7,1 9 21 22 

Pia 1,4 3 !1 P V25 
Tna 1.8 4 !1 P v29 

,l\11 1,8 4 33 34 
P :rnk 1,4 3 !1 37 

,Olk 1 1,9 3 40 41 
Kap 1,8 3 !1 44 

,ss 
, Psi 1 2,7 5 49 50 

. Ss 1 
, llki 3,1 5 55 302 a 6 



Helsinki 1952. Va.lti<>neuvoston kirja.pa.ino 



KASKYLEHTI N:o 19 
1 9 52 

Viittaus Kaskylehdessa julkaistuun maaraykseen merkitaan: 
Kl n:o 1/52. 2 ( = lehden numero, vuosi, asian numero). 
Jakelua koskevat muutosilmoitukset on tehtava painatusjaostoon. 

To i mit us: Rautatiehallitus, 2 kerros, huone 24. 

Sis ally s: 1. 2 lk:n vaunujen poistaminen paikallisliikenteestli. - 2. 
Liikennepaikkoja koskevia muutoksia. - 3. Laivaliikenne satamissa. - 4. Vau· 
nujen puuliimmityskaminat. - 5. Luettelo tavaraliikenteen shekb."ikirjoista. -
6. Erikoisliput Partaharjun leirill&..matkustaville. - 7. Unkariin meneviit rata· 
polkyt. - 8. Kadonneita matkalippuja, virkamerkkejli ym. - 9. Avoimia vir· 
koja ja toimia. 

2 lk: n vaunujen poistaminen paikallis
liikenteestii.. 

Rautatiehallituksen 2. 1. 1952 tekeman paiitOksen mukaisesti 1 
poistetaan 2 lk: n vammt 1. 6. 1952 lukien paikaliisliikennetta 
viilittavista junista seuraavasti: 

Rataosa 

Hki-Jp, IIki-Lma 
Ke-Prv 

Lh-Ha 
Ri-Tl 
Ri-Lh 
Tku-Nnl, Tku-Lm 

Tku-Slo 
Lh-Kw 
Kr-Th 
Tl-Wi 
Tl-Tpe 

Tpe-Ov 
Tpe-Tvii 
Pri-Mn 
Pej-Ktu-Ra 
Wp-Miin 
Ov-Jsk 
Tpe-Hpk 

2959 - 10. 4. 1952. 

ja 

ja 

Junat, joissa ei ole 2 lk va1.muja 

Kaikki 

" 
" 
" 

" ,. 
,. 

" 
" 

" 
" 
" ,. 
,. 
" 453/ 454 

paikallisluontoiset junat 
henkilojlmat 
paikaliisluontoiset junat 

,. 
" 

" " 
" " 
" " henkilojunat 

paikallisluontoiset junat paitsi 
407/408, 409/ 410, 411/412, 
414/ 413, ( 414 a/ 413 a) 
paikallisjuna t 

" henkilojunat 

" 
" 
" 
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Rataosa 

Pri-Nal 
Hpk-P ri 
Sk-Vs 
Hpk-Sk 
Kok-Yw 
Kst-Sk-Kji 
Vs-Lai 
Pts-Pnii-Upy 
Ilm-Yhm 
Rhe-Lpi 
Kon-Kaj 
Kon- Hys 
01-Hd-Mar 
Kw-Pm 
Imr-Par 
Lr-\Vna 
Kw-Lii 
Kw-Kta 
Ikr-Hma 
Jns-Uko 
Jns-Oku ja Vnj-Oku 
Jns- rm 
Jns-Krl 
Jy-Hpk 
Jy-Pvi 
Jy-Lvt 
Jy-Hks 
Sl-Par 
Pm-Kuo 
Kuo-Apt 
Kuo-Ilm 
koko rataverkolla 

-:3-

Jtmat, joissa ei ole 2 lk vatmttja 

442/ 441 
493/ 496 
503/ 504 ja 505/ 506 
511/ 512 
563/ 564 
526/ 527/ 528/ 525 
508/ 507 
kaikki henkilojunat 

, ,, 
611-616 ja 6402/ 6401 
730/ 731 
731-736 
629-632 
kaikki paikalllsluontoiset junat 
797/ 798 
711- 722 
707/ 708 
733/ 734 
751-762 
834, 836/ 833 a ja 948/ 833 
kaikki paikallisjunat 
867/ 868, 869/ 870 ja 865/ 866 
881/ 882 ja 887 
932/ 931 ja 934/ 933 
928/ 929 
923/ 924, 927/ 928 ja 929/ 930 
925/ 926 
920/ 917 ja 918/ 919 
971/ 972 ja 973/ 974 
987/ 988 
985/ 986 
kaikki tavarajunat, joissa on matkus

tajavaunuja paika:llisliikenteessii. 

(Kut n: o 11, 2. 4. 1952) Kl n: o 19/ 52. 1. 

Liikennepaikkoja koskevia muutoksia. 

Liinkipohjan pysiikin alaisen Eviijiirven laiturivaihteen lii
kennoimistapaa koskeva merkintii julkaisussa ,Liikennepaikkojen 
valimatkat" on huhtikuun 15 piiivastii 1952 lukien HlmTR. (Lkoj 
n:o 837, 2. 4. 1952) Kl n :o 19/ 52. 2. 
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Oihaisu: K1 n: o 17/ 52. 4: ssa on J yvaskylan alaisia raiteita kos- 2 
kevien merkintojen muutoksissa Rautpohjan raiteet RT IV nimi-
sen raiteen kohdalla sarakkeessa 6 merkinta Jy 6, pitaa olla Jy 8. 
(Lkoj n:o 718, 19. 3. 1952) R:!l n:o 19/ 52. 2. 

Laivaliikenne satamissa. 

Laivaliikenne Kotkan, Haminan ja Hillon satamissa paattyi 3 
3. 4. 1952 ja alkoi jalleen Kotkan satamassa 7. -1. 1952. 

Vaunujen puuHi.mmityskaminat. 

Kun vaunujen puuliimmityskaminoissa on puhdistettaessa ha- 4 
vaittu kivihiilen kuonaa ym. jatteita, jotim ovat aiheuttaneet 
ilmanvaihtoa vaikeuttavia tukkeutumia arinoissa, huomautetaan, 
ettei kivihiilen, koksin eika palo- yni. oljyjen kayttfuninen poltto
aineena ja sytykkeena mainituissa kaminoissa ole sallittua. Vrt. 
julkaisua ,Vaunujen lammitys- ja jaahdytyslaitteiden selitys ja 
ka:vttoohjeet". (Lkoj n:o 853, 2. 4. 1952) Kl n:o 19/ 52. 4. 

Luettelo tavaraliikenteen shekkikirjoista. 

Kl n : o 38/ 48. 6 : s a on miilira tty liikennepaikoilla pidetta- 5 
vaksi luetteloa tavaraliikenteen shekkikirjoista. Kun luettelojen 
pidossa on havaittu laiminlyonteja, mika osaltaan lienee johtunut 
siita, ettei tarkoitusta varten ole ollut erikoislomaketta, kehoite-
taan tilitykseen nahden itsenaisia liikennepaikkoja kiiyttamiian 
shekkikirjaluettelona lippuvaraston luettelolomaketta n: o 2435. 

Luettelossa on kullekin shekkilajille (lomakenumerolle) varat
tava niin runsaasti tilaa, etta siihen voidaan jatkuvasti merkita 
lisaksi saatujen kirjojen numerot kirjoittain. Kunkin kirjan 
kohdalle on tehtava alussa mainitussa kaskylehdessa maiiratyt 
merkinnat. 

Luettelo on kaikilla liikennepaikoilla uusittava 1. 4. 1952 val
linneen tilanteen mukaiseksi ja jiiljennos siita lahetettiiva kulu
van kuukauden aikana ylitarkkaajalle. (Yltr n: o Y. 42/ 81, 
7. 4. 1952) Kl n:o 19/ 52. 5. 

Erikoisliput Partaharjun leirille matkustaville. 

Poikien Keskus r. y:lle rautatiehallitus on myontanyt oikeu- 6 
den lunastaa IIelsingin aseman matkapalvelusta erikoislippuja 
jaettaviksi Partaharjulla pidettiiville leireille matkustaville. Liput 
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ovat merkinni:illa ,Partaharjun leiri " varustettuja pikajunan 
meno- ja paluulippuja. 

Liput oikeuttavat 1. 5.-30. 9. 1952 valiseni:i. aikana matkus
tamaan lyhinta tieta Partaharjulle. Ennen matkan alkamista on 
lippu jatettava hihtoaseman virkailijalle leimattavaksi aseman 
nimileima1la. Leimaus tehdiHin lipun kaantopuolelle. 

Jokaisen leirilaisen on iasta riippumatta esitetti:i.va koko lippu. 
l;ippu ei oikeuta junayhteyksista johtuvia keskeytyksHi lu

kuun ottamatta, keskeytti:imi:ian matkaa viililHi oleville liikenne
pai.koille. 

Liput eivat kelpaa Oy Pohjolan Liikenne Ab :n autolinjoiHa 
eivi:itka yksityisilla rautateilHi. 

1\Iikali pikajunassa halutaan varata etuki:iteen istumapaikka 
on paikkalippu lunastettava. (Tfo n :o 476, 1. 4. 1952 ) Kl n:o 
19/ 52. 6. 

Unkariin menevat ratapolkyt . 

Asemille huomautetaan, ettii Unkariin menevat ratapolkyt on 
li:i.hetettava SNT -l;iiton katetuissa vaunuissa ja rahditettava ta
man mukaisesti. (Tftk n :o 131, 4. 4. 1952) Kl n:o 19/ 52. 7. 

Kadonneita matkalippuja, virkamerkkeja ym. 

Tampereen varikon ylim. veturinlammittaj ii.ltii. Y rji:i Ensio Leppii.seltii. 
on kadonnut virkamerkki n: o 0165 joka tii.ten kuoletf.'taan. (Tpe vrp 31. 3. 
1952) 

Av oimia virkoja ja toimia. 

1. liikennejaksossa seuraavat esityksen perusteella tii.ytettii.vii.t toimet: 
yksi 2 l. autonasentajan toimi ja yksi 2 l. autonkuljettajan toim·i, molem· 
mat H elsingin asemalla. Liikcnneosaston johtajalle osoitetut hakE'mukset on 
jiitettii.vii. Helsingin ascmapaii.lliki:ille viimeistii.ii.n 25. 4. 1952. 

Yleisen vaikean asuntopulan takia kehoitetaan hakijoita ennen hake· 
musten jattiimistii. ottamaan selviiii. asunnonsaantimahdollisuuksista. 

Helsinki 1952. Valtioneuvoston kirjapaino 
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Viittaus Kaskylehdessa julkalstuun maaraykseen merkitaa\1: 
Kl n:o 1/52. 2 ( = lehden numero, vuosi, as ian numero). 
Jakelua koskevat muutosilmoit ukset on t ehtava palnatusjaostoon. 

To i mit us: Rautatiehallitus, 2 kerros, huone 24. 

Sis ll ll y s: 1. P alkan tai eliikkeen ulosmittaus. - 2. Liikennepaikkoja 
koskevia muutoksia. - 3. Valvontapaikkoja. - 4. Liikennepaikkojen korista
miseksi tarkoitettujen taimiliihetysten kuljetusmaksut. - 5. Munalaatikoissa 
olevien merkkien ja numeroiden merkitseminen kuljetuskirjoihin. - 6. Tariffi
saiinnon muutoksia. - 7. Matkatoimistoille myonnettyjii lipunmyyntioikeuk· 
sia. - 8. Tavaranluokitus. - 9. H ogforsin tehtaan kuljetukset. - 10. Vaunun· 
peitteiden palautus. - 11. Kesiivirkalakit. - 12. A vustuksien myontiiminen 
rautatieliiisille lomanviettoa varten. - 13. Matkalippualennuksia. - 14. Myon· 
nettyjii palkintoja. - 15. Kadonneita matkalippuja, virkamerkkejii. ym. -
16. Pyhiitunturin lomaretki. 

Palkan tai elakkeen ulosmittaus. 

.Asetuskokoelmassa on julkaistu 

Asetus 
ulosmittaamatta jiitetti:iviistii pal"i•an tai eliikkeen miiii1·iistii. 

Annettu Helsingissii 21 pliiviinii maaliskuuta 1952. 

Oikeusministerin esittelysta saadetaan ulosottolain 4 luvun 
6 § :n noj alla, sellaisena kuin se on 26 paivana toukokuuta 1941 
annetussa laissa (364/41) : 

1 §. P alkan tai eHi.kkeen ulosmittauksessa katsottakoon velal
lisen tarvitsevan itsensa ja puolisonsa seka velallisen Uiydellisen 
elatuksen varassa olevien omien tai puolisonsa lasten ja ottolasten 
tai velallisen tyokyvyttornien vanhempien elatukseen, omalta osal
taan kaksisataa ja jokaisen muun edella mainitun omaisen osalta 
kuusikymmenta markkaa piiivaa kohti. 

2 §. 1\'lilloin velallisen asnnto ja koti tai vliliaikainen asuin
paikka ulosmittauksen tapahtuessa on sellaisella paikkakunnalla, 
joka tulo- ja omaisuusverotusta toimitettaessa elantokustannusten 
kalleuden Uihden tehtavaan tulon vahennykseen niihden on, sen 
mukaan ]ruin siita erikseen on maaratty, luettava ens:i:mmaiseen 
kallensryhmaiin lruuluvaksi, korotettakoon 1 § :ssa main:itut mali
r at neljiillakymmenella sadalta, seka, milloin kysymys on to1seen 
kalleusryhmiian kuuluvasta pailtkakunnasta, kolmellakymmenelHi. 

3072 - 18. 4. 1952. 
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ja kolmanteen kalleusryhmiian luettavasta paikkakunnasta, kah
dellakvmmenella sadalta. 

3 §. Tiima asetus tulee voimaan 15 piiivana huhtikuuta 1952. 
Sillii kumotaan ulosmittaamatta jiitettaviista palkan tai eliikkeen 
miiiirasta 26 paivana toukokuuta 1941 annettu asetus (365/ 41) 
siihen myohemmin tehtyine muutoksineen. (Asctuskokoelma 
n:o 127/52. - Toj n:o To 699, 7/ ± 1952) Kl n :o 20/ 52. 1. 

Liikennepaikkoja koskevia muutoksia. 

Malmin aseman alaista Primon purkauspaikkaa koskevat 
merki:nnat poistetaan julkaisusta Liikennepaikkojen viilimatkat 
21. 4. 52 lukien. (Lkoj n :o 918, 7. 4. 52) Kl n:o 20/52. 2. 

Imatrankosken pysakin liikennoimistapa on kesakuun 1 pai
vasta 1952 lukien T (ta raraliikennetta ilman rajoitusta) . Julkai
suun Liikennepaikkojen valimatkat tehtava korjaus. (Lkoj n: o 
510, 5. 4. 52) Kl n :o 20/ 52. 2. 

Valvontapaikkoja. 

}Iaaveden, Nikkarilan ja Huttulan laiturivaihteet seka Koh
nionjarven jnnakohtauspaik.ka maarataan toimimaan valvonta
paikkoina aikataulun n:o 119 voimaantulosta lukien. (Lkoj n :o 
II. 32 , 4. 4. 1952) Kl n: o 20/ 52. 3. 

Liikennepaikkojen koristamiseksi tarkoi
tettujen taimilahetysten kuljetusmaksut. 

Tehdy Hi esityksestli maarlitaan , ettii liikennepaillliojen koris
tamiseksi tarkoiteLtujen, VR oman tavaran kuljetuskirjalla Hi.he
tettyjen taimien yms. lmljetusmaksut maksetaan maariiliikcnne
paikalla ja merkitaan ne liikennejaksonpiiallikon rahtiluotto
tiliin. (Lkoj n:o 840, 5. 4. 1952) Kl n:o 20/ 52. 4. 

Munalaatikoissa olevien merkkien ja nume
roiden merkitseminen kuljetuskirjoihin. 

Oikaisu : Kl n : o 18/ 52. 5: ssii on merkinta Vrt. liik. saannon 
65 §: n 2. d) kohJ.an miiarayksia, pita a olla Vrt. liilc saiiruJon 
65 §: n JisiimiHiraysten 2. J:) kohdan maarayksia. (Lkoj n: o 852, 
10. 4. 1952) Kl n: o 20/ 52. 5. 
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Tariffisaannon muutoksia. 

Hautatiehallitus on tehn~'t valtionrautateic1en tariffisaantoon 6 
1. 5. 1952 lukien seuraavat muutokset: 

9 §. 
3 hn:een lisatiiiin seuraava uusi kappale: 
Ne matkustajat, jotka tulevat junaan samalta liikennepaikalta tai 

poistuvat junasta samalla liikennepaikalla, on pyrittava sijoi ttamaan sa
maau makuuosastoou. 

13 §. 
1 lm on muutettu seuraavaksi: 
1. Meno- ja paluulippu kelpaa matkan pituuden ollessa enintiiiin 50 

kilometria 5 piiivaii leimaamispiiiva mukaanluettuua ,ja matkan pituuden 
ollessa yli 50 kilometriii 15 paiviiii, leimaamispaivii. mukaanluettuna. 

22 §. 
1 1m on muutettu seuruavaksi: 
1. Opiskelijalippu kclpaa 15 piiiviia le,_"\aamispii.ivii. muk&....n.lucttuna. 

30 §. 
4 lisiimiiiirii.ys on muutettu sew·aavaksi: 
4. Kiitotavaraliihetysten rahdinmaksupaikasta ks_ liikennesiiiinnon 45 

§ : n 5 lm. J os mh ti maksetaan H.i.hetysasemalla, on kii tota varakortin B
osaan liihetysascmalla kiinnitettavii. rahtia vastaava miiiirii. rahtimerkkejii. tai 
kuljctuskirja leimattava maksulcimakonecll.a. 

5 lm: n viimcinen kappale on muutcttu seuraavaksi: 
Mikii.li tav!ll·a Aakkoscllisen tavaran.luokitustaulukon mukaan on kookasta 

tai erittain kookasta, on kiitotavararahti laskettava 44 § :n 2 lisamiiiirii.yk
scssa mainitulta painolta. 'J'ii.miin pykii.liin 2 kohdassa mainituista palko
veneistii, moottoripyori~ta, kiisirattaista ja niihi11 verrattavista kuljetus-
11euvoista, cliivistii kasvcista ja kukkalaitteista sekii muista t1liivista eliii
mista kui11 koiTista ja kissoista Jusketaan kiitotavaraTahti kuitenkin kaksin
kertaiscn painon perustcclla. Mikii1i kuljetusesineelle on Aakkoselliscssa 
tavaTa11luoldtustaulukossa vahvistettu taTiffipaino, 011 kiitotavararahti las
kettava taman tari££ipai11on perusteella. 

32 § • • 
3 1m on muutettu semuavaksi: 
3. Kaikkien pika- ja rnhtitavaralii.hetysten kuljetuskirjana kii.ytetii.ii.n 

liike1111esaii.nno11 liitteena olevan mallin mukaisia rahtikirjoja. Liike11nesiiiin
non liittec11ii olcvan pakettikorti11 mallista kuljetuskirjaa saadaan toistai
seksi kii.yttiiii. pikatavarana kuljetettava11 pienliihetyksen kuljetuskirjana eh
dolla, etta Hihetyksccn kuuluu vain yksi kuljctusesine. Pienliihetyste11 (lm 2) 
kuljetuskirjan B-osaa11 on Hihetysascmulla kiinnitcttii.va kuljetusmaksua vas
taava ruaii.rii rahtimcrkkejii tai on kuljetuskirja leimattava liihetysasemalla 
maksuleimakoneclla. 1\Icrkit tehdaii.n ascman nimi- ja piiiviileimalla mitii.t
tomiksi. 

4 lm on kumottu. Pienlahetyste11 rnhdit tarkastctaan vastaisuudessa 
tarkastustoimistossa, kutcn muittenkin liihetysten rahdit. Mikii.li kuljetus
kirjana kiiytf'Hiiin sellaista erikoisrahtikirjaa, josta tarkastustoimistoon ei 
liihetetii mitaiin osua, on miiii.raasema11 tar]j:astcttava, etta niihin 011 Tahdit 
oikein mcrkitty. Jos tiilluisen liihctyksen ruhti 011 makscttu lahetysasemalla 
ja rahti todctaan virh<'ellisesti lasketuksi, on tlillaisen kuljetnskirja11 miiii.Tii.
asemalle jiiii.va osa liihetettiiva tarkastustoimistoon, joka huolehtii rahdin 
oikaisemisrsta. 
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43 §. 
3 1m on muutettu seuraavaksi: 
3. Palautettavia tyhjiii. pii.ii.llyksili yms. kuljetettavaksi jii.ttiiessii.li.n lii

hetliijiin on esitettiivii. a. o. liihetyksen kuljctuskirja, josta kay selville, etta 
tavara on saapunut rautatien kuljetusneuvoilla ja johon merkitiiii.n palau
tettujen pii.iillysten lukumuiirii. ja palautuspii.ivii. Rahtikirjan naytliimisen 
ascmesta voidaan menetelJa myos siten, etta palautusrahtikirjaan sanan 
,Palautus" pcraii.u merkitaan mainitun kuljetuskirjan piiivii.ys, numero, luhe-
tysasema ja kuljetustapa. · 

51 §. 
7 1m on muutettu seuraavaksi: 
7. Kun tuonti- tai vientitavaraa kuljetetaan satama-alueelle tai tii.llai

selta paikalta, kannetaan siitii. rahti- ja taman pykii.liin mukaisten syrjii.raide
maksujen lisaksi satama-aluemaksuna 100 markkaa 2-akseliselta, 200 markkaa 
4-akseliselta ja 600 markkaa 4-akselista vaunua suuremmalta vaunulta. Sa
tama-aluemaksu kannetaan vain sellaisista Hihetyksistii., joiden rahti laske
taan vaunukuormaluokkien mukaan. Jos vaunuun on kuormattu useampia 
vaunukuormaluok:.m mukaan rahditettavia liihetyksia, kannetaan jokaiselta 
liihetykselta satama-aluemaksuna 100 markkaa. Maksu merkitii.li.n rahtikir
jaun lahetysusemalla. 

Satama-alueella tarkoitetaan tii.ssa niitii. satamia, joiden kautta tavarau 
tuonti ulkomailta tui sen vienti ulkomaille tapahtuu. 

52 §. 
2 [m on muutettu seuraavaksi: 
2. Paikallistariffia sovelletaan, kun liihetyksen seka liihetys- ettii ::.naa

riipaikka ovat saman, ,Liikennepaikkojen Vii.limatkoissa" erillisenii liikenne
paikkana mainitun liikennepaikan alueella. Liikennepaikan alueella tarkoi· 
tetaan talloin liikcnnepaikan ratapiha--aluetta sanotussa julkaisussa mai
nittuine satama- ja syrjiiraiteineen. Niiiden kuljetusten rahteja ei voida 
laskea yleisen tariffin mukaan. Ks myos 3 lm. 

3 lm: ssii. olevaan luetteloon lisii.tiiiin: 
Kokkola ja Ykspihlaja; 
Lahti ja Vesijiirvi; 
Lappeenranta ja Rapasaari; 
Pietarsaari ja Leppiiluoto; 
Rauma ja Rauman satama; 
Vaasa ja Vask-iluoto. 

58 §. 
2 lisiimii.iirayksen 5 kohta on kumottu ja kohdat 1, 2 ja 6 muutettu 

sew·aaviksi: 
1. Matkatavaran tilapiiisestii sii.ilyttiimiscstii. on maksettava 20 markkaa 

esineeltii ja alkavalta vuorokaudelta. 
Asemapiiiillikollii on oikeus tehdii polkupyoriiian, potkukelkkojaan tai 

suksiaan siiiinnollisesti liikennepaikan tavarasuojissa siiilyttiivien kuukausi-, 
koululais- ja yleislippujen kayttii.jion kanssa sopimus niiden siiilyttiimisestii. 
kuukausivuokraa vastaan. Kuukausivuokran suuruus on 100 markkaa ja se 
on suoritettava etukii.teen. 

2. Tavarasuojissa siiilytettiiviistii. tavarasta, jota ei siiii.detyn ajan lm
luessa ole peritty, kannetaan jokpiselta taman ajan yli meneviiltii. a[kavalta 
vuorokaudelta, sunnuntai- ja juhlapiiiviit mukaan luettuina: 

a) matka- ja kiitotavarana saapuneista 20 markkaa esineeltii.; seldi. 
b) pika- ja rahtitavarasta, kutakin tariffipainon alkavaa 100 kiloa 

kohden: 
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1 ja 2 luokan asemillo. sekii niiden alaisilla satamapaikoilla 30 markkaa; 6 
muilla asemilla ja pyslikeillii seka n:iiden alaisilla satamapaikoilla sa-

mom kuin laitureilla, laiturivaihteilla, laitureilla ja vaihteilla 10 markkaa. 
6. Loytotavarasta kannetaan alkavalta vuoTOkaudelta 20 markkaa esi

neeltii, ei kuitenkaan enempaa kuin 500 markkaa esineelta. 

(Rh/Tfo n:o 833, 8. 4. 52) Kl n:o 20/52. 6. 

Matkatoimistoille myonnettyja lipun
myyntioikeuksia. 

Rautatiehallitu.s on myontanyt M:atkatoimisto Oy AREA'lle 7 
oikeuden myyda valtionrautateiden matkalippuja Lahdessa avat
tavassa haaratoimistossa. (Rh n:o 772/ 2144, 1. 4. 1952) (Tfo 
n:o 524, 15. 4: 52) Kl n:o 20/ 52. 7. 

Tavaranluokitus. 

Rautatiehallitu.s on alentanut kaiipiokilpa-autojen tariflipai- 8 
non 750 kiloksi a11toa kohden. Taman mukaisesti on Aakkoselli-
sessa tavaranluokitustaulukossa haku.sanan Autot ja autonalustat 
kohdalle merkittava: 

Kaapiokilpa-autojen (midgetautojen, kuten 
Coper, Essy- ym. autojen) . . . . . . . . . . . . 1,500 kiloa 

(Tfo n:o 502, 4. 4. 52) Kl n:o 20/ 52. 8. 

Aakkoselliseen tavaranluokitustaulukkoon on hak11sanan Riisin
jum·et kohdalle merkitiiiva lisays: 

Paaleihin pmistettuina ei K. 
(Tfo n:o 500, 4. 4. 1952) Kl n:o 20/ 52. 8. 

Hogforsin tehtaan kuljetukset. 

Rautatiehallitus on Hogforsin tehtaan kanssa tehnyt rahti- 9 
sopimuksen, jonka mukaan Hyvinkiialta asemavaunujen puit
teissa liihetettavat tavaraerat rahditetaan vaunuun kuormattujen 
liihetysten yhteenlasketun painon perust~ella. Tehdas hlatii kulle-
kin asemavaunulle yhden tavallisen rahtikirjan, joka osoitetaan 
maaraaseman paiillystolle ja jobon rahti merkitaan. Tavaran toi
mittaminen vastaanottajille tapahtuu tehtaan toimesta laaditta-
vien kuormakirjojen perusteella. 

Hyvinkiililta siirtovaunujen (jakeluvaunujen) puitteissa llihe
tettaville tavaraerille tehdas 1aatii tavallisen rahtikirjan, joka 
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osoitetaa.n ja.keluaseman paiillystolle ja johon merkitiii:i.n jakelu
asemalle saakka laskettu vaunukuormarahti. Taman lisaksi teh
das laatii kullekin vastaanottajalle tavalliscn rahtikirjan. Niihin 
merkitaan rahdit ja.keluasemalta lopulliselle maaraasemallc. Mi
kiili osa tavaraa on osoitettu ja.keluasemallc, ei jakeluasemalle 
jaavien Uib.etysten rahtikirjoihin luonnollisestikaan tule jatko
rahtia. Jatkokuljetusten rahtikirjojen nnmerot, maaraasemat ja 
tariffipainot on merkitUiva jakelnaseman paallystOlle osoitetnn 
rahtikirjan B-osan kaantopuolelle. Kaikkien rahtikirjojen B-osat 
on Hibetettava maaraasemilta kunkausitilien muka11a tarkastus
toimistoon. Erikoisluetteloihil1 viedaan vain jakelnasemille osoi
tetut rahtikirjat. (Tfo n:o 525, 15. 4. 52) Kl n:o 20/ 52. 9. 

Vaununpeitteiden palautus. 

Rautatiehallitus on eraiden asia.kkaittensa kanssa sopinut 
vaunnnpeitteiden palautusrahdin kantamisesta samalla kertaa 
kuin 1liilla peitetyn tavaran rahtilrin kannetaan. Kuljetuskirjana 
on talloin maaraity ka;vtettavaksi rautatien kuljetussaatetta. Kun 
on osoittautunut, etta eraat peitteiden palauttajat haluaisivat 
palautuksen kuljetuskirjana kayttaii. tavallisia rahtikirjoja, ilmoi
tetaan etta rantatien kuJjetussaatteen rinnalla voidaan palautuk
scn lruljetuskirjana ld:iyttaii myos rahtikirjoja. Niihin on tiilloin 
merldttava rahtilaskelmaan sanat ,Maksuton palautus". Peitteen 
numero on aina merkittiiva palautuskuljetuskirjaan. 

Taban mennessa on mainitunlaisia sopimuksia tehty Rikki
bappo- ja Superfosfaattitehtaat Oy:n (Kl n:o 13/ 52. 16), Ky
min Oy:n, Oulu Oy:n ja Paraisten Kalkkivuori Oy:n (Kl n:o 
14/ 52. 11) sekii. Lohjan Kalkkitehdas Oy:n (Kl n:o 18/ 52. 10) 
kanssa. Villneksimainitut vaununpeitteet palautetaan pikatava
rana, muut rahtitavarana maksutta. l\Iikhli rahtitavarana palau
tettavat peitteet halutruan palautettaviksi pil{atavarana, kanne
taan peitteen palauttajalta TS:n 43 §:n muk,ainen rahtitavaran 
palautusmaksu. (Tfo n:o 503, 5. 4. 1952) Kl n:o 20/ 52. 10. 

Kesavirkalakit. 

Kuluvan vuoden VR kaskylehden n: o 13 kohtwan 20 viitaten 
rautatiehallituksen huoltojaosto ilmoittaa, etta rautatiehallitus ja 
Rantalan Lakkitehdas Oy, Semiijoki, ovat tehneet sopilnuksen, 
jonka mukaan Rantalan Laklritehdas sitoutuu toimittamaan aikai
semman 3,000 kesavirkalakin lisaksi 2,000 lakkia kuluvan vuo
den toukolnmn 1 paivii.iin mennessii.. Hankintaehdot ovat samat 
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kuin aikaisemmin. Lakkcja voi siis tilata ede11Pcn tayttami.illii 11 
VR ldiskylehden n: o 13 liitteena oleYa tilauskaavake tai il moitta
malla mimten vastaavat tiedot ja liihettfuniilla tilaus rautatie
hallituksen huoltojaostoon kuluvan huhtikuun aikana. (Tthj n: o 
16/ 168, 15. 4. 1952) Kl n:o 20/ 62. 11. 

Avustuksien myontaminen rautatielii.isille 
lomanviettoa varten. 

Rautatiehallitnk<>en m~·onnettyii maararahan rautatiehenkilo- 12 
kunnan loma.nviettoavustnksiin on Lomaliitto r. y:n, R.1utatieliii.s-
ten Lepokotiyhdistys r. y: n, Virkamiesliitto r. y :n, V. R. Kon
cluktooriyhdistys r. y:n, Suomen Veturimiesten Liitto r. y:n, 
V. R. Virkanaisten Omakoti yhdistys r. y:n ja V. R. Urheilutoi
milmnnan kanssa soYittu siita. etta rautatielaisille ja heidan per
heensa jru eniUe varataan tilaisuus viettaa loma-ajastaan enintiian 
14 vnorokautta sanottujen yhteisojen lomanviettopaikoissa. 

Lomaliitto r. y: n hall it emia lomanvietto- ja terveydenhoito-
paildmja ovat: 

Punkaharjun lomakyUi, 700 m Punkaharjun asemalta; 

Suur-Saimaan lomakyla, Taipalsaaren pitiijassa, 35 km Lappeen-
rannasta; 

Kiirkisaaren lomakoti, 5 km Kotkasta; 
Lansirannan lomakoti, Pyharannan pitajii sa, n. 25 km seka 

Uudesta.kaupungista ettii Raumalta; 

Illinsaaren lomakoti, 3 lrm lin a emalta seka 
• J_,epolammen lomakoti Espoon Kolmiranna.ssa, 30 km IIelsingista. 

RautatieHiisten Lepokotiyhdistys r . y:n lepokoti ,,Kanervala" si
jaitsee Sarkisalossa noin 30 km Pernion 'a.scmalta. 

Vil'kamiesliitto r. y: n omistama Saimaanrannan lomakyHi sijait
see Taipalsaaren pitiijii sa noin 25 km Lappeenrannasta. 

V. R. Koduktooriyhdist~Ts 1:. y: n lepokoti ,Rantalinna" sijaitse(l 
Ruokolahden pitiijassii 14 km paassa Imatran asemalta. 

Suomen Veturimiesten Liitto r. y: n lepokoti ,Pyysalo" sijaitsee 
noin 3 km paassa Sliyniijiirven Jaiturivaihteelta. 

V. R. Virkanaisten Oma Koti yhclistys r. y:n lepokoti ,Paula
rinne" :::;ijaitsee Leppakosken aseman li:ihelHi. 

V. R. Urheilutoimilnuman urheilmnajat sijaitsevat Vuokatissa ja 
Pyhiitunturilla. 



12 

20 -8-

Rautatielaisia ja heidiin perheensa jaseniii. varten sovitut 
lomanviettovuorot ovat seura:avina aikoina: 

I 1. 6.-14. 6. 
II 15. 6.-28. 6. 

III 29. 6.-12. 7. 
IV 13. 7.-26. 7. 

v 27. 7.- 9. 8. 
VI 10. 8.-23. 8. 

VII 24. 8.- 6. 9. 

Kuluvana vuonna tullaan rautatieHiisille jiirjestamlilin myos
kin Suomen Urheiluopistolla, noin 7 bn Vierumaen asemalta, 
Kuortaneen Urheiluopistolla, noin 30 km .Alavuden asemalta ja 
edella mainitussa ,Kanervalan" Iepokodissa noin 7 vuorokautta 
kestavia urheilukursseja lomanviettotarkoituksessa. Kurssiajoista 
ilmoitetaan erikseen. 

Taysihoitomaksut, joihin sisaltyy majoitus, ruoka, saunavuoro 
kerran viikossa, maksuton osallistu'minen yhteisiin retkiin, vie
railuihin ja ohjelmallisiin tilaisuuksiin, peritaan vnorokau<;lelta 
euraavasti: 

Lomaliiton lepokodit .. . .. . 
Virkamiesliitto, Saimaan-

ranta .............. . . . 
Rautatielaisten Lepokotiyh

distys r. y: n ,Kanervala" 
Konduktooriyhdistys r. y: n 

,Rantalinna" .... .. .. . . 
Veturjmiesten Liitto r. y:n 

,Pyysalo" .. .. . . .. . . . . 
V. R. Virkanaisten Oma 

Koti yhd. r . y:n ,Paula-
rinne'' . . ......... .. .. . 

Aikuiset 

600:-

500:-

450:-

450:-

450:-

450:-

Lapset 
alle 12 v. alle 9 v. aile 6 v. 

380:- 300:-

350 : - 250:-

225 : -

350 : - 250:-

350 : - 250:-

225:-

.Alle 6 kuukauden ikaisista lapsista ei perita tiiysihoitomaksua. 

Helpottaakseen henkilokunnan mahdollisuuksia viettaa lo
maansa edella mainituissa lomanvietto- ja terveydenhoitopai
koissa, on rautatiehallitus paatti:inyt kuluvana vuonna jakaa heille 
lomanviettoavustuksia seuraavien perusteiden mukaisesti: 

1) rautatielaisille, joilla on eHitettavanaan 2 tai useampia 
alaikiiisia lapsia, 100 %: n avustus taysihoitolrustannuksista; 

2) rautatielaisille, joilla on ellitettavanaiin 1 alaikliinen lapsi, 
75% :n avustus taysihoitokustannuksista; 

,. 
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3) naunlSlssa oleville rautatieHii.sille, joilla ei ole eliitettiiva- 12 
naan alaikiii.siii lapsia, 50% :n avustus taysihoitokustannuksista; 
ja 

4) harkinnan mukaan enintiUin 25 %: n avustus tiiysihoito
kustannuksista perheettomille rautatieUiisille. 

Rautatieliiisille, jotka viettiivat lomaansa Lomaliiton omista
missa Keurusselan Lomahotellissa ja Lepolammen lomakodissa 
ennen kesiikuun 10 piiiviiii myonnetiiiin 5 % : n alennus taysihoito
maksui.sta. 

V. R. Urheilutoimikunnan jiirjestiimille lrursseille ja retkeily
piiiville osallistuville lomanviettiijille voidaan myoskin myontiiii 
avu tuksia edellii selostetun mukaisesti, kuitenkin enintiiiin niin 
paljon kuin avustusta maksettaisiin lomaa vietettiicssii varsmai
sissa lomakylissii. 

1\Iahdollisuus paastii osallisiksi a vustulrni.sta, on valtionrauta
teiden palveluksessa olevilla viran tai toimenhaltijoilla sckii tyon
tekijoilUi, joilla. ei ole maascudulla omaa lomrunvrettopaikkaa. 
1lvustus myonnetiii:in vain ratdatieli.iisellc it.~elleen, mutta ei hiinen 
perheensi:i jiisenille, ja suorittaa rautatiehallitus sen laskua vas
taan suoraan asianomai.selle lepokodille tai vastaavalle, eikii siis 
avustukscn ~aajalle. 

Lomanviettoavustusta ja lomanviettopaikan varaamista koske
vat anomukset, jotka laaditaan taman kaskylehden liitteenii ole
vaa tai vastaavan kaavan muotoista lomaketta kiiyttaen on lahe
tettiivii: rautatiehallitttksen huoltojaostolle viimeistiiiin tulevan 
toukokuun 10 piiivaiin mennessii, kuitcnkin sitcn, ettii ensim
miiistii eli 1. 6. alkavaa lomavuoroa tarkoittavien anomustm on 
oltava huoltojaostossa jo sanotun toukokuun 5 paiviinii. Mahdol
lisuuksien mukaan koetetaan myohemmin saapuneet anomuk
set ottaa huomioon. Mikilli anojaa ei voida sijoittaa nimenomaan 
siihen lomanviettopaikkaan, johon han pyrkii, koetetaan hanelle 
jiirjestiiii tila:isuus viettiia lomansa jossakin muussa lomanvietto
paikassa. 

1\Iikiili lomanviettopaikan tilam1ut rautatiehiinen tai hiinen 
perhecnsii on e.stynyt saapumasta varattuun lomanviettopaikkaan, 
on hiinen ilmoitettava siiUi huoltojaostoon viirneistiian 10 piiivi.ia 
ennen tilatun oleskelu.ajan alkamista. EJlei peruutusta ole tehty 
edellii sanotun mukaisesti, on hakija velvollinen maksamaan 5 
vuorokauden taysihoitomaksun jokaisen varatun paikan osalta. 
Tiistii on asianomaisen henkilon anomuksensa yhtcydessa annet
tava sitoumus rautatiehallituksen huoltojaostolle. (Tthj n : o 
73/167, 15. 4. 1952) Kl n:o 20/52. 12. 
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Matkalippualennuksia. 

Tampere: 25-29. 4. 1952; Sotaleskien ja kaatuneitten omai&ten 
huolto r. y:n liittokokouksen osanottajat; 25 %, myoo pikaj . 

Myonnetty j a palkintoja. 

Rautati!'hallitus on myontiinyt Lehmon l.aiturivaihtcella palvclcvallc 
2. luokan asemamiehelle Martti 'l'apani Puukolle 2,000 markan suuruisen 
palkinnon tunnustukseksi siita valppaasta ja ripeiistii toiminnasta, jota han 
oli osoittanut estaessiian maaliskuun 24 paivanii 1952 uhkaavan junavaurion 
Lehmon ja Joensuun viilillii. (Rh n:o H. 5 3/2369, 8. 4. 1952) 

Kadonneita matkalippuja, virkamerkkeja ym. 

Hyvinkiiiin konepajalla palvclcvallo paiillelyojiillo Hannes Hirvoselle kir
joitettu asuntolippu n: o 55420/1109, matkalle Hyvinkiia-Jokela, on kadon
nut ja lmoletetaan. (Hy knp n:o T/225, 7. -!. 1952) 

Pyhatunturin lomaretki. 

VR Urheilutoimikunta jiirjest[ia Pelkost?nniemon Pyhiitunturin retkeily
majalle lomaretken 19-27. 4. 52, jota varten myonnctiUin C'rikscen annot
tavien ohjeidon mukaan myos loroanviettoavustusta. Retkelliisille, joita voi· 
daan ottaa yht. 16 henkeii, tarjoutuu viela tilaisuus hiihdon harra~:~tamisoen. 
Tarkoituksena on olla ainakin o~ittain oroassa ruokataloudessa. - Ilmoit
tautumiset on tehtiiva ensi tilassa os. : VR Urheilutoimikunto., Ilki, Rauta
tiehallitus. Myos lyhyemmiiksi ajaksi voidaan ilmoittautua. Myohemmin 
liihetetaiin ilmoittautuneillo yksityiskohtaiset ohjcet mukaanotottavista va
rustoista ja tarvikkeista. Tassa yhteydessii lruitenkin huomauteiaan, ottii 
mm. omat lakanat ja huopa on otottava mukaan. 
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Liite Kl n:o 20152. 12. 12 
lrtileikattava ja taytettava mie
luummin koneella tai tekstaten. 

Lomanviettoa vustusanomus. 

1. Anojan taydellinen nimi ........................................... .. .............. .. . 

2. Syntymaaika ...... ...... ........... .... ... .......... .... ..... ....... .... .... ... ..... ... .. ...... . 

3. Virka, toimi tai ammatti ............. .. ......................... .... ................. . 

4. Toimipaikka 

5. Ollut VR:n palveluksessa .... ..... .. .. ....... .. ..... .... .. .... ... ... .. .. ....... ... .. .. 

6. Perhesuhteet: naimisissa, leski, perheeton . 1) 

7. \ T ann on nimi ...... ... ... ........... .. .... .. ...... .. ..................... .... ........ ...... .... . . 

8. 
" 

syn tYiniiaika .... ..... .. ..... ....... ...... ................... .......... .. .. ..... . . 

9. Lasten 11imet .. ............... .. ............................. .... .. .. .... .. ....... .. ........ .. .. . 

10. Lasten iat .... ............................ .. .......... : ... .. .............. .. .. .................... . 

11. llaluttn lomanviettopaikka ........... ... .. .......... .. .. ....... .... ... .. .. .. ... .... .. . 

12. Ellei edella olev~an paikkaan voida jarjestaa, haluaako 

muualle ja minne .............. ..................................... ........... ... .. ......... . 

13. T-oivottu lomanviettoaika: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 vuoro. 1) 

14. l\Iyonnetty kesaloma I I va]iseksi ajaksi. 

15. Ottaako vaimonsa mukaan .... .. .. .. ................... .. ..................... .. .... . 

J6. 
" 

lapsensa mukaan ja kenet heista .. .. ............... .. ...... .. .. .. 

1) Tarpeeton yliviivat a.a.n. 
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12 17. Onko aikaisemmin nauttinut lomanviettoavustusta valtionrau. 

tateilta ja mina vuosina .. ... ... .. .... .... ........ ... .. ... ............. .. ... ........... . . 

18. Muita anomuksen perusteluiksi aru1ettavia tietoja lyhyesti 

l\Iiklili allekirjoittaneelle tai perheeni jiisenille varataan 

anottu lomanviettopaikka., sitoudun mahdollisen esteen sattuessa 

ilmoittamaan asiasta rautatiehallituksen huoltojaostolle viimeis

taan kymmenen (10) paivaa ennen tilatun oleskeluajan alka

mista tai muussa tapauksessa maksamaan viiden ( 5) vuorokauden 

taysihoitomaksun jokaisen varatun paikan osalta . 

............. ..... ...................................... , paivana . .. .. .. ........ kuuta 1952. 

anoja.n allekirjoitus · 

ta.rkka. postiosoite 

Ed ella ilmoitetut tiedot todistan oikeiksi: 

.. ....................... .. ................ .. .......... . , paivana .............. kuuta 1952. 

esimiehen allekirjoitus ja virkaleima 



KASKYLEHTI N:o 21 
1 9 52 

Vi ittaus Kaskylehdessa julkaistuun maaraykseen merkitaalt: 
Kl n:o 1/ 52. 2 (= lehden numero, vuosi , asian numero). 
Jakelua koskevat muutosilmoitukset on tehtava painatusjaostoon. 

To i mit us: Rautatiehallitus, 2 kerros, huone 24. 

Sisli.llys : 1. Rengasmatkat 1952. 

Rengasmatkat 1952. 

A. Varsinaiset rengasmatkat. 
1. K uluvan vuoden tou kokuun 1 piiiviin ja syyskuun 30 pa1van vali- 1 

senii. aikana myydliiin valmiiksi painettuja kirjalipun muotoi:::ia 2 ja 3 
luokan r~ngasmatkalippuja 1\('uraavill<' renga~matkoille : 

Rengasma.tka n: o 1 

M aarianhamina-laivassa T urk'l.lr-11 elsink~Ji. iimcenl in 1UI-Tampere- 1'u r
k'l.lr--laivassa MaaTia?<hamina. Hinnat: 2 lk 3,300 : - ja 3 lk 2,600 : -. 

Molempiin ylliimainittuihin hintoihin sisliltyy cuestakainl'n laivamatka 
Maarianhamina- 'Durku (tai piiim·astoin) ilman hyttipaikkaa. HPngasllj>pu 
'k.elpaa. Hoyrylaiva. Oy Alandin, SHO : n, Boren ja l::lveau lai \'Oissa. J os 
matlrustaja haluaa hyttipaikan ja sellainl:'n voidaan hlinellc Juovuttaa, on 
hiin<>n suoritcttava laivan pii~Ulystolle lislimaksuna turi tiluokan byttijJai
kasta 400 mk ja 1 Juokan 600 mk. 

Matlro Hlimeenlinna-Valkeakoski (tai pliinvastoin) voidaan lislimaksum 
vaihtoehtoise.qti suorittaa Laiva Oy Matkailun vesilmsseissa ,l{oinc" ja 
,,Aulanko". 2 Juokan rengaslipulla matkustavan on talloin suorit<'ttava lllO 
mk : n ja 3 luokan lipulla matkustavan 250 mk: n lisiimaksu -vesibussin 
raha:stajalle. 

Matka Valkeakoski-'l'ampere (tai piiinvastoin) voidaan Hamaten hsii
ma'ksuin vai'htoehtoisP ti suorittaa Laiva Oy Matkailun ve.sibusscisl'a ,Hoinl'" 
ja ,Aulanko" Kangasalan Vehoni('UH'en, j~sta ed('llecn erilwislinja-autossa 
Tru:npereelle. T liliOin on 2 luokan rengaslipulla matkusta\'an suot·itettava 
110 mk:n ja 3 1uokan lipulla matkustavan 170 m.k :n lisiimak:m vesibussin 
rahastajalle. Kumpaankin lisiimaksuun si~liltyy myos ruaksu automatka:sta. 
M/s Roineen ja Aulangon linja-auto Hihtet> 'l'ampere~;>lta linja-autoaseruan 
,vl:'sibussilaiturista" ja kiertlili rautatiea.«<'man kautta. 'l'ullc~saan 'l'ampe
reelle ajaa linja-auto sama.ten rautatica$Cman kautta linja-autoasE\ma!Je. 
L inja-au ton ja vesibussin aikataulu on Suom<'n Kulkuneuvoi~sa. - .Paikka 
,,Buomen Hopealinjan" vesibussiin on varmuuden vuoksi tilattava etukiit('en 
T ampereen suuntaan matkustettaessa lliimeen Matkatoimistosta (pull . 
Hii.meenlinna 23 69) ja H limeenlinnan s uuntaan mat.kust<'ttat'Si'a m/s Hoineeu 
paikkatilaamosta, os. Tamperi'en linja-autoasema. 

30i3. - Hl. 4. 1!\52. 
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1 Rengasmatka n: o 2 

llrlsink:i-lli.imecnlinna-1'amlun-1'urkttr-lldsL71ki. Uinnat: 2 lk 
:!,100:- ja 3 lk 1,-!00: -. 

Matka Hameenlinna-Valkeakoski (tai pii.invastoiu) Ja \' alkeakosJu
'l'ampere (tai piiinv-astoin) voidaan lisii.maksuin V'llihtoehtoisesti suot·ittiUI. 
Laivn. Oy Matkailun vc ihussiR~a ja linja·autossa, ks. n:o 1. 

Rengasmatka n: o 3 

Jl aarianhamin{K-laivassa T1!7'k'tlr-H elsinki-V esijiirvi-taivassa J yvi.iskyli.i 
-H aapamiiki-Virrat--:taivassa Tampere-T·w·ku-lait>assa M aarianhamina. 
llinnlllt: 2 lk 4,800:- ja 3 lk 4,000: -. 

LaiV'!lmatkan Maarianhamina....Jl'urku-Maarianhamina suhteen ks. n: o 1. 
Molempiin yllii.mainittuihin hintoihin sisii.ltyy laivamatka Vesijii.rvi

Jyviiskylii. (tai piiinvastoin) 2 luokassa ilman hyttipaikkaa joko hl. 1::3uo· 
messa tai hl. Jyviiskylii.ssa. Jos matkustaja haluaa hyttipaikan, on hii.nen 
suoritettava laivan piiiillystolle Jisiimaksuna 500 mk. 

Molempiin hintoihin sisaltyy edelleen laivamatka Virratr-'l'ampere (tai 
piiinvastoin) 2 luokassa ilman hyttipaikkaa Hoyrylaiva·Osuuskunta 'l'arjan· 
teen laivoissa. Jos matkustaja ei halua suorittaa tii.ta Jaivamatk8Ja, 1kelpaa 
lippu vaihtoE1htoisesti ruyos 1-autatei tse Hapamiieltii. 'l'ampereelle ( tai pain· 
vastoin) . 

Matka Tampere--Valkeakoski (tai painvootoin) voidaan lisii.maksuin 
vaihttoehtoisesti suorittaa L'J.iva Oy Matkailun linja-autossa Kangasalan 
Vehoniemeen, josta edelleen vesihussi..sa Valkeakoskelle, ks. n:o L 

Rengasmatka n : o 4 

II elsinki-V esiji.irvir-laivassa J yvii.skyliir-H aapmniiki-V iHat--laivassa 
Tarnpere-Twrk'tlr-Helsinki. Hinnat 2 lk 3,600: - ja 3 1k 2,800:-. 

Laivamatkojen Vesijii.rvi-.Jyvii.skylii ja Virrat-'l'ampere suhteen .ks. 

n:o 3. 
Matlm Tampere--Valkeakoski (tai pii.invastoin) voidaan lisiimaksuin 

vaihtoehtoisesti suorittaa autossa ja vesibussissa, ks. n: o 1. 

Rengasmatka n:o 5 

Riihimiiki-V esijMvi-laivassa J yviiskyliir-H aapamiiki-Virrat--laivassa 
1'arnpe1'1r--Hii.meenlinna-Riihimiiki. Hinnat: 2 lk 2,600:- ja 3 1k 2,100: - . 

Laivamatlkojen Vesijiirvi-Jyviiskylii. ja Virrnt-'l'ampere suhteen ks. 
n:o 3. · 

Matka Tampere--Valkeakoski (tai pii.invastoin) ja Valkeakoski-.l:lii.meen· 
linna (tai painV'!lstoin) voidaan lisa.maksuin vaihtoPhtoisesti suorittaa autossa 
ja vesibussissa, ks. n: o 1. 

Rengasmatka n: o 6 

Helsinkir-V esi.jiirvir--laivassa Jyviiskyliit-Pteksiirniikir--Ku.opw-Kontto· 
rniiki-Oul'tlr-Haapamiiki-Virrat-laivassa Tampere-1'urku-Helsinki. Hin· 
nat: 2 Lk 5,600: - ja 3 lk 4,200 : -. 

Laivamatkojen Vesijiirvi-Jyvii.skyHi ja Virrat-'l'ampero suhteen ks. 
n:o 3. 

Matka Tampere--Valkeakoski (tai painvastoin) voictaan JislimakRuin 
vaihtoPhtoist'sti suoritbaa autossa ja v<.'RihuRRisRa, ks. n: o 1. 



-3- 21 

Kajaauista suosilellaan kii.yntiii. Suomul! almella, jossa tilai uus l!:mlijo~n 1 
.koskieu laslruun S~fF: n koskivoneillii. Brikoislinja-auto Kajaanista aikana. 
15/ 6--5/7-52 sunnuntaisiu, 6/7-26/7-52 sunnuntaisin, maanantaisin JU 
torstaisin ja aikana 27/ 7-17/8-52 joka piiivii . Tietoja antavat ja lippuja 
myyviit Kajaanissa hotelli Seurahuone ja Suomussalmella pliripiiiill. K. 
Virkkunen, pub. Xmmiinsaari 27. Aikataulu Suomen KulkuneuvoiRsa. 

Rengasma.tka. n : o 7 

K ouvola--Pieksiimiikir-.7 yviiskylii--laiva.ssa V esi:Jiirvi--Kouvola. Hinnat: 
2 lk 2,000 : - ja. 3 lk 1,600 : -. 

L a.ivamatkan Jyviisky!ii-Vesijiirvi suhteen ks. n:o 3. 

Rengaruna.tka. n:o 8 

K owvola--L appeenranta--1 mat1·a--.Savonlinna-J yviiskyliir-laivassa V csi · 
jiirvi--Kowvola. Hinn'<l.t: 2 lk 2,800: - ja 3 lk 2,100 : - . 

Matka P unkahar ju--.8avonlinna (tai painvastoin) voidaan lisiimaksuitta 
vaihtoehtoisesti suoritta.a Saimaan Hoyrylaiva Oy:n laivassa. 

Laivamatka Jyviiskylii.-Vesijiirvi su'hteen ks. n:o 3. 

Rengasmatka n:o 9 

PoTi-----1' ampere-H iimteenlinna--Riihimiiki-V esijii?'vi--laiva-ssa J yviiskylii 
-Haapamiiki--Por·i. Hinnat : 2 lk 3,000:- ja 3 lk 2,200 : - . 

Matka Tampere-Valkeakoski (tai pii.invastoin) ja Valkeakoski-J:iameen
linna (tai pii.invastoin) voidaan lisiima:ksuin vaihtoehtoisesti suorittaa 
nutossa ja vesibussissa, iks. n :o 1. 

Laivamatkan Jyviiskylii.-V~sijiirvi suhteen ks. u :o 3. 

Rengasmatka. n :o 10 

VaastN---a>Utossa Kokkola--autossa Jyvi:iskylii-laivassa Vesijarvi--Biiht
miiki--H elsinki--Riihimiiki--H iimeenl-imna--Ta1npere-V aasa. Hinnat: 2 lk 
4,200: - ja 3 lk 3,400: -. 

Automatka Vaasa-Kokkola (tai pii.invastoin) suoritetaan Ab Haldin 
& Rose Oy:n ja aut'omatka. Kokkola-JyviiskyHi. (tai painvastoin) J:'osti
laitoksen linja-autossa. 

Laivamatkan Jyviiskylii.-Vesijii.rvi subteen ks. n:o 3. 
Ma.tka Hii.meenlinna-Valkea.koski (tai pii.invastoin) ja Valkeakoski

Tampero (tai pii.invastoin) voidaan lisiimaksuin vaibtoelttoisesti suorittaa 
vesibussissa ja autossa, ks. n: o 1. 

Rengasmatka n : o 11 

Twrk'Ur-Naantali--Uusi/caupunki--autossa Rawma--Peipohja-1'ampBre
Valkea1coski-Tul·Jru . Hinnat: 2 lk 1,700:- ja 3 lk 1,200: -. 

Automatka U'USikaupunki-Rauma (tai painvastoin) suoritctaan l:'yha
raunan Linja-auto Oy :n linja-8/Utossa. 

Matka Tampere-Valk(lakoski (tai pii.invastoin) voidaan hsii.maksuin 
vaibtoehtoiResti suoritrtaa autossa ja vesihussissa, ks. n : o 1. 
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1 Rengasmatka n : o 12 

Pol·i-Tamperc-laivus~<L \' inat-Pori. Hinnal: ~ lk J,tiliU:- ja :l tk 
1,200:-. 

Molcmpi in yllfunainil.tulhin hintoihin sisiiltyy laivaruatka 'l'ampere--
Virrat (tai piiinvastoin) 2 luokassa ilmau hyttipaikkaa IIoyTylaiva-Osuus-
kunta TaTjanteen Jaivoissa. 

Rengasmatka n :o 13 
Ta1npere-laivassa Vi·rrat-1L aa[lamiiki-1'ampere. llinnat: 2 lk 1,100 : 

ja 3 lk 900 : - . 
Lai.vamatkan Tampere-Virra.t suhteen ks. n:o 12. 

Rengasma.tka. n:o 14 
Riihimiiki-K ouvola-Pieksamiik.i-H. aapamiiki-V irrat--lai-va ssa 1'am-

pere-Hi:imee7tlinn~RiihimUiki. Hinnat : 2 lk 2,800:- ja 3 lk 2,000: - . 
Laivama.tkan Virrat-Tampere suh.teen ks. n:o 3. 
Matka 'J'ampere-Valkeakoski (tai painvastoin) ja Valkeakoski-l:iii.meen

linna. (tai .piiinvastoin) voidaan lisiimaksuin vaihtoe<htoisesti suorittaa aU.tossa 
j a vesibussissa, ·ks. n: o 1. 

Rengasma.tka n: o 15 
Vaasa-a>Utossa Pori-Tampere-laivassa Virrat-llaapa7niiki-Vaasa . 

llinnat: 2 1k 2,500: - ja '3 lk 2,000 : - . 
Automatka Voaasa-Pori (tai pii.invastoin) suoritetaan J!osti laitokSen 

l inja.-autossa. Lippu Jcelpaa Pirttikylan 'kautta. 
Laivamatka 'fampere-Virrat suhteen ks. n:o 12. 

Rengasmatka n: o 16 

H elsinki - Kouvola - JJ.ikkeli - Pieksiimiiki - tiavonlinna - Jl aapa-
7niiki - Vin·at - lailvassa Tampore - Turku - Helsinki. Rinnat: 2 lk 
4,400: - ja 3 lk 3,300: -. 

Matka. Mil&eli-. avonJi:Jma (tai piiinvastoin) voidaan vailttoelltoisesti -
>Juorittaa Saimaan Royrylai\Ta Oy: n laivoissa. Sekii. 2 luokan ettii. 3 luokan 
rengaslippu oikouttoaa matkustamaan lisiimaksuitta laivan 2 luokassa. ilman 
hy.ttipaikl<aa. J'os matkusta.ja haluaa hyttipaikan, on hiinen suoritettava 
laivan piiiillystolle l isiimaksuna 2 luokan hyttipaikasta 350 m'k ja 1 luo.kan 
500 mk. 

L aivamatkan Virrat-Tampere subteen .ks. n: o 3. 
Matka. Tampere-Valkeakoski (tai piiinvastoin) voidaan lisamaksuin 

vai'htoehtoiaesti suorittaa autossa ja Yl'sibussissa, ks. n: o 1. 

Rengasmatka n : o 17 
R·iihimii.ki- Kouvola- JJ.iklceli- Pieksiimiiki- tiavonlinna- H. aapa· 

miiki - Vinat - laivassa Tampere - Hiimeenlinna - Riihimiiki. Rinnat: 
2 lk 3,600:- ja 3 ~k 2,800: -. 

Matka Mikkeli-Savonlinna (.tai pii.invastoi11) voidaan lisiiroaksuitJta 
vaih toehtoisesti suorittaa laivassa, ks. n: o 16. 

L aivamatka Vil'l'at-Tampere subteen ks. n: o 3. 
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Matka 'l'ampere-Valkcako~ki (tai piiiumstoin) ja Valkeakoski-llame!'n- 1 
linna (tai painvastoin) voidaan lisamaksuin ·vaihtoehtoisesll uorittaa autossa 
ja vesibussissa, ks. n: o 1. 

Rengasmatka n : o 18 

Kout•ola - Lappeenranf(h - Imatra - Savonlinna - Picksiimiiki -
JJlikkeli - Kouvola. Hinnat : 2 lk 2,200 : - ja 3 lk 1, 700: - . 

Matka Punkaharju-'Savonlinna .(tai piiinvastoin) voidaan li~limaksuitta 
vaihtoehtoisesti suorittaa Saimam1 Hiiyrylaiv.a Oy:n 1aivru;sa. 

Matka Savonlinna-Mikkeli (tai painva&oin) vohlaan samatcn lisii.
maksuitta vaihtoehtoisesti suorittaa Saimaan HoyrylaiYa Oy:n laivoissa, 
k.s. D : 0 16. 

Rengasmatka n :o 19 

H elsinki-K ouvola-Lap peenranta-lai uassa M ikkeli-K ouvol~r-H els~11ki. 
Ilinnat: 2 lk 2,900:- ja 3 lk 2,200: - . 

Molempiin yllii mainittuihin hinJoihin is3.ltyy la~vamatka Lappeemanta
Mik.kcli (tai painvastoin) 2 luokassa ilman hy;ttipaikkaa joko Hoyrylaiva 
Oy Tiihden tai Saimaan Hoyrylaiva Oy:n laivoissa. 

Matka Mikkeli-Hel. in'ki (tai piiinvastoin) ~oidaan vaihiochtoiscsti suo
rittaa lentoteitse Savon Lentolinjnt Oy:n koneessa . .Tos matkustaja haluaa 
suorittaa tiintiin lentoruatkan, on hiineu vaihdettava rengaslipun rautatielellti 
Mikkeli-Helsinki lentolippuun. Vaihdon voi suorittaa matkatoimistoissa. ja 
Aero Oy:n toimipaikoissa. T3.lloin on 2 luokan rengaslipulla matkustavan 
suoritettava 1,160 mk:n ja 3 luokan lipulla mat'kustavan 1,570 mk:n 
lisiima:ksu. Lentopaikkojen rajoitetun miiii.riin ja vilkkaan ikysynniin taltia 
on paikka koneeseen tilattava varmuuden vuoksi hyvissii. ajoin etukiiteen, 
ainakin noin viik'koa ennen llihtoii. Paik.katilauksia vastaanottavat matka
toiruistot ja Aero Oy :n toimipaikat. Leutopaikan peruutuksen, lentolipuu 
hinnan takaisin ma:ksun ym. ,;uhtePn nourla.tetaan Sa von LPntolinjat Oy: n 
ylPisiii. miiiiriiyksiii. 

Rengasmatka n : o 20 

Riihimiiki--K ouvol~r-Lap pl'enranta.-laivassa 111 ilckeli-Pieksiimiiki-11 aa
pamiiki--Virmt-lailvassa Tarnpere-Hiimeenli'llna-Riihimiiki. Rinna.t: 2 
lk 3,500:- ja 3 1k 2,700: - . 

Laivamatkan Lappeenranta-Mikkdi uhteen ks. n:o HI. 
Laivamatkau Virrat-Tampere suhteen 'ks. u : o 3. 
Matka Tampere-Valkeakos.ki (tai piiinvastoin) ja Valkeakoski-Jiii.

meelliinua (tai piiinvastoin) voidaau lisiimaksuiu vaihtoehtoi~esti suorittaa 
autossa ja vesibussissa, 'ks. n : o 1. 

Rengasmatka n :o 21 

Kouvol~r-Lappcenranta-laivassa Mikkeli--Km~rola. Hinuat: 2 lk 
1,500:- ja 3 1k 1,200: -. 

_Laivamatkan Lappeem:._anta-Mikkeli suhteen ks. n: o 19. 

Rengasmatka n:o 22 

Helsinki - Riihimiiki - Lappecnranta - Imatra - .Sauonlinna - llaa
pamiiki - Virrat - laivassa Tamz1crc - Turku - He/.sinld. Hinuat: 2 lk 
4,400: - ja 3 lk 3,300 : -. 
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Mat'ka Lappeenran.ta- Iruatra (t-ai painvastoin) ja lmatra-i:3avoulinua 
(tal painvastoin) voidaan vaihtoehtoisesti suorittaa Saimaan J:ioyrylaiva 
Oy: n laivoissa. iLaivamatka Lappeenranta--Gavon.linna (tai painvastoin) 
voidaan suor:ittaa suoraankin Imatralla poi'kkeamatta. Sekii 2 Juokan etta 
il luakan rengaslippu oikewttaa matkus.tamaan lisamaksuitta laivan 2 luokassa 
Hmau hyttipaikkaa. Jos matkustaja haluaa hyttipaikan, on hanen suori· 
te ttava laivan paiillystolle lisama!ksuna 2 luo.kan hyttipaika.~ta 350 mk ja 
1 luokan 500 mk. 

Siina tapauksessa, etta mSJbkustaja kiiybtaa matkaosuudella lmatra
Savonlinna junaa, on 'hii.nellii. mahdollisuus vaihtoehtoisesti suot·itta:a matka 
Pun:kahar'ju--Gavonlinna (tai piiinvastoin) Jisiimruksuitta Saimaan lioyry· 
laiva Oy:n aaivassa. 

Laivamatkan Virrat-Tampere suhteen ks. n:o 3. 
Mastka Tampere--Valkeakoski (tai piiinvastoin) voidaan li.siima.ksuin 

vaihtoehtoisesti suorittaa autossa . ja vesibussissa, .ks. n: o 1. 

Rengasmatka n:o 23 

Riihimaki - Lappeenranta - Imatra - l:lavontinna - liaapamii:ki -
Vvrrat - laivassa Tampere - Hameenlinna - Riihimaki. Hinnat: 2 lk 
3,600:- ja 3 lk 2,800: -. 

Matka Lappeenranta-lmatra (tai pii.invastoin) ja lmatra~avonlinna 
(tai pii.invastoin) tai Punkaharju-'Savonlinna (t ai pii.invastoin) voidaan 
vaihtoehtoisesti lisiimaksuitta suoritta:a laivassa, iks. n: o 22. 

Laivamatkan Virrat-Tampere suhteen ks. n: o 3. 
Matka Tampere--Va1keaJk:oski (tai pii.invastoin) ja Valkeakoski-l:iii.meen· 

linna (tai piiinvastoin) voidaan lisii.ma:ksuin vaihtoEihrtoisesti suorittaa autossa 
ja vcsibussissa, 'ks. n:o 1. 

Rengasmatka n:o 24 

Pm·i- Tampera - Hiimeenlilnna - Lappeenranta- Imatra- l:lavon· 
linna - Haapamaki- Pori. Hirmat: 2 lk 3,800: - ja 3 lk 2,800: -. 

Matka Tampere--Valkel!lkoski (tai piiinvastoin) ja Valkea:kosJri-l:l.ii.· 
meenlirma (.tai piiinvastoin) voidaan lisiimaksuin vaihtoehtoisesti suorittaa 
autossa ja vesibussissa, ks. n: o 1. 

Matka Lappeenl'anta-Imatra (tai painvastoin) ja lmatra-8avonlinna 
(tai pii.invastoin) tai PU11ikal1arju-Savonlinna (.tai pii.invastoin) voidaan 
vaihtoehtoisesti lisii.ma.ksuitta suorittaa laiV'assa, ks. n: o 22. 

Rengasmatka n: o 25 

Kouvola - Lappeenmnta - Imatra - l:lavonlimna - Pieksiimiiki -
Kouvola. Hinnat: 2 lk 2,200: - ja 3 lk 1,700: -. 

Mtatka Lasppeenranta-Imatra (tai piiinvastoin) ja 1matra-8avonlinna 
(tai piiinvastoin) tai Punkahar.ju-Savonlinna (.tai painvastoin) voidaan 
vaihtoehtoisesti lisiima:ksuitta suorittaa laiV'assa, ks. n: o 22. 

Rengasmatka n:o 26 

Riihimiilci - Lappeenmnta - lmatra - Savonlinna - Kuopio 
Kontiomaki - Oulu - Haapamaki - Virrat - laivassa Tampere - Hii· 
meenlinna- Riihimiiki. Hinnat: 2 Lk 5,600:- ja 3 l.k 4,400: -. 

Matka Lappeenranta-Imatra (tai pii.invastoin) ja Im11.tra-Savonlinna 
(tai painvastoin) tai Pun:kaharju-Savonlirma (tai pii.invastoin) voidaan 
vaihtoehtoisesti lisiimaksuitta suorittaa laivassa, 'ks. n: o 22. 
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Ma!.ka l:)avonlinna-Kuopio (tai piiiumstoin) ,·oidaan sama.ten suorittaa 1 
vaihtoeh.toisesti joko IIeinii.veden Hoyrylaiva Oy:n tai Leppiisirran Hoyry· 
laiva Oy:n laivoissa. Sekii. 2 luokan ettii. 3 luokan rengaslippu oikeuttaa 
ma.tkustamaan lisiimaksuitta laivan 2 Juoka.ssa ilman hyttipailtkaa. J os 
matkusta.ja haluaa hy;ttip11ikan, on hiinen suoritettava Jaivan piiiillystolle 
Jisii.maksuna 2 luokan hyttipai'kasta 350 mk ja. 1 luokan 500 mk. 

Laivamatkan Virrat-Tampere suhteen .ks. n: o 6. 
Matka Tampere--Valkeakoaki (tai piiinvastoin) ja Valkeakoski-Hiiml'en· 

linna (tai piiinvastoin) voidaan lisiimaksuin vaih.toe'htoisesti suorittaa 
autossa 'ja vesibussissa, ks. n: o 1. 

Rengasmatka n:o Z7 

Eiihinni:iki - Lappecrwantc1 - lmatra - Savonlinna - Kuopio -
Jyvi:i.skyla- Haapamiiki- Vvrrat- laiva.ssa Tampere- Hiimeenli'llln~
Riihimi:iki. Hinn'at : 2 lk 4,200: - ja 3 lk 3,500: -. 

Matka Lappeenranta-Lruatra (tai pii.inva.stoin) ja Imatra--savonlinna 
(tai piiinvastoin) tai !Punkaharju- avonlinn'a (tai piiinvastoiu) voidaan 
vaihtoehtoisesti lislimaksuitta suorittaa laivassa, ks. n:o 22. 

Matka Sa.vonlinna-Kuopio (tai piiinvastoin) voida::.:1 samaten vaillto· 
ehtoisesti lisii.maJksuitta suorittaa laivassa, ks. n: o 26. 

Matka Kuopio-.Tyviiskylii. (tai piiinvas.toin) voidaan vailltoehtoisesti 
suorittaa lentoteitse Aero Oy:n koneessa . .Tos matkustaja haluaa suorittaa 
tii.mii.n lentoma.tkan, on hii.nen vaihdettava. rengaslipun rautatielehti Kuopio
.Tyviiskyla lentO'lippuun. Vaihdon voi suorittaa kaikissa matkatoimistoissa 
ja Aero Oy:n '"toimipai'koissa. Tlilloin on 2 luokan renga.slipulla matkostavan 
suoritettava 190 mk :n ja 3 luokan lipulla matkusta.va.n 390 mk:n lisii.ma.ksu. 
LentQpaikkojen rajoitetun miiiirlin ja vilkkaan kysynniin ta'kia on paikka 
koneessa. tilattava varmuuden vuoksi hyvissii. ajoin etukii.teen, ainaiJtin noin 
vi.i:kJ!:oa ennen liihtoa. Paikkatilauksia vastaano.ttavat kaikki matkatoimistot 
ja Aero Oy:n toimipaikat. Lentopaikan peruutuksen, Jentolipun hinnan 
takaisin ma'ksun ym. subteen noudatetaan Aero Oy:n yleisili mii.ii.rii.yJ;:siii.. 

Laivamatkan Virrat-Tampere suhteen ks. n: o 3. 
Matka Tampere--Valkeakoski (tai piiinva.stoin) ja Valkeakoski-Hii.meen

linna (tai piiinvastoin) voidaan Iisiimaksuin vaiMochtoisesti suoritta.'L auto~sa 
ja vesibussissa, ks. n: o 1. 

Rengasmatka. n: o 28 

Riihimiiki - Lappeenranta - Imatm - Sat>onlinna - Kuopio 
Kontiomiiki- Oulu.- Rovaniemi tai Aava.saksa- Oul;u- Haapamiiki 
Virrat - laiva.ssa Tampere - Hiinneenlinna - Riihinniiki. Hiunat: 2 lk 
6,400: - .,ja 3 lk 4,900 : -. 

Mat.ka Lappeenranta-Imatra (tai piiim·astoin) ja lmatra-l:lavonlinna 
(tai piiinvastoin) tai Punkaharju--8avonlinna (tai piiinvastoin) voidaan 
vai'h<toehtoisesti lisamaksuitta suorittaa laiva.ssa, ks. n: o 22. 

Matka Savonlinna---,Kuopio (tai pliinva.stoin) voidaan samaten vaihto
ehtoisesti lislimaksuitta suorittaa iaivassa, ks. n : o 26. 

Laivamatkan Virrat-Tampere suhteen iks. n: o 3. 
M!lltka Tampere--Valkea.koski (tai pii.inva.-;toin) ja Valkeako!lki-Hii.meen· 

linna (tai piiinvastoin) voidaan lisii.maksuin vaiMoehtoisesti suorittaa autossa 
ja vesibussissa, ks. n: o 1. 
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1 Rengasmatka n:o 29 

Pieksdmakir-Kuopio-lc1ivassa Kwma-Pieksii1ni:iki. 1-iinnat: :& lk 
1,100:- ja 3 lk 850: -. 

Molempiin yllii mainittuihin hintoihin sisiiltyy laivamatka .Kuopio
Kerma (tai pilin"l'astoin) HeinaveLlen Hoyryla~va Uy: n laivoissa niiden :& 
ludkassa ilman hyttipaikkaa. 

Rengasmatka n : o 30 

Kuopio - Pieksiimiiki- Kouvola- Lappeenranta- Imat1·a- :Savon
Unnna - Kuopio. Hinnat: 2 lk 2,800: - ja 3 lk 2,300: -. 

Matk& Lappeenranta-lmatra (tai piiinva~toin) ja lmatra-savonlinna 
(tai pii.invastoiu) tai Punkaharju~Savonli..nna (tai pii.invastoi..n) voidaan 
vai htoehtoisesti lisiimaksuitta suorittaa laivassa, ks. n: o 22. 

Matka SavonJinna-Kuopio (tai piiinvastoi..n) voidaan sam111ten vaillto
ehtoise ti li~iimaksuitta suorittaa laivassa, ks. n: o 26. 

Rengasmatka n: o 31 

01tl1tr-Haapamiiki-Savonlinn((r-Kuopio-Kontiomdki-Oulu. Hi..nnat: 2 
lk 4,100: - ja 3 lk 3,000: -. 

Matka Savonlinna~Kuopio (tai piiinvastoi..n) voidaan vaihtoehtoisesti 
lisamaksuitta suorittaa 1laivassa, ks. n: o 26. 

Rengasmatka n: o 32 

Vaasa-a11tossa Kokkola-Yl~viesk((r-1 isalmi-K·uopio-laivassa Varkaus 
-Pieksiimiiki-liaazJamaki-Vaasa. Hinnat 2 Jk 3,200:- ja 3 lk 2,400: -. 

Automatkan Vaasa-Kokkola suhteen ks. n: o 10. 
Molempiin ylliimainittuihi..n hintoib..in isiiltyy laivamatka Kuopio

Varkaus (tai piii..nvastoin) Leppii.virran Hoyrylaiva Uy:n laivoissa miden 
2 ludkassa ilman hyttipaikkaa. 

Rengasmatka n: o 33 

Pieksiimiiki-Kuopio-laivassa Varkaus-Pieksiimaki. lli..nnat: 2 lk 
850:- ja 3 lk 650: - . 

Laivamatkan Kuopio-Va1·kaus sul1teen ks. n: o 32. 

Rengasmatka n :o 34 ... 
Riihimaki-Lappecnrant((r-] mat?·((r-Sa·vonl in?t((r-Jl uutokoski--J oensuu

V uonislahti-vesibt~ssissa K oli-vesibussissa V uonislahti-K ontiomaki-Outu 
-H aapamaki-Virmt-laivassa Tampere-H a1neenlinn((r-Ri!ihimiiki, Hin
nat: 2 lk 5,900:- ja 3 1k 4,700 : -. 

Matka Lappeenranta-Im.aira (tai painvastoin) ja lmatra-Savonlinna 
(tai pii.invastoin) tai Punkaharju-.'lavonlinna (tai piiinvastoin) voidaan 
Taihtoehtoisesti lisiimaksuitta suorittaa lai.vassa, .ks. n: o 22. 

Matka Savonlinna-Joensuu (tai piii..n"l'astoin) voidaan samaten vaihto
ehtois ti suorittaa Saimaan Hoyrylaiva Oy: n laivoissa. Seka 2 iuokan 
etti.\ 3 luakan rengaslippu oikeuttaa matlkustamaan lisamaksuitta laivan :& 
luokassa i..lman hyttipaikkaa. Jos matkustaja haluaa hyttipaikmt, on hiinen 
suoritettava lai van paiillystolle lisiimaksuna 2 luokan hyttipikasta 350 mk 
ja ] luokan 500 mk. 
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Matka Vuonislahti-Koli-Vuonislahti suoritetaan vesibussissa ,~hkkl'' 1 
tai ,Tuula" (omistaja Jussi Tolkki) . Matka Koli-VuonisJahti-Lieksa 
(tai pii.invastoin) voidaan vaihtoehtoisesti lisii.maksuitta suorittaa kokona1 · 
suudessaankin nii.issii. vesibusseissa. Tii.lloin on vesibussin rahastajalle luo· 
vutettava rengaslipun vE'sibussilehti Koli-Vuonislahti ja rautatielehti Vuo-
nislah ti-Lieksa. 

Matka Joensuu-Vuonislahti-Koli (tai pii.invastoin) voidaan vaihtoeh
toisesti suor~ttaa lisii.maksuitta joko Postilaitoksen tai Joensuun Auto Uy:n 
linja-autossa. Tiillaisessa tapauksessa on auton rahastajalle Juovutettava 
rengaslipun rautatielehti Joensuu-Vuonislahti ja vesibussilehti Vuonislahti 
-Koli. 

Lai'ltamatkan Virrat-Tampere suhteen iks. n:o 3. 
Matka Tampere-Valkeakoski (•tai piiinvastoin) ja Valkeakoski-Hii.meen· 

linna (tai pii.invastoin) voidaan lisii.maksnin vaihtoehtoisesti suorittaa autossa 
ja vesibussissa, !ks. n:o 1. 

Rengasma.tka n:o 35 

O'ldu- Haapamaki-J yvaskylii-JJl. iklceli-Savonlintnar-J oensu'!lr-V uonis
lahtir---11esibussissa K oli---vesibussissa V uonislahti-K ontiomii~Omu.. Hin
nat : 2 ~k 4,900: - ja 3 1k 3,900 : - . 

Manka Jyviiskylii.-Mikkeli (tai pii.invastoin) voidaan vaihtoehtoisesti 
lisii.maksnitta suorittaa Savonlinja Oy:n linja-autossa. 

Matka Mikkeli-8avonlinna (tai pii.invastoin) voidaan vaihtoehtoisesti 
lisii.maksuitta suorittaa S~aan Hoyrylai.va Oy: n laivoissa, 'ks. n: o 16. 

Matka Savonlinna-Joensuu (tai pii.invastoin) voidaan samaten vaihto
eh.toisesti lisii.maksuitta suorittaa Sairuaan Hoyrylaiva Oy: n laivoissa, ks. 
n : o 34. Kolin matkan suh teen b. n: o 34. 

Renga.smatka. n :o 86 

Ou.l'!lr-Kontiomiiki-Kuopio-Savonlinna--Joensuu-Vuonislahti---ves·ibus
sissa Koli---vesibussissa Vuonislahti-Kontiomaki-Oulu.. Hinnat: 2 lk 
4,200: - ja 3 lk 3,400: -. 

Matka KuopiD---'Savonlinna (tai pii.invastoin) voidaan vaihtoehtoisesti 
lisiiroaksuitta. suor1ttaa laivassa, iks. n ;{) 26. 

Matka Savonlinna-Joensuu (tai pii.invastoin) voidaan samaten vaihto
elltoisesti lisiimaksuitta suorittaa laivassa, ·ks. n: o 34. 

Kolin matlkan suhteen •ks. n: o 34. 

Rengasmatka. n :o 37 

Riihintiiki----Lappeenrantar--1 matm-Savonlinna-J oens'U'!lr-V uonislahttr-
vesibussissa Koli---vesibussi.ssa V uonislahti-J oensU'!lr-Pieksamiiki-H. a-apa
maki-Virrat-laivassa Tampcre-Hameenlinna-Riihimliiki. Hinnat: 2 lk 
4,900:- ja 3 lk 4,000 : - . 

Matka Lappeenranta-Imatra (.tai pii.invastoin) ja lmatra-Savonlinna 
( tai painvastoin) tai Punkaharju-8avon1inua (tai pii.invastoin) voidaau 
vaihtoehtoisesti lisama:ksuitta suorittaa laivassa, 'ks. n: o 22. 

Matka Savonlinna-Joensuu (.tai pii.invastoin) voidaan saroaten vaih.to
ehtoisesti lisii.ma'ksuitta suorittaa laivassa, ks. n: o 34. Kolin matkan sub
teen ·ks. n: o 34. 

Laivamatkan Virrat-TamperE' sult te.>n ks. n: o 3. 
Matka Tampere-Valkeakoski (tai piiinvastoin) ja Valkeakoski-Ha

meenlinna (tai pii.invastoin) voidaan 1isiimaksuin vaihtoehtoisesti suorittaa 
au.tossa ja vesibussissa, k~. n: o l. 
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1 Rengasmatka n :o 38 

Riihirniiki-LappeenmntOr-ImatrOr-Savonlinna-Joensuu--Vuonislaht'lr
vesibussi8sa K oli-autossa K uopio--Pieksiimiikir-H aapmniikir-Virrat-lai
·vassa Tarnpere-Harneenlinna-Riihirniiki. Hinna.t : 2 Ik 4,900:- ja 3 Jk 
4,100:-. . 

Matka Lappoonranta-Irna.tra (tai piiinvastoin) ja lmatra-l::!avonlinna 
(tai piiinvastoin) tai Punkaharju--savonlinna (tai pii.inva.stoin) VQidaan 
vaihtoehtoisesti lisii.maksuitta suorittaa laiva.ssa, tks. n : o l!2. 

Matka Savonlinna-.Toensuu (tai pii.invastoin) voidaan samaten vaihto
ehtoisest i lisii.mak.suitta suorittaa laivassa, ks. n: o 34. Kolin matkan suh
toon ks. n: o 34. 

Automatka Koli- Kuopio (tai pii.im-astoin) ·uoritetaan joko .l:'ostiJai
toksen tai Savo"Karjalan Linja Oy :n Iinja-autossa. 

Laivamatkan Virrat-Tampere suhte n ks. n:o 3. 
Matka Tampere-Valke!!!koski (tai pii.invastoin) ja Valkeakos-ki-liii.

moenlinna ( tai pii.invastoin) voidaan lisamaksuin vaih.toehtoisesti suorittaa 
autossa ja vesibussissa, ks. n: o 1. 

Rengasmatka n :o 39 

Oul11r-A.avasaksa--autossa Rovaniernir-01tlu. llinnat 2 lk 1,900: ---' 
ja 3 lk 1,400: -. 

Matka T·ornio-tAavasa.ksa (tai pii.invas-toiu) voidaan vaiMoehtoisesti 
lisii.maksuitta suorittaa Oy Pohjolan Liikenne A!b : n linja-autossa. 

Matka Aavasaksa-Ro\'aniemi (tai painvastoin) suoritetaan .l:'ostilaitok· 
sen li11ja-autossa. 

Rengasmatka n :o 40 

0 1tlu--Rovanierni--autossa (Kittilii-Muonio--Pallastuntu,·ir-M1t07tio--
LlavMaksa)-Oulu. Hinnat: 2 lk 3,000:- ja 3 I:k 2,500 : - . 

Matka Rovaniemi-Kittilii.-Muonio (tai pii.invastoin), Muonio--l'ru!Jas
tunturi-Muonio ja Muonio--Aavasaksa (tai piiinvastoin) suoritetaan .l:'osti
Iaitoksen linja-autossa. Matkaosan Muouio--Aavasaksa ('tai pii.inva.stoin) 
ja Aavasaksa.-'l'ornio (tai pii.invastoin) voi vaihtoehtoisesti suorittaa myos 
Oy Pohjolan Liikennc Ab :n linja-autossa. 

Rengasmatka n :o 41 

Oulu-Rovaniemit---autossa (Kittiliir--Muonio--Kilpisjiirvir-Muonio--Aava
saksa)-Oulu. Hinnat: 2 ~k 3,900 : - ja 3 lk 3,400: -. 

Matka. Rovaniemi-Kittilii.-Muonio--Kilpisjii.rvi-Muonio--Aavasa:ksa (tai 
pii.invastoin) suoritetaan P-ostilaitoksen linja-autossa. Matkaosa.n Muonio-
Aavasaksa (tai pii.invastoin) ja Aavasaksa~'roruio (tai pii.invastoin) voi 
vaihtoehtoisesti suoriHaa myos Oy Pohjolan Lii'kenne Ah: n linja-autosaa. 

Rengasmatka n : o 42 

Riihirniikir--H iirneenlinnOr-Tampere-H aapa1niiki--Outu--Rovaniemir-K e
mijiirvir-autossa (Kuusarno-Suomussalmir-Hyrynsalmi)-Kajaanir-K uopio 
-Pieksiilniikir-KouvolOr-Riihirniiki. Hinnat : 2 lk 5,600 : - ja 3 1k 4,200: - . 

' Matka Hiimeen:Iinna-Valkeakoski (tai pii.invastoin) ja Vatkerukoski
Tampere (tai piiinvastoin) voida-an lisii.maksuin vail1toehtoisesti suorittaa 
autossa ja V<'sibussissa, ks. n: o 1. 



-11- 21 

M;~tka Rovaniemi-Keru.ijarvi (tai piiinva:>toin) ,-oidaan vailttoelttoisestl 1 
suorittaa joko Oy Pohjolan Liikenne Ab:n tai .Postilaitoksen linja-autossa. 

Matka Kemijlirvi-Kuusamo (tai pliinvastoin) ja Kuusamo-l:luomus
salmi-Hyryn almi (tai pliinvastoin) suoritetaan Postilaitoksen linja-autos
sa. Ma,tkaosan Suomussalmi-Hyrynsalmi (tai pliinvastoin) voi vaihtoeiL
toisesti suorittaa myos Oy Pohjolau Liikenne Ab:n linja-autossa. 

Uatkan Hyrynsalmi-Kajaani (tai pliinvastoin) voi sam11.ten vailtto
ehtoisesti suorittaa Postilaitoksen linja-au.tossa. 

fi!. Hintatason epa·vakaisuuden takia rengasmatkalippuihin ei ole pai
nettu t•almiiksi hintaa, mista syysta se on myytaessa merkittiivii lipu.n kansi
lehden asianomaiseen kohtaan. Ilinnat ovat muuttuneet vuodesta 1951. 

3. Koska asemilla. ja painatusjaostossakin on vielli ja.Jjellii viime vuonna 
painettuja rengasmatkalippuja, jotka .kii.ytetiiiin loppuun, on niiden kansi
lehtiin ja asi.an01naisiin lellt#n ascmicn toimesta cnnen myyntiii tehtiiva 
sewraavat korjaukset: 

rengasmatkalipuissa 8 ja 1 on kauttakulkumel1kintii Vro poistettava, 
l'engasmatkalipuissa 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 30, 34, 37 ja 38 Wuo.ksen 

~a tam a kor,jalttava Imatraksi sekii kauttakulkumer.k.intii Wu poistettava ja 
"\Tro muutettava Imr, 

rcnga-smatkalipussa 119 rautatielentomatkalehden Mikkeli-flelsin:ki (tai 
painvastoin) 2 lk:u lehden -lldiantopuolella on 1,460 mk:n lisiimak u kor
jattava 1,160 mk:ksi ja. 3 tk:n Jehden 1,770 mk:n lisiimaksu 1,570 mk:ksi, 
seka samoin 

rengasmatkalipussa. 27 rautatie/leutomatkaJ.ehden Kuopio-.Jyvaskyla (tai 
piiinvastoin) 2 lien lehden 'kiUiutOpuolella on 300 mk lisiimaksu ·korjabta-va. 
190 mk:ksi ja 3 lien lehden 470 mk:n lisiimaksu 890 mk:ksi. 

Y1ei olle jaettavassa reugasmatkojen selostusvihkosessa niimii muutok
set on huomattu. 

4. Ke8iin 1952 rengasmatkoihin liittyy joukko laiva-, auto- ja lento
matkoja. Niiden liikennepaikkojen, j<lilta reugasmastka jatkuu joko JaivaJla, 
autolla tai lentokoneella, on reugasmatka:lippujen myynti- tai tilaajaliiken
nepaikoille va.litettiivii. paikka- ja hyttivarauksia anottuihin Jmlkuneuvoihin. 

5. Lipunmyyjiii kehoitetaan tutustumaan rengasmatkaliikenteessii mu
.kana. olevien laivojen kulkuvuoroissa va1·sinkin pwrjehduskauden a~u.ssa ja 
7oppupuolella tapahtuviin rajoituksiin ja muutoksiin ja huomauttamaan niis
tii. lippuja ostavalle yleisolle. 

6. Mainosjaosto liihettiiii. ikaikille liikennepaikoille .kuluvan kuun loppu
puolella jon.kin verran rengasmatkoja esittcleviii vihkosia, jotka 011 tar
koitcttu yleisolle. Esittelyvil1kosia, joista suomen- ja ruotsinkielisissa ovat 
kai·kki rengasmatkat, mutta englanninkielisessii vain rengasmatkat 1, 2, 
4, 5, 6, 22, 23, 26, 27, '37, 40 ja 41, on senjalkeen tarpeen mukaan saata
vissa mainosjaostosta puhelin- tai kirjallisen tilauksen perusteella. 

7. Rengasmatkalippuja ostavalle yll'iso1le pyydetiiii.n tarvittaessa sel
vittiimiiiin, ettii. tiir1:'Ci=illa paikkakunnilla on majoitus- ja opa.stuskeskuk
sia, jotka valittiiviit mahdollisuuksien mukaan majapai.kkoja hotelleissa, yk
sityisissii. perheissii. retkeilymajoissa ja kouluissa. Yhteys niiihin majoitus· 
jn opastuskcskuk!'iin saadaan matkatoimistojen ja hotPllien viilityksellii. 
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B. Liittymis- ja lisiimatkat. 
1. Jos matka aloitetaan joltakin muulta kuin renkaalla oleva.Jta liiken

nepaikalta, lisatiilin rengaslipun hintaan liittymismartkaan oikeuttavan lipun 
Junta. Liittymi.smatkasta ikannetaan tariffisiili.nnon mukainen meno- ja 
paluulipun hinta. Mahdollista pikajunan lisiimaksua ei kuitenkaan ikanneta, 
koska sen katsotaau sisiiltyvii.n jo rengaslipun perushlntaan. Liittymislippu 
kirjoitetaan erillisestii rengasmatkoj<'n liittymis- ja lisiilippushekkikirjasta. 
Liittymislippuun merkitiiiin asianomai en rengasmatkan ja lipun numero ja 
kiinnitetiian liittymislippu liimaamalla ensirruniiisek i sisii.lelldeksi rengas
lippuun. Liittymislippu on voimassa saman ajan kuin rengaslippukin. 

2. Matkustajalla on oikeus lunastaa myos rengaslippuun kiinnitettiiviii. 
lisiilip!JUja seuraaville matkoille: 

1) 
2) 
3) 
4) 
5) 
6) 
7) 
8) 
9) 

10) 
11) 
12) 
13) 

14) 
15) 
16) 
17) 
18) 
19) 
20) 

Riihimiiki-Helsinki~Riihimiiki 
La:hti-Heinola~Lahti 
Kouvola-Kotka--Kouvola 
Kouvola-Hamina-Kouvola 
Toijala-Turku-'l'oijala 
Turku-N aantali-'l'urJm 
'ramp re--Pori-Tampero 
Tampere--Rauma-Tampero 
Orivesi-Jiim ii.-{)rivesi 
Vilppula-Miinbtii-Vilppnla 
Jyviiskylii-.Aii.nekoski-Jyvii kylli 
Pie.ksiimiiki-Kuopio-Pieksiimii:ki 
Seiniijoki-Kristiinankaupunki
Seiniijoki 
Seiniij oki- Kaskinen-Seiniij ok i 
Seiniijoki-Vaasa~einiijoki 
Lappi-Raahe-Lappi 
Oulu-Tornio-Oulu 
Oul u-.Rovaniemi-Oulu 
Kontiomiiki-Hyrynsalmi-Kontiomiiki 
Kontiomiiki-Kaj aani-Kon tiomiiki 

2 lk 600: - 3 1 k 400: -
2 lk 330 : - 3 .IJ!: ~~0: -
2 lk 450: - 3 lk 300: -
2 lk 405: - 3 lk !&70: -
2 lk 1,050:- 3 lk 700:
~ lk 135 : - 3 lk !:10: -
2 lk 1,110:- 3 1k 740 : -
2 lk 1,170:- 3 lk 780 : -
2 lk 480: -· 3 lk 3::!0:-
2 lk 90: - 3 lk 60 : -
2 lk 420 : - 3 lk 280 : -
2 lk 750 : - 3 lk 500: -

2 lk 930: - 3 lk 6::!0: -
2 lk 930: - 3 lk 6~0: -
2 lk 630: - 3 lk 420: -
2 lk 255: - 3 lk 170 : -
12 lk 1,080:- 3 lk 720:-
2 lk 1,740 : -3lk1,160: -
2 lk 390: - 3 lk 260: -
2 lk 240: - 3 lk 160: -

Lisii.liput ova:t meno- ja paluulippuja ja kirjoitetaan ne rengasmatkojen 
liittymis- ja lisiilippushekkikirjasta. Ne ovat voimassa saman ajan .kuin 
i tse rengaslippukin se.kii kelpaavat pi'kajuuissa lisiimaksutta. Asianomaisen 
rengasmatkan ja lipun numero merkitii.ii.n lisiilippuun, joka kiinnitetii.iin 
liima1la rengaslipun ·kulloinkin ky~ymyksl"ssii olevaan lehteen ja 'kelpaa ai
noastaan rengaslipun kera. 

Lisiilipun hinta huomioidaan rengaslipun kansilehdessii ja lasketaan yh
teen varsinaisen rengasmatkan ja mahdollisen liiflt:ymismatkan hinnan kanssa. 
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C. Lippujen myynti-, tarkastus- ym. maarayksia. 
I. ltl'nga,;malkalippuja lii1tymi~- ja lb;alippuinl'l'U myyiiiiiin seurarmlltt 

ascmilla: F()rssa, Haapamiiki, IIamina, Hanko, llC'inola, Helsmki, Uy
vinkiiii, IIiimeenlinna, Jisalmi, Iwatra, lnkeroiJJcu, Joensuu, Jyvibkyla, 
Kajaani, Karjaa1 Kauhava, Kemi, Kokkola, Kontiomii.ki, Kotka, Koulu
lahti, Kouvola, Kristiinaukaupun.ki, Kuopio, Kuu-ankoslti, Kymi, Lahh, 
Lappeenranta, Lapua, Lempii.iilii, Lieksa, Loimaa,, Loviisa, Mikkeli, Mylly
kos.ki, Miinttii, Nokia, N oormarkku, N u1'mi'S, Ou!u, .Pieksiimiiki, lJietarsaan, 
P.ori, Porvoo, Raahe, Rauha1 Rauma, Riibimiiki, Rovaniemi, Salo, Savonlinnu, 
Seiniijoki, Suonenjoki, Suolahti, Tammisaari, Tampere, 'l'oijala, 'l'ormo, 
'£urku, Tyrviiii, Uu ikaupunki, Vaasa, Valkeako ki, Varkaus, Vilppula Ja 
Ylivieska. Rrngaslippuja myyvat li;;aksi Suomen .Matkatoimisto Oy, ~latka
toimisto Kal<'va Oy, Matkatoimisto Area Oy, Kansan Matkatoimisto Oy, 
Matkatoimisto Sveres Oy, Vaasau Matkawimisto, Saimaan Matkatoimisto, 
Mikkelin M31tkatoimisto, Lappeenrannau Matkatoimisto, Koulumatkailutoi
misto Oy ja Alands Turistbyr!L 

Muille asemille ja py iikeille tilataan rengasliput edellii mainituilta ase
milta :tilau lomaketta 11:0 2412 kiiyttiien, jollaisia pirletiiiin kaikilla liiken
nepaikoilla saatavina. Tilauslomakkeessa on mainittava halut.tu rengasm3itka 
seka liittymis- ja lisiimatkat, jos sellaiset •tulevat 1.-ysymykseen, vaunan
luokka ja milia liikenn-epaikalla lippu lunastetaan seka milloin matka 
alkaa. 

Edellii luetellut lippuvarastoasemat tilaavat rengaslippuja ja rengas
mat~ojen liittymis- ja lisiilippushekkikirjoja asianmukaisessa jarjestyksessii 
Trt II :sta. 

2. Neljan ja >kahdentoista vuoden viilillii oleville lapsille myydaan 
rengaslippuja liittymis- ja lisiilippuineen puoleen bintaan. Lapsenlippuja 
myytiiessii. on rengaslipun kausilehdestii irroitettava puolilipun tar.kastusosa, 
joka liitetaan tiliin, ja sana ,lapsi" leimattava ehdottomasti lipun jokai
seen sisiilehteen. Leimaus tarkeiW:i sen vuoksi, etta laiva-, auto- ja lento
yhtiot laskuttavat rautateita ikeriiiimien;;a lippulehtien perusteella. 

3. Rengaslippuja ei myydii. sotilashenkiloille matkalipun ostoluvan no
jalla. 

4. Matka vQidaau aloittaa milta liikenuepaikalta tahansa matkalipun 
osoittaman tien varrella matkustajan haluamaan suuntaan. Aloitettua mat
kasuulitaa ei Jmitenkaan saa muuttaa. Kausilehden 1 sivulla tulee olla mer
kinta, milia reukaalla olevalta llikennepai:kalta matka aloitetaan ja mihin 
suuntaan. Matkan uunta on merkittii.vii selvyyden vuoksi nuolella myos 
iippuvihkon viimeisellii. sivulla olevaau piirrokseen. Jos matka aloitetaan 
joukin lippulehclen vii.Hasemalta, on tiimiin lehden etush-ulle tehtii"ii. seu
mava lii.htOaseman virkailijau nimellii ja aseman l;:>imalla varmennettu mer-
kinta: ,Matka aloitetaan reukaalla ....... . .. . ....... . ... as. suuntaan 
.. . ................... as." Niiin mer-kitty lehti jiitetiiiin vih:koon kiiy
tettiiviiksi paluumat.kalla alkuperiiiselle lii.htoasemalle. TiiJllainen lehti ir
roitetaan kansilehdesta siis >asta matkan piiattyessii. 

5. Rengaslippu oikeuttaa kiiyttiimiiiin vain sitii reittia, jolle se on 
myyty. Yleinen maiiriiys, etta pitempiia tietii. ostettu lippu kelpaa my08 
lyhyempiiii tieta, ei aiis ole >oim~a rengasmatkojen suhteen. Jos mat
·kustaja poikkeaa rengaslippuun menkitylta reitiltii, on hiin~m lunastettava 
tiiyden tariffin mukainen lippu sille osalle matkaa, joka ei aisiilly ren
kaaseen. Jos 3 luokan rengaslipulla matkustava haluaa siirtya 2 luok
kaan, on hiinen suoritettava tariffisiiiinnon mukainen lisiimn.ksu siltii. osalta 
matkaa, jonka han matkustaa 2 luokas~a. 

1 
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6. Va.ihtoehtoisten rautatie- ja laiva- ym. matkojcn sultlecn on huo
matta\·a, ettii. matkustaja, joka aloittaa matkausa naitii matkao~ia vastaa
,-illa lippulehdillii. rautateitse, ei voi euiia tiimii.n jiilkeen .kiiyttiiii. hyviik· 
~ ·'E'U lehteen sisiiltyviiii. vaihtoehtoista laiva-, auto· tai lentomatkaa, vaa11 
vn hiinen, jos hii.n nimenomaan haluaa suorittaa ruatkau laivo.ssa, autossa tat 
lcntokoneessa, lunastottav;\ ltittymislippu ko. Jippulehden jompaaukumpaan 
piiiitepaikkaan. 

7. Rengasmatkoihin n: o 34, 35, 36, 37 ja 38 liittyvii.n vaihtoehtoisen 
automatkan Joensuu-Koli (tai piiinvastoin) suh.teen on huomattava seu
raavaa: Jos matkustaja tulce pohjoisesta pii.in, on hii.nen matkustettava 
cnsin vesibussissa Lieksasta tai Vuonislahdesta Kolillo ja sielta joko linja
autossa Joonsuuhun tai vcsibussissa takaisin Vuonislahteen ja junassa 
Joensuuhun. Jos matkustaja tulee eteliistii. pain, voi hiin matkustaa Joen
suusta joko autossa Kolille ja sieltii. vesibussissa Vuonislahteen (tai Lick· 
saan) tai junassa Vuonislahteen ja vesibussissa Vuonisl'ahdesta Kolille ja 
sieltii. .takaisin vesibussissa joko Vuonislahteen ta.i Lieksaan. Matkustaja, 
jolla on rengaslippu n:o '37, saa kuitenkin matkustaa edestakaisin Joen
suusta Kolille linja-autossa. Automabkalla otetaan matkustajalta aina rau
tatielehti Joensuu-Vuonislahti ja toinen vcsibussilehdistii. Vuonislahti
Koli. 

8. Rengaslippu on voimassa yhoen kuukaud~n lcimaamispaiva mukaan
luettuna. 

9. Rengaslipulla. matkustamison saa rajoituksetta keskeyttii.ii. lipun voi
massaoloaikana milla matkan varrella olevalla liikennepaikalla tahansa, ell
dolla, ettii. lippu heti anne:taan asianomaiselle rautatieviranomaiselle mat
kan keskeyttamisesta lippuun tehtiiviUi merkintiiii. varten. Jos :keskeytys 
tapahtuu lippuleht-een merkityllii piiiiteasemalla, ei .tii.tii. muodollisuutta 
vaadita. 

10. Rengasliput kelpaavat kaikissa junissa - myos pi·kajunissa lisa
maksuitta. Jos matkustaja. haluaa varata itselleen pilmjunassa istumapai
kan, on hii.nen lunastettava paikkalippu tavallisessa jiirjestyksessii. 

11. M11:kuuvaunua saa ldiyttii.ii. lunastamalla makuupaikkalipun tavalli
sessa j iirjes tyksessii.. 

12. Matkustaja on vclvollinen huolehtimaan mat-katavaransa kuljetuk
sesta toisesta .k-ulkuneuYosta toiseen. 

13. Junan koudu.ktOori lii.vistii.ii. kunkin m::JJtkan osal1e Jmuluvan lippu· 
lehden syrjiissii. olevan ruuclun sitii. mukaa kuin matka edistyy. lrtonaiset 
lehdet ovat kelpaamattomat, ellei samalla voida nii.yttaii. vielii. tekemii.tto
miin matkan lehtia ja lipun kansilehteii. 
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D. Tilitys ym. 

1. Tili lnnditaan loomkk!'t'llo n: o 401:? muuttamalla ot~akt> asiaumukaJ 
scksi. 

2. Kunkin rengasmatkan liput tilitetaii.n lomakkeella erikseen merktttie
miillii. lipun a hinta sa.rakkocsecu ,asemalie". 2 ja 3 luokan lipuista. laadl
ta.an eri summa.t. Juok evassa numerojiirjestyksessii. myydyt sa.manhlnta.i-
et liput voidaan tilittiiii. sama.lla rivillii merkitsemii.liii. numerosara.kkeisiin 

myytyjen lippujen alku- ja loppunumerot. Sellainen lippu, joka. on lii.he
tetty saa.tteella n: o 4025 toiselle asemalle, on aina. merkittii.vii. eri riville. 
Tiliin muistutussara.kkeeseen mer.kitiiiin sana saate, sen numero ja sen asc
ma.n nimi, jolle lippu on aahetetty. 

Tila.a.ja.-asema merkitseo lippujen luvut ja. summa.t ma.tkusta.ja.Jiikennc
tulojen yhdistelmii.nsii. n: o 4020 a ianmu.ka.isiin kohtiin tulotukseen ja. ka.n
toon. 

Renga.slippu vastaa. yhtii. matkaa. ja. liittyruislippu sekii. lisii.lippu kukin 
kahta matkaa. 

La.psenlippu on tilitettii.vii. eri riviHii.. 
Tiliin merkitii.ii.n myos erillisenii. mitii.ttomii.ksi tehdyn rengasHpun numero. 

Tii.llainen lippu liitetiiii.n tiliin. 
3. Liittymis- ja lisii.lippushekkikirjat merkitiiii.n tiliin Iuokka- ja. numero

jii.rjesty'ksessii, huomioonotta.en puolilipUJt, mitii.toidyt ja. saa.tteella liihetetyt. 
Tilikuuka.uden Jmnkiu kirja.n ta.i sen osan viimeisolle sivulle tehdiiiin 
yhdistelmii: 

As: lippujen Juku summa 
Sa.atteet: , , , 

--~--------~------~--
Yhteensii.: 

" " 
4. Yhdistelmii.iiu merkitii.iin kunkin renkaan n: o, luokka, yhteenla.sketut 

luvut ja. summat sekii. liittymis- ja lisiilippushe.kkikirjoista. lopulliset luvut 
j a summa.t luokitta.in ja. lasJmtaan yhteen. Yhdistelmii.n jiilkeeu on ehdot.to
ma.sti laa.dittava luettelo saatteilla. lii.hetetyistii. renga.s- ja. shek·kilipuista 
ILuoonioou ott~Len loma.kkees.sa n: o 4110 oleva asemajarjestys. Luetteloon 
merkitii.iin saatteen numeTo sekii. matkojen lul-u ja hiuta luokitta.in. 

5. Rengaslipputiliu la.ativat vain lippuva.rastoasemat liitti.ien tiliin 
tilaaja-a.semilta pa.lautetut saatteiden kuittipuolet. 'l'ila.uksia u: o :l412 ei 
pidii. liihettiiii. Trt II:een. 

Tilaa.ja-asemat merO.dtsevii.t lippujen luvut ja kantamansa maksut luo
kitta.in suoraau sekii tulotukseen ettii. okantoon lomakkeelie n: o 4020 siinii 
oleva.hle ·rengaslippu.jen riville Jiittii.eu siihen saatteet. 

6. Myynuin tark.ka.ilua varteu renga.smatkalippujen vara.stoasemien 
(C.l.) on liihetettiivii. mainosjaostoon ilmoiltus kunkiu kuukauden 10 piiiviiiin 
mennessii. edcllisen kuukauden aikana myyclyista renga.smatka.lipuista ja 
niiden lisii.Jipuista (B. 2.) seuraavan asetelma.n mukaise ti. 

Rt>ngasmat·ka 2lk 3lk Yht. Lisiimatkat 2 lk il lk C[ llt. 

kpl kpl kpl kpl kpl .kpl 
N:o 1 N:o 1 

2 ,. 2 

" 
3 " 

3 

Tfo n:o 510, 9. 4. 1952) Kl n:o 21/ 52. 1. 
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KASKYLEHTI N:o 22 
1 9 52 

Viittaus Kaskylehdessa julkaistuun maaraykseen merkitii11: 
Kl n:o 1/52. 2 ( = lehden numero, vuosi, asian numero). 
Jakelua koskevat muutosilmoitukset on tehtava painatusjaostoon. 

To 1m It us: Rautatlehallitus, 2 kerros, huone 2~. 

Sis li.l i y s : 1. Liikennepaikkoja koskevia muutoksia. - 2. Laivaliikenne 
satamissa. - 3. Vaununpeitteiden kuljetuskirjana kiiytetyn kuljetussaatteen pa· 
lauttaminen lii.hetysasemalle. - 4. Neuvostoliittoon osoitettujen !'ahatavaravau· 
nujen kiisittely vaihtotoissii. - 5. Tavaran luokitus. - 6. Kesiivirkatakkien 
tilaaminen. - 7. Matkalippualennuksia. - 8. Kaasusailioiden kuljettaminen. -
9. Tyonvii.hyyden takia vapautuva tyovoima. - 10. Avoimia virkoja ja toi:mia. 

Liikennepaikkoja koskevia muutoksia. 

Roykan aseman alaisena, km:lla 85 +123m avataan touko- 1 
kuun 15 pa.ivasta 1952 lukien liikenteelle Tyry&oja-niminen 
seisake seuraavin, julkaismm Liikennepaikkojen valimatkat 
tehtavin merkinnoin: 

se Tyrysoja 2 , Roykka 6. 
Otalampi 11. 
Hy 27. Lo 39. 

j Ri 39. Kr 74. 

H Luk. 15. 5. 52. (Lkoj 
n:o 665, 10. 4. 52). 
Kl n: o 22/52. 1. 

Seisakkeella pysahtyvat tarpeen vaatiessa (S) junat n: o 20-:1, 
205 ja 206. (Lkoj n: o 665, 10. 4. 1952). 

Laivaliikenne satamissa. 

Laivaliikenne Vask]nodon satamassa alkoi 15. 4. seka Rami- 2 
nassa ja Hillossa 21. 4. 1952. Hilloon on 23. 4. lukien sijoitettu 
purjehduskauden ajaksi virkamies ja kuljetuslrirjat on osoitet-
tava mainitusta paiviista suoraan sinne. Kl n: o 22/52. 2. 

Vaununpeitteiden kuljetuskirjana kaytetyn 
kuljetussaatteen palauttaminen lahetysase
malle. 

Kuljetussaatetta, jota oman tavaran lmljetuksesta kaskyl~h- 3 
dessa n: o 58 annettujen miiaraysten mu:kaisesti on kaytetti1va 

3227. - 24. 4. 1952. 
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>aununpeitteiden kuljetuskirjana, ei tarvitse palauttaa kuitattuna 
Uihetysasemalle. Tiedot peitteiden Hihettiimisesta ja sallipumisesta 
on sitavastoin edelleenkin huolellisesti tehtava vaunupeitepaiva
kirjaan. (Lkoj n:o 966, 17. 4. 1952) Kl n:o 22/52. 3. 

Neuvostoliittoon osoitettujen sahatavara
vaunujen kasittely vaihtotoissa. 

Koska on valitettu, etta Neuvostoliittoon osoitettuja, saha
tavarakuormassa olevia vaunuja ldisitelUilin varomattomasti niita 
matkalla vaihdettaessa, josta on useassa tapauksessa ollut seu
rauksena kuorman siirtyminen niinkin paljon, etta vaunun paaty 
on sarkynyt, kehoitetaan asianomaisia vakavasti kiinnittfunaan 
huomiota mainittujen vaunujen varovruseen kasittelyyn niita 
l askumiiessa tai muuten vaihdettaessa. -(Lkoj n: o 912, 18. 4. 1952) 
Kl n : o 22/ 52. 4. 

Tavaran luokitus. 

Kl: a n: o 20/ 52. 8. kohdassa on mainittu kaapiokilpa-auto
jen (midgetautojen, kuten Coper, Essy- ym. autojen) painoksi 
1,500 kiloa. Pitiia olla: 750 kiloa. (Tfo n:o 552, 19. 4. 1952) 
Kl 11: 0 22/52. 5. 

Kesavirkat akkien tilaaminen. 

Rautatiehallituksen huoltojaosto ja Kestilan Pukimo Oy, 
Turku, ovat tehneet sopimuksen, jonka omukaan viimemainittu 
toiminimi on sitoutunut valmistamaan kuluva.n vuoden lkesiikuun 
loppuun mennessii 6,000 kpl. rautatielaisten kesavirkatakkeja. 
Takit valmistetaan sinisesta alpakkakankaasta, laatu Mohair 
69286, neljan eri tyypin numerotakkeina. Takkien hinta tulee 
olemaan n. 2,300 markkaa kappaleelta + li:ihetyskulut, mihin 
hintaan valmistaja kiinnittiia siipipyoralaatan takin rintataskun 
reunaan. Takit lahetetaan postiennakolla tilaajille. Niiden paik
kakuntien rautatielaisille, joilla on Kestilan Pukimo Oy:n myy
mala, toimitetaan takit taman myymalan valitykselli.i. Tilaajien 
on ennen tilaamistaan perehdyttava tassa jiiljempana olevaan 
kosavirkatakkien suuruustaulukkoon ja sen perassa oleviin mit
t'ojentarkistusohjeisiin. Loydettyaan taulukosta itselleen sopivan 
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t~·.vppinumeron, merkitsee tilaaja sen tilaukseen, esimerkiksi 6 
52 C tai 50 T. 

Kesiivirkatakkien snuruustaulukko. 

Tyyppi 

Hoikka = C 

suuruus
merkintil 

1 

46 c 
48-C 
50 c 
52 c 
54C 
56 c 

Normaali = 46 N 
N 48N 

50N 
52N 
54N 
56N 
58N 

Tanakka = 48 T 
T 50T 

52T 
54T 
56T 

Vatsakas = 48B 
B 50B 

52B 
54B 
56B 
58B 
60B 

Rinnen 
ympiirys 

2 

92 
96 

100 
104 
108 
112 

92 
96 

100 
104 
108 
112 
116 

96 
100 
104 
108 
112 

96 
100 
104 
108 
112 
116 
120 

Vyiltiiriln Lantion 
ympllrys ympiirys 

3 4 

76 94 
80 98 
84 102 
88 106 
92 110 
96 114 

80 
84 
88 
92 
96 

100 
104 

92 
96 

100 
104 
108 

98 
102 
106 
110 
114 
118 
122 

98 
102 
106 
110 
114 
118 
122 

104 
108 
112 
116 
120 

106 
110 
114 
118 
122 
126 
130 

Takin 
pituus 

5 

75 
77 
78 
80 
81 
82 

73 
74.5 
76 
77.5 
78.5 
79.5 
80.5 

74.5 
76 
77.5 
78.5 
79.5 

74.b 
76 
77.5 
78.5 
79.5 
80.5 
81 

IDban 
pituus 

6 

65 
66 
67 
68 
69 
69.5 

63 
64 
65 
66 
67 
67.5 
68.5 

64 
65 
66 
67 
67.5 

64 
65 
66 
67 
67.5 
68 
68.5 

Bartian 
leveys 

7 

41 
42 
43 
44 
45 
45.5 

41 
42 
43 
4:1: 
±5 
45.5 
46 

42 
43 
44 
45 
45.5 

42 
43 
44 
45 
45.5 
46 
46.5 

Mittojen suhteen on huomattava, ettii rinnan ja vyotaron 
mitat tarkoittavat paidan piialta otettuja vartalomittoja ja lan
tion mitta housujen piHi.lta otettua mittaa. Rinnan mittaa otet
taessa on mittanauhan oltava ehdottomasti rinnan korkeimmalla 
kohdalla ja vaakasuorassa vartaloon nahden. Vyotaron mitta on 
vatsa:kkaiden otettava vatsan korkeimmalta kohdalta. Lantion 
mitta otetaan kohdalta, jossa mitta tulee suurimmaksi. Mitta
nauha ei saa olla kirealla mutta ei loysanakaiin mittaa otettaessa. 
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Takin ja hihojen pituutta kuin myO.s hartiain leveyWi osoit
tavat mitat saa taas parhaiten mittaamalla omasta sopivasta takis
taan vastaavat kohdat. Talrin pituus tarkoittaa seUin pituutta 
kaulussaumasta helmaan ja hartiain leveys seUin leveytta hihojen 
takasaumojen kohdalta rnHattuna. Hihojen mahdollista pidentii
mista ajatellen tullaan takkeihin varaarnaan riittava kaanne. 

Vertaamalla edellii esitetyn mukaisesti omia ja oman takin 
mittoja taulukon vastaaviin mittoihin selviaii sarakkeesta 1 sopi
vimman takin suuruusmerkinta, joka on merkittavii tilauslipun 
a. o. kohtaan. 

Mikiili tilaajien joukossa on sellaisia, joiden mitat edellyt
t iivat suUl'empaa takkia kuin mitii taulukon mukaan on mahdol
lista, on heidiin merkittiiva kaikki mitat erilliselle lapulle. 

Tilaukset on laadittava taman kiiskylehden liitteenii olevalle 
tilauskaavakkeelle ja Hihetettiivii esimiehen viilityksella touko
kuun 5 piiivaiin mennessa jaksonhuoltopaiillikoille. ( Tthj n : o 
15/ 172, 19. 4. 1952) Kl n: o 22/ 52. 6. 

Matkalippualennuksia. 

Helsinki: 1.-5. 5. 1952. Suomen Nyrkkeilykomitean jarjesta
mat olympiakatsastuskilpailut; kilpailijat ja toi·mitsijat; 25 %, 
myos pikaj. 

Kaasusailioiden kuljettaminen. 

Oy Aga Ab Kupittaalta valittaa etta heille jatkuvasti saapuu 
kaasusailioitii, jotka saattavat olla hyvinkin likaisia (mm. savessa 
tar tervassa) joten niitten puhdistuksesta aiheutuu tarpeettornia 
lisiikustannuksia. Kehoitan sen vuoksi asemia an:karasti valvo
maan ettei likaisia siiilioitii oteta ilrnljetettavaksi ja ettei puhtaita 
sailioita kuormata likaisiin vatmuihin eika muutenkaan kulje
tettaessa eikii varastoitaessa liata. (3 ljp n: o 348/491, 15. 4. 1952) 
Kl n: o 22/ 52. 8. 

Tyonvahyyden takia vapautuva tyovoima. 

Rautatiehallituksen kirjelmiiiin n: o 1710/13301, 3. 12. 1948 viitaten 
ilmoitetaan tyohon sijoitusta varten, etta Seiniijoen polttoainevarastolta 
vapautuu liihiaikana. 6 tyonteldjiiii tyonviihyyden takia. 

Niita va.ltionra.utateiden viranoma.isia., jotka ma.hdollisesti tarvitseva.t 
ylUimainittua tyovoimaa, kehoitetaa.n tiedusta.maa.n sitii 3. va.rastojakson 
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puutavarakirja.npitii.jiiltii., Seinii.joki (puhelin 1966/59) tai ra.uta.tieha.llituk- g 
sen taloustoimiston huoltoja.ostolta. (Tthj n: o 169/173, 18. 4. 1952.) 

Avoimia. virkoja. ja. toimia. 

1. liikennejaksossa seuraava.t esityksen perusteella tii.ytettii.viit virat ja 1 Q 
toimet: Yksi 1 l. vaihdemiesten esimiehen virka Mabnin a.semalla; yksi ase
mamiesten esimiehen vi1·ka Helsingin a.semalla; yksi asetinlaitemiehen toimi 
Helsingin a.semalla; 1 l. vaihdemiehen toimia: viisi Helsingin ja yksi Sor
nii.isten a.semilla; 1 l. asemamiehen toimia: 22 Helsingin, neljii. Va.llilan, yksi 
Oulunkylii.n yksi Malmin, yksi Tikkurilan ja yksi Keravan asemilla; juna
miehen toimia: yksi Helsingin ja kaksi Pa.silan asemilla. Liikenneosaston 
johtajalle osoitetut hakemukset on jii.tettii.vii. asianomaisten liikennepaikkojen 
pii.ii.llikoille nimeistii.ii.u 8. 5. 1952. 

Kaksikymmentiikahdeksan veturin kuljettajan virkaa, joists. toistaiseksi 
seitsemii.n Pa.silan (Psl), kolme Riihimii.en (2 Ri, 1 Lh) , kolme Turun (Tku), 
ka.ksi Tampereen (1 Tpe, 1 Pej), kaksi Seinii.joen (Sk), neljii. Oulun (2 01, 
2 Kon) , kaksi Kouvolan (1 Kw, 1 Imr), kolme Pieksii.maen (1 Pm, 1 Jy, 
1 Sl) ja kaksi Joensuun (1 Jns, 1 Nrm) varikossa. Koneosa.ston johtajalle 
osoitetut hakemukset toimitettava rautatiehallituksen kirjaajalle viimeistii.ii.n 
8. 5. 1952 ennen klo 12. 

3 :nnessa liikennejaksossa seuraavat esityksen perusteella taytettii.vii.t toi 
met: Turun asemalla yksi 1 l. vaihdentiehen, yhdeksiin 1 l. asemam·iehen ja 
viisi jmt.amiehen tointa; Loimaan asemalla yksi 2 l. vaihdemiehen toimi. 
Liikenneosaston johtajalle osoitetut lul.kemukset on jii.tettii.vii. a.sianomaisen 
aseman pii.ii.llikolle viimeistiHi.n 10. 5. 52. 

5. liikenne~siamiespiirin liikenneasiamiehenii. toimivan 2 l. liikennetar
kastajan tilapiiinen toimi, asuntopaikka Tampere. Tariffiosaston johtajalle 
osoitetut hakemukset jii.tettii.vii. rautatiehallituksen kirjaajalle viimeistiiii.n 
15. 5. 1952. 

Yleisen vaikean asuntopulan takia. kehoitetaan hakijoita ennen hakemus
ten jii.ttiimistii. ettamaan selvii.ii. aJmnnonsaantimahdollisuuksista. 
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Liite Kl n:o 22/ 52.6. 

b·tileikattava ja Hi.ytettava mie
luimmin koneella tai tekstaten ja 
Ui.hetettava tiissa kask:ylehdessa 
olevan ohjeen mukaisesti jakson
huoltopaallikolle. 

Kesiivirkatakin tilaus. 

Tilaajan Hiydellinen nimi: .. ....... .... ..... .. .... .. ..... ...... ................ ........ .. .... . 

Virka tai toimi (virkapukumaaraysten 6 § : n mukaan) : .. .. .. . ~ ....... . 

Virantoimituspaikka: ........................ .. .. .............. .. ..... ... ..... ........... ... .... .. 

Takin tyyppi ja numero: ...... .. ..... ........ .... ...... ....... ........... .. .... ........ ... .. 

Lii.hetys toimitetaan: a ) postiennakolla, osoite: • ) .......... .... .. ... .... . 

b) Kestiliin Pukimo Oy:n myymi.ilaan: *) 

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

··················· ··················· ···;.··· ·························· ·· ······ ·· ·· ··· ········· .. ···· ···· ·············· 

Tilaajan allekirjoitus. 

* ) tarpeeton ylipyyhitiiiin. 



Helsinki 1952. Valtioneuvoston kirjapaino 



KASKYLEHTI N:o 23 
1 9 52 

Viittaus Kaskylehdessa julka istu un maaraykseen merkitaa11: 
Kl n:o 1/52. 2 ( = lehden numero, vuosi, as ian numero). 
Jakelua koskevat muutosi lmoitukset on tehtava pai nat usjaostoon. 

To i m i t us : Rautat iehall itus, 2 kerros, huone 24. 

s i s a 11 y s: 1. Yksityisoikeudellisessa tyosuhteessa valtioon olevien toimi· 
henkiloiden ja tyontekijoiden matkakustannusten korvaaminen ja paivaraha. -
2. Tyoehtosopimuksen voimassaoloaika. - 3. Valtionrautateiden elakelaitok.seen 
kuuluvien osakkaiden henkilokohtaista elaketta varten kannettavat elakemaksut. 
- 4. Vaskiluodon satamaradan liikennoiminen. - 5. Liikennepaikkoja koskevia 
muutoksia. - 6. Junaohjaustoiminnan aloittaminen Riihimiien asemalla. - 7. 
L aivaliikenne satamissa. - 8. VR kotiinkuljetusliikenteen aloittaminen Toijalan 
ja J iimsan asemilla. - 9. Matkustajajunien myohiistymisista tehtaviit ilmoituk
set. - 10. Vaununpeitteiden etsintii. - 11. Kappaletavaraliihetysten punnitsemi
nen. - 12. Sotilaskuljetuskirjojen vieminen erikoisluetteloon. - 13. Pohjoismai
nen kiertomatkaliikenne. - 14. Muutoksia Suomen ja Neuvostoliiton r aut atie
yhdysliikenteen matkustajain, matkatavaran ja tavarain kuljetustariffin. - 15. 
Muutos Suomen ja Neuvostoliiton rautatieyhdysliikenteen Toimitusohjeisiin. -
16. Muutoksia Suomen ja Neuvostoliit on rautatieyhdysliil•enteen Rautatieraj a
sopimukseen. - 17. Erikoisliput Par taharjun leirille matkustaville.- 18. Matka
lippualennuksia. - 19. Aloitetoiminta. - 20. Kadonneita matkalippuja, virka
merkkeja ym. - 21. Avoimia virkoja ja toimia. - 22. Talkookutsu. 

Yksityisoikeudellisessa tyosuhteessa valtioon 
olevien toimihenkiloiden ja tyontekijoiden 
matkakustannusten korvaaminen ja paivaraha. 

Kulkulaitosten ja yleisten toiden ministerio on valtion tyo- 1 
ehtosopimustoimikunnan esityksesta ja valtioneuvoston raha
asiainvaliokunnan lausunnon mukaisesti vahvistanut seuraavat 
yksityisoikeudellisessa tyosuhteessa valtioon olevien toimihenki
loiden ja tyontekijoiden matkakustannusten korvaamisen ja 
paivarahan maksuperusteet, jotka ovat voimassa 1 paivasta touko
kuuta 1952 lukien toistaiseksi. 

1 §. 
Matkakustannusten korvaamisen ja paivarahan maksuperus

teet on tarkoitettu koskemaan kaikkia niita yksityisoikeudelli
sessa tyosuhteessa valtioon olevia toimihenkil<Hta ja tyontekijoita, 
jotka ovat voimassa olevan matkustussiHinnon (asetuksen matka
kustannu -ten korvauksesta ja paivarahasta seka asiasta annet
tujen valtioneuvoston paatosten) ulkopuolella ja joita siis ei voida 
rinnastaa valtion viran ja toimen haltijoihin. 

3424. - 2. 5. 195~. 
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2 §. 
ScnraavaL maksupernsteet. on tarkoitettn soveUcltaxiksi ia

paLtksiin, joissa toimihenkiJo tai t.yontekija tyonjohdon miii:i?·iiyl<
sestii jonkin tehtavan suorittamista varten tilapaisesti joutuu 
matkustaiQ.aan asuin- ja tyopatikkansa ulkopuolelle sekii sovellet
taviksi myos pysyviksi tarkoitettuihin slirtoihin menomatkan 
osalta. 

3 §. 
Vieraalla paikkakunnalla olo katsotaan tilapaiseksi silloin, 

kun tyomaarays on tarkoitettu niin lyhytaikaiseksi, ettei asian
omaista sen johdosta kohtuudella voida vaatia hankk:imaan pysy
vaisluontoista asuntoa uudella sijoituspaikalla. 

4 §. 
Maksuperusteiden suhteen jaetaan toimihenkilOt ja tyonteki

jat seuraaviin kahteen ryhmaiin: 
I. sellaisiin, joiden kanssa tehty tyosopimus ei edellyta tyos

kentelya tai liikkumista Yarsinaisen toimi- tai tyopaikan ulko
puolella; ja 

II. sellaisiin, joiden kanssa tehiyyn tyosopimukseen sisiiltyy 
liikkuminen maaratyssa toimi- tai tyopiirissa. 

5 §. 
Matkustustapaan ja matkakulujen korvaamiseen niihden so

velletaan voimassaolevan matkustussaannon III matkustusluokkaa 
koskevia maarayksiii, pait.si paivarahaan nahden, josta ovat voi
massa alempana mainitut erikoismaaraykset. 

6 §. 
Piiiviirahana, joka on tarkoitettu niiden lisiikustannusten kor

vaukseksi, jotka aiheutuvat toiniihenkilolle tai tyontekijalle hiinen 
matkastaan vieraalle paikkakunnalle, suoritetaan ryhmiiiin I kuu
luville ensimmaiselta 30 vuorokaudelta asetuksen matkakustan
lmsten korvauksesta ja paivl.irahasta III luokan edellyttiima 
paivaraha ja sita seuraavilta vuorokausilta 75 % sanotusta paivii
rahasta ja ryhmaiin II kuuluville 60 % edellii mainitusta piiivl.i
rahasta, kuitenkin niin, etta mikali ryhmaan II kuuluva joutuu 
matkalle toimi- tai tyopiirinsii ulkopuolelle, suoritetaan paiviiraha 
lmten ryhmassa I. 

Piiiviirahan maksuperusteina noudatetaan muuten voimassa 
olevaan matkustussaantoon sisiiltyvia miiarayksia, kuitenkin seu
raa vin poikkeuksin: 

lo piiivaraha maksetaan jokmselta matkan alkamisesta laske
tulta tiiyclelta vuorokandelta tai sellaiselta vuorokauden 
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osalta, jona matka on kestanyt vahintlHin 8 tuntia ja ko- 1 
tiutumineu tapahtuu kello 18 .ialkeeJJ tahi .ios matka pakot
Lavan syyn vuoksi kello 18-7 viilisena aikana on kestiiny! 
vahintaan 4 ttmtia, eikii tam~i. ole sellaista tyoaikaa, jolta 
tulee suorittaa tyoaikalain 17 §: n mukainen ylityokorvaus. 
Milloin matka kestlia va.hintaan 6 tuntia yli vuorokauden, 
maksetaan paivaraha myos tallaiselta vuorokaudelta; 

2o jos tyonantajan toimesta on jarjestetty ilmainen majoitus, 
maksetaan paiviiraha 15 % alennettuna. 

7 §. 
Jos tyomaa tyi5suhteen kestaessa laajenee niin, etta tyomatka 

pitenee, on toimihenkilo tai tyontekija oikeutettu matka-ajan ja 
matkakulujen korvaukseen yli liz tunnin yhteen suuntaan mene
valta matkan osalta, jolloin sen yli meneviin matkan osan plH
vittainen kulkuaika korvataan yksinkertaisen tuntipalkan perus
teella. Ajoneuvolla kuljettaessa maksetaa.n korvaus todellisista 
matkakustannuksista myos alle :Y2 tunnin matkaosuuksista. 1\Iat
ka-ajan pituutta maarattiiessa lasketaan jalankulkijan kulku
nopeudeksi 4 km tunnissa. Matkakuluina suoritetaan korvaus 
vain todellisista matkakustannuksista (linja-auto, juna- tai laiva
lipuista) matkustussaannon edellyttaman III matkustusluokan 
perusteella. 

8 §. 
Matkakulujen ja matka-ajan korvausta ei makseta matkoista, 

jotka toimihenkilo tai tyontekijii. joutuu suorittamaan asunnos
taan siihen toimi- tai tyopaikkaan, johon han on tyosopimuksen 
tehnyt. Jos tyontekijli tai toimihenkilo on tyomaalla majoitettu 
tyonantajan toimesta, lasketaan edellatarkoitetun tyomatkan pi
tuus majoituspaikasta muussa tapauksessa maaditysta kokoon
tumispaikasta. Kuitenkin voidaan matkakulujen ja matka-ajan 
korvaus suorittaa sellaisissa tapauksissa, jolloin se on katsottava 
kohtuussyista tarpeelliseksi tyopaikan erikoisolosuhteista (sen 
syrjaisyydesta, hankalista liikenneyhteyksista ja asunnonsaanti
vaikeuksista) johtuen, jolloin korvaus maksetaan korkeintaan 
samoin perustein kuin ede!Hi 7 § :ssa on maaratty. 

9 §. 
Matkapaivilta maksetaan palkka silta matkaan kaytetylta 

ajalta, jolta toimihenldlo tai tyontekija matkan takia muuten 
on estynyt saamasta palkkaa, kuitenkin korkeintaan niin pitkaltli 
ajalta, etta han saa normaalisen tyopii.ivan palkan. Sunnuntai
ja pyhapiiiviltii maksetaan matka-aja.11 palkb. yksinkertaisen 
8-ttmtisen tyopaivan mukaan. 



1 

2 

3 

23 -4-

Talla kiertokirjeellii kumolaan kulkulaitosten ja yleisten tOi
(len ministerion kiertokirjeet n: ot 30/ 29. 5. 1946 ja 18/ 7. 5. 
1947. (.Kl n :o 24/ 46. 3 ja n :o 37/ 47. 1. - MK II, 1, siv. 118-
J20). (Rh/ To n:o H. 616, 22/ 4 1952. - Kulk:in tyovoima-asiai11 
osaston kiertokirje n:o 5, 17/ 4 1952) IQ n:o 23/ 52. 1. 

Tyoehtosopimuksen voimassaoloaika. 

Rautatiehallituksen ja Suomen Rautatielaisten Liiton r. y. 
valisen tyoehtosopimuksen voimassaoloajan paatyttya huhtikuun 
15 piiivana 1952 on rautatiehallituksen ja mainitun liiton viilillii 
sovittu siita, etta sanotun tyoehtosopimuksen voimassaoloaikaa 
jatketaan edelleen toistaiseksi molemminpuolisella kahden viikon 
irtisanomisajalla, kunnes uusi, neuvottelujen alaisena oleva tyo
ehtosopimus tulee voimaan. (Rh/ To n: o H. 5, 22. 4. 1952) 
Kl n: o 23/ 52. 2. 

Valtionrautateiden eHi.kelaitokseen kuulu
vien osakkaiden henkilokohtaista eUiketta 
varten kannettavat elakemaksut. 

Sen johdosta, etta Valtionrautateiden eliikelaitokselle ei kulu
vana vuonna ole sanotun kassan osakkailta pidatetty eliikemak
suja henkilokohtaisiakaan eliikkeita varten, eikii lopullista rat
kaisua naiden eli:ikkeiden jarjestelystii vielli ole tehty, on kulu
van vuoden alkupuoliskolta eriilintyneet henkilokohtaisia eliik
keita koskevat ohjesiiiinnon mukaiset eliikemaksut pidatettiivii 
kesakuulta maksettavasta palkasta siten, etta kultakin kassaan 
omasta puolestaan kuuluvalta osakkaalta tiilloin peritaiin puolet 
henkilokohtaiseen eliikkeeseen oikeuttavan vuosimaksun kokonais
miiarastii, eli puolelta vuodelta 
40-16 palkkausluokkaan lnmluvalta osakkaalta 

15 
14-13 
12-11 
10-9 
8-1 

" 
" 
" ,. 

" 

" ,, 
" 

" " 
" " ., , 

120:- ( Ilk) 
110: - ( II , ) 
100:- (III , ) 
90 : - (IV , ) 
80:- ( v ") 
70:- (VI , ) 

Jos osakas vuosipuoliskon · aikana on siirtynyt eliikeluokasta toi
seen, peritiian elakemaksut siirtymispiiivasta lukien uuden elake
luokan mukaisina. Ennen kesakuun palkan maksamista eronnei
den tai kuolleiden osakkaiden elakemaksut peritalin eUikelaitok
sen toimesta. Ellei lopullista jiirjestelyii henkilokohtaisten eUik-
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kciden ja naitii koskevien eliikcmaksujen su.hteen tapahdu vuo- 3 
den loppupuoliskonkaan kuluessa, pidatetaan Vllosimaksun loppu-
osa samalla tavoin joulukuun palkkauksesta. 

EUikemaksut merkitaan palkkalistalla tata tarkoitusta varten 
varattuun sarakkeeseen ja niitii varten avataan kirjanpidossa 
tili: Valtionrautateiden eHikelaitos. (Toj n:o To 801, 25/ 4 1952) 
IG n: o 23/52. 3. 

Vaskiluodon satamaradan liikennoiminen. 

,Suurinta sallittua vaunukuormaa tonneissa eri rataosilla" 4 
osoittavassa pienoiskartassa yleiskaavassa n: o 1294, 1. 1. 1952 ja 
Aikataulukirjan A-ooassa on huomattava Vaasan-Vaskiluodon 
satamaradan kohdalta senraavat muutokset: 

1) Mainitussa seka yleiskaavassa etta Aikataulukirjassa ole
vassa pienoiskartassa on VS-Wsk satamarata merkittava ohuella 
mustalla viivalla ( eika kuten yleiskaavassa 1. 1. 52 punaisella 
ja Aikataulukirjas a 1. 3. 52 mustalla katkoviivalla), 

2) mainitulla satamaradalla sallitaan siis vastaavasti kartan 
taulukkoon ohuen mustan viivan sarakkeeseen merkityt vaunu
kuormat edellyttiien kuitenkin, etta 

3) sum·in sallittu nopeus on 35 km/ t siella, missii nopeutta 
ei ole rajoitettava vielli. pienemmiiksi, kuten esim. kaiintO.sillalla, 
missa suurin sallittu nopeus on Jt: n mukaisesti 25 km/t. 

Tiiten kumotaan kirjelma n: o Rt 3315/ 5738, 21. 12. 1950, 
mutta on huomattava, etta veturi en suurin aksclipaino k. o. 
radalla on edelleen 10.o tonnia, kuten rautatiehallitul' en kir
jelmiissa n: 0 2050/ 7450, 8. 7. 1948 on maariitty. 

(N: o Rt 1286/1668, 28. 4. 1952) Kl n: o 23/ 52. 4. 

Liikennepaikkoja koskevia muutoksia. 

Siirkisalmen aseman alaisena, km:lla 532 + 480 m, avataan 5 
toukokuun 15 piiivasta 1952 lukien liikenteelle Myllynsulku
niminen seisake seuraavin, julkaisuun Liikennepaikkojen vali
matkat tehtavin merkinnoin: 

I se Myllynsulku 24 

I 

Sii.rkisalmi 3. 
Putikko 12. 

I 
Par 8. Hko 126. 
Spl27. Pm 157. 
Kw 204. Jns 

278. 

H Luk. 15. 5. 52. (Lkoj 
n:o 761, 22. 4. 52). 
Kl n: o 23/ 52. 5. 

Seisakkeella pysiihtyvat ta:rpeen vaatie&;a (S) 
917, 919 ja 920. 

junat n:o 2, 
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Junaohjaustoiminnan aloittaminen Riihi
mii.en asemalla. 

Toukokuun 2 paiviistii 1952 lukien otetaan rataosalla Toijala 
-Riihimiiki-Hanko kiiytiintoon taydellinen liipi vuorokauden 
jatkuva junaohjaus. Junaohjaajien toimipaikka tulee sijaitse
maan Riihimiien asemalla ja ovat he 2. liikennejakson paallikon 
alaisia. Valiaikaisesti Lahden asemalla suoritettu junaohjaus 
lakkautetaan huhtikuun 30 paivasta 1952 lukien ja rataosan 
Riihimaki-Kouvola valvonta siirretaiin toukokuun 2 pii.ivastii 
lukien Riihimiien junaohjaajille. 

Toiminnassaan tulee junaohjaajien ja muiden asianomaisten 
noudattaa VR Kiiskylehdessii. n: o 56/ 51 4 annettuja ohjeita ja 
maarayksia. (Rh/ lko n: o 463, 23. 4. 1952) Kl n: o 23/52. 6. 

Laivaliikenne satamissa. 

Laivaliikenne Leppaluodon satamassa alkoi 25. 4. ja Yks
pihlajan satamassa 28. 4. 1952. 

VR kotiinkuljetusliikkeen aloittaminen 
Toijalan ja Jamsan asemilla. 

Rautatiehallituksen paatoksen n:o 927/2687, 23. 4. 1952 mu
kaisesti aloitetaan VR kotiinkuljetusliikenne Toijalan ja Jamsan 
asemilla 15. 5. 1952 lukien. (Kut n:o 679, 23. 4. 1952) Kl n:o 
23/52. 8. 

Matkustajajunien myohastymisista tehta
vat ilmoituks~t. 

Sen lisaksi, mita Jt: n 150 §: ssa on maaratty junien myohas
tymisista tehtavistii ilmoituksista, on matkustajia kuljettavien 
junien myohastymisista 15. 5. 1952 lukien tehtava seuraavat 
ilmoitukset : 

A. Piiivittiiin tehtiiviit ilmoitukset. 

I. Helsingin, Riihimaen, Toijalan, Tampereen , Haapamiieu, 
Jyvii.skylan, Seinajoen, Vaasan, Ylivieskan, Oulun, Kemin, Rova
niemen, Kemijarven, Lahden, Kouvolan, lmatran, Savonlinnan, 
Mikkelin, Pieksiimiien, Joensuun, Kuopion, Iisalmen, Kontio
maen, Kauklahden, TiihteUin, Karjaan ja Turun asemien on 
merkittavii paivittain lomakkeelle n: o 1311 n. s. runkojunien, 
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joilla tarkoitetaan Hirkeimpiii pika- ja kaukohenkilojunia ja 9 
jotka selvHivat jaljempiina olevasta luettelosta, myohastymiset ja 
niiden syyt klo 6.00 ( ed. vrk) - 5.59 valiselta ajalta. Tasta 
Juettelosta on klo 7.00 mennessa sahkoteit~e tai puhelimella 
ilmoitettava liikenne- ja varikkojakson paallikoille seka Helsin-
gin aseman lennatintoimistoon seuraavat tiedot: junan n: o, myo
hiistyminen minuuteissa tullessa ja Uihtiessa seka myohastymisen 
Ryyt kayttiimiilla aikataulukirjan A-osassa olevia kirjaimia. 

Helsingin aseman lennatintoimisto laatii naiden ilmoitusten 
perusteella yhdistelmat lomakkeille n: o 1311 a, 1311 b ja 1311 c 
seka liihettaii ne klo 8.30 mennessa osoitettuna P, Yj, Lkoj, Koj 
ja Kut. 

Ilmoitukset (lorn. n: o 1311) asemapiiiillikko lahettiia kuukau
den 11., 21. ja 1. paivina liikennejakson p1Hillikolle, joka laatii 
myohiistymisista yhdistelmat loma;kkeelle 1311 d, 1311 e ja 1311 f 
ja lahettiia ne 15., 25. ja 5. piiivaan mennessa liikenneosaston 
johtajalle ja kuljetustoimistoon ilmoittaen samalla niista toimen
piteista, mihin jatkuvien myohiistymisten estamiseksi on ryh
dytty tai mitka mahdollisesti ovat tarpeen. 

II. Helsingin, Turun ja Tampereen asemat merkitsevat lo
makkeelle n :.o 1311 erikseen saapuvien ja erikseen lahtevien 
paikallisjunien myohiistymiset ja niiden syyt seka liihettavat ne 
paivittain liikennejakson paiillikolle. Viimeksimainittu laatii 
niistii 1-10, 11--20 ja 21-31 piiivilta yhdistelmiit, joista sel
via.ii, erikseen lahteneistii ja saapuneista junista 

1) liihetettyjen ja saapuneiden junien luh11maarii, 
2) korkeintaan 5 min. myohiistyneiden junien hrkumiiara, 

· 3) yli 5 min. myohiisty:neiden junien lukumiiiira seka 
4) aikataulun mukaan liihteneiden ja saapuneiden junien 

lukumiiiira. 
Yhdistelmiit Uihetetaan kuljetustoirnistoon kuukauden 15., 25. 

ja 5. paivaiin mennessii. 

B. Maa1·aaikaiset umoitukset. 

Kunkin kuukauden 1-5 piiivina laativat allamainitut ase
mat lomakkeelle n: o 1311 myohastymisilmoitukset seuraavista 
junista: 

Tiklwrila 

Kerava 
Jarvenpaa 
Kauklahti 

sinne paiittyvistii ja sieltii liihtevistii paikallis
junista, 
kuten edelHi, 

'' '~ 

" " 
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Porvoo 
Hanko 
Karjaa 
HyvinkiHi 

Riihimruki 
Lahti 
HeinoJ.a 
Naantali 
U u.sikaupunki 
Toijala 
Pori 
Rauma 
OriV>esi 

Vilppwla 
Ha&.pamruki 
Seinajoki 
Pieta.rsaari 
Kokkola 
Ylivieska 
Raahe 
Ou.lu 
Torn.io 
Kotka 
Hamina 
Kouvola 
La.ppeenranta 
l\I1kkcli 
Joensuu 

urmes 
Jyvaskyla 
Kuopio 
Iisalmi 
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kaikista paikallisjunista, 
,. 

" 
" " Hy-Kr rataosalla kulkevista sekii Hyvinkaiille 

paattyvisUi. ja sieltii liihtevistii paikallisjunista 
rataosalla Helsinki-Hyvinkaii, 
kaikista paikallisjunista, 

" " 
" " 
" " 
" " 
" " ,. 

" 
" " sinne paiittyvistii ja sieltii liihtevistii paikallis

junista, 
Wp-Man junista, 
kaikista junista, lukuunottamatta runkojunia, 
kuten edelHi, 
kaikista paikallisjunista, 

, 
" 

" " kaikista junista, 
kaikista paikallisjunista, 

" " 
" 

,. 

" 
,. 

., " 
" 
" " 
" " kaikista junista, 

kaikista paikallisjunista, 

" " 
" " 

Ilmoitukset on kuukauden 6. piiiviinii liihetettiiva liikenne
jakson paiillikolle, joka niiden perusteella laatii yhdistelmiin 
kunkin aseman kohdalta erikseen saapuneista ja erikseen liihte
neistii junista seuraa vasti: 

1) lahetettyjen ja saapuneiden junien lukumiiiirii, 
2) korkeintaan 5 min. myohiistyneiden junien lukumaarii, 
3) yli 5 min. myohastyneiden junien lukumaarii sekii 

' 
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4) aikataulun mukaan llihteneiden ja saapuneiden junien 9 
lukumaara. 

Yhdistelmat on Hihetettava kuljetustoimistoon kuukauden 10. 
paivaksi ja on samalla toistuneiden myohastymisien syyt mai
nittava. 

Aikaisemmat maaraykset sahkoteitse Iahetettavista ilmoituk
sista (MK I: 16. 246. 5. kohta seka 6. kohta muilta osilta paitsi 
sotilasjunia koskevalta) seka maaraaikaisista ilmoituksista (MK 
I: 16. 239) kumotaan samalla. 

linettelo niistii runkojunista, joista on tehtiiluii erikseen 
mii;iiriityt myohiistymiS't1'1?Witukset. 

Rataosa: Junat: 
Hki-Sk-Vs- 41/ 67, 61, 45/55, 43, 65, 95, 63, 51, 52, 96, 66, 64, 48, 62, 

OI-Kja 56/44, 68/ 42. 

Hki-Kw-81 73, 75, 1, 11, 81, 71, 5, 77, 6, 78, 72, 82, 12, 74, 2, 76. 
ja Kw-Pm 
-Kon 

Hki-Klh- 33, 29, 35, 36, 30, 34. 
Tku 

(Rh/ lko n:o 918, 23. 4. 1952) Kl n:o 23/52. 9. 

Vaununpeitteiden etsinta. 

Sen johdosta, etta valtionrautateiden vaununpeitteita on 10 
edelleen runsaasti kateissa, vaikka asianomaisia on kii.skylehdissa 
julkaistuilla kuulutuksilla kehoitettu niita etsimaii.n, toimeen
pannaan valtionrautateiden ja sen kanssa tavarayhdysliiken
teessa olevien rautateiden alueilla valtionrautateiden vaunun
peitteiden yleinen etsinta maanantaina ensi tulevan toukokuun 
19 paivana. 

Jokainen osasto huolehtii etsimisesta omalla alueellaan jal
jempana olevan suunnitelman mukaisesti. Etsinta on suoritet
tava perusteellisesti ja tulokset ilmoitettava puutavaratoimiston, 
oman rakennus-, tyo-, konepajan- tai jaksonpii.allikon valityk
sellii rautatiehallituksen liikennetoimistoon ensi kesiikuun 15 pai
vaan mennessa. 

Ilmoitus on laadittava alia olevan mallin mukaisesti peite
tilanteesta 19. 5. 1952 kello 12.00. 
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Kotia~ema: Pcittcen Loytopaikka: N:o 

Helsinki 100 

" 
348 

Kouvola 84 
'l'urku 131 

Kotka 111 

Hki peitekorj. 
J. 120 Jk 
Tkl v. 100624. 
Hkil v. 97648 

Ke vapaana 

Numero epaselva, voi 
olla esim. 181 

::\fy6skin siita, ettei peitteita ole, on ilmoitettava. 
Peitteiden etsinnassa on eri osastoilla noudatettava seuraavia 

ohjeita: 

Liikenneosasto 

1. Liikennepaikoilla suoritetaan tarkka etsinta kaikissa niissa 
paikoissa, joissa peitteita voi olla joko kaytossa tai va
paana; 

2. liikennepaikan pai:illikko huolehtii siiUi, etta kaikkicn 
hi:inen alaisiaan liikennepaikkoja liikennoivien, peitteita 
kaytti:ivien asiakkaiden hallussa olevista vaununpeitteista 
saadaan tarvittavat tiedot. Jos on kysymyksessa suurlii
kennoitsija, jonka alueet ja varastot ovat suuret, jarjes
teti:ian etsinta paikalliset olosuhteet huomioon ottaen yh
teistoiminnassa liikennoitsijan kanssa; 

3. lahto- ja maaraasemilla kello 12.00 miehittamattomina sei
sovissa junissa olevat peitteet merkitaan ao. aseman ilmoi
tukseen; 

4. linjalla kulussa olevien juruen vaununpeitteet otetaan huo
mioon siten, etta junan konduktoori ilmoittaa sille lii
kennepaikalle, jolla juna seisoo kello 12.00 tai jolle se 
mainitun ajan jalkeen ensi ken·an pysahtyy, tarvittavat 
tiedot juna~~a mahdollisesti olevista vaununpeitteista. Lii
kennepaikan paiillikko huolehtii siita., etta jokaisesta tal
laisesta junasta saadaan asianmukainen ilmoitus; 

5. kulussa olevista, miehittamattomista junista otetaan vas
taavat tiedot silla liikennepaikalla, jolla juna seisoo kello 
12.00 tai jolle se mainitun ajan jiilkeen ensi kerr·an py
siihtyy tai, jos seisonta-aika ei salli tietojen hankkimista, 
luetteloidaan peitteet sillli liikennepaikalla, milla juna 
ensimmaisen kerran kello 12.00 jalkeen seisoo vahintaan 
10 minuuttia. Sen liikennepaikan, jolla juna seisoi kello 
12.00 tai ensimmaisen ken·an mainitun ajan jalkeen py
siihtyi, mutta jolla ei ollut tilaisuutta peitetietojen hanlclri
miseen, on ehdottomasti ilmoitettava tiista sille liikenne
paikalle, missa juna pitemman ajan seisoo; 
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6. liikennejaksojen piUillikot maadiavat linja virkamiehcn 1 Q 
valvomaan, etta annettuja ohjeita noudatetaan tarkasti 
ja jiirjestii.vat lisiiksi yhteistoiminnassa valtionrautateiden 
kanssa tavarayhdysliikenteessa olevien yksityisten rauta
teiden piiallyston kanssa peite-etsinnan naiden alueilla, 
joko soveltuvin kohdin noudattamalla liikennepaikkojen 
paiillikoille annettuja ohjeita tai Hihettiimiilla erityisen 
henkilOn asiaa jarjestiimaan; 

7. liikennejakson piHillikko sopii myos sen rautatierakennuk
sen paallikon kanssa, jonka tyomaa liikenteellisesti kuu
luu hiinen liikennejaksoonsa, mahdollisesta virka-avun an
tam:isesta peitelaskennan jarjestelyssa. 

Rata-, varikko- ja varastojaksojen paallikot, rakennus-, tyo
ja konepajanpaallikot seka puutavaratoimiston paiillikko huoleh
tivat siita, etta heidan alaisensa toimihenkilot suorittavat tarkan 
etsinnan omilla alueillaan ja ilmoittavat etsinnan tuloksesta miiii
riiysten mu.kaisesti. (Rh/ lko n:o 920, 23. 4. 1952) Kl n:o 
23/ 52. 10. 

KappaletavaraUihetysten punnitseminen. 

Koska jalleen on ilmennyt tapauksia, etta lahettajan ilmoit- 11 
tama kappaletavaraliihetyksen paino, varsinkin lihalahetysten 
subteen, on huomattavasti poikennut lahetyksen todellisesta pai
nosta, kehoitetaan asianomaisia tarkoin noudattamaan Kl n: o 
43/ 49. 4 kappaletavaraliihetysten punnitsemisesta annettuja 
maarayksia. (T.Jkoj n:o 1041, 26 . 4. 1952) Kl n:o 23/ 52. 11. 

Sotilaskuljetuskirjojen vieminen 
erikoisluetteloon. 

Yhdenmukaisen menettelyn aikaansaamiseksi huomautetaan, 12 
etta asemien on vietiiva myoo matkalippuina kaytetyt sotilas
kuljetuskirjat sekii lahto- etta miiiil·iiasemilla yleiseen pikatava-
ran erikoisluetteloon. Liihtoasemilla on pikatavaratoimistossa 
erilli:Uin toimivien lippukassojen paivittain huolehdittava siita, 
etta erikoisluetteloihin viennit toimitetaan ja vientinumerot mer
kitaiin sotilaskuljetuskirjan tilitysosiin. Osa III on sen jiilkeen 
lahetettava postitse miiii.raaseman pikatavaratoimistoon, missa se 
merkitaan saapuvan pikatavaran erikoisluetteloon ja lahetetaan 
muiden rahtikirjojen mukana Trt III: een. 

Erikoisen sotilashenkiloluettelon pitamin€n siis lopetetaan. 
(Y1tr n: o Y. 45/ 99, 23. 4. 1952) Kl n : o 23/ 52. 12. 
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Pohj oismainen kiertomatkaliikenne. 

Lisayksena Kl n: o 18/ 52. 11 olleeseeu selostukseen ilmoite
taau, etta kiertomatkoihiu Y 1 ja Y 4 sisliltyva laivamatka Vaasa 
-Uumaja tai painvastoin voidaan kummaukin kiertomatkan 
yhteydessii vaihtaa laivamatkaan Vaasa-Sundsvall tai painvas
toin. Kiertomatkaliput kelpaavat viimemaiuitulla linjalla seu
raavasti: 2 lk liput turistiluokkaan ja 3 luokan liput kansi
luokkaan, ilman lisamaksua. TIL Ragne lahtee Vaasasta ensi ker
ran 9/ 6 ja viimeisen kerran 3/ 9. (Tfo n: o 588, 28. 4. 1952) 
Kl n: o 23/ 52. 13. 

Muutoksia Suomen ja Neuvostoliiton 
rautatieyhdysliikenteen Matkustajain, 
matkatavaran ja t avarain kuljetus
tariffiin. 

Huhtikuun 18 p: nii 1952 annetulla asetuksella muutetaan 
Suomen ja Neuvostoliiton rautatieyhdysliikenteen Matkustajain, 
matkatavaran ja tavaraiu kuljetustariffia seuraavasti: 

3 artiklan 3 §: ssa olevassa rajaluovutusasemien luettelossa 
muutetaan I matra Imatrankoskeksi. 

13 artiklan otsakkeeseen lisataan sauan , Paallys" jalkeen 
sana ,Kuormaus". 

Saman artiklan 3 §:n jalkeen lisataan seuraavansisaltoinen 
uusi pyklila: 

,4 §. Tavarain kuormaus suoritetaan liihetysmaan rautatien 
sisaisten maariiysten mukaan lukuunottamatta sahatavaroita, 
jotka Suomen rautateilla kuormataan A vovaunuissa Suomesta 
Neuvostoliittoon kuljetettavan sahatavaran kuormaamista ja kiiu
nittamista koskevien teknillisten ohjeiden mukaisesti." 

Entinen 4 pykiilii muntetaan pykaHiksi 5. (Tftk n: o 78/ 151, 
24. 4. 1952) Kl n : o 23/ 52. 14. 

Muutos Suomen ja Neuvostolliton r autatie
yhdysllikenteen Toimitusohjeisiin. 

Toimitusohjeiden 8 §: n 1 kohta muutetaan 1. 5. 1952 lukien 
seuraavasti : 

,1. Tavarain kuormaus suoritetaan Hihetysmaan rautatien 
sisiiisten ma.araysten mukaan lukuunottamatta sahatavaroita, 
jotka Suomen rautateilHi. lmormataan Tariffissa edellytettyjen 
Avovaunuissa Suomesta Neuvostoliittoon kuljetettavan sahatava-
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ran kuormaam:ista ja kiinnitUimista koskevien teknillisten ohjei- 15 
den mukaisesti." ( Tftk n: o 78/ 153, 24. 4. 1952) Kl n: o 
23/ 52. 15. 

Muutoksia Suomen ja Neuvostoliiton 
r autatieyhdysliikenteen Rautatieraja
sopimukseen. 

Sopimuksen 1 § :ssa olevassa rajaluovutusasemien luettelossa 16 
muutetaan I matra Imatrankoskeksi. 

Sopimuksen 45 §: n toinen kappale muutetaan 1. 5. 1952 
lukien seuraavasti: 

, Tavaran kuormaus avovaunuihin suoritetaan kuormauksen 
suorittavassa maassa voimassaolevien maariiysten mukaisesti lu
kuunottamatta sahatavaroita, jotka Suomen rautateilla lmorma
taan Tariffissa edellytettyjen Avovm,"":uissa Suomesta Neuvosto
liittoon kuljetettavan sahatavaran kuormaamista j a kiinnitta
mist a koskevien teknillisten ohjeiden mukaisesti." ( Tftk n: o 
78/154, 24. 4. 1952) Kl n : o 23/52. 16. 

Erikoisliput Partaharjun leirille 
matkustaville. 

Kl :ssa n: o 19/ 52 kohdassa 6 annetut ohjeet ja miiariiykset 11 
peruutetaan, joten leirille matkustavien on lunastettava yleisen 
tariffin mukainen matkalippu. (Tfo n: o 578, 26. 4. 1952) Kl n: o 
23/52. 17. 

Matkalippualennuksia. 

Pori : 8-13. 5. 1952; voimif>tehm Suomen mestaruuskilpailut; 18 
kilpailijat ja toimitsijat; 25 %, myos pikaj. 
Helsinki: 9-13. 5. 1952 ; Opaskoirayhdistyksen vuosikokous ja 
opaskoirien opastuskokeet; sokeat; 50 %, myos pikaj . 
Helsinki: 10-16. 5. 1952; Suomen Painikomitean jarjestamiit 
painin olympiakarsinnat; kilpailijat ja toimitsijat; 25 %, myos 
pikaj . 
Keuruu ja Punkaharju : 13. 5.-17. 6. 1952; Lomaliiton toimesta 
'iirkistyslomalle matkustavat perheenaidit; 25 %, myos pikaj. 



19 

20 

21 

23 -14-

Aloi tetoiminta.. 

S<'ul'navat aloltl!'l't ou Jlalklti u: 
Ylim. lippupainon esimies U .. Tyriinko, li11l~inkl: kiiuteiuPH alcnnu.•kort 

lien muuttaminen tavallisten pahvilippujen kokoon ja ruuotoon; kunnlakirja 
ja 3,000 markan rahapalkinto. 

Suomen Vetumiesten Liiion osasto n:o 7 r. y., Riihimiiki: kiinteiden 
opastinlaitteiden rakentaminen opasteiden Ko 13 ja Ko 14 antamista varten 
Riihimii.en aseman ratapihalle; kunniakirja. 

Veturinkuljettaja V. M. Eskelinen, Picksii.maki, on saanut kiitosmainin
nan aloitteestaan, jonka ansiosta on tehostettu miiiirli.ysiii turvepehkun kiiyt
tii.miseksi kii.ymli.loiden kuivikkeena. 

1 I. kirjuri R. I. Malmivuo, Ykspihlaja, on saanut kiitosmaininnan aloit
teestaan, joka on antanut aiheen mli.li.riitii., etta vaununpeitteiden kuljetuskir
joina kii.ytettyjii. kuljetussaatteita ei enii.ii. tarvitse palauttaa kuitattuina lii.he
tysasemalle. (Tyt, 26. 4. 52) 

Kadonneita ma.tkalippuja., virkamerkkejl!. ym. 

Lahden aseman junamiehen .Tul1o Emil Kuoppalan virkamerkki n:o 199, 
annettu 19. 1. 46 on kadonnut ja kuoletetaan. (2. ljp n: o 714/2336, 22. 4. 
1952) 

Ylim. rak. mestari Paavo 'l.'eerikankaalle kirjoitettu asuntolippu 
n:o 058506/ 1171 rataosalle Helsinki-Pasila ajaksi 30/1 -52-31/12 -52 
kadonnut ja kuoletetaan. (Rtt 25. 4. 1952) 

Nuohooja .T. Tanskaselle 21. 4. 52 kirjoitettu tilapiiinen vapaalippu 
n:o 352827, matkalle Tampere-Helsinki, on kadonnut ja kuoletetaan. 
(Tpe vr 26. 4. 1952) 

Avoimia virkoja. ja. toimia. 

8. liikennejaksossa seuraavat csityksen pcrusteella tii.ytettii.vii.t toimet: 
kolme 1 l. asemamiehentointa Lieksan asemalla; kaksi e l. asema?niehentointa, 
joista toinen Kaltimon asemalla ja toinen Koivumiien pysii.killii.. Liikenne
osaston johtajalle osoitetut hakemukset jiitettiivli. asianomaisille asemapii.ii.lli
koille viimeistii.ii.n 14. 5. 52. 

7. liikennejaksossa on haettavina seuraavat esityksen perusteella tii.y
tettii.vii.t virat ja toimet: yksi 1 l. vaihilemiesten esimiehenvi1·ka Kouvolan 
asemalla; kolme 1 l. vaihilemiehentointa, joista yksi Kouvolan ja kaksi Lap
peenrannan asemalla; yksi e l. vaihilemiehentoimi Hillon satamassa; nelja
toista jwnann.iehentointa, joista kahdeksan Kouvolan, kolme Mikkelin, kaksi 
Haminan ja yksi Kotkan asemalla; nelja 1 l. asemamiehentointa, joista yksi 
Kouvolan, yksi Raultan1 yksi Lappeenrannan ja yksi Kotkan asemalla, sekii. 
kolme t l. asemann.iehentointa, joista yksi Korian, yksi Harjun ja yksi Ky
ruin asemalla. 

Hakijain on jii.tettii.vii. liikenneosaston johtajalle osoitetut hakupape
rinsa 15. 5. 52 mennessii. asianomaisten liikennepaikkojcn pliii.llikoille. 

2. liikennejaksossa on esityksen perusteella tii.ytettiiviinii. seuraavat toi
met: yksi 1 l. asemamiehentoimi Vesijii.rvellii; jwnann.iehentoimia: yksi Loh
jalla ja neljii. Hyvinkli.li.lla. Liikenneosaston johtajalle osoitetut hakemukset 
on jii.tettii.vii. asianomaisen liikennepaika.n pii.iillikolle viimeistii.ii.n 17. 5. 1952. 

Ka7csi 1 l. k·irj~'rinvi1·kaa rautatiehallituksen hallinto-osastossa. Ranta-
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tiehallitukstJn paajohtajallc osoitetut hakeruuksct jatl'ttii.vii. rautati<'hallituk- 21 
sen kirjaajalle viiruo>istaan ~4. 5. 52 onnen klo 12. 

Yll'isen vaikean asuntopulan takia kehoit.etmm hakijoita Pnn<'n hak•• 
mnst!'n jii.ttamisti\ ottam!Uln selviia asunnonsaantimahllolli:mukl'ista. 

Talkookutsu. 

VR Urheilutoimikunta jii.rjestii.ii. radasta murrettujen ratapolkkyjen 22 
kerii.ystalkoot 8-10. 5. 52 Vuokatissa olevan rautatieliiisten retkeilyma-
jan polttopuutarpeen tyydyttli.miseksi. Talkoolaisille tarjota.an vapaa yllii.-
pito sekii. majoitus joko majalla tahi vaunuissa. Sopivat tyopukimet ja 
-kii.sineet on varattava mukaan. Timoittautumiset pyydetiiiin tekemiiiin 
ensi tilassa ja viimeistiiiin 5. 5. 52 mennessii urh.ohjaaja V. Riisiiselle 
(os. Hki, rh) tai jaksonhuoltopiiall. U. Lapille (Pm), jotka antavat myos 
yksityiskohtaisia tietoja talkoista. 

Talkoiden yhteydessii erinomainen tilaisuus tutustua retkeilymajaan 
ja sen saunaan. 



Helsinki 19112. ValtiQneuvoaton klrjapalno 



KASKYLEHTI N:o 24 
1 9 5 2 

Vllttaus Kiskylehdessi julkaistuun miiriykseen merkltUi'l: 
Kl n:o 1/52. 2 ( = lehden. numero, vuosi, asian numero). 
Jakelua koskevat muutosilmoltukset on tehtiva painatusjaostoon. 

To I mIt us: Rautatiehallltus, 2 kerros, huon• 24. 

s 1 s ally s : 1. v altion vi ran tai toirnen haltijain palkkauksen yleinen 
tarkistus. - 2. Siirtyrninen aika.tauluun 119. - 3. llmoitus junien kohta.uspai
kan rnuuttumisesta. - 4. Liikennepaikkoja koskevia rnuutoksia. - 5. Kappale
tavaran kuljetus autoilla. - 6. Laivaliikenne satarnissa. - 7. Neuvostoliittoon 
lii.hetettii.vii.n tavaran kuormaarnisrnii.ii.rii.ykset. - 8. Vaunujen etsintii.. - 9. Ran
dan jii.ii.nnosten ja rornun myynti. - 10. Matkalippualennuksia. - 11. A voimia. 
virkoja ja toirnia. 

Valtion viran tai toiulen haltijain palk
kauksen yleinen tarkistus. 

Asetuskokoelmassa on julkaistu seuraava 1 
Valtiovarainministerion piiiitos 

valtion viran tai toimen haltijain palklrouksen yleisestii 
tarkistuksesta. 

Annettu Helsingissii. 18 pii.ivanii. huhtikuuta 1952. 

Valtiovarainministerio on nojautuen valtion viran tai toimen 
haltijain palkkauksen yleisesta tarkistuksesta 17 piiivana tammi
kuuta 1952 annettuun valtioneuvoston paatokseen (38/ 52) toden
nut, etta valtion viran tai toimen haltijain palkkauksen yleisen 
tarkistuksen perusteena oleva virallisen elinkustannusindeksin 
indeksipistelukujen keskiarvo oli vuoden 1952 ensimmaiselli:i. nel
janneksella 101. 

•raman vuoksi peruspalkkaisen viran tai toimen haltijain 
peruspalkat ja ikiilisat seka sopimuspalkkaisen viran tai toimen 
haltijain sopimuspalk:at samoin lmin, tulo- ja menoarvion ra
joissa, peruspalk:kaisen viran tai toimen haltijain kalliinpaikan
lisat seka ylimliarliisten toimenhaltijain vuosipalkkiot, ikalisiit 
ja kalliinpaikanlisat suoritetaan 1 paivastii toukolruuta 1952 lu
kien edelleen 15 prosentin indeksikorotuksin eli siis saman suu
ruisina kuin huhtikuussa vuonna 1952. 

(Asetuskokoelma n:o 169/ 52. - Toj n:o To 822, 2/ 5 1952.
Vert. 1\lK II s. 1. 38.) Kl n: o 24/ 52. 1. 

3574. - 8. 5. 1952. 
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Siirtyminen aikatauluun 119. 

Aikataulukausien vaihtuessa toukokuun 14 ja 15 paivien viili
sena yona noudatetaan kaukojunien suhteen seuraavia poikkeus
miHirayksia. 

Juna 5 kulkee vanhan aikataulun mukaan Lahteen, jossa se 
siirtyy uuteen aikatauluun. 

Juna 6 lahetetliiiu Lappeenrannasta uuden aikataulun mukai-
sesti. 

Juna 11 kulkee Imatralle asti vanhan aikataulun mukaan. 
Juna 42 kulkee Helsinkiin asti vanhan aikataulnn mukaisesti. 
ITelsingista lahetetiHin 14/ 5 lpj 51, joka kulkee vanhan aika-

taulun mukaan Toijalaan ja sielta edelleen uuden aikataulun 
j. 51 mukaisesti Vaasaan. Junassa on vakinaisten makuuvaunu
jen lisaksi 1 CErn Krisiiinankaupunkiin ja 1 CErn Pietarsaa-
reen. 

Seinajoelta lahetetlHin 14/5 ypj 52a seur: Laht. 21.45 ohi 
Rla 22.55 saap. Koa 22.06 koht. 1063 ja 61 Hi.ht. 22.08 ohi Sm 
22.18 Nii 22.29 saap. Alw 22.40 laht. 22.41 ohi Tuu 22.50 To 
22.59 Aht 23.08 In 23.14 saap. My 23.21 laht. 23.22 ohi Vji 
23.36 Ph 23.42 saap. Hpk 0.04 jatkaa Helsinkiin uuden aika
taulun j. 52 mukaan. Junassa Vaasan-Helsingin suoranaiset 
paiYa- ja makuuvaunut. 

Helsingista lahetetiian 14/5 lpj 45/69, joka kulkee vanhan 
aikataulun mukaan Yw saakka ja sielta unden aikataulun j. 61 
mukaan Kjli. Junaan liitetaan Tampereen-Rovaniemen ja Tam
pereen-Tornion makuuvaunut, 2 CEm. 

Juna 61 14/ 5 kulkee vanhan aikataulun mukaan Kokkolaan, 
josta se (myohastyneena) kulkee uuden aikataulun j. 565 mu
kaan Kemiin. Junassa kuljetetaan viela talloin Haapamaen
Kemin makuuvaunut 1 Cm ja 1 Em. 

Junan 62 runko lahetetaan Oulusta 14/5 seur: n:o 62b Uiht. 
Ol 22.20, ohi Kml 22.33, Lka 22.46, H vn 23.03, Rki 23.15 saap. 
Lpi 23.23 Hi.ht. 23.24 ohi "\Vti 23.40 ' Kua 23.57 Ou 0.10 Kgs 
0.28 saap. Yw 0.42. Lahtee Yw uuden aikat. j. 62 mukaan Hel
sinkiin. Makuuvaunut Kemistii, 1 Cm ja 1 Em tuodaan Hki. 

Juna 62 saa Oulusta uuden rungon. Se kulkee vanhan aika
taulun mukaan Ylivieskaan, josta jatkaa uuden aikat. j. 566 
mukaan Seinajoelle. 

Juna 63 siirtyy Siitamassa uuteen aikatauluun. 
Juna 64 kulkee vanhan aikataulun mukaan Haapamiielle, 

jossa se siirtyy uuteen aikatauluun. Juna 96 ei odota Haapa-
maelUi. · 

JUil!a 65 kulkee vrunhan aikataulun mukaan Vilppulaan, jossa 
se siirtyy uuteen aikatauluun. 



-3- 24 

Juna. 66 siirtyy Seinajoclla. uutcen aikatauluun. Kun j1.man 3 
seisonta-aika jiHi lybyeksi (10 min.), on junan valmistumista eri
koisesti kiirehdittiiva. 

Juna 71 UiheteHHin 14/5 Joensuuhun. Kouvolasta se liihtee 
muutetun aikataulun mukaan seur: laht. Kw 23.45 ohi llj 23.58 
Mum 0.03 jatkaa uuden aikat. j. 81 mukaan Joensuuhun. 
Junaan liiteUian vakinaisten vaunujen lisaksi 1 CErn Savonlin
naan. 

Juna 71a Hihetetiiiin 14/5 Helsingista Kouvola:an, edelleelll 
uuden aikataulun j. 71 mukaan Pieksamaen kautta Ouluun. 
Junaan liitetaan vakinaisten makuuvaunujen lisaksi 1 Em Iisal
meen. 

JUJ1a 72 siirtyy uuteen aikatauluun PieksamaelHi. Kun sei
sonta-aika jaa lyhyeksi, on junan valmistumic;ta erikoisesti kii
rehdittava. 

Junaa 77 ei laheteta k. o. yonii (Hki-) Jr-Kw. 
Juna 78 siirtyy uuteen aikatauluun l'YiynttiUissa. 
Juna 82 siirtyy Varkaudessa uuteen aikatauluun. 
Juna 95 siirtyy Tampereella uuteen aikatauluun. 
JyYaskyHista Hihetetaan 14/ 5 lhj 96a vanhan aikat. mukaan 

Haapamaelle, edelleen Helsinkiin uuden aikataulun j. 96 mu
kaan. Jyvaskylan-Helsingin paiva- ja makuuvaunut Hihetetaan 
tallii junalla Jy-Hpk, eildi. vakinaisella junalla 96. 

Juna 96 kulkee .Asunnasta alkaen uuden aikat. j. 902 mukaan 
Haapamaelle. 

J una 492 kulkee vanhan ailrataulun mukaan Haapamaelle 
asti. 

Juna 745 kulkee HaapajarvelUi alkaen uuden aikataulun j. 
595 muka.an (myohastyneena). Junan kulkua on erikoisesti kii
rehdittava yhteyden saamiseksi junaan 62 (lahtee Yw klo 1.20). 

Juna 909 kulkee vanhan aikataulllll mukman Pieksamaelle 
asti. 

Juna 912 kulkee vanhan aikataulun mukaan Pieksamaelle 
asti. 

Liikennejaksojen Paallikot antavat aikataulujen vaihtumi
sesta johtuvat poikkeusmaaraykset, mikali ille koskevat paikallis
junia tai tava.rajunia seka ilmoittavat asianomaisille kulkuun 
asetettavat lisa- ja ylimiiaraiset junat. 

Poikkeusmaarayksista on asemien ilmoitettava yleisolle. (Kut 
n:o 46/ 779, 29. 4. 1952) Kl n:o 24/52. 2. 

Ilmoitus junien kohtauspaikan muuttumisesta. 

Koska on ilmennyt eplitietoisuutta siita, voidaanko vanha- 4 
mallisia kohtausl~ppukirjoja kayttaa junien kohtauspaikan muut-
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tumisesta ilmoitettaessa myos uuden Junaturvallisuussaarunon 
voimaan tultua, huomautetaan, etta vanhamallinen kohtauslappu 
ei kelpaa, vaan uutta lomaketta (J 2) on ehdottomasti kaytet
tava, kuten Jt:n 145 § :ssa maarataiin. Vanhamallisia kohtaus
lappukirjoja ei palauteta painatusjaostoon, vaan kaytetaan esim. 
muistilehtioina. (Lkoj n:o ll01, 25. 4. 1952) Kl n:o 24/52. 3. 

Liikennepaikkoja koskevia muutoksia. 

Liperin aseman alaisena, krn: lUi 643 + 051 m, avataan touko
kuun 15 paivasta 1952 lukien liikeniee1le Huutoranta-niminen 
seisake seur.aavin, julkaisuun Liikennepaikkojen valimatkat teh
tavin merkinnoin: 

se Huutoranta 34 Lipcri 7. 
Onttola 12. 
Vnj 14 . .Jns 19. 
Hko 131. 

Pm 162. 

H Luk. 15. 5. 52. (Lkoj 
n:o 691, 30. 4. 52). 
Kl n: o 24/52. 4. 

Seisakkeella pysabtyvU.t tarpeen vaatiessa ( S) junat n: o 871, 
872, 873, 874, 875, 876, 877, 878 ja 878 a. 

Kappaletavaran kuljetus autoilla. 

Rautatiehallituksen tanaan tekeman paatoksen. mukaisesti 
muutetaan VR Kaskylehden n: o 25/ 51. 4 kohdassa mainittujen 
rataosien lisaksi kappaletavaran kuljetus tapahtuvaksi autoilla 
jalempana mainituilla rataosilla 15. 5. 1952 lukien seuraavasti: 

Rataosan KiihkGr-Kokemaki liikennepaikoille ja liikcnnepai
koilta Tyrvaalta ja Peipohjasta kasin lmhta reittia siten, etta 
toinen auto ajaa linjalla Tyrvaa-Kiikka--.Aetsa-Keikya
Lauttakyla ja takaisin, ja toinen linjalla Tyrvaa-Kiikka
Aetsa-KauVlatsa-Yttila-Riste--Kokemaki-Peipohja ja takai
sin. 

Rataosan lt1 essulcyliir--Suinttla liilrennepaikoille ja liikenne
paikoilta Tampereelta kasin siten, etta nykyista kappaletavara
linjaa Tpe-Vat jatketwan Suinulaan asti. 

Rataosan Oripohja-Lyly liikennepaikoille ja liikennepai
koilta Orivedelta kfusin. 

Nykyinen kappaletavaralinja Jy-Keu muutetaan samalla si
ten, etta tiistaisin, torstaisin ja lauantaisin kulkee Jy-Pvi valilla 
apuauto, joka jatkaa Koskenpaiin kirkonkylan kautta Jamsaan 
kuljettaen rataosilta Jy-Keu, Jy-Aki ja Jyvaskylan itapuolelta 
rataosalle Jas-Trk osoitetut liihetykset. Auto palaa samoina 
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pliivina kuljettaen mtaosalta Trk-.Tlis ja Jlis-Jy viililta rata- 5 
osille J y-Keu, J y-Alti ja JyvliskyUista itai.in osoitetut Hihe
tykset. 

Asianomaisen liikennejakson paallikon tekemien sopimusten 
perusteella kannetaan kunkin liikennepaikan asutuskeskuksen 
alueella tai auton kulkureitin varrella olevalle Hi.heWijalle tai 
va~taanottJajalle suoritetusta nouto- ja kotiinkuljetuspalvelusta 
lisamaksua myohemmin jaettavassa VR autoliikenteen tariffi
julkaisussa annettavien maari:iysten mukaisesti. Sellaiselle yksi
tyiselle lahettajalle tai vastaanottajalle, jonka kanssa sopimusta 
ei ole tehty, suoritetusta nouto- ja kotiinkuljetuspalvelusta kanne
taan vastaava lisamaksu autonkuljettajan toimesta maksumerkki
kirjasta n: o 2246 annettavaa kuittia vastaan. 

Muissa suhteissa noudatetaan Kl n: o 25/ 51. 4 kohdassa annet
tuja maarayksia ja asianomaisen liikennejakson piUillikon anta
mia paikallisia olosuhteita vastaavia toimintaohjeita. (Rh n:o 
998/ 2833, 2. 5. 1952) Kl n: o 24/52. 5. 

Laivaliikenne ~atamissa. 

Laivaliikenne Rapasaaren srutama.ssa on alkanut 30. 4., Top- 6 
pilan satamassa 5. 5. ja Tammisaaren satamassa 2. 5. 52. 

Neuvostoliittoon Hi.hetettavan tayaran 
kuormaamismaaraykset. 

Otsakeasiaa koskevista ohjeista ovat voimassa 1. 5. 52 lukien 7 
seuraavat: 

1) ,Neuvostoliittoon llihetettavan sahatavaran kuormaamis
ohjeet" (1om. n: o 4778), koskevat seka suomalaisissa etta neu
vostolaisissa aYovaunuissa lahetettavaa sahatavaraa; 

2) ,Neuvostoliittoon lahetettavien tavaroiden kuormaamis
ohjeet" (lorn. n:o 4780 = 0 n:o 1418), koskevat muun kuin saha
tavaran kuorrnaarnista neuvostolaisiin vaunuihin seki:i. 

3) ,Maarayksia tavaran kuorrnaamisesta ym." (lorn. n: o 2653), 
koskevat muun kuin sahatavaran kuorrnaamista suornalaisiin vau
nuihin. (Kut n:o 103, 3. 5. 1952) Kl n:o 24/52. 7. 

Vaunujen etsinta. 

Torstaina toukokuun 15 paivana klo 7.00 on koko rwtaverkos- 8 
tolla suoritettava seuraavien vaunujen etsinta: 
Gav-vaunut n: o 28968, 28995, 29010, 29014, 
Gd- , , 39754, 



8 

9 

24 - 6 -

Gb- vaunut n: o 55679, 55686, 55708, 55741, 55775, 55786, 55798, 
55805, 55807' . 

Hdk
IId- " 

" 
" 101038, 
" 153016, 153036. 

Etsinnan suhteen on soveltuvin kobdin noudatettava yleisestii 
vaununlaskennasta Kl:ssa n:o 25/ 50. 7 annettuja ohjeita. 

Konepajojen ja varikkojen paallikot, rakenteilla olevien rato
jen rakennuspaallikot seka Karhulan radan liikennepiiallikko 
ilmoittavat aluemaan suoritetun <'tsinnan tuloksesta sahkeitse 
etsintapai vaa scuraa van piiivan kuluessa konetoimistoon. l\1illoin 
etsittiivia vaunuja ei ole esiintynyt, on tastiikin ilmoitettava. 

V altionrautateiden liikennepaikoilla ja sorakuopissa, yksityis
ten omistamilla tehdas- ja sivuraiteilla sekii junissa suoritetun 
et:sinniin tuloksesta antavat asemapaiillilrot viimeistaan etsintii
paivaa seuraavan paivan lruluessa ;joko siihkeitse tai puhelimitse 
tiedon asianomaiselle liikennejakson paallikolle. M:vos vajaailmoi
tus on tehtava. Liikennejaksojen paiillikot Uihettiivat niiin s~ 
mansa tiedot toukolruun 20 piiivaan mennessa konetoimistoon. 
(Kut n :o 704, 3. 5. 1952) Kl n :o 24/52. 8. 

Raudan jaannosten ja romun myynti. 
Rautatiehallitus on, peruuttaen kirjelmansa n: o V. 30/ 1250; 

22. 5. 51 (Kl n: o 27/ 51. 4), paattanyt myyda Oy Romurauta 
Ab: lle valtionrautateillii kertyvan raudan, teraksen ja valutcriik
sen jaiinnokset ja romun tammilruun 1 paiviistii 1952 lukien 
vuoden loppuun allamainituilla ehdoilla: 

Kauppaan sisaltyvi.it seuraavat raudan jaannokset ja romut: 
1) paksumpi takorauta, jousiteriis, ratakiskonpiitkat, side~ 

kiskot, teriisvalu ja hyljatyt akselit, 
2) veturien, vannnjen ja siltojen rautaosat ja muu niihin 

verrattava suurikokoinen t·avara, 
3) huonompi takorauta, sorvinlastut ja ohuet pellit, 
4) mangaanitedis ja · 
5) pyoriinrenkaat. 
Aikana 1. 1.-31. 12. 1952 luovutetuista raudan jaannoksista 

ja romusta Oy Romurauta Ab suorittaa viiden (5) markan keski
hinnan kilolta tavarasta vapaasti rautatievaunussa Hi.hetysase
malla. 

Kaikki ylli.imainittu tavara li.iheteti.ian Oy Romurauta Ab: n 
mi.iiiri.iii.mille tehtaille rahtikirjalla, ja maksavat tehtaat rahdirn 
vastaanottoasemalla. Rahti lasketaan aina liihetyksen suuruudesta 
riippumatta todellisen painon ja vaunulruormaluokan 10 mukaan 
ilman vajaakuormamaksua. 
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Vajanaisten vaunukuormien liihettamista on mahdollisuuksien 9 
mukaan valtettava, joten silloin, Jrun yhdeltii Uihetyspaikalta ei 
voida laheWiii suunnilleen tayWi vaunukuormaa, vaunuun on 
kuormattava useammalta vaunun kulkusuunnassa olevalta liihe
tyspaikalta raudan jaannoksia ja romua, Jrunnes vaunu saadaaill 
osapuilleen Hiyteen. 

Asianomaiset varastot kirjoittavat laskut vaunuvaa'alla toimi
tetun punnituksen perusteella Oy Romurauta Ab: lle, jonka on 
maksettava ne viimeistaan 30 paivan kuluessa laslrun paivamaa
rasta lukien valtionrautateiden sen talousjakson postisiirtotilille, 
jonka tilinumero on merkitty laslruun. 

Rautatiehallitus on kuitenkin pidattiinyt itselleen oikeuden 
myyda samojen periaatteiden mukaan lruin tiihankin saakka suo
raan tarvitsijoiJle kaytettyja siltoja, vaununakseleita, ratakiskoja 
y.m.s. kayttorautaa ja -terasta. (R.h Vo n:o V. 30/420; 26. 2. 52) 
Kl n :o 24;52. 9. 

Matkalippualennuksia. 

Hyvinkaa : 16.-20. 5. 1952; TUL: n maastojuoksumestaru~- 1 O 
kilpailut; kilpailijat ja toimitsijat; 25 %, myoo pikaj. 
Lahti: ·16.-20. 5. 1952; Yleisurheilun Yhteistoimintavaliokun
nan jarjestkimat maastojuoksun Sl\i-kilpailut; kilpailijat ja toi
mitsijat; 25 %, myos pikaj. 
JyvaskyHi.: 16.-20. 5. 1952; Jyvaskyliin Kisa-Toverien JarJes
tamien Suomen .. destisuunnistamismestaruuskilpailujen osanot
tajat; 25 %, myos pikaj. 
Nokia: 16.-20. 5. 1952; Nokian Urheilijain jarjestiimien 
SSL: n nuortcn viestisuunnistamismestaruuskilpailujen osanot
tajat; 25 %, myos pikaj. 
Laukaa: 16.-20. 5. 1952 ; Suomen suunnistamisviestimestaruus
kilpailnt Jyvaskylii.n Kisa-Toverien jarjestamina; kilpailijat; 
25 %. myos pikaj. 
Joensuu: 20.-24. 5. 1952; Suomen Kuurojen Urheiluliiton 
maastojuoksumestaruuskilpailut; kuurot osanottajat; 25 %, myas 
pikaj. 

Avoimia. virkoja. ja. toimia. 

Kaksi esityksen perusteella tiiytettiiviia 1 l. konttoriapulaisentointa rau.. 11 
tatiehallituksen tarkastustoimistossa. Tariffiosaston johtajalle osoitetut ha
kemukset jatettii.vii. tarkastustoimiston ylitarkkaajalle viimeistii.an 21. 5. 1952. 

Yksi jarjestelymestarinvirka IIelsingin asemalla; seitsemiin ylikonduk· 
toorinvirkaa, joista kuusi Helsingin ja yksi Tampereen asemalla; neljiitoista 
konduktoorinvirkaa, joista kahdeksan Helsingin, kaksi Tampereen ja kaksi 
.Joensuun sekii. yksi Porin ja yksi Nurmeksen asema.lla; sekii. kolme toisen 
luokan pakkamestarinvirkaa, joista kaksi Tampereen ja yksi Toijalan ase-
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malla. Rautatiehallitukscn liikennPosaston johtajalle osoitetut hakemukset 
on jii.tcttavii. rautatichallituksen kirjaajalle viimeistiilin 21. 5. 1952 ennen 
klo 12. 

Mii.ntyluodon ja Tyrviilin kolmannen luokan sekii. Vehmaisten ja Suinu
lan 11iidennen luokan asemien asemapiiallikonvirat. Rautatiehallitukselle osoi
tetut hakemukset on jii.tettava rautatiehallituksen kirjaajalle viimeistii.ii.n 
4. 6. 1952 ennen klo 12. Nimitetyt asemapiiiillikot ovat velvoliiset vastaanot
tamaan Mii.ntyluodon ja Tyrvii.ii.n asemilla jo olevan sekii Vehmaisten ja 
Suinulan asemilla asemapiiiillikon hoitoon mahdollisesti miiiiriittii.vii.n posti
toimipaikan hoitajan toimen. 

Ylcsi y. p. 1 l. ki1·jurinvirka Helsingin asemalla; kaksi y. p. e l. kirju
rinvirkaa, toinen 1. liikennejakson toimistossa ja toinen Korkeakosken ase
malla; yksi a. p. asemamestarinvi1·ka Kelvii.n pysii.killii; sekii kaksi a. p . e l. 
lcirjurinvirkaa, toinen Hirsilii.n ja toinen Kangasalan asemalla. Rautatie· 
hallituksen pii.iijohtajalle osoitetut hakemukset on jatettiivii. rautatiehallituk
sen kirjaajalle viimeistii.ii.n 4. 6. 1952 ennen klo 12. 

Yleisen vaikean asnntopulan takia kehoitetaan hakijoita ennen hakemus
ten jiittiimistii. ottamaan selvii.ii asunnonsaantimahdollisuuksista. 

Kaksi (3} tilapiiisen 'Veturinlculjettajan ja kaksi (B) tilapiiisen juna
miehen (puhelinvartijan, alempi patevyystutk.) tointa .Murtomiien-Otanmiien 
rautatierakennuksella on haettavina ja on hakemukset ensi tilassa liihetet
tiivii. mainitun rautatierakennuksen rakennuspii.ii.llikolle os. Kajaani. Hake
muksiin on liitettii.vii. asianomaisen pii.ii.llyston suostumus siihen, etta haluja 
saa siirtyii. hakemaansa toimeen heti kutsun saatuaan, mikii.li mahdollista 
jo 19. 5. 52 lukien. Toimeen otettavilta vaaditaan sama patevyys kuin vas
taavassa toimessa valmiilla radoilla. Asianomainen luovuttaa silta ajalta, 
jonka hii.n toimii rautatierakennuksella, kaikki varsinaiseen toimeensa kuulu
vat palkkaedut, mutta maksetaan hii.nelle rautatierakennuksen varoista hoita
maansa tointa vastaava palkka kalliinpaikanlisineen sekii. mahdollista ikii
lisiiii. vastaava palkkionlisii. voimassa olevien mii.iirii.ysten mukaan. Edelleen 
ovat toimenhaltijat oikeutettuja mii.ii.riiysten mukaisiin etuihin kuten sii.ii.sto· 
rahaan1 pukuavustukseen sekii. virantoimitus- ja vaunurahoihin. 

Asianomaiset majoitetaan osaksi asuntovaunuihin ja osaksi parakkeihi.n. 

Kolme (3} tilapiii.sen veturinkuljettajan, kolme (9} tilapiiisen veturin
liimmittiijiin ja kaksi (!e) tilapiiisen konduktoorin tointa Kontiomaen--Tai
'Valkosken rautatierakennuksen rakenteenalaisella H yrynsalmen--Suomussal
men rataosalla on haettavina ja on halwmukset ensi tilassa lii.hetettii.vii. mai· 
nitun rautatierakennuksen rakennuspii.iillikolle os. Kajaani. Hakemuksiin on 
liitettiivii. asianomaisen pliii.llyston suostumus siihen, ettii. hakija saa siirtyii. 
hakemaansa toimeen heti kutsun saatuaan, mikii.li mahdollista jo 19. 5. 52 
lukien. Toimeen otettavilta vaaditaan sama piitevyys kuin vastaavassa toi
messa valmiilla radoilla. Asianomainen luovuttaa siltii ajalta, jonka hii.n 
toimii rautatierakennuksella, kaikki varsinaiseen toimeensa kuuluvat palk
kaedut, mutta maksetaan hii.nelle rautatierakeunuksen varoista hoitamaansa 
tointa vastaava palkka kalliinpaikanlisineen sekii. mahdollista ikii.lisii.ii. vas
taava palkkionlisii. voimassa olevien mii.iirii.ysten mukaan. Edelleen ovat toi
menhaltijat oikeutettuja mii.ii.rii.ysten mukaisiin etuihin kuten sii.ii.stOrahaan, 
pukuavustukseen sekii. virantoimitus· ja vaunurahoihin. Junamiehistolle kuu
luu velvollisuus osallistua soran purkamiseen, mistii. maksetaan vahvistettua 
vaunurahaa, sekii. olemaan apuna veturien ottaessa polttoainetta ja vettii.. 

Asinomaiset majoitetaan parakkeihin Hyrynsalmella. 

Helsinki 1952. Va.ltioneuvoston kirjapa.ino 
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Vllttaus Kaskylehdessa julkalstuun maaraykseen merkltil~t: 
Kl n:o 1/52. 2 ( = lehden numero, vuosi, as ian numero). 
Jakelua koskevat muutosllmoltukset on tehtava palnatusjaostoon. 

To I m it us: Rautatlehallltus, 2 kerros, huon• 2-4. 

Sis a 11 y s : 1. Sairaslomien merkitseminen virka-ansioluettcloon. - 2. 
Hr2- ja Hra-sarjan veturien kulkurajoitukset. - 3. Taimitilaukset Keskus
taimistosta. - 4. Hinnasto, jonka mukaan rautatievaunuille ja niiden kalus
tolle tuotetut vahingot on korvattava. - 5. Liikennepaikkoja koskevia muu
toksia. - 6. Laivaliikenne satamissa. - 7. Tarveaineiden hankinta. - 8. 
Vuokratut siiiliovaunut. - 9. F-vaunujen kalustot. - 10. Julkaisun ,Suomen 
Kulkuneuvot" myyntihinta. - 11. Viipurin Linja-auto Oy:n yhdysliikenne
sopimuksen peruuttaminen. - 12. Kansainviilinen kuponkilipputariffi mat
kustajien ja matkatavarain kuljetusta varten. - 13. Rahtiluotto. - 14. Soti
laskuljetuskir jat. - 15. Sotilasmatkatavara. - 16. Alue- ja kansanedustaj a
liput. - 17. Erikoisliput Viikkosanomain Helsingin matkalle. - 18. Erikois
liput Suomen Punaisen Ristin Joensuun leirille matku -taville. - 19. Matka
lippualennuksia. - 20. Vaununpeitteiden etsintii. - 21. VR palvelukseen sopi
mattomia. - 22. :M:akasiinikiirryjen etsiniii. - 23. K adonneita matkalippuja, 
virkamerkkejii ym. - 24. Avoimia virkoja ja toimia. - 25. Tenniskurssit. 

Sairaslomien merkitseminen virka
ansioluetteloon. 

Rautatiehallitw· on nmuttanut .::\IK 1: n k irjoituksen n: o 70 1 
(Virka-ansioluettelo ) 6. kohdan (siv. 524) lruulumaan seuraavasti: 

G. .A.nsioluetteloon on myos merkitti:iva aika, jonka asianomai
neu on ollut lomalla yksityisten asioitten takia. Samoin on mer
kiWiva kai.k!ki ne sairaslomat, jotka yhtajaksoi esti ovat jatkuneet 
yli kuusi kuukautta, kuin myos ne kuutta lmukautta lyhyemmat
kin sairaslomat, joilla asianomainen on ollut knlloinkin kuluvan 
ja kolmen sita edellisen kalenterivuoden aikana. 

EdelHi olevan johdosta maaraHian, etta kustakin viran- ja 
toimenhaltijasta on pidettava erillista sairaslomakorttia, jona 
toistaiseksi voiclaan kayttaii lomaketta n: o 1135 (lomakortti). 
'l'ahan on merkittava kaikki asianomaisen henkilon yli kuusi kuu
kautta yhtajaksoisesti jatkuneet sairaslomat ja myos kail\!ki sita 
lyhyemmat, tammikuun 1 paivana 1949 jalkeen pidetyt sairas
Iomat. Merkinniista on myos kiiytava elvilie, onko lorna aiheu
tunut tavallisesta sairaudcst.a. synn.vtykse ·tii, vira sa tai toimessa 
l'attuneesta tapaturmasta tai ammattita11dista \'aiko virantoimi-

3740. - lfi . 5. Hl52. 
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tuksPn johuosta kohdann ct'sta viild\ alias! a tai 11iista crityisistii 
olosuhtci:;ta. joihin vit•an tHi toimen haltija on virkanHfl tai toi
rnensa nwksi sodan aikana jontnnut ( vrt. Pal kL. 8 ~) . Keskus
lr»Jlinnossa huolehtii kukill os3sto henl6lokuntansa sairasloma
lwrt ti<.'n piti:imisestii, lin,jaltallimlOssa jaksot , koncpajat ja rauta-
1 ierakemmkset sekii naide.n Jisak~i Yarikot ja kaikki itsenaiset 
liikenncpaHcat. J akson-, koncpajan-, rakenuus- ja tyopiiiillikoiden 
on valvoLtava, etta kortit ovat asianmukaisessa kunnossa. 

Ansioluetteloon voidaan sairaslomista tehUivien merkintojen 
si,jasta myos liittiia oikeaksi todi tettu ote sairas:lo'makortista. 
Useampia otteita samanaikaisesti tarvittaessa menetellaiin samalla 
tavoin kuin laiikarintodiRtuksista :MK I, ki:rj . 1.2 A IV h 1 I) c) 
(Siv. 148) mainitaan. ~aira.slomakorttien on oltava maa:riiysten
mukaises a kunnossa viimeistiiiin syyskmm 1 paivani:i 1952, mi. Hi 
lnkien miii:iriiyksiii ruvetaan soveltamaan. (Rh / Hlo n: o II. fi1.7, 
6. S. fi2 ) Kl 11: o ~2fi/52 . 1. 

Hr:.l- ja Hr3-sarjan veturien 
kulkurajoitukset. 

Rautatiehallitus on piiattii.nyt, etta Hr2- ja Hr3-sarjan veturit 
saavat kulkea 30 kO' / m: n tai sita raskaamman kiskopainon 
radoi.Jla toistaiseksi seuraavin rajoituksin: 
1) etta nama veturit eivat saa kulkca muilla 30 kg/ m: n kisko-

painon rataosilla ]ruin 

IIyvinki:i.an - Hangon, 
Ti:ihtelan - Kupittaan, 
Turun - Toijalan, 
Tampereen - Seinajoen ja 
Tampereen - Porin 

rataosilla; 

:2 ) etta llyvinkaan-IIangon radalla on edellecn noudatetta>a 
niita rajoituksia, jotka on maaratty Kl:ssa n:o 27/ 51. 5 ja 
merkitty Aikataulukirjan A-osan 1. 3. 52 siv. 38; 

3) etta nama veturit saavat kulkca ainoastaan yksinvedossa 
'l'ammisaaren-Lappohjan vi:ililla sijaitsevilla Pohjanlahden 
silloilla, joi.Jla niiden sunrin sallittu nopeus on 25 km/ t; 

-1: ) etta nama veturit eiviit saa ylitti:ia Turun-Kupittaan wi:ililHi 
olevaa Aurajoen siltaa; 

5) eWi naide~ vetureide.n liiklmessa 30-33 kg/ m:n kiskopainoi
silla haara-, pisto- ja sivuraiteilla on noudatettava yleisii:i. 
,Jt: ssii ( 1~4 §, 6 kohta ) miiiirattyji:i nopeusrajoit.uksia. 
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.Niiistii knlkurajoituk ista on tehtiiva merkinUi Aikataulu- 2 
kirjan A-osaan . (Hh n :o lOHl, 2. i'i. :>2 ) Kl n :o 25 152. ~ . 

Taimitilaukset Keskustaimistosta. 

Kesiilmun alkupuolella oman taimiliihetyksen yhteydessii. toi- 3 
mitetaan rautatieUiisille ryhmiikasvien ja tomaatin taimia mainit
tuihin hintoihi11. Taimien Watlksessa on huomioitava: 

Tilausten nopean kiisittelyn edistiimiseksi kehoitetaan kiiyWi
maiin tilauskaavaketta n: o 3915-16. Tilaukset liihetetiii:in yli
puutarhurille Ilyvinkiiii.lle toukokuulla. Suoritukset taimista lii
hetetiiiin samalla osoitteella kesakuun loppuun mennessii.. 

Yleisiin istutuksiin kiiyteWivistii taimista huolehtivat piiri
puutarhurit, joten yk ityiskiiyttoon tarkoitettuja taimia ei ole 
yhdistettiivii .niiihin. 

Puuttuvien lajien tilalle, jollei tilaaja toisin maariia, liihete-
1 ruin vastaa vaa. Puhelintilauksia ei vastaa.noteta. 

Pakkauksesta veloitetaan omakustannushinta. Palautetuista 
laatikoista ei veloiteta. TaimiUihetykset ja laatikoiden palautuk
set voivat tapahtua Vpls: n 18 §: n mukaisesti; taimicn vastaan
ottaja muutoin suorittaa nama rahdit tariffien mukaa.n. 

Rautateiden asuntojen istutuksille edelleen toimitetaan ilmai
·ek...-;i piiripuutarhurien osoittam.iin paikkoihin istutettavaksi pe
rennojen, marja- ja koristepensaiden taimia. Nama tilaukset on 
aina liihetettava a. o. paiillyston kautta tilausten asiallisuuden 
toteamiseksi . ..d..jan voittamiseksi nama tilaukset oli. i toimitettava 
piiripuutarhureille. 

Antirrhinum, leijonankita, sekavareja, ruukkupaakulla 
Begonia, vinolehti, vap. kasv. . ... . .. . . ..... .. . . . .. . . 
Begonia, Vesuvius ruukkupaakulla . . ........ ....... . 
Begonia, tuberhybrida, mukulavinolehti, ruukkutaimia . 
Callistephus (ent. AsteJ: ) , Kiinanasteri, sekaviir., Yap. 

kasv . ...... . . . .. . . . . . ... ................. . .... . 
C'hrysanthemum carinatum, kirjava paivankakkara, vap. 

kasv .. ........................................ . 
Chrysanthemum parthenium (ent. Pyrethrum), r eunus-

p. k .... ............... . .......... . .. ..... .. . . . 
Dahlia, daalia, ruukkutaimia, matalia lajikkeita . . . . . . 
Fuchsia, verenpisara, eri lajikkeita, ruukkutaimia 4" 

ruukkutaimia 3" 
Ire.'>ine lindenii, punalehti, reunakasvi, ruukkupaakulla 
Lathnrys, tuoksuherne, sekaviir. ruukkutaimia (2-5 kpl) 

10:-
15:-
50:-

150 :-

5: -

4: -

5: -
60: -
50: -
30: -
20: -
5:-
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Lobelia, sinielvikki, vap. kasv. reunakasvi . . . . . . . . . . . . 8:
Matthiola, leukoija., sekavareja, vap. kasv. . . . . . . . . . . . . 6:
Nieotiana alata, koristetupakka, 3" ruulclrutaimia . . . . . . 6:-
Pelargonium hortoru.m, tav. pelargoni, 4" ruulrusta 150:-
Pelargonium pel tatum, ruppapelargoni, 3" ruukusta . . 150:
Pelargonium hortorum, tav. pelargoni, 3" ruukusta . . 100 :
Penstemon, pun. kilpi,kukka, ruukkutaimia 4" . . . . . . . . 75:-

ruukkutaimia 3" . . . . . . . . 40 :
Petunia hybrida, sekaviireja, ruukkutaimia, riippuvia 12 :-

pystykasv. 12:-
Phlox drumm.ondil, kesaleimukukka, vap. kasv. . . . . . . . 5 :
Senecio cineraria ( ent. Cinerarie maritima), vap. kasv. 5 :
Tagetes, samettikukka, vap. kasv. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4:
Tropaeolum, koristekrassi, mat alia ja koynnOs.-, ruukkut. 5:
Viola wittrockiana, jattilaisorvokki, sekavar., vap. kasv. 5:-

· Viola wittrockiana, lrnkkivia, sekavar., avom. . . . . . . . . 10:
Zinnia elegans, oppineitten kukka, sekavar., vap. kasv. 5:
Tomaatin taimia, Tanskan vienti, ruukkupaaJrulla 4" . . 20:-

Luh."'Uisten tiedustelujen johdosta huomautetaan, ettei jalo
ruusuja, omenapuita eika orapihlajan aitataimia lllkene myyntiin. 
(Rt n:o 1495/ 1874, J2. 5. 1952) Kl n:o 25/52.3. 

Hinnasto, jonka mukaan rautatievaunuille 
ja niiden kalustolle tuotetut vabingot on 
korvattava. 

Rautatiehallitus on 6. 5. 52, kumoten VR Kiiskylehdessa 
n:o 6/48. 6 julkaistun otsakeasiaa koskevan hinnaston, vahvis
tanut seuraavan uuden hinnaston noudatettavaksi kesiilm1m 
1 piiiviisti.i 1952 lukien: 

If enkilovatmut: 
Hehkulamppu, tavallinen .... . .. . ..... . . 
Hehkulamppu, lukulamppu ............ . 
Hatajarru- ja hoyrylammityshanan kahva 
Ikkunahihna I, II ja III luokan ....... . 
Jklrnnrupoydan lasilevy .......... .. .... . . 
Jkkunapoydan suojuspaall., kaukainen . .. . 
Ikkunapoydiin suojuspaaU., lino.J.euminen .. 
Ikkunapoyta, paivavaunun ... ... ....... . 
lkkunaruutu, suuri, hiottu tai syovytetty 
Ikkunaruutu, suuri, tavallista lasia tai 

pienempi hiottu tai syovytetty ..... . 

150:-
300:-
450:-
400:-
350:-
150:-
250:-

1,200:-
2,000:-

1,200:-
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] kkunaverho, villainen, nukkaverkainen 
lkkunaverho, villainen, kaksinkcrtainen 
Ikkunaverho, villainen, vuoriton .. ... .. . 
lkkunaverho, rullakaihdin .. . ..... . .... . 
Dmoitustaulu erilaisia ohjeita varten ... . 
Juomalasi ..... ........ .. .... .. . ... . .. . 
Juomapikariautomaatti . . ... . . .. . ..... . . 
Karahvi ............... .. .. . ... ... ... . 
Kattoventtiilin korjaus . . .. ..... . .. . . . . . 
Kattoventtiilin vetonuora . . ... . ..... .. . 
Klo etti , fajanssinen, ilma- ... .... .. .... . 
Klo etti, fajanssinen, vesi- .. . ... . . .... . . 
Lakana .................. ........ . . · · . 
Lampunlrupu, lasinen, kaa ulampun . . . . . 
Lampunkupu, lasinen, sahkolampun .... . 
Lampunlrupu, VR:n ravintolavaunu.n . . . . 
J;ampunpidin, bakeliittinen (peililampun 

varuste) . ......... . ... . . .. . .. . . . . . . 
Laropunpiclin, metallinen ......... . .. .. . 
J;ulmlampunkaluste, 4-kulmainen .... ... . 
I;ulmlaropunkaluste, pyorca .. . ...... . .. . 
Lukulampunkaluste, lasi, 4-kulmainen .. . . 
L~l.~mpun~luste, lasi, pyorea . ... ... . 
Laropom1ttan ............. . . . ... .. .... . 
Makuusijan kannatinhihnan korjaus, I ja 

II lie .... ... . . . . . ........... .. .. · . . 
l\fakuusijan kannatinhihnan korjaus, III lk. 
:\Iatkatavarahyllyn konsoo1i ... . . .. ... . . . 
Matkatavarahyllyn verkko ........... . . . 
Matto, I ja II luokan makuuvaunuhytin, 

suurehko vahinlm . ..... ..... .. ... . . 
Matto, III luokan makuuvaunuhytin, suu-

rehko vahinko .... ... . ... ... . . .... . . 
:;\latto, I, II ja III luokan ma.lnmvaunu

hytin, pienehko vahinko, konduktoorin 
arvioinnin mukaan ... . . ........ . ... . 

1\Iatto, kaytava, suurehko vahinko 
Matto, kaytava, pienehko vahinko, konduk-

toorin arvioinnin mukaan .. ... ... . . . . 
Painonappi, soittokellon .... .. ..... . .. . . 
Paperikori, II lk. . . . . . .. .. . . ... . . .. . . 
Paperikori, III lk. . . . .... . ........ . . . . 
Patja, makuuvaunun ... . . . . . . .. ... . . . . 
Pe~l~, pien~ .. ... . . . . .. . .......... .. . . . 
Pe1h, suur1 . ... ... .. . .. ... . ...... . . . . . 

3,800: -
2,700 :-
1,500: -
2,700:-

200: -
120:-

1,950:-
200:-
450: -

80: -
7,000:-
5,300:-
1,000: -

300:-
500:-

1,000:-

350:-
900:-

1,800:-
1,200:-

300:-
250:-
400:-

1,500:-
800:-
800:-

1,000: -

6,000: -

3,000: -

25 

J,OOO:-- 2,000 :-
8,000: -

1,500:-- 3,800:-
250: -
400: -
450 :-

14,000: -
800: -

1,200:-

4 
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Pellavaiset ::mojuspiialliset, pmvavaunun, 
suuret . . . ...... .. . . . ..... .. . . . .... . 

Pellavaiset suojuspaiilliset, pa1vavaunun, 
keskikokoiset . . ...... ... . . . . . . .. .. . . 

Pellavaiset suojuspaiilliset, kasinojan .. . . 
Pesnallas, fajanssinen, 4-akselisen vaunun 
PesuaJlas, fajanssinen, 2-akselisen vaunun 
Pieluksen paallinen ..... . ...... . .... . . . 
Pielus, ma.lnmYaunun, nahkainen .... ... . 
Pielus, makuuvatmun, kankainen . .. . . . . . 
Pyyheliina n: o 1, 2 tai 3 .. .. . ... ..... . 
Sohvanpaallys, nnkkaverkainen, istuin sekii 

selkanoja, suurehko vahinko ... . ..... . 
, ohYanpaallys, Yerasta tai muusta aineesta, 

istuin ja selkanoja, suurehko vahinko . . 
J oko ainoastaan istuin tai ainoastaan selka

noja, puolet yllamainituista miii:irista. 
8ohvanpi.Ui1lys, nukkaverkainen, pienehko 

vahinko ....... ... ... .. ......... . . . . 
Sohvanpaal lys, verasta tai muusta aineesta, 

pienehko vahinko ..... . ... . .... ... . . 
• ailio, kiiytettyja pyyheliinoja var ten .. . . 
Siinkyhuopa, II luokan .. . . . . .. .. . .. .. . 
Siinkyhuopa, III luokan . .... . .. .... .. . . 
Tahratun vaunun pienehko puhdi tus, kon-

duktoorin arvioinnin mukaan. Tiirvel
lywta esineista maksu hinnaston mukaan 
crikseen .. .. ..... .... .. ... . .. .... .. . 

Tuhkakuppi, kokonaan ...... . . .. . ..... . 
Tuhkakuppi, sisiiosa . . .. . .... ... . .... . . . 
Tyokalukaapin lasi .... . .. .. .. . . . . . ... . 
Vaateripustimet ..... .. .. ... .. . .. . .. . . . 
V alaistuskytkin ( virran katka i sij a ) 
Yoastia ..... .. .. . .... . . . . . .... . . . .... . 

Tavaravat~md: 

2,000: -

1,500: -
800: -

4,000: -
3,000: -

800:-
6,800: -
4,500: -

450:-

15,000:-

10,000: -

5,000: -

3,000:-
1,200: -
5,000:-
4,000:-

1,000:- - 2,500: -
550:-
200: -
450:-
400: -
450: -
700: -

Vaununpylvas, rautaincn . . . . . . . . . . . . . . . 5,000: 
Vaununpylvas, rautaketjuinen . . . . . . . . . . 6,000: 
Vaununpylvas, puinen . . . . . . . . . . . . . . . . . 500: 
Vaunun hevoslanta . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1,200:
Vaunun sivulauta, matala . . . . . . . . . . . . . . 2,300: 
Vaunun sivulauta, korkea . . . . . . . . . . . . . . 3,000:-

(Rh n :o 1029, 6. 5. 1!152 ) Kl n :o 25/ 52. 4. 
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Liikennepaikkoja koskevia muutoksia. 

Okeroisteu pysakki on rautatiehallituksen paatok.scllii alen
nettu kesakuun 1 paiviista 1952 lukien Lahden aseman alaisek·i 
·laiturivaihtceksi. Taman johdosta muutetaan julkaisussa ,Liikcn
nepaikkojen valimatkat" olevat, sanottua liikennepaikkaa koske
vat merkinnat seuraaviksi: 
Jlv Okeroinen Okr 12 Lahti 5. 

I Herrala 9. 
Ri 54. Kw 67. 

l!lmT 
R 

Hpk 284. 
Jns 434. 
01 700. 
Sk 402. 
Yw 579. 

lim 425. 
Kon 534. 
Pm 251. 
Tl 130. 

Luk. 1. 6. 52 (Rh/lko 
n : o 1018, 6. 5. 52) 
Kl n:o 25/52. 5. 

Laivaliikenne satamissa. 

5 

Laivaliikcnne lVIikkelin, Jyvaskyliin ja Kuopion satamissa on 6 
alkanut 6. 5., Kcmin aseman alaisessa Ajok.sen satamassa 12. 5. 
seka Vcsijarven satamassa 10. 5., lukuun ottamatta matkustaja
liikennetta, joka alkaa 10. 6. 52. 

Tarveaineiden hankinta. 

Liikcnnepaikkojen hoitajia ja varsinkin junien varustamis- ., 
asemien asemapi:iallikoirta kehoiietaan tekemaan hyvis a ajoin 
ensi kesan tarveainetilauk.set, jotta varastot tietavat hankkia ja 
toimittaa perille kaikki tarvikkeet ennen olympialcisaliikenteeu 
alkamista. (Lkoj n:o 1091,26. 4. 52) Kl n:o 25/ 52. 7. 

Vuokratut sailiovaunut. 

Suomen Petrooli OY : lle vuokl'atut sailiovaunut n: o 199413, 8 
199419, 198420, 199431 ja 199432 on 29. 2. 1952 lukien luovu-
tettu takaisin rautateiden kayttoon. (Rh n:o 209/ 461, 24. 1. 52) 

Wartsila-Selluloosa OY: lle vuokrattu sailiovaunu n: o 199408 
on 8. 3. 1!-"152 lukien luovutettu takaisin rautateiden kayttoon. 
(Rh n: o 243/ 241, 13. 2. 1952) 

Vesihuolto OY:lle vuokrattu sailiovaunu n:o 199345 on 31. 3. 
1952 lukien luovutettu takaisin rautateiden kayttoon. (Rh n : o 
562/ 1625, 5. 3. 52) 

Kaukaan 'l'ehdas OY Lauritsalan Tchtaille on 27. 3. 1952 
alkaen vuokratl"n ~;iiiliov:mnnt 11: o 19!-"13-1-7 ja 199883. (Rh 11: o 
695/ J 9Hi, 28. 3. 52) 
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Oulu Osakeyhtiolle vuokratut sailiovaunut n: o 199359 ja 
199390 on 30. 4. 1952 lukien luovutettu takaisin rautatciden 
ldiyttoo11. (Rh n: o 767/2120, 31. 3. 52) 

OY Petko AB: lle vuokratut sailiovaunut 11: o 199002, 199308, 
0199002, 0199003 ja 0199035 luovutetaan 16. 5. 52 lukien ja 
11: o 199376, 0199019, 0199034, 199368, 199342 ja 0199021 25. 5. 
1952 lukien takaisin rautateide11 kayttoon. (Rh n: ot 914/2571, 
21. 4. 52 ja 914/ 2780, 26. 4. 52) 

OY Petko AB: lle on 1. 5. 52 alkaen vuokrattu sailiovaunut 
11: o 199061, 199062, 199064, 199067 ja 199068. (Rh n: o 914/ 
21. 4. 52) Kl 11: o 25/ 52. 8. 

F-vaunujen kalustot. 

Lkoj :n kirjelmassa n:o Lt 1513/ 5004, 7. 11. 27, on maaratty, 
etta kond.vaunuista ennen niiden liihettamista konepajaan korjat
taviksi poistetaan koko kalusto ja jos kalustoesineet tarvitsevat 
korjausta, ne passitetaan erikBeen konepajaan tilauksineen. Kun 
korjattavina olevien F-vaunujen kalustoja on todettu kaytetyn 
toisten vaunujen kalustojcn taydennyksiin jne., huomautetaan, 
ettli niin ei saa tapahtua, vaan on kalustot sijoitettava korjauk
sesta palaaviin, alkuperaisiin vaunuihin. Jos vaunut on hyUitty, 
mista ilmoitetaan kuukausittain liikennejaksojen pai.illikoille ja 
edelleen heidan tiedona11noissaan, on kalustot lahetettava Pasilan 
konepajaan. (Lkoj n: o 1204, 8. 5. 52) Kl n: o 25/ 52. 9. 

Julkaisun ,Suomen Kulkuneuvot" 
myyntihinta. 

Jull{aisun ,Suomen KuHmneuvot" myyntihinta on 110 mark
kaa toukokuun 15 paivasta 1952 lukien, jolloin julkaisun uusi 
painos tulee voimaan. (Rh/ lko n:o 1017, 7. 5. 52) Kl n:o 
25/ 52. 10. 

Viipurin Linja-auto Oy: n yhdysliikenne
sopimuksen peruuttaminen. 

Kun matkalippujen myynti Imatrankoskelle lopetetaan 1. 6. 
1952 lukien, on rautatiehallitus irtisanonut Viipurin Linja-auto 
Oy: n kanssa tehdyn yhdysliikennesopimuksen sanotusta piii viistii 
lukien. Nain ollen kumoutuvat Kl 11: o 11/ 50. 8 julkaistut yhdys
liiken11ettii koskevat miii.iriiykset 1. 6. 52 lnkien. (Rh/ tfo n : o 
J06fi, 9. 5. 52) Kl D :o 25/ 52. 11. 
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Kansainvalinen kuponkilipputariffi 
matkustajien ja matkatavaran 
kuljetusta varten (T. I. 0.). 

Toukokuun 1 paivastii 1952 valtionrautatiet ovat liittyneet 12 
Euroopan rautateiden yhteiseen TIC-kuponkitariffHn (ranskaksi: 
Tarif International a Coupons pour le transport des voyageurs 
et des bagages), joka samoinkuin varsinaiset yhdysliikennetariffit 
nojautuu Kansainvaliseen Sopimukseen matkustajien ja matka
tavaran kuljetuksesta rautateitse (KSM). Taman tariffin nojalla 
voidaan eri maiden kuponkeja yhdistaa samaan piii:illykseen, 
siten etta ne muodostavat yhdysliikennelippuun verrattavan 
matkatodisteen. Samoin voidaan tariffin nojalla kirjata matka
tavaraa sellajsissa tapauksissa, jolloin ei muuta yhdysliikenne
tariffia ole kii.ytettiivissa. 

TIC-tariffiin on Suomen osalta toistaiseksi otettu vain H el
singin asema. Lisii.ksi voivat matkatoimistot myydii TIC-kuponki
lippuja noudattamalla tariffin rnaarayksia. 

K tt~ j etu.smi.Uiriiy ksiii. 

1. Asemat saavat myyda TIC-kuponkilippuja vain niissa ta
pauksissa, jolloin yhdysliikennelippuja ei ole kaytettavissii. tai 
ne eivat ole matkustajalle yhtii edulliset. 

2. Jos lippuun sisaltyv vain yhden rnaan kuponkeja, on piiiil
lyksessa olevat merkinniit TIC ja OI yliviivattava. 

3. TIC-kuponkeina kaytetaan tavallisia matkatoimistokupon
keja. 

4. Kirjattaessa matkatavaraa TIC-tariff.in nojalla tehdaan 
matkatavaratodistukseen ( todistukseen, •kuljetu.sseteliin ja kan
taan) merkinta TIC. 

5. TIC-tariffin nojalla voidaan myos laatia kuljetustodis
tuksia seuruematkoja varten. Matkan jarjestajien tulee vahin
taan 15 paivaa ennen matkalle lahtoa ilmoittaa lahtomaan rauta
tiehallitukselle tarkka matkaohjelma ja osanottajien Juku. (Tfo 
n: o 605, 3. 5. 52) Kl n: o 25/ 52. 12. 

Rahtiluotto. 
Kl 11: o 1/ 52. 13 olevaan luetteloon niista toiminimistii., virarn- 13 

omaisista ja }aitoksista, joilla on oikeus nauttia rahtiluottoa 
kaikilla asemilla ja pysiikeilla, tehdaan seuraavat muutokset : 

Poistetaan V'ankeinhoitoviraston rahtilnottoa koslrevat merlrinnat . 
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l1lliiitaiiu: Oikl'n<:ministerio lf + T Tit Luottua ka,vWivat paa
asiassa vanltilat, eriiissa 
tapa.uksissa my0s nimis
miehet. 

:.Hnutoksen johdosta on siten aikaisemmin Vankeinhoitoviras
ton rahtiluottotiliin merkityt maksut nyt merkiWiva Oikeus
mirnistcrii:in rab tiluottotiliin. Nimismiehet kayttaviit luottoa vain 
cl'ityi bapauksissa ja talloinkh1 vain henkili:iliikenteessa. (Tfo ·n:o 
H. 175, 2. 5. 52) Kl 11: o 25/ 52. 13. 

Sotilaskuljetuski.rjat. 

Sen johdosta, cWi pnolustuslaitos kiiyttiia edelleen sotila ·
kuljetuskirjan Yanhaakin painosta, jossa osien numerointj on e.ri
lainen lmin uudessa painoksessa, on sotila.skuljetuskirjan osien 
ka ittelyssa ehdottomasti noudatettava niiden alareunaan pai
nettua ohjetta, kiinnttiimaWi huomiota osien numeroihin. (Yltr 
n: o Y. 53/ 114, 12. 5. 1952) Kl n: o 25/ 52. 14. 

Sotilasmatkata vara. 

15 LahctetHie.ssa matkatavara.a puolustuslaitoksen luktnm tapah
tuu . c yksinomaan sita varten laaditun matlcatavaran kuljetus
tilauksen perusteella. Yleisen tariffin mukainen maksn merki
hian matkatavarakirjaan ja huomataan tilityksessa kuten muu
kin matkatavara. l\Iatkatavaran kuljetustilaus viedaan rahti
luottoluetteloon. 1\Iatkatavarakirjaan ei tehda mitaiin kuljetuksen 
Jnatua osoittavia huomantuksia. (Yltr n: o Y . 54/115, 12. 5. 1952) 
Kl n: o 25/ 52. 15. 

16 
Alue- ja kansanedustajan liput. 

::\Hiaraykset alue- ja kansanedustajan lipuista on J. 5. 1952 
lukien muutettu seuraaviksi: 

1. Aluelippu myydiHin a. o. laitosten tilausten peru.steella 
eduskunnan viran ja toimen haltijoille, valtiontilintarkastajille 
sekii Yaltion laitosten, julkisten yhdyskuntain ja rautatiematkus
tajain mukavuudesta huolehtivien yhtii:iiden palveluksessa oleville 
henkili:iil1e matkoja varten valtionrautateillii. 

Alueliput on tilattava rautatiehallituksen tarkastustoimistostn. 
2. Aluelippu oikeut taa l ipun kelpoisuusaikana rajattomaru1 

maarli~in matkoja slin~i luoka~sa j11 niillii rataosilla , mitkii lippuun 
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on merkitty. LipJJU voidaan lautia kelpaa\·aksi m;-.·as kaikilh.1 16 
valtionrautateiden radoilla. 

3. Aluelippu voidaan la.atia joko nimeltii mainitnlle henki
lolle tai maaratylle viran tai toimen haltijalle. Liput ovat varil
taan valkoisia ja suljettuja selluloidikoteloon. 

4. ~imelta mainitulle henkilolle laaditusta aluelipnsta kanne
taan sama hinta ]ruin vastaaYa.sta yleisen tariffin mukaisesta 
kunkausllipusta. ::\likali tallainen lippu halutaan kelpaavaksi 
myos pikajlmassa, la ·ketaan sen hinta pikajunan kuul{ausilipun 
tariffin mukaan. 

Viran tai toimen haltijalle laaditusta aluelipusta kannetaall 
samalla matkalla ja samassa luokassa kelpaavan pikajnnan kuu
kausilipun puolitoista kertainen hinta. Tallainen lippu oikeuttaa 
pikajunaan lisamaksutta . T.Jippuun on lyoHiva leima ,,Pikajuna". 

1\Iikali aluelippn halutaan sellaiseksi, etta se oikeuttaa etu
kateen maksutta v-araamaan pih.-ajunissa istumapaikkoja, kanne
taan vammluokasta riippnmatta kultakin lmukaudelta kymmenen 
~rleisen tariff.in mnka.isen paikkalipun hintaa vastaava lisamaksu. 
J os lippu ostetaan kesken kuu'kautta , kanneta·an ostokuukauden 
lmltakin jaljelUi olevalta paivalta sa:notun li<>amaksun 20: s osa. 
:IIfaksuttomaan p·aikanvaraukseen oikeuttavaan lippuun on lyotiiva 
leima ,}laksuton paikanvaraus" . 

5. Kansanedustajain lippuja myydaan kansanedustajille ja 
on ne tilattava rautatiehaJJituksen tarkastustoimistosta. K.ansan
edustajan lippu kelpaa aina kaiki1la valtionrautateiden radoilla. 

Kansanedustajan liput ovat \"alokuvalla varustettuja, nimc
tylle he:nkilolle laadittuja lippuja. Lippujen varit ovat samat 
kuin yleisen tariffin mukaau my:-rtavien lippujenkin. 

6. Ka.n-c;;anedustaja:n lipusta kannetaan samassa luokassa kai
killa radoma kelpaavan :vleisen tariffin mukaisen lmukausilipun 
hinta 25 %n alennuksin. Nama liput oikeuttavat pikajuniin lisii
maksutta. Niin ildian ne oikeuttavat etuk~iteen Yaraamaan pika
junissa istumapaikko,ja. Viimeksimainitu:;ta oikeudesta kanne
taan lipun hinnan lisaksi vuotta kohden maksu, miki:i vastaa 
50 :vleisen 1Jariff:in mukaisen paikkalipun hintaa. Eduskunnan 
puhemiesten ja oikeusasiamiehen liput oikeuttavat myos maksut
tomaan malmupaikkaan. Naihin lippuihin on lyotava leima 
.,VR 1\'lakuuvaunu". 

7. Alue- ja kansanedustajan liput kirjoitetaan rautatiehaUi
tuksen tarkastustoimistossa. Maksut lipuista perii rautatiehalli
tuksen tilitoimisto tarkao;tustoimiston tekernien laskujen peru.
teella. 

8. l\Iuussa suhteessa ovat 1alue- ja kans·anedustajau lipuista 
voimassa valtionTautateiden tariffisaannon vastaavia lippuja kos
kevat maaraykset. (Tfo n:o 641, 9. fi. :52 ) Kl n:o 25/ 52. 16. 
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Erikoisliput Viikkosanomain Helsingin 
matkalle. 

Rautatiehallitus on myi:intiinyt Viikkosanomille oikeuden lu
nastaa Helsingin aseman matkapalvelusta erikoi lippuja jaetta
viksi Helsin kiin matkustaville lehden jarjestamiissa kilpailussa 
Yoittaneille henkili:iille. Liput ovat merkinnalla ,Viikkosanomain 
matka" varustettuja pikajtman meno- ja paluulippuja. 

Liput oikeuttavat 1. 6.-15. 6. 1952 viilisena aikana matkusta
maan lyhinta tieta llelsinkiin. Ennen matkan alkamista on lippu 
jatettava Hihtoaseman virkailijalle leimattavaksi aseman nirm
Jeimalla. Leimaus tehdaan lipun ld.iiintopuolelle. 

Jokiaisen leirilaisen on Histii riippumatta esiteWiva koko 
lippu. 

J.Jippu ei oikeuta junayhteyk<>ista johtuvia keskeytyksia lu
kuun ottamatta keskeyttamaan matima viililla oleville liikenne
paikoille. 

J.Jiput eivat kelpaa autolinjoilla eivatka yksityi ilia rauta
teilla. 

M:ikiili pikajunassa halutJa•an varata etukateen istumapaikk:a, 
on pai'kkalippu lunastettava. ('rfo n:o 619, 6. 5. 52) Kl n:o 
25/ 52. 17. 

Erikoisliput Suomen Punaisen Ristin 
Joensuun leirille matkustaville. 

Rautatiehallitus on myi:intanyt Suomen Punaiselle Ristill(' 
oikeuden hmastaa J oensuun asemalta erikoislippuja jaet1:Javiksi 
.Joensuussa pidettaville leireille matkustaville. Liput ovat mer
kinnii.IUi. ,Suomen Punaisen Ristin Joensuun leiri" varustettuja 
pikajunan meno- ja paluulippuja. 

Liput oil{euttavat 16. 5.-15. ] 1. 1952 viilisena aikana matkus
tamaan lyhintii tieta Joensuuhtm. Ennen matkan alkamista on 
lippu jatettava Uibtoaseman virkailijalle leimattavaksi aseman 
nimileimalla. T.Jeimaus tehdaan lipun ki:ilintopuolelle . 

• Tokaisen leirilaisen on iasta riippumatta esitettava koko lippu. 
Lippu ei oikeuta junayhteyksista johtuvia keskeytyksia lu

kuun ottamatta keskeyttamalin matkaa valilla oleville liikenne
paikoille. 

Liput eivat kelpaa autolinjoilla eivatka yksityisilla rauta
teilHi. 

Miki.ili pikajunassa halutaan varata etuki.iteen istumapaikka, 
on paikk:alippn hmastettava . ('rfo n: o 620, 6. 5. 52) Kl n: o 
25/ 52. 8. 
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Matkalippualennuksia. 

Helsinki : 23-27. 5. 1952; Nokeain Kesku&liiton liittokokous; 19 
sokeat; 50%, myos pikaj. 
Helsinki : 29. 5.-4. 6. 1952; Tyov~ienopil:>tojen liiton edustaja
kokouksen osanottajat; 25 %, myos pikaj. 
Kauniainen : 30. 5.-3. 6. 1952; Suomen Urheiluliiton poikien 
maoastojuoksumestaruuskilpailut; •kilpailijat ja toimitsijat; 25 %, 
myos pikaj. 
Tampere: 30. 5.-4. 6. 1952; Suomen Kuurojen Shakkiliiton 
kilpailut; kuurot osanottajat; 25 %, myos pikaj . 
Loviisa : 30. 5.-5. 6. 1952; Finlands Svenska Skolungdoms
forbundin liittopliivat; aile 20-vuotiaat osanottajat; 25 %, my5s 
pikaj. 
Helsinki: 31. 5.--4. 6. 1952 ; Suomeu Sokeain Liiton vuosi
kokous; sokeat osanottajat; 50 %, myos pikaj. 

Vaununpeitteiden etsinta, 

Kateissa olevia, alempana lueteltuja 0 u 1 u n aseman vaununpeit- 20 
teitii. pyydetiian etsimiiiin j a tavattaessa ensi tilassa lii.hettiimiiiin kotiase· 
malleen Ouluun sekii. etsinnii.n tuloksesta ihnoittamaan oman liikennejakson 
pii.ii.llikon kautta 6. liikennejakson piiiillikolle 15. 6. 1952 mennessii : Oulu 
303, 306, 307, 308, 316, 318, 334, 335, 336, 337, 341, 343 ja 346. (6. ljp n: o 
399/1421, 2 . 4. 1952) 

Liikennepaikkojen piiiillikoita keboiietaan etsimaan valtionrautateiden 
omistamaa vaununpeitetta Hki n: o 634 ja mikali peit e loydetaiin, liihet· 
tii.mii.iin se kotiasemalleen seka loydosta ilmoittamaan liikennetoimiston 
tiedustelujaostolle. (Lkoj n : o 1118, 29. 4. 1952) 

VR palvelukseen sopimattomia. 

Mikkelissii virantoimituksessa oleva Hillon alokas Pauli Jalmari Har
tonen (s. 10. 7. 25) on erotettu rautatien palvelukseen sopimattomana 
huhtikuun 30 piiivii.stii. 1952 lukien. (7. ljp n :o H . 290/1642, 30. 4. 1952) 

Helsingin asemalla palveleva liikennetyoliiinen Johannes Kare (synt. 
9. 10. 1920) on erotettu 19. 3. 1952 lukien sopimattomana rautateiden pal· 
velukseen. (Ljp 1 n : o H. 367/1683, 6. 5. 1952) 

Makasiinikarryjen etsinta. 

21 

Tampereen asemalta on kuluvan toukokuun aikana tuntemattomalla 22 
tavalla kadonnut melkein uudet makasiinikarryt. Tuntomerkit: viiri bar· 
maa osittain kulunut, kumitetut rautapyoriit, umpinaiset kuulalaakeripe· 
siikkeet ja oikean puoleisessa aisassa maalattu merkki Tpe N: o 19. Koska 
ne mahdollisesti ovat jii.aneet vaunuun, pyydetaiin asemia etsimiiiin niitii. 
ja l oydettaessii. lii.hettii.maii.n Tampereen tavara-asemalle. ( 4. ljp n : o 
766/1723, 9. 5. 1952) 
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Yhuet Hihueenli unau maka~i inikarr~·t nllect kadok~is~u :!i / 4 -5~ ln
kien. Kiirryt olivat mustat, ilmau merkkili, py(jflit varuRtettu kovakumi 
reukailla. Ni.ihtiiviisti jiiiineet johonl<in vaunnun. P.\-:'·detaiin etsimil.iin .ia 
loydettii.e~Rii palauttnmaan Rameonlinnnm1. ( :3. l.ip n: o 7ii / 257'.!. , :'i. fi. 
IH52 ) 

Kadonneita matkalippuj a, virkamerkkej a ym. 

Ahtialassa 1. 5. -52 Kaisa Kirjavaiselle myyt~- toukokuun ajan kel
puava 3 lk kuukausilippu u: o 182773 matkalle Hiekkanummi-.J outjiin•i 
on kadonnut ja kuoletetaan. (2. ljp n:o 799/ 2624, 7. 5. 1952) 

Konepajatyoliiiselle Aaro Sokalle ldrjoitettu asuntolippu n: o 051601/ 
1033 viilille Pasila-Pitii.jiinmiiki ajalle l. 1. 52-:n. 12. 52 kadonuut ja 
lmoletetaan. (Psl kpp 8. 5. 1952) 

Konepajatyolii..i elle K. Lahdclle kirjoitettu keRiikauRivapaalippu n: o 
4988 2/99 viilille Helsinki-Nastola ajalle 1. 5. 52-31. 10. 52 kadouut 
ja kuoletetaan. (Psl l<pp 8. 5. 1!!52) 

Ratatyontekijii. Toivo Mattiollc 1. 5. 52 kirjoitettu kesiikausivapaa
lippu n: o 7111 /1423 matkalle Kerava-Karjaa ou kadonnut ja kuolete
taau. ( 1. rtjp n: o 434, 9. 5. 1952) 

Hitsaaja. Adi Korhosen vaimolle flivialle 26. 4. 52 kirjoitettu tilapiiineo 
vapaalippu n:o 413861, matkalle Byvinkiiii-Imatra, on kadonnut ja kuo
letetaan. (Hy knp n:o T/280, 9. 5. Hl52) 

Ratavartija U. Hynyselle kirjoitettu vuosivapaalippu valille Korte
Kotala on kadonnut ja kuoletetaan. (5 rtjp n:o 328/64, 10. 5. l!l52) 

Avoimia. virkoja. ja toimia. 

Tyiil~johtajan virka llyvinkiiiin konepajassa (takomo-osasto), virautoi
mituspaikkana toistaiscksi Helsingin konepaja. V etu1·imestarin virka Riihi
miien varikossa (Hy). Kon<'osaston johtajalle osoitetut hakemukset toimi
tl'ttava rautatiehallituksen kirjaajalle viimeistiiiin 29. 5. 1952 ennen klo 12. 

Yksi konduktiiiirirvvi1·ka Salon asemalla ja yksi te l. pakkamestarinvirka 
Turun asemalla. Rautatiehallituksen liikenneosaston johtajnlle osoitetut hakc
mukset on jatettii.va rautatichallitukseu kir jaajalle viimeistaiin 29. 5. 1952 
onnen klo 12. 

Seuraavat esityksen perusteclla tiiytettii.vii.t ratavartijan toimet : 1 l . rata
vartijan toimia : yksi 1. ratajaksossa, Pasilan konepaja-alue ja Vallila (val
tion asuntoa ei ole~, lwlme 8. ratajaksossa, joista yksi Ajoksen rataa 9,293 km 
(Kemi), yksi km:lla 1015,5-102-! (Misi) ja yksi km:llii. 853-855 .in Veitsi
luodon haararataa 4,424 km (Kemi) sckii. yksi 9. ratajak ossa km: lla 236-
240, 708 (Hamina) ; te l. ratavartijan toimia : kaksi 6. ratajaksossa, joista 
yk i km:llii. 496-503 (Jepua) ja yksi km :lla 486,4--493,4 (A.ysto), yksi 9. 
ratajaksossa km: ll ii. 235-241 (Hillosen almi) sekli. yksi 12. ratajaksos a 
km :llii. 449, 586--457 (Syrja). Rataosaston johtajalle osoitetut hakemukset 
on jii.tettii.vii. asianomaisille ratajaksonpiiii.Uikoille viimeistii.ii.n 31. 5. 1952. 

Seuraavat linjahallinnon rataosastolla avoinna olevat virat: kolme te pl. 
1 l. ratamestarin virkaa, joista yksi toistaiseksi 4. ratajaksossa (jakson toi 
misto) ja kaksi 10. ratajaksossa (jakson toimisto ja Suonenjoki) sekii. kaksi 
f8 l. ratamestarin vi1·kaa, joista yksi toistaiseksi 6. ratajaksossa (Kaskinen) 
ja yksi 8. rataj aksossa (Ylitornio), on julistettu ha('ttaviksi rataosaston joh 
tajall(' osoitetuilla ja rautatiehallituksen kirjaajallc jiiteWivillii. kirjallisill a 
bakl'mnksilla viimdstiiiin 31. 5. 52 l'nlH'll !do J 2. 
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Liikenneosastm• o. p. osos/osihtrcrinvirl;(l. Hautatiel.allituks<'ih• osoitetut 24 
hakCIDuksC't on jiitt>11ii\·ii rantatieuallituk~<'n ki•·.iaa,inll<' viimPistaiin !l. 6. Hl5~ 
PllllPU klo 12. 

Pern.ion kolmannrn luokan as1 mon us1. lll(l]lciii.Wkbnrirku ja yksi y. I'· 1 I. 
kirjtbrinvirlca kolmanneu liikennPjal>son toimistossa. Rautatiehallitukscllr osoi 
tetut asemapiilillikonviran ja rautatiehalliluksen piiii.johtajalle osoitt>tut kir
jurinviran hakt>mukRet on jiitettiivii nmtntiPhallituk~en kirjaajalle viimeiR
tiiiin 11 . 6. 1952 enncu klo 12. 

f8 l. mtainsiniiiil'in uirka linjahallinnon rataosnstolla, toistai eksi 9. rata
jaksossa. Rautatiehallitukselle osoitctut hakemuk et jiitettiiva rautatirhalli 
tuksen kirjaajalle viimeistiifut 16. 6. 1952 ennen klo 12. 

Yleisen vaikean asnntopulan takia kehoitetaan hakijoita ennen hakrmm~
tc>n jiittamistii ottamaan selviia aRunnonsaantimahdollisuuksista. 

Tenn.iskurssit. 

Kesapelikautena 1952 tullaan urlleilutoimikunnan toimesta jiirjestiimiiiin 25 
seuraavat kurssit, nim.: 

1) Pohjanmaan U1·hciluopistossa, Kuortmlcclla,. lii.hinna vasta-alkajillc 
tarkoitettu tenniskurssi 6--13. 6. 1952. Kurssille voidaan sijoittaa noin 20 
pclaajaa ja mak aa osanotto taysihoitoineen yhteensa 3,500 mk, mihin sisal· 
tyy myos autokuljetus Alavus-Kuortane--Alavus seka pelipallot. Vasta
alkajien Jisiiksi voivat, mikiili tilaa riittliii., tulia ennen pelanneetkin kysy
mykseen. Kiiytettavissa on 2 ulkorataa ja 1 sisahallin pelialue. 

2) Eautatieliiisten lepokodissa Kanervalassa, Sii1.-kisalossa, pelitaidos . 
saan kehittynee=ille pelaajille tarkoitettu tenniskurssi 15-22. 6. 195!:!. 
Kurssille voidaan ottaa noin 10-15 pelaajaa ja ma.ksaa osanotto taysihoi
toineen 400 m.k vrk:lta. Lisiiksi perHaan erikseen pieni pallomaksu, jokai
sen vastatessa itse PcrniO-Kanervala-Pernio autokuljetusmaksuista. Tii
miin kurssin osanottajien on suostuttava tarpo?Pn vaoticssa antamaan opetusta 
kotipaikkakuntansa vasta-alkaville pelaajille. 

Kursseillr piiiisya tarkoittavat hakemukset on liihetettava ses. 5. 1952 
mennessa os.: VR Urheilutoimikunta, Hki, rautatiehallitus, josta saa myo,; 
yksityiskohtaisia, kursseja koskevia tietoja. Ennakkomaksuna on samalla 
lahetettavii. 500 mk, mika luetaan osanottajien hyviiksi kurssimaksun lyhf'n
nyksenii.. 

Kursseille valitut ovat oikeutettuja anomaan lomanviettoavustuksia YH 
Kaskylehdessii n: o 20/ 52 olleiden ohjeiuen mukai~esti ja an•stusauomukset 
on osoitettava rautatiehallituksPn huoltojaostoon. 



Helsinki 1952. Valtioneuvoston kirjapaino 



KISKYLEHTI N:o 26 
1 9 52 

Viittaus Kaskylehdessa julkaist uun ma araykseen merkitaan : 
Kl n:o 1/ 52. 2 ( = lehden numero, vuosi, as ian numero). 
Jakelu a koskevat muutosilmoltukset on tehtava painatusjaostoon. 

To i mit us: Rautatiehallitus. 2 kerros, huone 24. 

Sisallys: 1. V altionrautateiden autollikentcen tariffit sekii. niihin llittyviit tied ot 
ja mii.iiriiykset. 

V .A.LTIONRA UTATEIDEN A UTOLITI{ENTEEN TARIFFIT 
seka niihin liittyvat tiedot ja maaraykset 
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Liitteet: 
Li ite I. K artta. 
Liitr Il. Otf' mak~ntaulnkoista. 

1 luku 

Kotiinkulj etus 
1. Kotiinkuljet uspaikat. 

ValtiomautateidPn toimosta harjoitctaan kotiinkuljetustoimintaa senraaviUa lii
kennepaikoilla: 

Lilkennepnikka 

Ileinola 
Hels.inki 

Helsinki, pikatavaran kotiinkuJjetus 
llyvinkaa 
Ram eenlinna 
Jmat:ta 
.Jyviiskylit 
./ii.msa 
Jiirvenpiiit 
Kokkola 
Kotka 
Kouvola 
Lahti 
Lappeenranta 
l\Iikkeli 
Pieksamiiki 
Pietarsaari 
Pori 
Porvoo 
Rtihimiiki 
Ralo 
SavonJinna 
Rriniijoki 

Autoasiat hoitaa 

'L'avaratoimisto 
Autotoimisio, piiiill. 

>) 

Ta varatoimisto 
, rahti 

>) 

Autotoimisto 
Asematoim is to 

>) 

Tavaratoimisto, liiht. 
Autotoimisto 
'l'avaratoimisto 
Autotoimisto 
1'avamtoimisto 

>) 

Autotoimisto 
'l'avaratoimisto 

Vr:n oma puhelln 
Ylcinen 
puhelin 

Nimihuuto 270± 
469 448609 
456 448610 

32530 
Nimihuuto 244 

3078 
3014 

17 1083 
345 
857318 

Nimihnuto 2004 
21 1579 
65 127 
25 5018 
Nimihuuto 102 

1552 
184 
4G 

30 1321/:30 
Nimibuuto 18 
51 243 
Nimilmuto 96 

2GG!l 
4fl lOnR 



Tam perc 
Toijala 
Turku 
\'nasa 
Vallila 
Varkaus 
Aiinckoski 

-fl -

Atttotoiwisto 
Ta varatoimisto 
Autotoimisto 
Tavaratoimisto, saap. 

• 
Asematoimisto 

58 
Nimihuut.o 
80 
Nimihuuto 
535 
Ni.mihuuto 

33~() 

78 
17886 
1704 
73267 
2543 
133 

26 

Kotiinkuljctustoiminta on annettu Oy Pohjolan Liikenne Ab:n tehtiivaksi scnraa
Yilla liikennepaikoilla: 
Liikennepa.lkka 

ll yrvnsalmi 
Iisafmi 
Joensuu 
Kajaani 
Kemi 
Kuopio 
Lieksa 
Lohja 
Oulu 
Rovaniemi 
Siilinjiirvi 
Sotkamo 
Tornio 

A utoasiat hoitaa 

Asematoimisto 
Kulj . paiill. T.intula 

o » Elovaara 
• • Siltavuori 

Kirjuri Vanhanen 
Kulj. paall. Hyviirinen 

Lemettinen 
Pohjolainen 

t Lcskinen 
Moilanen 
Kuuluvainen 

• • Ketttmen 
Tavaratoimisto 

2. Varslnainen kotiinkuljetustarifii 

Puhelin 

18 
479 
3260 
568 
65 
5611 
388 
158 
2535 
2555 
85 
33 
142 

Kappa.letavaran nouto- ja kotiinh.-uljetusmaksut lasketaan tariffipainon perusteella 
Reuraavan taulukon mukaan: 

Paino kg 

1- 10 
11- 20 
21- 30 
31- 50 
51- 100 

101- 150 
151- 200 
201- 250 
251 -· 300 
301- 350 
351- 400 
401- 450 
451- 500 
501- 600 
601- 700 
701- 800 
801- 900 
901- 1000 

yli 1 000 jokaiselta alka~alta 
· 100 kilolta 
yli 2 000 

Helsinki, Onlu 
ja Laplri liiiini 

60: -
80: -

100: -
120: -
160: 
l!J0: -
220: -
250: -
280: -
310: -
350: -
380: -
410: -
460: -
500: -
540: -
680:-
630: -

50: -
40: -

Muut liikenne
:pnlknt 

G0: -
75: -
90: -

110: -
130: -
170: -
200: -
230: -
250: -
280: -
310: -
340: -
370: -
410: -
440:-
480: -
530:
liBO: -

50: -
40: -

Kotiinkuljetusmaksu laskotaan samalle vastaanottajalie ja uoutolruljetusmaksu 
samalta liihettajaltii yhdellii kertaa kuljetettavien lahetysten yhteisen painon mukttan 
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lukuunottaruatta niitii. liihetyksiii, joissa autokuljetusmaksut on huomioitu rautntie-
kulj etuskirj oissa. · · 

Vaunukuormia ja varsinaisen kotiinkuljetusalueen ul!l:opuoblle saapuneita lii.he
tyksiii kotiinkuljetettaessa sovelletaan jiilempiinii. mainittua alueliikennetariffia, jossa 
mainittuihin k"llijetllSmaksllihin lisiiti:iiin lrunkin apumiehen osalta 130 markan tunti
ma;ksu jokaiselta alkavalta kuljetuksen suorittamisecn kaytetyltii. puolelta tunnilta, 
kmtenkin viihintiiiin yhdeltii. taydeltii. tunnilta. 

Edella olevaa lwtiinkuljetustariffia sovelletaan myoskin Oy Pohjolan Liikenne Ab:n 
suorittamissa kotiinkuljetuksissa. 

3. Imatran aseman kappaletavaran kotiinkuljetusmaksu ja Ilikenteen keskitys. 

Imatran, lmatrankosken, Jmmolan, Kaukopaii.n, Tainionkoskcn, Vuoksenniskan ja 
Vuoksen sataman liikennepaikoille tarkoitetut lriito-, pilra- ja rahtikappaletavaralahe
tykset osoitetaan ja tiillaisten lii.hetysteu kuljetnskirjat kirjoitetaau Imatran asemalle. 
Niimii. liihetyk ct lmljetetaan Imatrnn a emalta vastaauottajillc valtionrautateiden 
autoilla. Kotiinkuljetustyon helpottamiseksi on osoitteisiin ja kuljetnskirjoihin mer
kittiiva vastaanottajan liihempi osoite huolellis('sti. 

Mainittujen liibetysten kuljetusmak ut lasketaan hinnoituslukuj<t suuJ"entamalla 
siten, etta lmatran hinnoituslukuun Lisatiiiin kotiinkuJjetuksen osalta seuraavat ltl\rut: 

Jos hinnoitusluku on 
enintaan . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 80 

• . ................... 90 
yli ...... ............ .. ... .. 90 

lisiitatln silhen 
6 
5 
4 

Lahetettaviii kiito-, pika- ja rahtikappaletavaraliihetyksia otetaan mainituilla lii
kennepaikoilla lmljetettavaksi ja niiden kuljctusmaksut lasketaan tavalliseen tapaan. 
:M1kali tavara noudetaan Jmatran ascmalle valtionrautateiden autoilla, la.sketaan kul
jetusmaksut edcllii mainitulla tavalla hinnoitllSlukuja suurentamalla. 

Vii.himmtit maksut on mainittu tariffitaulttkoissa. 

4. Kuusankosken, Voikkaan ja Myllykosken asemien kappaletavaran kotlinkuljetus
maksu ja liikenteen jlirjestely 

Kuusankosken, Voikkaan ja Myllykosken asemille osoitettu pika- ja rahtikappale- . 
tavara kuljetetaan rautateitse Kouvolan asemalle, josta se toimitetaan valtionrauta
teiden autoilla edelleen vastaanottajillc. Sanottu ei koskc Myllykosken asemalle rata
osilta Hamina- lnkeroinen ja Kyminlinna-Juurikorpi sekii Karhulan radalta liihetet
tiiviiii kappaletavaraa. Kuljetuskirjat osoitetaan ja kuljetusmaksut lasketaan tavallisoen 
tapaan Kuusankoskelle, Voikkaalle ja Myllykoskelle. Vastaanottajan liihemmiin osoit
teen kohta osoitteissa ja 1:uljetuskir]oissa on huolellisesti taytettiivii.. 

Kouvolan aseman toimesta kannetaan kyseessti olevien paikkakuntien asemakaa
voitetulle alueelle vastaanottajilleen kotiinkuljetetuista liihetyksistK'i kotiinkuljetus
maksua 40 pennia kilolta vii.himmiin malrsun ollessa 25 markkaa kerralta liikkeilta, joilla 
on rahtiluottotili sekii 40 markkaa muilta. Jos tavaraa kotiinkuljetetaan asemakaavoi
tetun alueen ulkopuolelle, kannetaan lisiimabn autokulj etuksen osalta linjaliikenne
tarilfin tai sopimuksen mukaan. 

Liihetettiiviii pika- ja rahtikappaletavaralahctyksiii otetaan mainituilla liikerule
paikoilla kuljctettaviksi tavalliseen tapaan. 
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2 Juku 

Alueliikenne 

1. AlueliikennetarifUn soveltaminen 

Kulkulaitosten ja yleisten toiden ministerio on antanut alueliikennettii varten 
jiilempiinii olevan otteen mukaisen ohjetariffin, jonka kaikki liiiininhallituk-set oyat 
sellaisenaan vahvistancet noudatettavaksi, joten myiis valtionrautateiden autoilla alue
llikennelupien puitteissa suoritetuista kuljetuksista kannetaan sen mukaiset maksut. 

Jos liiiininhallitus tai maistraatti vahvistaa ohjetariffista poikkeavan uuden tariffin 
jotakin paikkakuntaa varten, noudatetaau sitii myos valtiourautatcillii, mutta asian
omaisen liikennepaikan on liihetettiivii noudattamastaan tariffista jiiljennos kakgin 
kappalein k"llljetustoimiston autojaostoon. 

Niiissii tariffimiiiiriiyksissii eri yhtevksi sii esiintyvillii viittauksilla alueliikenne
tariffiin tarkoitetaan kuitenkin nimenomaan 2 kohdassa olevaa ohjetariffia. 

2. Alueliikennetarlffi 
(Ote) 

1 §. Autot jaetaan vutecn maksuluokkaan senraavasti: 
I luokkaan moottoriajoneuvoliikenteestii 30 piiiviinii. huhtikuuta 1948 aunettm 

asctuksen 3 §:ssii tarkoitetut pakettiautot; 
II luokkaan kuorma-autot, kantavuudeltaan enintiiiin 2 tonnia; 
III luokkaan kuorma-autot, kantavuudeltaan yli 2 tonnia ja enintiiii.n 3,8 tonnia; 
IV luokkaan kuorma-autot, kantavuudeltaan yli 3.8 tonnia ja enintiiiin 5 tonnia; 
V luokkaan kuorma-autot, kantavuudcltaan yli 5 tonnia, ja binausautot. · 
Jos kuorma-autoon kuuluu periivaunu, miiiiriiytyy anton maksuluokka vetoauton 

kantavuuden mukaan. 
2 §. Kuljetusmaksu lasketaan joko tunti- tai kilometrimakstma ja ellei eunen ajon 

suorittamista ole sovittu kumpaako maksutapaa kiiytetiiiin, olkoon kuljettaja oikcutettu 
valitsemaan maksuperusteen. Ttmtiajossa saadaan veloittaa enintiiiin seuraavat maksut: 

I luokassa . . . . . . . . . . . . . . 330 markkaa. tunnilttt 
II & • • • • • • • • • • • • • • 385 » 

III & • • • • • • • • • • • • • • 430 & 
IV . . . . . . . . . . . . . . 495 t t 
v .............. 550 J>. » 

Maksu lasketaan kuormauksen alkamisen ja purkamisen piUittymisen viilisen ajan 
mukaan kultakin alkaneelta puolelta tuurtilta kuitenkin 1ilin, ettii tyoaikaan, jos se on 
6 tuntia lyhyempi, lisatiiiin t :~ tuntia paluumatkaa. Vahimpiinii maksuna saadaan kui
tenkin per iii yhtii tiiytta tuntla va taa va maksu. Ajalta , jona autoa kuljetuksen anta
jasta ritppumattomasta syystii ei ka~·tetii hiinen lukuunsa, ei maksua saa hiineltii periii. 

Mili:iili kaatolaitteella (ltipillii) varustettna autoa kiiytetiiiin ajossa, jossa kaato
laitetta tarvitaan, tai jos auto on umpinainen, luetaan auto liihinna korkeampaan maksu
Juo~aan ja m.ikali tallaisen auton kantavuus on yli 5 tonnia saadaa.n maksn korottaa 
IV JR V luokan erotuksella. 

3 §. Kilometriajossa veloitettakoon, jollei jiiljempiinii toisin miiiiratii, k<lljetuksen 
suorittamiseksi tarpeellisen, ajct1m matkan perusteella enintiiiin seuraavat maksut: 

I luokassa . . . . . . . . . . . . . . 29 markkaa kilometriltii 
II .............. 33 

III . . . . . . . .. . . . .. 38 
IV . ....... . .. ... 43 
v .......... . . .. 47 



26 -6-

Milloin maksn laskltaan tiimiin pykalan mukaiscsti, saadaan yhtc!'nlaskrtusta 
kuormaus- ja pmkausajasta periii enintaiin puolet 2 §:n mukaisest1 tuntimak5usta. 

4 §. Suoritettaessa 2 ja 3 §:ssa tarkoitettuja kuljetuksi1t perd.va.unullisella kuorma
au.toila, saadaan edeilii vahvistettuja maksuja korottaa enintaan 50 prosentilla huo
mwon ottaen, mitii 1 §:n 2 momentissa on maiiratty. 

5 §. Suoritettaessa kuljetuksia, asiakas, joka tilaa k.uorma-auton ajoonsa uirnen
omaan ylityoajaksi, on velvollinen rnaksarnaa.n kuljettajalle ajon johdosta suo•itetta
van ylityokorvauksen. 

6 §. Milloin tavaraa 2. 3, -! ja 5 §:ssii b.rkoitetuissa t :tpauksissa ku1jetetaan samassa 
kuormassa eri vastaanotta,jille, jaettakoon maksu tavaraerien painon, koon tai muun 
sopivan perusteen mukaun va. taanottajien kesken. 

7 §. Polttopuun ja muun pinopmm kuJjctuksrsta saadaau knutiometriiL ja kuor
mattuna ajettua kilometria kohdcn veloittaa enintaan 9 markkaa 50 pennia. Kuitenkin 
saadaan 15 kilometria ylittavaltii kulj€-tusmatkan osalbt ottaa enintiiiin 8 markkaa 50 
pennia ja 30 kilometriri ylittlviiltii kuljetusmatkan osalta enintiiiin 8 markkaa kuutio
metrilta kuormattuna ajettua kilometriii kohden. 

Vah.impana kuljetusmaksuna saadaan peria 87 markkaa kuutiometrilta.. 
8 §. Tukkien, p,ylviiiden ja paalujen ylin knljetusmaksu on 7 markkaa lmutio

jalalta l.isattynii. 10 kilometriii. ylittii.viin kuljdusmatkan osalta 70 p~nnilla kuutiojalkaa 
ja kntakill ylittiivii.ii kilornetriii kohden. 

9 §. Sahatavaran ja veistetyn puutavaran ylin kuljetusmaksu on 5 markkaa 25 
}Jenniii kuutiojalalta lisiittynii 10 h.ilometriii ylittiviin matkan osalta 55 pennillii kuutio
jalkaa ja kutakin ylitt:iviiii kilometriii. kobden. 

10 §. Milloin puutavaran kuljetus tien ja varastopaikan laadusta johtuen joudu
taan suorittamaan auton kuntoon niihden sen kohtuullista kuorrnauskykya pienemmin 
kuormin, liianinhallitus voi bakrmuksesta korottaa 7, 8 ja 9 §:ssii tarkoitettuja maksuja. 

11 §. Kivihiilen ja koksin kuljetuksr~ta saadaa.n veloittaa en.intaan 210 markkaa 
tonnilta. Kuljetusmatkan vlitticssii 5 kil•)metYiii saadaan maksuun kuitenkin Hsatii. 
enintii.iin 23 markkaa tonnia ja sanottm matkan jillkeen alkanutta kuormattuna ajettua 
kil.ometriii. kohden. Maksu lasketaan kultakin alkaneelta 100 kilon eraltii., kuitenkin 
niin, ettii viihimpii.nii. rnaks1ma saad<tan periil 155 markkaa. 

Jos kivihiiltii toirnitcta<Jn varastosta. saada.an kuormauksesta veloittaa kivihii.lestii 
115 markkaa ja koksi~ta 130 markkaa tormilta. Toimitukscn tapahtrtessa. suoraan lai
vasta iiJkoon kuormaukscsta vrloitrttako eri maksna. 

12 §. Viljan, xiJ.ja.tuotteiden. pcrUllllll, juu•ika.svit'll, viikircilun ja vakilannoit
tciden kuljetuksesta saadaan l'!'loittaa rnint'iiin srnraavat rn:tksut: 

Kuljetusmatko 
alle 3 k'lll . . . . . . . . . . . . . . .. . ... . 
Viihintiiiin 3 Ion 111 utt.t ;•liP 

6 ,, 
11 
16 " 
21 

r; l;111 

1t 
lG • 
2J 
26 I) 

maksu kilo I t.a 

15 penniii 
lfl 
:tl 
30 
3G 
41 

Kuljetusmatkan ollessa viihintailn 21i kilomrtriii on maksu 2 penniii kiloa ja alka
nutta kilometriii. kohden. 

Paalatun korsirehnn kuljt•tuksesta sa:tdaan periii. 1 j<t 2 momentissa vahvistettu 
maksu korotetttma. enint;liin ~0 prosentilln. 

13 §. Niiissii ohjcissn t 1ukoitetnt maksut eclcllyttiiviit, etta autoa seuraa kuljet
taja., joka osallistuu kuornHUl<- .ia purka.ustyohon. llfjkiiJi kuormaamiseen ja pu1'kami
seen tarvitaan apuvakeii. saadaan siitii. veloittaa palkkasilii.nnostelynilii.rii.ysten mukaiset 
tyopalkat lisattyinii. enint.'iiin 25 prosentilla. 
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3. Selvennysmerkinnat rahdituksesta. 

R~hditcttarssa ;tltwliikl'nnetariffin mukaau m~'rkitiiiin kuljetuskirjna11 maksun etl•t>u 
I unti- ja kilomclriajossa anton luokka 1.1- Yl. aikamitiirii tuntiajossa ttl. km·miiiiia kiln
mrtriajossa (km), kippiauto (kippi), pPravnunu (p,·) ja muut maksun suuruult•e11 vai
kuttavtlt scikat, kuten ascmapiiallikiin tai autotoimiston hoitajan my_iintiimii alennus 
~- .. '},:n al.) jne. ~terkinta tl'hdiiiin murtoluh.1wa esim. sPuraa vast1: JTpv ·~ t. tai 
I IT kippi '15 km 20 °,.:11 al. 

3 luku 

Linjallikenne 

1. Aakkosellinen paikkakuntaluettelo 

Allaolevassa luettelossa on mainittu kaikki cri tavaralinjojen varsilla sijaitseYat 
paikkalmnnat, joidcn kautta vn ltionrautateiden au tot liikennoiviit. 

Tavara-
PalkkaJ.:;mtn 

Aholahti 
Ahdala. 
Ahvenkoski 
Aitoo 
Alastaro 
Alhojiirvi 
AnianpE'lto 
Arrakoski 
Artjarvi 
Arvaja 
Asikkala 
As kola 
Aura 

])alb ark 

Etelainen 
Eurajoki kk 

Forsby (kts. 
Koskenkyla) 

Forssa 

Gammelby 

Hrustila 
• 

Hal· ala 
Tiaikko 
IIalonicmi 
ITamina 
TTarjn.valta 

linjan YlHlysliikenneasemat 
n:o 
12 

6 
1 Hki, Prv, Kta 

10 Lh, I-n, 'rpe 
3 Hki, Lm, Kki, Pri 

11 Lh, Jii-s, Jy 
11 Lb, Jiis, Jy 
11 Lh, Jii..s, Jy 

5 Hki, Prv, Uka, Lh 
11 Lh, Jii.s, Jy 
11 Lh, Jas, Jy 

5 Hki, Prv, Ukii, Lh 
15 

8 Vs, Niir 

10 Lh 1 III, 'l'pe 
7 Tim, Ra, Pri 

4 Tiki, Rii. l'r, Kki, 
Pri 

1 Hki, Prv, l{ta 

3 
4 
2 
2 

17 Imr 
13 
3 
4 

Pnikkakunta 

Harmoincn 
Hartola 

I) 

Ilatsola 
Hauho 
llauklappi 
lleinlabti 
Heino La 

• 
lleinola kk 

Heiniikangas 
llelsinlri 

I) 

IIietanen 
H.illila 
Ilirsjarvi 
Hirvensalmi 
Honkola 
Huljala 
IJ uutijiirvi 
Hyrsylii 

.. 
Hyonola 
Tiiiijiili 
Uiilvalii 
T1 iim cenlinna 

Ihorle 

Tavara~ 

ltnjan YhdysllikennPnsemnt 
n:o 

11 Lh, Jiis, .Jy 
18 Ha 
19 Ha 
12 Mi, KJI, l 
10 Lh, III, Tpe 
17 lmr 
1 Hki , Prv. Kta 
6 

18 
19 
6 

18 
l!J 
10 
1 
2 
3 
4 
5 
6 

11 
3 

1G 
20 
10 
10 

2 
3 
3 

15 
10 
10 

Lh, Jla, Mi 
Ha 
Ha. 
Lh, Ill , Tpe 

Lhl Jas, Jy 
Ilki, Lm, .Kki, Pri 
Jv, ~li 
Aki 
Lh, Ill, Tpe 
Lh, HI, Tpe 
Hki, Slo, Tku 
Hki, Lm, Kl--i, Pri 
Ilki, Lm, Kk:i, Pri 
Tpe, Tva, Au, Tku 
Lh, HI, Tpe 

7 Tkn, Ra, Pri 
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Iitiii 14 J_,r Kollola tO ~h. 111, TpP 
llmol~hti 21 A.k.i Kong.inka!lgas 21 Aki 
Ilola 1 Hki, Prv , IU.a KorkilabtJ 11 Lb. Jiis, J~· 
lmatra 17 Kos enkylii 1 Hki, Prv, Kt.a 
Inkiliinmiiki 17 lmr Koskenni.y!ly G Lh, Ha, Mi 
Irjannc 7 Tku, Ra, Pri Koski Hl · 10 Lh, Dl , Tpe 
Jso-Ainiii 11 Lh, Jiis, Jy Kotaniemi 17 Imr 

Lh, Rl, Tpe 
Kotimiiki 14 Lr 

Jahkola 10 Kotka 1 
Jokihaara 9 Jy * 13 
.loldniPmi 4 Hhi, Ro, Ur, Kki, Kovero 7 Tim, Ra., Pri 

Pri Kuhmoinrn ll Lh , .Jiis, .Jy 
Joutsa 16 Jy, Mi Kuikka 9 Jv 

* 19 Ha Kuisema 10 L'h , l-11, Tpc 
Juokslahti 11 Lb, Jiis, Jy Kuivanto 5 flki , Prv, Uka, Lh 
Juornaankyla 5 Hki, Prv, Ukil, Lh Kukkola 10 Lh, Ill, Tpe 
Juva 12 Mi, Kll, Sl Kulovesi kk 15 Tpe, Tva, Au , Tim 
.JyviiiJ.iiki 3 Hki, Lm, Kki, Pri Kuortti 6 Lh, Ha, Mi 
.JyviiskyHi 9 Kurhila 11 Lh, Jiis, Jv 

11 Kuukanmii.ki 1-! Lr · 
& 16 Kyyjiirvi 9 Jy 

Jiimsii 11 Karko1a 10 Lh, I'll, Tpe 
Jiimsiinkoski 11 Lh, Jiis, Jy 

Laajaranta Aki Jiir,·enpiiii 21 
(Juvalla) 12 Mi, Kll, Sl Lahti 5 

G 
Kaarenkylii 5 Hki, Prv, Ukii, Lh 10 
Kaihtula 14 Lr • 11 
KalaniPmi 21 Aki Laitikkala 10 Lh, HI, Tpe 
Kalho 18 Ha Laitila 7 Tl"ll, Ra, Pri 

» 19 Ha Laksiainen 14 Lr 
Kalliola 11 Lh, Jiis, Jy Lammi 10 Lh, Hl, Tpe 
Kallislahti 12 Lannevesi 9 Jy 
Kalmari 9 Jy Lappeenranta 14 
Kanervamiiki 16 Jy, Mi Lauttah."'Yiii 3 Hki, Lm, Kki, Pri 
Kangasala kk 10 Lh, HI, Tpe 4 Hid, Ro, Ur, Kki, 
Karhul!t 13 Kta, Hma Pri 
Karkb.'lt 15 • 15 Tpe, Tvil , Au, Tkn 
Karstula 9 Jy Leivonmiiki 1G Jy, :Mi 
Kaskii 12 Mi, Kll, Sl Lemi 14 Lr 
Keikyi.i. 15 Tpc, Tva., Au, Tkn Lil1avanpiia 6 Lh, Ha, Mi 
Keljonkangas 11 Lh, Jiis, Jy J,iimattala 21 Aki 
Kiiskiliinniemi 12 1\fi, Kit, Sf Linnankv1a 20 Aki 
Kilpola 12 Mi, Kll, Rl Loirnaa · 3 
Kiminki 9 Jy Loimaa kk 3 Hki, Lm, Kki, Pri 
Kirkkola 19 Ha Loppi 4 llki, Ro, Ur, Kki, 
Kitula 17 Imr Pri 
Klamila 13 Kta, Hma Louhio 12 Mi, Kll, 81 
Klaukkala 4 Hki, Ro, Ur, Kki , Loviisa. 1 Hki, Prv, Kta 

Pri Lnsi 6 Lh, TTa, Mi 
Koijiirvi 4 Hki, Ro, Ur, Kki, 18 Ha 

Pri $ 19 Ha 
Kokemiiki 3 Luvia 7 Tku, Ra., Pri 

» 4 Liingaminne 8 Vs, Nar 
Kokkila 10 Lh, HI, 'l'pe Liiyliiiinen 4 1-lki, Rii. Fr, Kki, 
Kolkanlahti 9 Jy Pri 
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:\l.aakeski 11 Lh, Jas, J,· Pihla.jalahti 12 Mi, Kll, Sl 
Maavehmaa 10 Lh, HI, Tpe Piikkio 2 
MarinkyUi 13 Kta, Hma Pirttiharj u 10 Lh, Hl, Tpo 
Masku 7 Pirttiky liL 8 Vs, Nar 
Messukylii 10 Pitiijiinmliki 2 
.Miehikkiila 13 Kta, Hma 3 
Mieskonmiiki 16 Jy, Mi ,, 4 
!'.fikkcli 6 Pohjoinen 10 Lh, HI, Tpc 

12 Pobjola 19 Ha 
~ 16 Poitsilta 13 Kta, Hma 

Monninkyla 5 Hki, Prv, Ukii, Lh Pori 3 
Mumamc 11 Lh, Jiis , Jy 4 
Mynamaki 7 • 7 
Myrskylii 5 Hki, Prv, "Ukii, Lh Porlammi 5 llki, Prv, Uka, J,h 
Makela 6 Porras 4 llki, Rii, Ur, Klci, 
:\[iimmenkylii 21 A.ki Pri 
Mantlahti 13 Kta, Hma Porvoo 1 

~ 5 
Nakkila 3 Punkala.idun 4 Hki, Ro, Ur, Klci, 

• 4 Pri 
Neuvoton 13 Kta, Hma Puukkoinen 11 Lh, Jas, Jy 
Niinilahti 21 Xki Puumala 17 Imr 
Nokia 15 Puuppola 9 Jy 
Nousiainen kk 7 Tku, Ra, Pri Pyhtiiii 1 Hki, Prv, Kta 
Ntunmenkylii 2 Hki, Slo, Tku Piilkii.ne 10 Lh, Hl, Tpe 

» 3 Hlci, Lm, Kid, Pri Parnamiiki 16 Jy, Mi 
Nummi 2 Hid, Slo, Tku Poyry 16 Jy, Mi 

» 3 Hid, Lm, Kid, Pri Poytya 15 Tpe, Tva, Au, Tku 
Nuoramoinen 18 Ha 
Nyystiilii 11 Lh, Jiis, Jy Raisio 7 
Narpio 8 Rasila 17 Imr 
Niirpiii kk 8 Ys, Nar Ratula 5 IIlci, Prv, Ukii, Lh 

Rauma 7 
Oikari 9 Jy Ravijolci 13 Kta, Hma 
Onkiniemi 18 Ha Reiju 9 Jy 

• 19 Ha Reitola 3 Hid, Lm, Kki, Pri 
Oripiiii 16 Tpe, Tva, Au, Tku Riihikoslci 15 Tpe, Tva, Au, Tku 
Otava 6 Ruokola 10 Lh, HI, Tpe 

1() Ruokolahti 17 Jmr 
Rutalabti 16 Jy, l\Ii 

Paaso 6 Lh, lla, 1\fi Rutava 3 J-iki, Lm, Kki, Pri 
Padasjoki 11 Lh, Jiis, Jy I) 15 Tpe, Tva, Au, Tku 
Pa.imela 11 Ll1, Jiis, Jy Rutola 14 Lr 
Paimio 2 Riiihii 21 Xki 
Pakila 5 Hki, Prv, Uka, Lh Roykka 4 
Paksalo 2 Hki, Slo, Tku 

)) 3 Hki, Lm, Kki, Pri Saarijarvi 9 it Parantala 20 Xki • 20 
Peipohja 3 Sairakkala 10 Lh, Hl, Tpe 

& 4 Salo 2 
Pernaja 1 Hki, Prv, Kta Sand 8 Vs, Nar 
Perttula 4 Ilki, Ro, Ur, Kki, Sarvilabti 1 Hki, Prv, Kta 

Pri , aukkola 2 Tiki, Slo, Tku 
Pertunmaa 6 Lh, Ila, Mi » 3 Hki, Lm, Kki, Pri 
Pihlaja 13 Kta, Hma Savenaho 16 .Jy, Mi 
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avitaipaJc .l-1 Lr Unaja 7 Tku, Ra, Pii 
Savonlinna 12 Until a 10 Lh, Ill, Tpe 
Seesta 6 Urjala. 4 
Siltakyla 1 Hki, Prv, Kta Urjala kk 4 Rki, Ro, Ur, Kki, 
Siuro 15 Pri 
Somerniemi 3 Hki, Lm, Kki Pri Uurainen 9 Jy 

' Somero 3 Hki, Lm, Kki Pri Uusikyla 5 
Sotjala 10 Lh, HI, Tpe ' Uusi-Lavola 14 Lr 
Soukainen 7 Tku, Ra, Pri 

ulkava 12 Mi, Kll, Sl Vaajakoski 16 
Summa 13 Kta, Hma Vaasa 8 
Huomusjarvi 2 Hki, Slo, Tku Vakkola 5 Hki, Prv, Uka, Lh 
8utela 1 1-Iki, Prv, Kta Valittula 18 Ha 
Sylviina 3 llki, Lm, Kki, Pri Vammala 15 Tpe, Tva, Au, 'f lm 
'yrjantaka 10 Lh, HI, Tpe \ ampula 3 Hki, Lm, Kki, Pri 

Sysma 18 Ha >) 15 Tpe, Tva, Au, Tlm 
Syyspohja 17 Imr Vanha-Vaasa 8 Vs, Nar 

Vantaa 4 Hki, Ro, Ur, Kki . 
Taipale 7 Tku, Ra, Pri Pri 
Tanunela 4 Hki, Ro, Ur, Kki, Vehmainen 10 Lh, HI, Tpe 

Pri Veikkola 2 Hki, Slo, Tku 
TammiJahti 16 Jy, Mi )) 3 Hki, Lm, Kki , Pri 
Tam perc 10 Vesivelnnaa 11 Lh, Jiis, Jy 

» 15 Vierumaki 6 
Tanttila 10 Lh, Ill, Tpe Vihijarvi 16 Jy, Mi 
Tarvaala 9 Jy Vihtijiirvi 4 Hki, Ro, Ur, Kki , 
Telamiiki 14 I,r Pri 
Tennila 10 Lh, Hl, Tpe Yiitasaari 21 Aid 
Tessjoki 1 Hki, Prv, Kta Virmutjoki 17 Imr 
Tiilikkala 6 Lh, Ha, Mi Virojoki 13 Kta, Hma 
Tiiliiii 5 Hid, Prv, Ukii , Lh Virttaa 15 T,pe, Tvii, Au, Tku 
Toivakka 16 Jy, Mi Visulahti 12 Mi, Kll, SI 
'foivola 6 Lb , Ha. Mi Vitsiala 10 Lh, Hl, Tpe 
Topeno 4 Hki, Ro, Ur, Kki, Viuvala 3 Hki, Lm, Kki, Pri 

Pri Vojakkala 4 Hki, Ro, Ur, Kki , 
Torittu 11 Lh, Jiis, Jy Pri 
Turku 2 Viihiirauma 7 Tku, Ra, Pri 

7 V iihii-S attiala 10 Lh, HI, Tpe 

* 15 Viiitksy 11 Lh, .Jiis, Jy 
Tm1kkal:t 16 .Ty, Mi 
Tuulos 10 Lh , III , Tpr Ylimarkku 8 Vs , Niir 
Tylkkii 10 Lh, m, Tpc Ypiijii kk 3 Hki, Lm, l(ki , Pri 
Tyrviiit 15 Yttermark 8 Vs, Niir 

Ulvila 3 Aiinekoski 20 
4 21 

2. Tavarallnjat )a alkataulut. 

Valtionrautateiden autoilla harjoitetaan siiii.nnollista linjaliikennettii aJlamainit
tujen aikataulujen mukaisesti seuraavilla tavaralinjoilla: 
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Tavaralinja n :o 

Helslnki-Porvoo-Loviisa- Kotka 
Liikenniiidiiiin joka arkipaivii. 

Liihto llelsingistii. 1l.oo ja tulo Kotkaan lG.oo, 
lii11tii Kothsta 17.30 ja tulo Helsinkiin 22. 30. 

26 

Viilimatka. Palkkakunta Ta varanhuol topaikka. Helslnglstii. Kotkastu 

lielsinki 
Porvoo 
llola 
Gammel by 
Koskenkylii 
Pernaja 

arvilahti 
Loviisa 
Tessjoki 
Ahvenkoski 
Pyhtaa 
Siltakylii. 
Heinlahti 
Sutela 
Kotka 

Rautatieasema , VR. Autotoimisto 
• Tavaratoimisto 

Konepaja N. Saarelainen 
Firm a E. tarck 

Osuusliike Loviisa i. 1. 
Kanppias K. L. Tbessman 
Osunsliike Lovisa i. 1. 

Pyhtiian Talouskanppa 
Kauppias Y. Tanssi 
T:nu V. Olkkonen 

Tavaralinja 
Rautatieasema, VR. Autotoimisto 

kunlun 1 liikennejakson valvontaan. 

Tavarallnja n :o 2 

Helslnkl-Salo-Turku 
Liikennoidaii.n joka arkipii.iva. 

Vnoro 1: Liihtii IIelsingistii. 1l.ao ja tulo Turkuun 1G.3o, 
liihtii Turusta 18. ao ja tulo Helsinkiin 23. 30. 

V noro 2: Lii.htii Turusta 13. oo ja tulo Helsinki:in 18. oo, 
liihtii Helsingista 19.3o ja tulo Turkunn O.so. 

54 
66 
76 
80 
88 
94 

100 
106 
114 
120 
130 
140 
143 
147 

147 
93 
81 
71 
67 
59 
53 
47 
41 
33 
27 
17 

7 
4 

Viilimutka Paikkakuntn Tavaranhuoltopaikka 

Rautatieasema, VR. Autotoimisto 
Relsinglstii. Turustn 

Helsinki 
Pitii.janmaki 
Veikkola 
Nummenkylii. 
Paksalo 
Hyrsylii 
Saukkola 

Nummi 
Suomusjii.rvi 
Salo 
Halikko 
Hajala 
Paimio 
Piikkiii 
Tnrku 

Tavaralinja kuuluu 

• 
V~ikkolan Talouskauppa 

Paksalon Sekatavarakauppa 
Nummen Osuuskauppa r. 1. 

uomusjlirven Osuuskauppa r. I. 
Rautatieasema, Tavaratoimisto 

Ra utati easem a 

» , VR. Autotoimisto 
1 liikonnejakson valvontaan. 

8 
35 
47 
54 
63 
67 
70 
89 

116 
119 
126 
143 
164 
171 

171 
163 
136 
124 
117 
108 
104 
104 

82 
56 
52 
45 
28 
17 
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Tavarallnja n :o 3 

Helsinld-Lolmaa- Porl 
Liikc>nniiidaan maanantaisil1, keskiviikkoisin ja perjantaisiu. 

Pa.ikkaknota 

Helsinki 
PitajanmiLki 
Veikkola 
Nummenkyla 
Paksalo 
Hyrsyla 
Saukkola 
Nummi 
Llyonolii 
Viuvala 
,' omemierni 
llirsjarvi 
Somero 

ylviinii 
Jyvamaki 

Ypaja kk 
Loimaa 
Loimaa kk 
Reitola 
Alastaro 
Vampula 
Rutava 
Lauttakyla 
Kokemiiki 
Peipohja 
Harjavalta 
Nakkila 
Haistila 
Ulvila 
Pori 

Tavaralinjasta 
valvontaan. 

Pnikkaknnta 

Helsinki 
Pita.janrniiki 

Lahtii Helsingista 10.so ja tnlo Poriin 22.oo, 
liihto Porista 10.oo ja tulo Helsinkiin 2l.oo. 
Miehistoj en vaihto autojen kohtauspaikalla. 

Tavaranlmoltopalkka 

Rautatieasema, VR. Autotoimisto 
~ 

Veikkolan Talouskauppa 

Paksalon Sekatavarakauppa 
Nummen 0 uuskauppa r.l. 

T:mi Brynolf Poutanen 
Someron Osuuskauppa r. I. 

omerniemen Talouskauppa 
Someron Osuuskauppa r . I. 

» & 

Kauppias Albert Paija 

Rautatieasema 
T:mi Nurmi & Kni 
Alastaron Osuuskauppa r. 1. 

» & 

Vampulan Osuuskauppa r . l. 
& * 

Lauttakyliin Keskuskauppa Oy 
Rautatieasema 

Rautatiea.sema 

Rautatieasema, VR. Autotoimisto 
Hki- Lm kuuluu 1 liikeunejakson ja Pri- Lm 

Tavarallnja n:o 4 

Helsinki- Urjala- Pori 
Liikenniiidiiiin tiistaisin, torstaisin ja lauantaisb1. 

Liihto Helsingistii 10. ao ja tulo Poriin 22.oo, 
Hq1tii Porista 10. oo ja tulo Helsinkiin 21. oo. 
Miehistiijcn vaihto autojen kohtauspaikalla. 

Tavarml llUoltopnlkka 

Rautatieasema, VR. Autotoimisto 

Viilimntka 
IIel s lJJ~tistii Pori.sta 

291 
8 283 

35 256 
47 244 
54 237 
63 228 
67 224 
71 220 
78 213 
88 203 

110 181 
113 178 
118 173 
129 162 
152 139 
155 138 
172 119 
177 114 
184 107 
189 102 
209 82 
215 76 
222 69 
247 44 
250 41 
260 31 
270 21 
275 16 
280 11 
291 

4 liikennejakson 

Viillmatka 
JJelsingiBtll. Poristn 

293 
8 285 
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Viilimatka 

.Paikkakuuta TllYilf!lnhuoltopaikka lf~lsln~i•tii Poristn 

V antaa 17 276 
Klaukk.ala 30 263 
Perttula 38 255 
Roykka Rautaticasem1t 44 24H 
Vihtijarvi Kauppia.s J. E. Salo 53 240 
Liiyliiiinen Liiyliaisten OsuuskanJ>pa r.l. 65 228 
Jokiniemi Talouskauppa Hulda Vuorio 74 219 
Loppi lnvallicli-Kahvila 77 216 
To,peno Kauppias E. Mikkola 89 204 
Vojakkala •• A. Kyttiilii 98 195 
Porras E. Kauha 114 179 
Tammela kk 125 168 
Forssa Maalaarno ja Variliikc 0. Orell 134 159 
Koijarvi 152 141 
Urjala Rautatieasema 169 124 
Urjala kk 174 119 
Punkalaidun Kauppias E. Pouru 199 94 
Lauttakylii Lanttak·ylan Keslruskanppa Oy 224 69 
Kokemaki Rautatieasema 249 44 
Peipohja 252 41 
Uarjavalta Rantatieasema 262 31 
N akkila 272 21 
Haistila 277 16 
Ulvila 282 11 
Pori Rautatieasema, VR. Autotoimisto 293 

Tavaralinjasta Hki- Ur kunluu lliikennejakson ja Pr- Ur 4 liikennPjakson valvon-
taan. 

Tavaralinja n :o 5 

Helsinki- Porvoo- Lahti 
Liikennoidaan II lsingista Lahteen maanantaisin, keskiviikkoisin ja perjantaisin 

seka Lahdesta llelsinkiin tiistaisin, torstaisin ja lauantaisin. 

Palkkakunto. 

Helsinki 
Porvoo 
Kaarenkyla 
Monninkylii 
Vakkola · 
Askola 
Tiilaa 
Juornaankylii 
Pakila 
Myrskyla 
Porlammi 
Artjarvi 
Ratnla 
Kuivanto 
Uusikylii 
Lahti· 

Lahto Ilelsingista ll.oo ja tnlo Lahteen 17.oo, 
lahtii Lahuesta ll.oo ja tulo Helsinkiin 17.oo. 

To.vo.ranhuoltopaikka 

Rautatieasema, VR. Autotoimisto 
~ , Tavaratoimisto 

Kauppias M. alonen 
Kahvttupa H. inisalo 
Kauppias V. Paulakoski 

Kauppia 0. Nirvi 
& E. Antman 

T:mi II. Kemppilii. 
Kauppias 1. Alann~ 

Kanppias Y. HantanPn 

OsuusJ.i!.ke Oma-Pohja r. I. 
Rantat1easema 

• , VH. Antotoimisto 
T:tvaralinja kuuluu 1 liikenneja kson valvontaan. 

Vulimatka 
Helslnglstii Lahdesta. 

164 
54 110 
65 99 
67 97 
71 93 
73 91 
79 85 
85 79 
88 76 
96 68 

109 55 
120 44 
125 39 
136 28 
144 20 
16-! 
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Tavaralinja n :o 6 

'Lahti-Mikkeli 

LiikC'nniiidiiiin maanantaisiu Lahdesta Pcrtunmaallc ja takai~in, kcskiviikkoisin Ja 
pcrj<<ntnisin Lahdesta Mil<kcllin, torstaisin ja lauantaisin Mikkelistii Lahteen. 

Paikkakunta 

Lahti 
Ahtiala 
~eesta 
Makela 
Vier umaki 
rieinola 
Heinola kk 
Lusi 
Koskenmylly 
Paaso 
Ktwrtti 
P<'rtmlmaa 
Lihavanpiiii 
Toivola 
'l'iilikkala 
Hietanen 

Liihto Lahdesta 10.oo ja tulo Mikkellin 17.ao, 
liihto Mikkelistii 10.oo ja tulo Lahteen 17.ao. 

Tavaranhuoltopaikka 

Rautatieasemu, YR. Antotoimisto 

Rautatieasema, Tavaratoimisto 
Kauppia T. Virtanen 
Sekatavarakauppa Eino Tuusjarvi 
Kauppias Matti Kivioja 
T:m1 Niilo Tuusjiirven perill. 
T:mi Paavo Vcsalainen 
Kauppias A. Toivakka 

>) Elli Korhonen 
Vilinii Knaappila 

Otava Rautatieasema 
MikkPli » , Tavaratoimisto 

'l'avaralinja knulnu 2 liikenncjakson valvontaan. 

Tavaralinja n :o 7 

Turku- Rauma- Pori 

VUlimatka 
T.ahdesta llfikkellstii 

10 
15 
19 
28 
40 
46 
52 
59 
65 
78 
87 
93 

105 
114 
124 
133 
148 

148 
138 
133 
129 
120 
108 
102 
96 
89 
83 
70 
61 
55 
-1-3 
3-J. 
24 
15 

Liikcnnoidiiii.n Ttuusta Poriin maanantaisin, tiistaisin, kes1:iviikkoisin, torstaisin 
ja perjantaisin sekii Porista Turkuun tiistaisin, keskiviikkoisin, torstaisin, pl'rjanta isin 
ja lauantaisin. 

Pa.ikkakunta 

Tmku 
Raisin 
Masku 
N ousiainen k k 
Mynamiiki kk 
Kovero 
LaiWa 
Soukainen 
Thode 
Unaja 
Rauma 
Taipale 
Emajoki kk 
[rj amic 
I.llvia 
Viiharauma 
!'OJi 

Tavara linjn 

Liihtii Turusta 10.oo ja tulo Porih1 l8.oo, 
liihtii Po.ista 10.oo ja tulo Ttukunn 18.oo. 

1'avaranhuoltopa.ikka 

Ra ntatiE'asema , VR. Autotoimisto 

Aittomaa Oy 
J.aitilan Osuuskauppa i. l. 

» • 
Kauppias F. Aiirelii 

Rautatieascma 
Eurajoen Osuuskauppa r.l. 

)) l) 

'l':mi Liisa WuoTinen 

Rantatieasema, \'R. A utotoimisto 
knu lnn 3 liikennejakson valvontaan _ 

Viilimatka 
Tu rustn Porlst•l 

8 
1P 
23 
34 
57 
64 
70 
81 
92 
99 

108 
114 
120 
140 
158 
162 

162 
154 
144 
139 
128 
105 

98 
92 
81 
70 
63 
54 
48 
42 
22 

4 
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Tavarallnja n :o 8 

Vaasa- Niirplii 

Liikcnnoidi.ian keskiviikkoisin ja perjantaisin. 

Li.ihtti Vaasasta 10.oo ja tulo Narpioon 13.so, 
li.ihto Ni.irpiosta 14.oo ja tulo Vaasaan 17.ao. 

Tn.varauhuoltopnikka 

Vaasa Rautatieasema;, Tavamtoimisto 
V anha-Y aasa 
Sand 
Lli.ngaminne 
Dalback 
Pirttikyla 
Ylimaikku Kauppias D. Akers 
Yttermark 
Nar pio kk Kauppias I. Linzen 
Narpio Rautatieasema 

Tavaralinja kuuluu 5 liikennejakson valvontaan . 

Paikkalnmta 

.Tyviiskyla 
Reiju 
Puuppob 
Kuikka 
Jokihaara 
Uuraincn 
Lannevesi 
Tarvaala 
Saa.rijarvi 
Kolkanlahti 
Kalmari 
Karstula 
Kiminki 
Oikari 

Tavaralinla n :o 9 

Jyviiskyia.-Kyyjarvi 

Liikennoidi.ian tiistaisin, torstaisin ja lauantaisin. 

Liihto Jyviiskylasta 9.oo ja tulo Kyyjii.rvelle 13.3o, 
liihto Kyyjiirvelti.i 14.oo ja tulo Jyviiskyliian 18.ao. 

Ttwaraubuoltopaikka 

Rautatieasema, VR. Autotoimisto 

Kauppias M. Ma1miuen 
A. Pohjolainen 

L'uraisten Osuuskauppa r. I. 
T:mi l\Iikko Makinen 

Saarijarven Urheilutan·ike 

Herra Paavo Ahola 
Karstulan Matkapalvelu Oy 

KyyjiiJ:vi 
Tavaralinja kuuJuu 9 liikr.~mPjakRon valvontaan. 

26 

Viilimatka 
Vn:~Sasta Niirpi!i~til 

82 
7 75 

14 68 
30 52 
33 49 
48 34 
62 20 
70 12 
80 2 
82 

Viilimatka 
Jyvti.s· Kyy-

kyiiStlii iirveltii 

6 
12 
20 
26 
36 
49 
57 
64 
70 
82 

100 
115 
118 
128 

128 
122 
116 
108 
102 

92 
79 
71 
64 . 
58 
46 
28 
J3 
10 
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Tavaralinja n :o 10 

Lahti-HAmeenlinna-Tampere 

Liikenniiidii.iin maanantaisin, keskiviikkoisin ja perjantaisin. 

Liihtii Lahdesta 9.oo ja tulo Tampereelle 19.oo, 
lahtii Tarnpereelta 9.uo ja tulo I,ahteen 18.so. 

Tavaran siirtokuormaus Hiimeenlinnassa, mista liihtii paluumatkallo Lahtceu ja 
Tamporoelle l •tao. 

l) linjalle Lahti- llii,meenlinna osoitetut tavarat. 

Palkkakttnta 

Lahti 
Pirttiharj u 
Untila 
Hiilviilii (eroaa Tenniliian) 
Sairakkala 
Huljala 

TenniJii 
.Maavehmaa 
KiirkOlii 
Vahii-Sattiala 

Huljala (eroaa Vahii.-Sattialaan) 
Koski Hl 
Jahkol:t 

Lammi 

Tanttila 
Pohjoinen 
Syrjiintaka 
Heinakangas 
Hii meenlinna 

Ta,•aranhuoltopaikka 

Rautatieasema, VR. Autotoimisto 
Katlppias J. N. Sutinen 
Lahden Seudun Kauppakunta 

Kauppias Viiinii Turkki 
lluljalan Talouskauppa 

I!uljalan Talouskauppa 
Osuusliike Sydiin-Hame i.l. 

{
Lammin Osuusmeijeri } 
Lammin Osuuskauppa r . I. 

Lammin Osuuskauppa r. I. 
Osuusliike Sydiin-IIame i.l. 

Rautatieasema, Tavaratoimisto 

2) linjalle Tampcre-Uiimeenlinna osoitetut tavarat. 

Paikkalmnt& 

Tampere 
Messukylii 
Vehmainen 
Kangasala kk 
Huutijarvi 
Tylkkii 
Piilkiine ( eroaa K ukkolaan) 
Kollola 
Ruokola 
Laitikkala 
Kuisema 

Kukkola 
Aitoo 

Kuisema (eroaa Aitoon) 
Vitsiiila 

l'avarauhuoltopaikkn 

Hantatieasema, VR. Autotoimisto 

Kostian Kahvila 

Aitoon Kirjakanppa 

Vitsialiin 'T'alouskauppa 

Viilimatka 

Lahdest.a TI~~~~et~-
81 

6 75 
12 69 
14 67 
19 62 
27 54 
22 74 
21i 71 
30 66 
32 64 
27 54 
31 50 
39 42 
42 39 
46 35 
51 30 
54 27 
65 16 
81 

Vii,llmatka 
Tampe- Hi\meen-
reelta llnnnata 

96 
6 90 
9 87 

18 78 
21 75 
26 70 
36 60 
39 57 
41 56 
44 52 
46 50 
46 .69 
52 63 
46 50 
58 38 
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Paikknlrunta Tavaranbuoltopaikka 
Vlillmatka 

Tampe- Hameen
reella Jlnnasta 

Hauho 
Sotjala 
Kokkila 
Eteliiinen 
Heinakangas 
Hiimcenlinna 

Kauppallike Vilho Niemi 

Eteliiisen Paja 

Rautatieasema, Tavaratoimisto 

3) linjalle Lahti- Tampere osoitctut tavarat. 

63 
G9 
72 
78 
81 
96 

33 
27 
24 
18 
15 

Paikkakunta Tavaranhuoltopaikka 
Viilimatka 

Lahdesta ~~f:· 
Lahti 
Pirttil1arj u 
Untila 
Hiilvii.lii (eroaa Tennilaiin) 
Sairakkala 
Jluljala 

Tennilii 
Maavehmaa 
Kii.rkiilii 
V iihii-Sattiala 

Iluljala. ( eroaa Viihii-Sattialaan) 
Koski Hl 
Jahkola 

Rautatieasema, VR. Autotoimisto 
Kauppias J. N. Sutinen 
Lahden Seudun Ka.uppa1."111lta r.l. 

Kauppias Vili.nii 'l'urkki 
I-Iuljalan Talouskauppa 

Huljalan Talouskauppa 
Osuusllike Sydan-Hiime i. I. 

6 
12 
14 
19 
27 
22 
25 
30 
32 
27 
31 
39 

Lammi { Lammin Osuusmeijeri } 42 Larumin . Osuuskauppa r. 1. 
~~ ~ 
Pohjoinen Lammin Osuuskauppa r. I. 51 
Syrjiintaka Osuusllike Sydii.n Hii.me i.l. 54 
Tuulos 59 
Sotjala 67 
Ilauho Kauppaliike Yilho Niemi 73 
Vitsiiilii. Vitsiiilii.n Talouskauppa 78 
Kuisema (croaa Aitoon) 90 
Laitikkala 92 
Ruokola 95 
Kollola 97 
Piilkiine 100 

Aitoo Aitoon Kirjakauppa 103 
Kukkola 109 

Piilkiine (eroaa. Kukkolaan) Kostian Kahvila 100 
Tylkkii. 110 
Huutijiirvi 116 
Kangasala kk 118 
Vehmainen 127 
M essukylii. 130 
'!'ampere Rautatieasema, VR. Autotoimisto 136 

136 
130 
124 
122 
117 
109 
129 
126 
121 
119 
109 
105 

97 

94 

90 
85 
82 
77 
69 
63 
58 
46 
44 
41 
39 
36 
52 
46 
36 
26 
20 
18 

9 
6 

Tavaralinjasta Lh- ID kunlun 2liikennejakson ja Tpe-Hl4liikennejakson valvon
taan. 

2 3640- 14. 5. -52. 
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Tavarallnja n:o 11 

Lahti-J amsa-Jyvaskyla 

Liikcnniiidiiiin Lahdesta Jiimsiiiin ja J yviiskyliistii Jiimsiiiin ja takaisin ruaannntaisin, 
keskiviikkoisin ja perjantaisin sekii. Jiimsiistii Lahtoen tiista.isin, torstaisin jt~ lauantaisin. 

Liihto Lahdesta 10.oo ja tulo Jyvii~kyliiiin 18.so, 
liihto Jyviiskyliista 10. oo ja tulo .Ji.i.msaan 14. ao, 

liihtii Jiimsilstii. 8.oo ja tulo Lahteen 13.oo. 

Lahti- Kuhmoinen-Lahti 

Liikennoidi.iiin tiistaisin ja torstaisin. 

Liihto Lahdesta 9.oo ja tulo Kuhmoisiin 13.so, 
lahto Kuhmoisista 14.so ja tulo Lahteen 18.oo. 

Jyviiskylii-Korpilahti--Jyvaskylii 

Liikennoidaiin tarpeen vaaticssa. 

Lahtii Jyviis1.:yli.istii 10. oo ja tulo Korpilahteen 11. 20, 
liihto Korpilahdesta 12.3o ja tulo Jyvaskylaiin 13.45. 

Viilimatko. 
"Paikkakunta Tavaranlluol topalkka 

Labdesta ~~~~ij 
Lahti 
Kallio Ia 
Paimcla 
Vesivchmaa 
Anianpelto 
Vaiiks 

.Jnw1a 
llillilii. 
Kurhila 
Iso-Ainiii 
:Maakeski 
Nyystiilii. 
Padasjok:i 
Armkoski 
'l'orittu 
Harmoinen 
Kuhmoinen 
Puukkoinen 

Rautatieasema, VR. Autotoimisto 
Lahden Osuuskauppa r. 1. 
Kauppias Kalle V iihiila. 

~ M:. Pi.iii.rihlii 
$ Toivo Suvilnhta 

Asikkalan Osuusllike r. l. 

Frillilan Sckatavarakauppa 

T:mi Kalle Niemincn 

Nyystiiliin Talouskauppa 
Padasjoen Osuuskauppa r . l. 
Liinsi-Piiijanteen Osuusliike i. l. 

Kauppias Vaino l\Iutala 
Kuhmoisten Osuuskauppa r.l. 
Myymiiliinhoitaja 0. Holttinen 

12 
16 
21 
27 
29 
36 
36 
39 
44 
51 
58 
61 
65 
79 
84 
94 

(bsl. Seppo) 117 
Alhojiirvi Kauppias Paavo Huovila 120 
Arvaja 130 
Jiimsa Rautatieasema 136 

Jiimsiinkoski 143 
Jiimsa Rautatieasema 136 
Juokslahti Jii.msiin Osuusliike 148 
Korpilahti Kauppias V. Helander 164 
Muurame Kcskus Oy 180 
Keljonkangas 187 
Jyviiskyla Rautatieaserna, VR. Autotoimisto 193 

193 
181 
177 
172 
166 
164 
160 
1o7 
154 
149 
142 
135 
132 
128 
114 
109 

99 

76 
64 
63 
57 
64 
57 
45 
29 
13 

6 

Tavaralinjasta Lh-Arvaja lruuluu 2 liikcnnejakson ja Jy-Jiis 9 liikennejakson 
valvontaan. 
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Tavaralinja n :o 12 

Mikkeli-Savonlinna 

26 

Liikennoidiiiin Milikelistii. Savonlinnaan ruaanantaisin ja pcrjantaisin sekii Savon
linnasta Mikkeliin tiistaisin ja lauantaisin. 

Paikkakunta 

Mikkeli 
Visulahti 
Louhio 
Kilpola 
Ilatsola 
Juva 
Jiirvenpiiii 
Kiiskilii.nniemi 
Kasldi 
Sulkava 
Pihl~Ljalahti 
Kallislahti 
Aholahti 

La.hto Mikkelistii. 10.oo. Liihto Savonlinnasta 10.oo. 
Mikkeli-Juva-111ikkeli 

Liikennoidiian keskiviikkoisin. 
Lahto Mikkelistii 10.oo. 

Ta.varanhuoltopalkka , 

Rautatieasema, Tavaratoimisto 

T:mi K. V. Kaipainen 
J uvan Talouskauppa 

Kauppias V. Kaasinen 
Sulkavan Osuuska.uppa r.l. 

Rautatieasema. 

Savonlinna Rautatieasema, Tavaratoimisto 
Tavaralinja kuuluu 7 liikennejakson valvontaan. 

Tavarallnja n :o 13 

Kotka-Hamina-Miehikklilli 

Vlilimatka 
Allkk&- Sa von· 

!Ia til. linnasta 
129 

7 122 
23 106 
35 94 
42 87 
50 79 
66 73 
66 63 
72 57 
89 40 

103 26 
111 18 
122 7 
129 

Liikenniiidiiiin tiistaisin ja pcrjantaisin ::oekii Kotkasta Virojoelle ja takaisin keski
viikkoisin. 

Paikkakunta 

Lii.hto Kotkasta. 8.oo. 

Tavaranhuoltopalkka 

Rautatieasema, VR. Autotoimisto 
Kymin Huonekalukauppa 

Osuuskauppa Ympyrii. r.l. 

Rautatieasema, Tavaratoimisto 
T:mi E. Raussi 
Korpinen Oy 

Kotka 
Karhula 
Marinkylii 
Neuvoton 
Summa 
Poitsilta 
Hamina. 
Miintlahti 
Klamila 
Ravijoki 
Pihlaja 
Virojoki Korpinen Oy 
Miehikkiilii. Kauppias A. Kirkkopelto 

Tavaralinja kuuluu 7 liikennejakson valvontaan. 

V!Uimatka 
.Miehl.kkli

Kotkasta lil.SIA, 

76 
8 68 

14 62 
17 59 
20 66 
23 53 
28 48 
40 36 
4.7 29 
52 24 
66 20 
66 10 
76 
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Tavaralinja n:o 14 

Lappeenranta-8avitaipale 

Ltikenniiidaan tiistaisin Lemin kautta, keski.viik:koisi.n tarvi.ttaessa ja perjantaisi.n 
Kuukanmaen kautta. 

Paikkalrun ta 

Lappeenranta 
Uus1 Lavola 
Rutola 
Iitia (eroaa Lemille) 
Kuukanmiiki 
Telamiiki 
Kotimaki 
Savitaipale 

Lemi 
Laksiainen 
Kaihtula 

Lahto Lappeenrannasta 10.oo. 

Tavaranhuoltopalkka 

Rautatieasema, Tavaratoimisto 

Vilho Kontion perill. 
Aatu Pekari Oy 

Savitaipale Vilho Kontiou perill 
Tavaralinja kuuluu 7 liikennejakson valvontaan. 

Tavaralinja n :o 15 

Tampere-Turku 

Viilimatka 
Lappeen- Savltaipa-
rannMta leelta 

40 
5 35 

10 30 
12 28 
17 23 
23 17 
28 12 
40 
25 22 
34 13 
40 7 
40 

Liik:enniiidiiii.n Ta.mpereelta Turkuun maanantaisin, keskiviikkoisin ja perjantaisin 
seki:i. Turusta Ta.mpereelle tiistaisin, torstaisin ja lauanta.isin. 

Paikkalrunta 

Ta!Il)Jere 
Nokia 
Siuro 
Kulovesi kk: 
Hliijiiii. 
Kark:ku 
Tyrvii.ii 
Vammala 
Keikyii. 
Lauttakylii. 
Rutava 
Vampuia 
Virttaa 
Oripaa p-jj .. 
Rfi -k~ski 
Aura 
Turku 

Lii.htii Tampereelta lO.oo ja tuio Turkuun 18 oo, 
lii.hto Turusta 14.oo ja tulo Tampereelle 22.ao. 

Tavaranhuoltopaikka 

Rautatieasema, VR. Autotoimisto 

Rautatieasema 

Lauttakylan Keskuskauppa Oy 
Vampuian Osuuskauppa r.l. 

t 

& 

Kahvila Seura 
Auran Osuuskauppa r. I. 

Rautatieasema 
~ VR. Autotoimisto 

Tavaralinja kuuiuu 4 liikennejakson valvontaan. 

ViililllAtka 
Tampe-

Turusta reelta 
203 

16 187 
26 177 
31 172 
41 162 
50 153 
60 143 
62 141 
87 116 
98 105 

110 93 
117 86 
133 70 
144 59 
156 47 
163 40 
171 32 
203 
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Tavaralinja n:o 16 

Jyvaskylii-Mikkeli 

26 

Liikennoidaiin Jyviiskyliistii Joutsaan ja takaisin maanantaisin, keskiviikkoisin ja 
perjantaisin, Mikkelistii. Joutsaan ja takaisin maanantaisin ja perjantaisin sekii. .Mikko
listii. Ilirvcnsalmelle ja takaisin keskiviikkoisin. 

Liihto Jyviiskyliistii. 9.ao. 
Lii.hto Mikkelista 8.ao. 

Vlilimat.ka 
Paikkakunta Tavaranhuoltopalkka Jyvlis· Mlk.ko-

kyl!ist!l li~t!l 

Jyviiskylii. 
Vaajakoski 

Rautatieasema, VR. Autotoirnisto 147 

Vihijarvi 32 
Toivakka T:mi Joh. Perala 36 
~~ti u 
Leivonmiiki (eroaa Savenaholle) Jousan Osuuskauppa r.l. 55 

Savenaho Kauppias Vilho Hokkanen 61 
Tammilahti & Eino Paalanen 70 
Joutsa Mikko Ikonen Oy 76 

Mieskonmiiki (eroaa Joutsaan) Jousan Osuuskauppa r.l. 66 
Piirnlimaki 80 
Kanervamiiki J ousan Osuuskauppa r. I. 86 
Tuukkala Suur-Savon Osuuskauppa r. I. 91 
Po:y-ry 113 

Hirvensalmi Hirvensalmen Kauppa Oy 117 
Otava Rautatieasema 132 
Mikkeli & , Tavaratoimisto 147 

138 
115 
119 
106 
92 

111 
102 

96 
81 
67 
61 
56 
34 
38 
15 

Tavaralinjasta Jy-Tammilahti kuuluu 9 liikennejakson ja Mi-Joutsa 7 liikenne
jakson valvontaan. 

Tavaralinja n:o 17 

Imatra-Puumala 

Liikennoidiiiin tiistaisin ja perjantaisin. 

Liihto Imatralta 9.oo. 

Palkkakunta Tavaranbuoltopaikka 
Vlillmatka 

Imatralta pl~~a-
Imatra 
Ruokolahti 
Raila 
Haloniemi 
Virmutjoki 
Inkillinmiiki 
Kotaniemi 
Syyspohja 
Hauklappi 
Kitula 

Rautatieasema, Tavaratoimisto 

Ruokolahden Osuuskauppa r.l. 

Ruokolahden Osuuskauppa r.l. 

Ruokolahden Osuuskauppa r.l. 
Mv. Pentti Suikkanen 

Puumala V elj ekset Hiimiiliiinen 
Ta.varalinja kuuluu 7 liikennejakson valvontaan. 

64 
12 52 
16 49 
17 47 
21 43 
24 40 
27 37 
32 32 
4-0 24 
56 8 
64 
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Tavarallnja n :o 18 

Beinola-Hartola 
Liikennoidii.ii.n Heinolasta Sysmaan ja takaisin tiistaisin ja lauantaisin sekii. Hei

nolasta Hartolaan ja. takaisin torstaisin. 

Palkkakunta 

Heino] a 
Heinola kk 
Lusi 
Onkiniemi 

Liihto Heinolasta 7.oo. 

Tavaranhuoltopalkka 

Rautatieasema, Tavaratoimisto 
Kauppias T. Virtanen 
Sekatavarakauppa Eino Tuusjarvi 
T:mi T. Aro 

Kallio (eroaa Nuoramoisiin) 
Bartola K. Hietalan perill. 

Nuoramoinen Kauppias Sulo Kangasniemi 
Svsma Juho Simola Oy 
Viilittula Kauppias Edvard Sainio • 

Hartola K. Hietalan perill 
Tavaralinja. kuuluu 2 llikennejakson valvontaan. 

Palkkakunta. 

He inola 
Heinola kk 
Lusi 
Onkiniemi 
Kallio 
Pohjola 
Hartola 
Kirkkola 
Joutsa 

Tavarallnja n :o 19 

Helnola-Joutsa 
Liikennoidii.ii.n lauantaisin. Lii.hto Heinolasta 7.oo. 

Yhteys Joutsassa tavaralinjaan n:o 16. 

Tavaranhuoltopalkka 

Rautatieasema, Tavaratoimisto 
Kauppias T. Virtanen 
Sekatavatakauppa Eiuo Tuusjarvi 
T:mi '1'. Aro 

K. Hietalan perill. 
Kauppias A. Kaipainen 
Mikko Ikonen Oy 

Viillmatka 
Heino- Harto-
lasta. lasts. 

52 
6 46 

12 40 
27 25 
34 18 
52 
41 35 
54 22 
66 10 
52 

VAllmatka 
Heino- Jout-
lasta. sasta 

6 
12 
27 
34 
41 
52 
64 
72 

72 
66 
60 
45 
38 
31 
20 
8 

Tavrualinja kuuluu Joutsaa lukuunottamatta 2 liikennejakson valvontaan. 

Palkkakunta 

Tavaralinja n :o 20 

A.anekoski-Saarijii.rvl 
Liikennoidii.ii.n joka arkipaivii.. 

Lii.htii .A.ii.nekoskelta 8.so tulo Saarijii.rvelle 10.so, 
lii.hto Saarijiirvelti112.ao ja tulo .A.anekoskelle 14.so. 

Tavaranhuoltopalkka 

Rautatieasema, Tavaratoimisto 
Kauppias V. Rautiainen 

0 . Oikariuen 

Aiinekoski 
Honkola 
Parantala 
Liunankylii. 
Saarijarvi Saarijarven Urheilutarvike 

Tavaraliuja kuuluu 9 liikennejakson valvontaan. 

.. Vallmatka 
Aline- "aarl-

koskelta. iiirvelt& 
36 

9 27 
18 18 
26 10 
36 



Palkkakunta 

Aanekoski 
Mammenkylii 
Laajaranta. 
Liimattala 
Konginkanga.s 
Riiihii. 
Kalaniemi 
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Tavaralin]a n :o 21 

Aanekoski- Viitasaari 

Liikenniiidiiiin joka arkipiiiva. 

Lahtii Aiinekoskelta 8.30 ja tulo Viitasa.arelle 12.oo, 
lahtii Viitasaarelta 13.oo ja tulo Ainekoskelle 15.oo. 

Tavaranhuoltopalkka 

Rautatieasema, tavaratoimisto 

~onginkankaan Osuuskauppa r.l. 
.Aiinekosken Osuu~kauppa. r. J. 
Kauppias V. Parviainen 

• J . Liimatainen 

Nii.nilahti Osuusllike Sisiimaa r . l. 
llmolahti ~ • 
Viitasaari Kauppias E. Minkkinen 

Tavaralinja kuuluu 9 liikennejakson valvontaan. 

3. Linjaliikennetarlffi 
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Vallmn.tka. 
Aline. Vilta-

koskelta saa.relta 

6 
9 

19 
27 
30 
35 
44 
61 
61 

61 
55 
52 
42 
34 
31 
26 
17 
10 

Tavaralinjoilla kuljetettavien liihetysten kuljetusmaksut la.sketaa.n tariffitaulukoissa 
olevia maksutaulukoita ja allaolevasta. t aulukosta saatavia hinnoituslukuja. kayttii.en. 

Kun lahotys palnaa, klloa Kun ll1betys p~lnaa, klloa 

Km 1-&oo 1 5o1-1ooo 1 yu 1ooo Km 1-500 I 501-1000 I Yll 1000 

klLytetaan hlunoituslukua kiiytetlian hiunoltuslukua. 

6 82 79 77 134 111 108 106 
12 85 82 80 147 112 109 107 
17 88 85 83 160 113 110 108 
24 90 87 85 175 114 111 109 
31 92 89 87 191 115 112 110 
37 95 92 90 210 117 114 112 
43 98 95 93 228 118 115 113 
50 100 97 95 247 119 116 114 
60 102 99 97 265 120 117 115 
72 103 100 98 283 121 118 116 
78 104 101 99 303 122 119 117 
85 105 102 100 335 123 120 ll8 
92 106 103 101 385 124 121 119 

100 107 104 102 435 125 122 120 
108 108 105 103 490 126 123 121 
116 109 106 I 104 545 127 124 122 
125 110 107 105 600 128 125 123 

Yahin maksu on 160 markkaa liihetykseltii, jos liihetys on osoitettu liikennepaikalle, 
jolle kotiinkuljetustoiminta on jiirjestetty, ja 100 markkaa liihetykseltii, jos se on osoi
tettu tavaralinjan varrella olevalle muulle paikkakunnalle. 



26 -24-

Painoonsa vorraten kookkaan tavaran lruljotusmaksu lasketaan kolroinkcrtaiseksi 
korotetun painon mukaan, kun sen kuutiometripaino on aile 100 kiloa ja kaksinkertai
seksi korotetun painon mukaan, klm sen kuutiometripaino on 100-200 kiloa. Yli 200 
lriloa. kuutiometrilta painava tavara ei ole kookasta. Yhdistetyssa juna- ja autokulje· 
tuksessa lasketaan kuljetusmaksu kuitenkin tariffipainon pcrusteella. 

Kuljctettaessa tavaraa kahdcn tai useamman autolinjan osuudella lasketaan kulje
tusmaksu matkojen yhteeulasketun pituuden perusteella. 

4. Tava.ranhuoltopalkan toimitusmaksu 

Sopimuksella miiiiratylla, yksityisen hoitamalla tavaranhuoltopaikalla saadaan 
kantaa tava.ranhuoltoon liittyvasta toimiimasta toimitusmaksua liihetettavasta liihetyk
sestii enintii.an 20 markkaa jokaiselta alkavalta 100 kilolta seka saapuneosta liihetyksosti.i. 
enintiiiin 30 markkaa cnsimmiiiseltii. alkavalta sadalta kilolta ja 20 markkaa scuraavilta 
kuitenkin siten, etta sekii.lahctettaviistii. etta saapuneesta tavarasta kannetaan kaikkiaan 
enintiiiin 300 markkaa. Lisaksi saadaan yli viikon kestii.neestii. tavaran siiilyttamisesta 
perili jokaiselta alkavalta viikolta enintiiiin puolet cdella mainituista maksuista. 

4 luJ,:u 

l{appaletavaran kuljetus 
1. Kappaletavaralinjat 

Kappaletavara kuljetetaan autoilla alempana maiuituilla rataosilht setuaavasti: 
rataosan Ryttyla-Harviala liikennepaikoille ja -paikoilta 

R i i him a e l t a ja llameenlinnasta kasin; 
rataos:m Hikia-Jiirvelii. liikennepaikoille ja -paikoilta 

R i i him a c l t ii ja Lahdesta kasin; 
rataosan Villiibde-Koria liikennopailwille ja -paikoilta 

L a h d e s t a ja Kouvolasta kasin; 
rat:wsan Aitomiiki-Luumiiki liikcnnepaikoille ja -palkoilta 

K o u v o 1 as t a ja Lappeenrannasta kasm; 
rataosan Lauritsala.-Raul1a liikennepaikoillo ja -paikoilta 

I mat r alta ja Lappoenrannasta kiisin; 
rataosan Siiaksjarvi- Viiala liikennepailmille ja -paikoilta 

Tamper eel t a ja Toijalasta kasin; 
rataosan Parola-Kuurila liikennepaikoille ja -paikoilta 

II am e en I inn as t a ja Toijalasta kiisin; 
rataosan Oripohja-Lyly liikennepaikoille ja -paikoilta 

0 r i v e d e 1 t a kasin; 

rataosan l\fessukylii-8uinula liikennepaikoille ja -paikoilta 
T a m p e r e e 1 t a kasin; 

rataosan Hiirola-Lamminmiiki liikennepaikoille ja -paikoflta 
M i k k e 1 i s t a j a Pieksamaelta kasin; 

rataosa.n Vuolinko-Mynttila liikennepaikoille ja -pailwilta 
M i k k e 1 is t a ja Mii.ntyharjulta kasin; 

rataosan Pori-11ii.ntyluoto liikennepaikoille ja -paikoilta 
P orista kasin; 
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rataosan Ulvila- llarjavalta liikennepaikoille ja -paikoilta 
Porista kasin; 

rataosan Kiikka-Kokemaki liikennepaikoille ja -paikoilta 
T y r v a a It a ja Peipohjasta kasin; 

rataosan Santalahti-Hcinoo liikennepaikoille ja -paikoilta 
Tam p ere e 1 t a ja Tyrvii.alta kiisin; 

26 

lin jan Jyvii.skylii-Petajiivcsi--,--Jamsii vastaanottajille ja laheffiijilta J y v \i: s
ky I as t ii. kasin, kuljettaen myos rataosalta Trk-Jiis rataosille Jy- Keu, Jy- Aki 
ja Jyviiskyiiistii itaiin seka piiinvastoin osoitetnt liihetykset; 

rataosan Vesanka-Keurnu liikennepaikoille ja -paikoilta 
J y v ask y I as tiL ja Haapamaeita kiisin; 

rataosan Noppo-Meltola liikennepailwille ja -paikoilta Riihimiielta, L o h j a 1 t a 
ja Karjaalta kiisin Oy Pohjolan Liikenne Ab:n autoilla; 

rataosan Lehmo--Paukkaja liikennepaikoillc ja -paikoilta 
Joens u us t a ja Uimaharjulta kiisin Oy Pohjoian Liikenne Ab:n autoilla; 

rataosan Onttola--Kiinonpelto liikennepaikoille ja -paikoilta Joens u us t a ja 
V arkaudesta kiisin Oy Pohjolan Liikenne Ab:n autoilla. 

Ilarvennettuna mainitut liikennepaikat ovat kappaletavaralinjojen paallystoasemia. 
Kukin linja kuuluu sen liikennejakson hoitoon ja valvontaan kuin paallystoasemakin. 

2. Lisiimaksu kotilnkuljetuspalvelusta 
Kappaletavaralinjalla kannetaan liikennepaikan asutuskeskuksen alucella tai anton 

kullmreitin varrella olevalle liihettiijiille tai vastaanottajalle suoritetusta nouto- ja kotiin
kuljetuspalvelusta lisiimaksua enintaiin 50 pennili kilolta, kun autokuljetusmatkaa siltii. 
liikennepaikalta, jonne tavara on osoitettu, on enintiiiin 10 kilometriii. Jos antokuljetus
matkaa on yli 10 kilometriii, lasketaan lisamaksun suuruus kiloa kohti linjaliikenne
tariffin mukaan yli 1 000 kilon liihetyksesta miiiiriityn hinnoitusluvun pemsteella. Lisii
maksu Jasketaan liihetysten yhteenlasketun painon mukaan. Viihin maksu on 
30 markkaa. 

5 Juku 

Valtionrautateiden oman tavaran kuljetus 
1. Rahdlttamlnen 

Valtionrautateiden oman tavaran kuljetukset rabditetaan alueliikennetariffin mu
kaan tunti- tai kilometriajona scka esiintyvissa tapauksissa kotiin1.-uljetus- tai linja
llikennetariffia soveltaen, ellei erikseen ole toisin miiiiratty. 

6 Iuku 

.Autojen kaytto oman henkilokunnan tarpeisiin 
1. Kiiyttiikorvaus 

Oman henkilo"b.-unnan m'uuttotavaran ja valtionrauta.teilta ostettujen poittoaineiden 
kuljetuksesta kannetaan lruijetusmaksua alueliikennetariifin mukaan 25 %:n alennub.:;in. 
Autonkuljettajan palkka sisiiltyy kuljetusmaksuun. 

Autojen kii.ytiistii. omakotirakennustarvikkeiden ja muiden siihen verrattavien kul
jetusten suorittamiseen seka eri rautatielilisyhdistysten toimesta tapahtuviin nrheilu-, 
marja-, kalastus- ja virkistysmatkoihin perWiiin korvausta 27 markkaa ajokilometriltii, 
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jos ajomatkaa. on vahintaiin 50 kilometria, muussa. ta.pattksessa 300 markkaa kultakin 
alkavalta tunnilta. Naiden maksujen lisiiksi kuljetuksen anoja maksaa autonkuljetta
jalle mahdollisesti suoritettavan palkkion. 

7 luku 

Erinaiset miUiraykset 
1. Yhdistetty juna- ja autokuijetustariffi 

Yhdistetyn juna- ja autokuljetustariffin sovellutuksilla tarkoitetaan kaikkia sel
laisia rahditustapauksia, joissa rahti antokuljetuksen osalta sisaltyy rautatiekuljetus
kirjaan liihetysasemalla merkittyyn rahtimaksuun laskettuna settraavin tavoin: 

1) autolruljctusmaksu lasketaan lisaiimallii rantatierahtia laskettaessa kaytettiivaan 
hinnoituslukuun jokin maiiratty Juku (esim. rahtisopimuskuljet.ukset ja Imatran aseman 
~~:appaletavaran kotiinkuljetus), 

21 rahtisopimuksiin perustuva autokuljetusmaksn laskPtaan miiiiriityn hinnoitus
Juvun perusteella tariifitaulukkoja kiiyttiicn samalta painolta kuin rautatierahtikin, sekii 

3) lruljetusmaksu lasketaan junakuljetusmatkan ja kaksinkertaisen autokuljetus· 
matkan yhteenlasketun pituuden peru~teella rautatierahdin laskemisesta annettuja 
miiiiriiyksiii soveltaen (esim. Oy Pohjolan Liikenne Ab:n tavaralinjoille meneviit kappale
tavaraliihetykset). 

Edellii esitettyjen rahditustapaustcn vahlmmat malrSut mainitaan tariffitaulukoissa. 

2. Erillistavaran rahditus 

Autokuljetusmaksu tavarasta, joka siita liihteviin hajun tai vuotavan nesteen tai 
tavaran piiiillyksen laadun takia on kuljetettava erilli.ian muusta tavarasta silti vaati
matta kokonaan eri autoa, lasketaan lahetyksen auton kuormatilasta vaatiman pinta
alan mukaan. Tiissii pinta-alarahdituksessa katsotaan 1 m 2:n vastaavan 400 lriloa. 

Tavaran tai paiillyksen laadun takia kokonaan eri autossa kuljetettavasta tiiyttii 
autokuormaa pienemmastii lahetyksesta k~jnnetaan alueliikennetariffin mukainen kilo
metrimaksu, jos ajomatkaa on vahintiiii.n 50 kilometria, muussa tapauksessa tuntimaksu. 

Kuljetuskirjaan merkitaii.n sana ~Erillistavaraa.». 

3. KUljetusmaksujen alennus 

Asemapiiii.llikiit ja autotoimistojen hoitajat ovat oikeutettuja myontamiiiin alue- ja 
linjaliikennekuljewksien 1 ahdeista korkeintaan 20 %:n alennuksen koskien tamii oikeus 
vain tilapiiisia, kulloinkin erikseen sovittavia kuljetuksia. 

4. Hyvityslaskenta 

Sellaisesta yhdistetysta juna- ja autoJ..-uljetuksesta, josta kuljetusmaksu autokulje
tuksenkin osalta tilitetaan yleisena tavaraliikenteen tulona, merkitiian autojen toiminta
ilmoitukseen autoliikenteen hyvaksi korvausta 575 markkaa tonnilta (57.5 penniii. ki
Jolta) kotiinkuljetustoimiunassa sekii linjaliikenteessa 575 markkaa tonnilta ja 13 mark
kaa 80 pennia tonnikilom!ltrilta (57. 5 pennia kilolta ja 1. as pennia kilokilomet.iltii). 

Kappaletavaran paikalliskuljetuksessa merkitaan korvaukseksi alueliikennetarillin 
mukainen tuntimaksu ja kappaletavaralinjalla alueliikennetariffin mukainen kilometri
maksu huomioonottamatta kuormaus- ja purkausajasta miiirii.ttyii. tuntimaksua. 

5. Loppusaannos 

Nama tariffit ja miiiiriiykset tulevat voimaan toukokuun 15 paiviina 1952, josta 
alkaen kumotaan kaikki ne valtionrautateiden autoliikennetta koskevat tarifiit niihln 
liittyvine miiiirayksineen, jotka ovat ristiriidassa niiiden kanssa. (Rhjlko n:o 1137, 
7. 5. 52) Kl n:o 26/52. 
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Liite II. 

MAKSUTAULUKOT 
Ote valtionrautateiden ,Tariffitaulukoista". 

::1 10 I 20 I 30 I 40 I 50 t!1 10 I 20 I 30 I 40 I 50 a-§ -c 
P;'O ~~ "'§' 

'f kilon maksu on markkaa ey kUon maksu on markkaa 

75 5 10 15 20 25 103 20 40 60 80 100 
76 5 15 15 20 25 104 25 45 65 85 105 
77 10 15 20 25 30 105 25 45 65 90 110 
78 10 15 20 25 30 106 25 50 70 95 115 
79 10 15 20 25 30 107 25 50 75 100 120 
80 10 15 20 25 30 108 30 55 75 105 130 
81 10 15 20 30 35 109 30 55 80 110 135 
82 10 15 20 30 35 110 30 60 85 115 140 
83 10 15 25 30 35 111 30 GO 90 120 150 
84 10 15 25 30 40 112 35 65 95 125 155 
85 10 20 25 35 40 113 35 65 100 130 165 
86 10 20 25 35 45 114 35 70 105 140 175 
8'i 10 20 30 35 45 115 40 75 110 145 180 
88 10 20 30 40 50 116 40 80 115 155 190 

10 20 30 40 50 10 20 30 40 50 

89 10 20 30 40 50 11'i 40 80 120 160 200 
90 10 20 30 40 50 118 45 85 130 170 210 
91 15 25 35 45 55 119 45 90 135 180 225 
92 15 25 35 45 60 120 50 95 140 190 235 
93 15 25 40 50 60 121 50 100 150 200 250 
94 15 25 40 50 65 122 60 110 160 210 260 
95 15 30 40 55 65 123 60 110 170 220 280 
96 15 30 45 55 70 1241 60 120 180 230 290 
9'i 15 30 45 60 75 125 60 120 180 240 300 
98 20 35 50 65 80 126 70 130 190 260 320 
99 20 35 50 65 80 12'i 70 140 200 270 340 

100 20 35 55 70 85 128 70 140 210 280 350 
101 20 I 40 55 75 90 129 80 150 230 300 370 
102 20 40 60 75 95 t3o 1 80 160 240 310 390 



- 29 - 26 

~r. 60 I 70 I 80 I 90 I 100 ~ 60 I 70 I 80 I 90 I 100 _, 
[~ 

~ kllon maksu on marklraa ~ kllon maksu on markkaa 

751 30 35 40 45 50 103 120 140 160 175 195 
76 30 35 40 45 50 104 125 145 165 185 205 
77 35 40 45 50 55 105 130 155 175 195 215 
78 35 40 45 50 55 106 140 160 185 205 230 
79 35 40 50 55 60 107 145 170 195 220 240 
80 40 45 50 55 60 108 155 ! 180 205 230 255 
81 40 45 55 60 65 109 160 185 215 240 265 
82 40 50 55 60 70 110 170 195 225 255 280 
83 45 50 60 65 70 111 180 210 235 265 295 
84 45 55 60 70 75 112 185 220 250 280 310 
85 50 55 65 70 80 113 195 230 260 295 325 
86 50 60 70 75 85 114 205 240 275 310 345 
87 55 65 70 80 90 115 220 255 290 325 360 
88 55 65 75 85 95 116 230 265 305 345 380 

60 70 80 90 100 60 70 80 90 100 

89 60 70 80 90 95 117 240 280 320 360 400 
90 60 70 80 90 100 118 255 295 340 380 420 
91 65 75 85 95 105 119 265 310 355 400 450 
92 70 80 90 100 115 120 280 325 375 420 470 
93 75 85 95 110 120 121 300 350 400 450 490 
9:1, 75 90 100 115 125 122 310 360 420 470 520 
95 80 95 105 120 130 123 330 380 440 490 550 
96 85 100 110 125 140 124 350 400 460 520 570 
97 90 105 115 130 145 125 360 420 480 540 600 
98 95 110 125 140 155 126 380 450 510 570 640 
99 100 115 130 145 160 127 400 470 540 600 670 

100 105 120 135 155 170 
1281 

420 490 560 630 700 
101 110 125 145 160 180 129 450 '520 590 670 740 
1021 115 130 150 170 185 130 470 550 620 700 780 
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Ill 110 1120 1 130 1 140 1 150 t=l 110 I 120 1 130 140 1 150 -§ _, 
~~ ""' ~a 

¥ kilon mo.ksu on markkaa 1! lrilon maksu on markkaa If 

75 55 60 65 65 70 103 215 235 2551 275 295 
76 55 60 65 70 75 104 230 250 270 290 310 
77 60 65 70 75 80 105 240 260 280 305 325 
78 60 65 75 80 85 106 250 275 300 320 345 
79 65 70 75 80 ' 90 107 265 290 315 335 360 
80 70 75 80 85 90 108 280 305 330 355 380 
81 70 80 85 90 95 109 295 320 345 370 400 
82 75 80 90 95 100 110 310 335 

3651 
390 420 

83 80 85 95 100 105 111 325 355 385 415 440 
84 85 90 100 105 115 112 340 370 410 440 470 
85 90 95 105 110 120 113 360 390 430 460 490 
86 90 100 110 115 125 114 380 410 450 480 520 
87 95 105 115 125 130 113 395 440 470 510 540 
88 100 110 120 130 140 116 420 460 500 530 570 

110 120 130 140 150 110 120 130 140 130 

89 1051 115 125 135 145 117 440 480 520 560 600 
90 110 120 130 140 . 150 118 470 510 550 590 630 
91 120 130 140 150 160 119 490 530 580 620 670 
92 125 135 145 160 170 120 520 560 610 650 700 
93 130 145 155 165 180 121 540 590 640 690 740 
94 140 150 160 175 185 122 570 620 670 720 780 
93 145 155 170 185 195 123 600 650 710 760 820 
96 150 . 165 180 195 205 124 630 690 750 800 860 
97 160 175 190 205 215 123 660 720 780 840 900 
98 170 185 200 215 230 126 700 760 830 890 950 
99 175 195 210 225 240 127 740 800 870 930 1 000 

100 185 205 220 235 255 128 770 840 910 980 1 050 
101 195 215 230 250 265 129 810 890 960 1040 1110 
102 205 225 245 260 280 130 860 930 1 010 1 090 1170 
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E"~ 160 170 1 180 1 190 1 200 -~ 160 I 170 1 180 1 190 1 200 
"" ;s-a 
~l l ~ ~ 

kilon mal<'BU on markkaa ey kiloo makso on markkaa 

75 75 80 85! 90 95 103 315 330 350 370 390 
76 80 85 90 I 95 100 104 330 350 370 390 410 
77 85 90 95 100 105 105 345 370 390 410 430 
78 90 95 100 105 110 106 365 390 410 435 455 
79 95 100 105 110 115 107 385 410 440 460 480 
80 100 105 110 115 120 108 410 430 460 480 510 
81 105 110 115 120 130 109 430 450 480 510 530 
82 110 115 120 130 135 110 450 480 510 530 560 
83 115 120 130 135 140 111 470 500 530 560 590 
84, 120 130 135 140 150 112 500 530 560 590 620 
85 125 135 140 150 155 113 520 560 590 620 650 
86 135 140 150 155 165 1H 550 580 620 650 690 
87 140 150 155 165 175 115 580 620 650 690 720 
88 145 155 165 175 185 116 610 650 690 720 760 

160 170 180 190 200 160 170 180 190 200 

89 155 165 175 185 190 117 640 680 720 760 800 
90 160 170 180 190 200 118 680 720 760 800 840 
91 170 180 190 200 210 119 710 750 800 840 890 
92 180 190 200 215 225 120 750 790 840 890 930 
93 190 200 215 225 235 121 790 840 890 930 9 0 
94 200 210 225 235 250 122 830 880 930 980 1030 
95 210 220 235 250 260 123 870 920 980 1030 1090 
96 220 235 245 260 275 124, ()20 970 1030 1090 1140 
97 230 245 260 275 290 125 960 1020 1080 1140 1200 
98 245 260 275 290 305 126 1010 1080 1140 1200 1270 
99 255 275 290 305 320 127 1070 1130 1200 1270 1330 

100 270 285 305 320 335 128 1120 1190 1260 1330 1400 
101 285 300 320 335 355 129 1180 1260 1330 1400 1480 
102 300 315 335 355 370 130 1240 1320 1400 1480 155o 1 
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;;[ 210 
1 220 1 230 1 240 2&0 -~ 210 I 220 1 230 1 240 1 250 

8~ ~~ 
" kilon maksn on markkaa ~ kilon mnksn on markkaa <f 

75 100 105 110 1151 120 103 410 430 450 470 490 
76 105 110 115 120 125 104 440 460 480 500 520 
77 110 115 120 125 130 105 460 480 500 520 540 
78 115 120 125 130 140 106 480 500 530 550 570 
79 120 130 135 140 145 107 510 530 550 580 600 
80 130 135 140 145 150 108 530 560 580 610 630 
81 135 140 150 155 160 109 560 590 610 640 660 
82 140 150 155 160 170 110 590 620 6±0 670 700 
83 150 155 165 170 175 111 620 650 680 710 740 
84 155 165 170 180 185 112 650 680 710 7±0 770 
85 165 175 180 190 195 113 690 720 750 780 810 
86 175 180 190 200 205 114 720 760 7\:JO 820 860 
87 185 190 200 210 215 115 760 790 830 870 900 
88 190 200 210 220 230 116 800 840 870 910 950 

210 220 230 240 250 210 220 230 240 250 

89 200 210 220 230 240 117 840 880 \:!20 960 1000 
90 210 220 230 240 250 118 880 930 970 1010 1050 
91 225 235 245 255 265 119 930 980 1020 1060 1110 
92 235 245 260 270 280 120 980 1030 1070 1120 1160 
93 250 260 270 285 2\:!5 121 1030 1080 1130 1180 1230 
94 260 275 285 300 310 122 1080 1140 1190 1240 1290 
95 275 285 300 310 325 123 1140 1200 1250 1300 1360 
96 290 300 315 330 340 124 1200 1260 1320 1370 1430 
97 305 315 330 345 360 125 1 260 1320 1380 1440 1500 
98 320 335 350 365 380 126 1330 1390 1460 1520 1580 
99 335 350 370 385 400 127 1400 1470 1530 1600 1660 

100 355 370 385 410 420 128 1470 1540 1610 1680 1750 
101 370 390 410 430 440 129 1550 1620 1700 1770 1840 
102 390 410 430 450 470 130 1630 1710 1790 1 860 1940 



-33- 26 

-~ 260 
1 270 1 280 290 300 el 260 I 270 280 290 300 -t:: 

~§. "'" ~~ 
~ kllon maksu on markkaa = kllon maksu on markkaa 'l' 

I 
75 125 130 130 135 140 103 510 530 550 570 590 
76 130 135 140 145 150 104 540 560 580 600 620 
77 135 140 145 150 155 105 560 590 610 630 650 
78 145 150 155 160 165 106 600 620 640 660 690 
79 150 155 160 170 175 107 630 650 670 700 720 
80 160 165 170 175 180 108 660 680 710 730 760 
81 165 175 1 0 185 190 109 690 720 740 770 800 
82 175 180 190 195 200 110 730 760 780 810 840 
83 185 190 200 205 210 111 770 800 830 850 880 
84 195 200 210 215 225 11 2 810 840 870 900 930 
85 205 210 220 225 235 113 850 880 910 940 980 
86 215 225 230 240 245 114 890 930 960 990 1 030 
87 225 235 245 250 260 115 940 970 1010 1050 1 080 
88 235 245 255 265 275 116 990 1 030 1 060 1100 1140 

260 270 280 290 300 260 270 280 290 300 

89 250 260 270 280 285 117 1 040 1 080 1120 1160 1200 
90 260 270 280 290 300 118 1090 1140 1180 1220 1260 
91 275 285 295 305 315 119 1150 1200 1240 1280 1 330 
92 290 300 315 325 335 120 1 210 1260 1300 1350 1 400 
93 305 320 330 340 355 121 1280 1 330 1 370 1 420 1 470 
94 330 335 345 360 370 122 1340 1390 1440 1500 1 550 
95 340 350 365 375 390 123 1 410 1470 1520 1570 1630 
96 355 370 385 395 410 12-1 1490 1 540 1600 1660 1 710 
97 375 390 410 420 430 125 1560 1620 1680 1 7·'10 1 800 
98 395 410 430 440 460 126 1 650 1710 1770 1830 1900 
99 4-20 430 450 470 480 127 1730 1800 1860 1930 2000 

100 440 460 470 490 510 128 1820 1890 1960 2050 2100 
101 460 480 500 520 530 129 1 920 1990 2100 2150 2 250 
102 490 500 520 540 560 130 2 050 2100 2 200 2 250 2 350 

3 3640 - 14. 5. -52. 
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76 HiO 160 170 180 190 103 630 660 700 740 780 
76 160 170 180 190 200 104 660 700 740 780 820 
77 165 175 190 200 210 105 690 740 780 820 860 
78 175 185 195 210 220 106 730 780 820 870 910 
79 185 195 210 220 230 107 770 820 870 910 960 
so 195 205 . 220 230 240 108 810 860 910 960 1010 
81 205 215 230 240 255 109 850 900 960 1010 1060 
82 215 230 240 255 270 110 890 950 1010 1060 1120 
83 225 240 255 270 280 111 940 1000 1060 1120 1180 
84 240 255 265 280 295 112 990 1050 1110 1180 1240 
85 250 265 280 295 310 113 1040 1110 1170 1240 1300 
86 265 280 295 310 330 114 1100 1160 1230 1300 1370 
87 275 295 310 330 345 115 1150 1230 1300 1370 1440 
88 290 310 330 345 365 116 1 210 1290 1370 1440 1520 

320 340 360 380 400 320 340 360 380 400 

89 305 325 345 365 380 117 1280 1360 1440 1520 1600 
90 320 340 360 380 400 118 1350 1430 1 510 1600 1680 
91 340 360 380 400 420 119 1420 1500 1 590 1 680 1 770 
92 360 3 0 400 430 450 120 1490 1580 1680 1770 1860 
93 375 400 430 450 470 121 1570 1670 1770 1860 1960 
9:1 395 420 450 470 500 122 1650 1750 1860 1 960 2100 
95 420 440 470 500 520 123 1740 1840 1950 2100 2 200 
!)6 440 470 490 520 550 124 1830 1940 2100 2 200 2 300 
97 460 490 520 550 580 125 1920 2050 2 200 2300 2400 
98 490 520 550 580 610 126 2 050 2150 2 300 2 400 2 550 
!)9 f> lO 550 5 0 610 640 127 2150 2 300 2 400 2 550 2 700 

100 540 570 610 640 670 128 2 250 2400 2 550 2 700 2800 
101 1 570 600 640 670 710 129 2 400 2 550 2 650 2800 2 950 

1102 GOO 630 670 710 no 130 2 500 2 650 2800 2 950 3100 
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75 195 205 215 225 235 103 820 860 900 1 940 970 
76 210 220 225 235 245 10-l 870 910 950 990 1030 
77 220 230 240 250 260 105 910 950 990 . 1040 1080 
78 230 240 250 260 275 106 960 1000 1050 1090 1 140 
79 240 255 265 275 285 107 1010 1060 1100 1150 1200 
80 255 265 280 290 300 108 1060 1110 1160 1210 1260 
81 270 280 295 305 320 109 1110 1170 1 220 1 270 1320 
82 280 295 310 320 335 110 1170 1230 1280 1340 1 390 
83 295 310 325 340 350 111 1 240 1290 1350 1410 1 470 
84 310 325 340 355 370 112 1300 1360 1420 1480 1 5-!0 
85 330 345 360 375 390 11il 1 370 1 430 1500 1560 1 620 
86 345 360 375 395 410 114 1 440 1510 1570 1 6-lO 1710 
87 365 380 395 420 430 115 1 510 1580 1660 1 730 1 800 
88 380 400 420 440 460 116 1590 1670 1740 1820 1 90 

420 440 460 480 500 420 440 460 480 500 

89 400 420 440 460 480 117 1680 1760 1840 1920 1 990 
90 420 440 460 480 500 118 1 760 1850 1930 2050 2 100 . 
91 450 470 490 510 530 119 1860 1950 2 050 2150 2 250 
92 470 490 520 540 560 120 1 950 2 050 2150 2250 2 350 
93 500 520 540 570 590 121 2100 2200 2 250 2 350 2 450 
94 520 550 570 600 620 122 2200 2 300 2 400 2500 2 600 
95 550 570 600 620 650 123 2 300 2400 2 500 2 600 2 750 
96 580 600 630 660 680 124 2400 2 550 2 650 2 750 2 850 
97 610 630 660 690 720 12o 2 550 2 650 2 800 2 900 3 000 
98 640 670 700 730 760 126 : 2 700 2 800 2 950 3 050 3 200 
99 670 700 740 770 800 127 2800 2 950 3100 3 200 3 350 

100 710 740 770 810 840 128 2950 3100 3 250 3400 3 500 
101 740 780 810 850 880 129 3100 3 250 3400 3 550 3 700 
102 780 820 860 890 930 130 3300 3 450 3 600 3 750 3 900 
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76 245 255 260 270 280 103 1010 1050 1090 I 1130 1170 
76 255 265 275 285 295 104 1070 1110 1150 I 1190 1230 
77 270 280 290 300 310 105 1120 1170 1210 1 250 1290 
78 285 295 305 315 325 106 1190 1230 1280 1 320 1370 
79 300 310 320 335 345 107 1250 1300 1340 1390 1440 
80 315 325 340 350 360 108 1310 1360 1410 1460 1510 
81 330 345 355 370 380 109 1380 1430 1480 1540 1590 
82 350 360 375 390 400 110 1450 1510 1560 1620 1670 
83 365 380 395 410 420 111 1530 1590 1650 1 700 1 760 
84 385 400 420 430 450 112 1610 1670 1730 1790 1850 
86 410 420 440 450 470 113 1690 1750 1820 1880 1950 
86 430 450 460 480 490 114 1780 1850 1910 1980 2 050 
87 450 470 490 500 520 116 1870 1940 2050 2100 2 200 
88 470 490 510 530 550 116 1970 2050 2150 2 200 2 300 

520 540 660 580 600 520 540 560 680 600 

89 500 520 540 560 570 117 2100 2150 2 250 2 350 2 400 
90 520 540 560 580 600 118 2200 2300 2 350 2450 2 550 
91 550 570 590 610 630 119 2300 2400 2500 2 600 2 650 
92 580 600 630 650 670 120 2 450 2 550 2 600 2 700 2 800 
93 610 640 660 680 710 121 2 550 2 650 2 750 2 850 2 950 
94 640 670 690 720 740 122 2 700 2 800 2"900 3000 3100 
96 680 700 730 750 780 123 2 850 2 950 3050 3150 3 250 
96 710 740 770 790 820 12! 3000 3100 3200 3350 3 450 
97 750 780 810 830 860 125 3150 3 250 3400 3 500 3 600 
98 790 820 850 880 910 126 3300 3 450 3 550 3 700 3 800 
99 830 860 900 930 960 127 3500 3 600 3 750 3900 4000 

100 870 910 940 970 1010 128 3 650 3800 3 950 4100 4200 
101 920 960 990 1030 1060 129 3850 4000 4200 4300 4500 
102 970 1000 1040 1080 1110 130 4100 4200 4400 4500 4700 
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1360 I 75 305 325 350 375 395 103 1270 1 460 1560 1650 
76 320 345 370 395 420 104: 1340 1440 1540 1640 1750 
77 335 360 390 420 440 105 1400 1 510 1 620 1720 1830 
78 355 380 410 440 460 106 1480 1590 1710 1820 1930 
79 375 400 430 460 490 107 1560 1680 1800 1920 2 050 
80 390 420 450 480 510 108 1640 1760 1890 2050 2150 
81 420 450 480 510 540 109 1720 1850 1980 2150 2250 
82 440 470 500 540 570 110 1810 1950 2100 2250 2 400 
83 460 490 530 560 600 111 1910 2100 2 200 2350 2500 
84: 480 520 560 590 630 112 2 050 2200 2350 2500 2 650 
85 510 550 590 620 660 113 2150 2300 2 450 2600 2800 
86 530 580 620 660 700 114: 2 250 2400 2 600 2750 2 900 
87 560 610 650 690 730 115 2350 2 550 2 700 2900 3100 
88 590 640 680 730 770 116 2 500 2 650 2 850 3050 3 250 

650 700 750 800 850 650 700 750 800 850 

89 620 670 720 760 810 117 2 600 2 00 3000 3200 3 400 
90 650 700 750 800 850 118 2 750 2 950 3150 3400 3 600 
91 690 740 790 840 900 119 2 900 3100 3350 3550 3 750 
92 730 780 840 890 950 120 3 050 3250 3 500 3750 3 950 
93 770 820 880 940 1000 121 3 200 3 450 3 700 3950 4200 
94 800 870 930 990 1050 122 3 350 3600 3900 4200 4400 
95 840 910 970 1040 1100 123 3 550 3800 4100 4400 4600 
96 890 960 1020 1090 1160 124 3 750 4000 4300 4600 4900 
97 930 1010 1080 1150 1220 125 3 900 4200 4500 4800 5100 
98 990 1060 1140 1210 1290 126 4200 4500 4800 5100 5400 
99 1040 1120 1200 1280 1360 127 4400 4700 5000 5400 5700 

100 1090 1170 1260 1340 1420 128 4600 4900 5300 5600 6000 
101 1150 1240 1320 1410 1500 129 4800 5200 5600 5900 6300 
102 1210 1300 1390 1480 1580 130 5100 5500 5900 6200 6600 
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76 4.20 450 470 490 520 t03 1750 1850 1940 2 050 2150 
76 450 470 4-90 520 540 t04 1 850 1950 2050 2200 2300 
77 470 490 520 540 570 t06 1940 2 050 2150 2 300 2 400 
78 J90 520 550 570 600 106 2050 2200 2300 2 400 2 500 
79 520 550 570 600 630 107 2 200 2300 2 400 2 550 2 650 
80 540 570 600 630 660 108 2 300 2 400 2 550 2 650 2 800 
81 fJ70 600 640 670 700 109 2 400 2 550 2 650 2 800 2 950 
82 600 640 670 700 740 110 2 550 2 650 2 800 2 950 3100 
83 630 670 700 740 770 111 2 650 2800 2 950 3100 3 250 
84 670 700 740 780 810 112 2 800 2 950 3100 3 250 3 400 
85 700 740 780 820 860 113 2 950 3100 3 250 3 450 3 600 
86 740 780 820 860 900 114 3100 3 250 3450 3 600 3800 
87 780 820 860 910 950 115 1 3 250 3 450 3 600 3 800 3 950 
88 820 860 910 950 1000 116 1 3 450 3 600 3 00 4000 4200 

900 950 1000 1050 1t00 900 950 1000 t 050 1100 

89 60 910 950 1000 1 050 117 3 600 3 800 4000 4200 4400 
90 900 950 1000 1050 1100 118 3 800 4000 4200 4 400 4 700 
91. 950 1000 1050 1110 1160 119 4000 4200 4500 4 700 4900 
92 1000 1060 1110 1170 1230 120 4 200 4500 4700 4900 5 200 
93 1060 1120 1170 1230 1290 121 4500 4 700 4 900 5 200 5 400 
9~ 1110 1170 1230 1300 1360 122 4 700 4900 5200 5 400 5 700 
96 1170 1230 1290 1360 1420 123 4900 5200 5 500 5 700 6000 
96 1230 1300 1360 1430 1500 124 5 200 5500 5 700 6000 6300 
97 1290 1360 1 430 1510 1580 126 5400 5 700 6000 6300 6600 
98 1360 1440 1 510 1 590 1 670 126 5 700 6000 6400 6 700 7000 
99 1440 1520 1590 1670 1 750 127 6000 6400 6 700 7 000 7 400 

tOO 1510 1590 1 670 1760 1840 128 6300 6700 7000 7 400 7 700 
101 1590 1680 1 760 1 850 1940 129 6 700 7000 7400 7 800 8100 
102 l 670 1760 1 850 1950 2 050 130 7000 7400 7 800 8 200 8 600 
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76 540 560 580 610 630 103 2 2501 2 450 2 450 2550 2 650 
76 570 590 620 640 670 104: 2 400 2 500 2 600 2700 2 800 
77 600 620 650 670 700 106 2 500 2 600 2 700 ;3 800 2 950 
78 630 650 680 710 740 106 2 650 2 750 2 850 3000 3100 
79 660 690 720 750 770 107 2 750 2 900 3000 3150 3 250 
80 690 720 75o 1 780 10 108 2 900 3 050 316 ) 3 300 3400 
81 730 760 790 830 860 1119 3050 3 2 10 3300 3-150 3 600 
82 770 800 830 870 900 110 3 2001 3 350 3 5:10 3 650 3 800 
83 10 8-10 8 0 910 950 111 3 4001 3550 3 700 3 850 4000 
84 850 890 920 960 1000 112 3 550 3700 3 850 4100 4200 
85 900 930 970 1010 1050 113 3 750; 3 900 4 108 4300 4400 
86 940 980 1020 1060 1110 114 3 950 4100 4300 4500 4 700 
87 990 1 030 1080 1120 1160 115 4200 4400 4500 4700 ±900 
88. 1040 1090 1 130 1180 1220 116 4400 -1600 4800 5000 5 200 

1150 1200 1250 1300 1350 1150 1 200 1 250 1 300 1 360 

89 1100 1140 1190 1 240 1 290 117 4600 4 800 5000 5 200 5400 
90 1150 1200 1250 1300 1350 118 4900 5100 5 300 5 500 5 700 
91 1 210 1260 1320 1370 1420 119 5 100 5 300 5 600 5 800 6000 
92 1280 1340 1390 1 450 1 500 120 5 400 5 600 5 800 6100 6300 
93 1350 1410 1470 1530 1 580 121 5 700 5 900 6 200 6400 6 700 
94 1420 1480 1540 1600 1670 122 6000 6 200 6 500 6 700 7000 
95 1490 1 550 1620 1 680 1750 123 6300 6 500 6 800 7100 7400 
96 1570 16-lO 1700 1770 1 840 124 6600 6900 7 200 7500 7 700 
97 1650 1720 1790 1 860 1940 125 6 900 7 200 7 500 7800 8100 
98 1740 1 820 1 890 1970 2 050 126 7300 7 600 7 900 300 8 600 
99 1 830 1910 1 990 2100 2150 127 7700 8 000 8 300 8 700 9000 

100 1930 2050 2100 ~ 200 2300 128 8 100 8 400 8 800 9 100 9 500 
101 2050 2 150 2 200 2300 2400 129 500 900 9 200 9 600 10 000 
102 2 150 2 250 2 350 2 450 I 2 500 130 90001 9300 9 700 10 100 10 500 
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76 650 680 700 750 790 103 2 750 2 850 2 950 3150 3300 
76 690 710 740 790 840 104 2 900 3000 3100 3300 3 500 
77 720 750 780 830 880 106 3050 3150 3 ~50 3 450 3 700 
78 760 790 820 870 920 106 3200 3300 3450 3 650 3900 
79 800 830 860 920 970 107 3 350 3500 3600 3850 4100 
80 840 870 900 960 1020 108 3 550 3 650 38QO 4100 4300 
81 890 920 950 1010 1080 109 3 700 3 850 4000 4300 4500 
82 930 970 1000 1070 1130 110 3900 4100 4200 4500 4800 
83 980 1020 1050 1120 1190 111 4200 4300 4400 4700 5 000 
84 1040 1070 1110 1 180 1260 112 4400 4500 4 700 5000 5300 
86 1090 1130 1170 1240 1320 113 4600 4700 4900 5200 5600 
86 1150 1190 1230 1310 1390 114 4800 5000 5200 5500 5800 
87 1 210 1 250 1290 1380 1460 115 5100 5300 5400 5800 6200 
88 1270 1310 1360 1450 1 540 116 5300 5500 5 700 6100 6' 500 

1400 1450 1 600 1600 1700 1400 1460 1500 1600 1700 

89 1330 1 380 1 430 1520 1 620 117 5 600 5800 6000 6400 6800 
90 1400 1450 1 500 1 600 1700 118 5900 6100 6300 6800 7 200 
91 1470 1530 1580 1680 1790 119 6200 6400 6700 7 100 7 500 
92 1560 1 610 1 670 1 780 1890 120 6500 6800 7000 7 500 7 900 
93 1 640 1 700 1 760 1880 1990 121 6900 7100 7400 7 900 8 400 
94 1730 1 790 1 850 1970 2100 122 7 200 7 500 7800 8300 8800 
96 1810 1880 1940 2100 2200 123 7600 7 900 8200 8700 9200 
96 1910 1 980 2050 2 200 2 350 124 8000 8300 8600 9200 9 700 
97 2 050 2 100 2 150 2300 2 450 125 8400 8 700 9000 9 600 10 200 
98 2 150 2 200 2300 2 450 2 600 126 8 900 9200 9500 10100 10800 
99 2250 2 350 2 400 2 550 2 750 127 9300 9700 10 000 10 700 11 300 

100 2 350 2 450 2 550 2 700 2 850 128 9800 10 200 10 500 11 200 11 900 
101 2 500 2 600 2 650 2 850 3000 129 10 400 10 700 11 100 11800 12 600 
102 2 600 2700 2800 3000 3150 130 10 900 l1300 11700 12 400 13 200 
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76 840 890 930 980 1030 3 700 3 900 4100 4300 
76 890 930 980 1 030 1080 104 3 700 3900 I 4100 4400 4600 
77 930 980 1030 1080 1140 103 3 900 4100 4300 4600 4800 
78 980 1030 1090 1140 1200 106 4100 4400 4600 4800 5000 
79 1030 1090 1140 1 200 1260 107 J.!OO 4600 4800 5100 5 300 
80 1080 1140 1200 1260 1320 108 4600 4800 5100 5300 5 600 
81 1140 1200 1270 1 330 1390 109 4800 5100 5300 5600 5 900 
82 1200 1270 1320 1-100 1470 110 5100 5300 5600 5900 6200 
83 1260 1330 1400 1470 1540 111 5300 5 600 5900 6200 6500 
84 1330 1400 14801 1550 1620 112 5 600 5900 6200 6500 6800 
so 1400 1480 1550 1630 1 710 113 5 900 6200 6500 6900 7 200 
86 1470 1550 1630 1720 1800 1H 6200 6500 6900 7200 7 600 
87 1550 1640 1720 1810 1890 116 6500 6900 7200 7600 7 900 
88 1630 1720 1810 1900 1990 116 6900 7200 7600 8000 8400 

1800 1900 2 000 2100 I 2 200 1800 1900 2 000 2100 2 200 

89 1710 1810 1900 2000 I 2100 117 7 200 7600 8000 8400 8 800 
90 1800 1900 2000 2100 2200 118 7600 8000 8400 8800 9300 
91 1890 2000 2100 2 250 2350 119 8000 8400 8900 9300 9800 
92 2000 2150 2 250 2350 2450 120 8400 8900 9300 9800 10 300 
93 2150 2 250 2350 2500 2 600 121 8900 9300 9800 10 300 10 800 
94: 2 250 2 350 2500 I 2 600 2 750 122 9300 9800 10 300 10800 11400 
96 2 350 2 500 2600 2 750 2 850 123 9800 10300 10 900 11400 12000 
96 2 450 2 600 2 750 2 900 3000 12-i 10 300 10900 11400 12000 12 600 
97 2 600 2 750 2900 3050 3150 125 10 800 11400 12 000 12 600 13 200 
98 2 750 2 900 3050 3200 3350 126 11400 12000 12 700 13300 13 900 
99 2 900 3050 3200 3350 3 500 127 12 000 12 700 13300 14000 14700 

100 3050 3200 3350 3 550 3 700 128 12~0 1 '''~ 1 11000 14700 15 400 
101 3200 3 350 3550 3 700 3 900 129 13300 14000 14800 15 500 16 200 
102 3 350 3550 3700 3 900 4100 130 14 000 14 800 15 500 16300 17100 
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ii) 1070 1120 1160 l \!JO 1260 103 4500 4 700 4900 1 5100 5300 
76 1130 J 180 1230 1280 1330 104 4800 5000 5 200 5400 5600 
77 1190 1210 1 290 1340 1390 105 5000 5 200 5 400 5 600 5200 
78 1 250 1300 1360 1410 1 J70 106 5 300 5500 5 700 6000 6200 
79 1320 1370 1430 1490 15-!0 107 5 550 5 800 6000 6300 6 500 
80 1380 1 440 1500 J 560 l 620 108 5800 6100 6300 6600 6800 
81 1-!60 1520 1 5RO 1 G50 1 710 109 6100 6400 6 600 ti900 7 200 
82 1530 1 (100 1 660 I 730 1800 110 6400 6 700 7000 7 300 7 600 
sa 1 610 1680 1750 1820 1 90 111 

' 
6800 71oo I 7 400 7 700 8000 

84 1700 1770 1 840 J 920 1990 112 7100 7 400 7 700 8100 8 400 
85 1790 1860 1£)40 2 050 2100 113 7 500 7 800 8100 8500 8800 
86 18 0 1960 2050 2150 2 250 114 7 900 8200 8 600 8900 9300 
87 1980 2100 2150 2 250 2 350 115 8300 8 700 9000 9400 9700 
88 2100 2 200 2 300 2 350 2 450 116 8 700 9100 9 500 9900 10 300 

2 300 2400 2 &00 2 600 2 700 2 300 2 400 2 500 2 600 2 700 

89 2 200 2300 2400 2 500 2 600 117 9 200 9 600 10 000 10400 10800 
90 2300 2400 2 500 2 600 2 700 118 9 700 10100 10 500 10 900 11400 
91 2450 2 550 2 650 2 750 2 850 119 10 200 10 600 11100 11500 12 000 
92 2600 2 700 2800 2900 3000 120 10 700 11200 11600 12100 12 600 
93 2 700 2 850 2 950 3050 3 200 121 11300 11800 12 300 12 800 13 300 
94 2850 3000 3100 3200 3 350 122 11900 12 400 12 900 13 400 13 900 
96 3000 3100 3 250 3400 I 3 500 123 12 500 13000 13 600 14100 14700 
96 3150 3300 3 400 3 550 3 700 124 13 200 13 700 14300 14900 15 400 
97 3300 3 450 3 600 3 750 3 900 125 13800 14400 HiOOO 15 600 16200 
98 3 500 3 650 3800 3 950 4100 126 14600 15 200 15800 16500 17100 
99 3 700 3 850 4000 4 200 -!300 127 15 300 16000 16 600 17 300 18000 

100 3 850 4100 4200 4400 4 600 128 16100 16800 17 500 18200 18900 

1101 4100 4300 4400 4600 4800 129 17000 17 700 18 400 19200 19 900 
102 4300 4500 4 700 4900 5000 130 17 900 18 600 19400 20 500 21000 
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75 1300 1350 1400 1490 15 0 103 5 500 5 700 5 900 6300 6 600 
76 1370 1420 1470 1570 1 670 10<1 5 800 6000 6200 6 600 7000 
77 1440 1500 1550 1650 1 750 101> 6100 6300 6 500 6900 7-100 
78 1520 1570 1630 1740 1840 106 6400 6 600 6 900 7300 7 800 
79 1600 1 660 1710 1830 1940 107 6 700 7000 7200 .7 700 8 200 
80 H 80 1740 1 00 1920 2 050 108 7100 7 300 7600 8100 8 600 
81 1770 1830 1900 2050 2150 109 7 400 7 700 8000 8500 9000 
82 1860 1930 2000 2150 2 300 110 7800 8100 8400 8900 9500 
83 1960 2050 2100 2 250 2 400 111 8300 8500 8800 9400 10000 
84 2100 2150 2250 2400 2 550 112 8 700 9000 9300 9900 10 500 
81> 2200 2250 2 350 2 500 2 650 113 9100 9400 9800 10 400 11100 
86 2300 2 400 2 450 2 650 2 800 11<1 ' 9 600 9900 10300 11000 11600 
87 2 450 2 500 2600 2 750 2 950 111> 10100 10 500 10 800 11500 12 300 
88 2 550 2 650 2 750 2 900 3100 116 10 600 11000 11400 12100 12 900 

2 800 2 900 3 000 3 200 3 400 2 800 2 900 3 000 3 200 3 400 

89 2 700 2800 2 850 3050 3 250 117 11200 11600 12000 12 00 13 600 
90 2800 2 900 3000 3 200 3400 118 11800 12 200 12 600 13 500 14300 
91 2 959 3050 3150 3 400 3 600 119 12400 12800 13300 14200 15000 
92 3150 3 250 3 350 3 600 3800 120 13000 13 500 14000 14 900 15800 
93 3 300 3400 3 550 3 750 4000 121 13 700 14200 1-!700 15 700 16 700 
94 3 -150 3 600 3 700 3 950 4200 122 14400 15000 15500 16500 17 500 
95 3 650 3 750 4900 4200 4400 123 15200 15 700 16300 17400 18400 
96 3 850 3 950 4100 4400 4700 124 16000 16 600 17100 18 300 19 400 
97 4100 4200 4300 4600 4900 121> 16800 17400 18000 19200 20 500 
98 4300 4400 4600 4900 5200 126 17 700 18300 19000 20 500 21500 
99 4500 4 700 4 00 5100 5 500 127 18 600 ·19300 20000 21500 23 000 

100 4 700 4 900 5100 5 400 5 700 128 19 600 20 500 21000 22 500 24000 
101 5000 5200 5 300 5 700 6000 129 21000 21500 22 500 24000 25500 
102 5 200 5400 5 600 6000 6300 130 22000 22 500 23 500 25000 26500 
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-~ 3 soo 1 3 800 1 4 ooo 1 4 200 1 uoo ~ 3 600 1 3 800 1 4 ooo 1 4 200 1 4400 c:~· h: ~~ 
~ ldlon maksu on markkaa ~ kllou maksu on llJarkkaa 

75 1680 1 770 1860 1950 2050 103 7000 7400 7800 8200 8600 
76 1770 1860 1960 2100 2 200 104 7400 7 800 8200 8 700 9100 
77 1 860 1960 2100 2 200 2300 105 7 800 8 200 8 600 9 100 9500 
78 1950 2100 2200 2300 2 400 106 8200 8 700 9100 9 600 10000 
79 2100 2 200 2 300 2 400 2 550 107 8700 9100 9600 10 100 10 600 
80 2200 2 300 2 400 2 550 2 650 108 9100 9 600 10100 10 600 11100 
81 2 300 2 400 2 550 2 700 2800 109 9600 10100 10 600 11100 11 700 
82 2 400 2 550 2 700 2800 2 950 110 10100 10 600 11 200 11700 12 300 
83 2 550 2 700 2 800 2 950 3100 111 10 600 11200 11 800 12 400 12 900 
84 2 650 2800 2 950 3100 3250 112 11100 11800 12400 13 000 13 600 
85 2 800 2 950 3100 3300 3 450 113 11700 12..100 13000 13 700 14300 
86 2 950 3100 3300 3 450 3600 114 12 300 13 000 13 700 14400 15 100 
87 3100 3300 3 450 3 650 3800 115 13 000 13 700 14400 15 100 15800 
88 3300 3450 3 650 3 800 4000 H6 13 700 14400 15 200 15 900 16 700 

3 600 3 800 4000 4 200 4 400 3 600 3 800 4000 4200 4400 

89 3 450 3 650 3800 4000 4200 117 14 400 15 200 16 000 16 800 17 600 
90 3 600 3800 4000 4200 4400 118 15100 16000 16 800 17 600 18 500 
91 3800 4000 4200 4500 4 700 119 15 900 16 800 17 700 18 600 19 500 
92 4000 4 300 4500 4700 4900 120 1'6800 17 700 18 600 19 500 20 500 
93 4300 4500 4 700 5000 5200 121 17 700 18 600 19 600 21000 22000 
94 4500 4 700 5000 5200 5500 122 18 600 19 600 21000 22000 23000 
95 4 700 5000 5200 5 500 5 700 123 Hl500 21 000 22000 23000 24000 
96 4 900 5 200 5 500 5800 6000 124 21000 22000 23000 24000 25 500 
97 5200 5 500 5800 6 100 6300 125 22000 23000 24000 25500 26 500 
98 5500 5 800 6100 6400 6700 126 23000 24000 25 500 27000 28 000 
99 5800 6100 6400 6 700 7000 127 24000 25 500 27 000 28000 29500 

100 6 100 6400 6 700 7100 7400 128 25500 27000 28000 29 500 31000 
101 6400 6 700 7100 7400 7800 129 26500 28000 29500 31 000 32 500 
102 6700 7100 7400 7 800 8200 130 28000 29500 31000 33000 34 500 
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~ 4 6oo 1 48oo j o ooo IIi 2oo I Hoo _ [ I 4600 1 4 800 16 ooo 1 o 200 1 5400 _., 
~~ ~0 c-

ey kllon maksu on markkaa ~ · kllon maksu on markkaa 

' 
75 2150 2 250 2 350 2450 2 550 103 9000 9400 9 700 10100 10 500 
76 2 250 2 350 2 450 2 550 2 650 104 9500 9900 10300 10 700 11100 
77 2400 2 500 2 600 2 700 2800 105 9 900 10400 10 800 11200 11700 
78 2500 2 600 2 750 2 850 2 950 106 10500 10 900 11400 11900 12 300 
79 2 650 2 750 2 850 3000 3100 107 11000 11500 12000 12500 13000 
80 2800 2 900 3000 3150 3 250 108 11600 12100 12 600 13100 13 600 
81 2 950 3050 3200 3300 3450 109 12 200 12 700 13200 13 800 14 300 
82 3100 3200 3350 3 500 3 600 110 12800 13400 13 900 14500 15100 
83 3250 3400 3 500 3 650 3800 111 13500 14100 14700 15300 15 900 
84 3400 3 550 3 700 3 850 4000 112 14 200 14800 15400 16100 16 700 
85 3600 3 750 3900 4100 4200 113 15000 15 600 16200 16 900 17 500 
86 3 750 3950 4100 4300 4500 114 15 700 16400 17100 17 800 18500 
87 3 950 4200 4300 4500 4700 115 16 600 17 300 18000 18 700 19400 
88 4200 4400 4600 4700 4900 116 17 400 18200 1 900 19 700 20500 

4600 4800 5 000 5 200 5400 4600 4800 5 000 5 200 5 400 

89 4400 4600 4800 5000 5200 117 18400 19200 19900 21000 21500 
90 4600 4800 5000 5200 5400 118 19300 20500 21000 22000 23000 
91 4900 5100 5300 5500 5 700 119 20500 21500 22 500 23000 24000 
92 5 200 5400 5 600 5800 6000 120 21500 22500 23 500 24500 25 500 
93 5400 5700 5900 6100 6400 121 22 500 23500 24500 25500 26500 
94 5 700 6000 6200 6400 6700 122 24000 25000 26000 27000 28000 
96 6000 6200 6500 6800 7000 123 25000 26000 27 500 28500 29500 
96 6300 6600 6800 7100 7 400 124 26500 27 500 28500 30000 31000 
97 6 600 6900 7 200 7 500 7800 125 28000 29000 30000 31500 32 500 
98 7000 7 300 7600 7 900 8200 126 29500 30 500 32000 33000 34500 
99 7400 7 700 8000 8300 8 600 127 31000 32000 33500 35000 36000 

100 7700 8100 8400 8 700 9100 128 32500 34000 35000 36500 38000 
101 8100 8 500 8800 9200 9600 129 34000 35500 37000 38500 40000 
102 8600 8 900 9300 9 700 10000 130 36000 37 500 39000 41000 42000 
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e:; 5 600 a 800 1 6 ooo 1 6 600 7 000 e:; 5 600 1 j) 800 1 6 ooo 1 6 600 1 7 ooo _, _, 
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"' kllon ma l<su on markkaa " k.ilon maksu on mttrkkaa 'f 'f 

76 2 600 2 700 2800 3050 3 250 103 10 900 11300 11700 12 700 13 600 
76 2 750 2 850 2 950 3 200 3 450 104 11500 11900 12 300 13400 14400 
77 2 900 3000 3100 3350 3600 106 12100 12 500 12 900 14000 15100 
78 3 050 3150 3 250 3550 3800 106 12 800 13 200 13 700 14800 15900 
79 3200 3350 3'*50 3 750 1000 107 13 400 13 900 14400 15 600 16800 
80 3 400 3 500 3 600 3 900 4200 108 14100 14600 15100 16400 17 600 
8l 3 550 3 700 3800 4200 4500 109 14800 15400 15 900 17 200 18 500 
82 3 750 3900 4000 4400 4 700 110 15 600 16200 16700 18100 19 500 
83 3 950 4100 4200 4600 4900 111 16 500 17000 17 600 19100 21000 
84 4200 4310 4500 4800 5200 112 17 300 17 900 18500 20500 22000 
85 4400 4500 4 700 5100 5500 113 18 200 18800 19500 21500 23000 
86 4600 4800 4 900 5300 5800 114 19100 19800 20500 22 500 24000 
87 4900 5000 5200 5 600 6100 115 20 500 21000 22000 23500 25 500 
88 5100 5300 5 500 5 900 6400 116 21500 22 000 23000 25000 26 500 

5 600 5 800 6 000 6 600 i 000 0 600 5 800 6 000 6 500 7 000 

89 5 400 5 GOO 5 700 6200 6 700 117 22 500 23 500 24000 26000 28000 
90 5 GOO 5 800 6000 6500 7000 118 23 500 24500 25 500 27 500 29500 
91 5 900 (i 100 6300 6900 7 400 119 25000 26000 26500 29000 31000 
92 6300 6500 6700 7 300 7 800 120 26000 27000 28000 30 500 32 500 
93 6600 G800 7100 7 700 8200 121 27 500 28500 29500 32000 34500 
9-l 6900 7200 7400 8000 700 122 29000 30000 31000 33500 36000 
95 7 300 7 500 7 800 400 9100 123 30 500 31500 32 500 35500 38000 
96 7 700 7900 8200 8900 9 600 124 32000 33500 34500 37500 04000 
97 8100 8300 8600 9300 10100 125 34000 35000 36000 39000 42000 
98 500 8800 H 100 9 900 10 600 126 35 500 37000 38000 42000 45000 
99 9000 9300 9600 10 400 11200 127 37 500 39000 40000 44000 47000 

100 9400 9 700 10100 10 900 11700 128 39 500 41000 42000 46000 49000 
101 9900 10 300 10 600 11 500 11 2 400 129 42 000 43000 45000 48000 52000 
102 10400 10 800 11100 12100 13 000 130 44000 45000 47000 51000 55000 
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t:d aoo 1 8 ooo 8 6001 9 000 9 500 -~ 1 7 fiOO 8 000 I R 600 9 ooo I 9 oon -s· 
dt::s "' " I 
~~ >;-c --- -c:::: 
~ kllon mak~u on markkM ~I kilou maksu on mnrkkna 

7a 3 500 3 750 3 !)50 4 200 4 500 103 14 !i00 15 600 Hi 500 17 500 18 500 
76 3 700 3 950 4 200 4 500 4 700 10-1 15 4.(0 16 400 17 500 18 500 19500 
77 3 900 4200 4400 -!700 4900 105 Hi200 17 200 18 300 19 400 20 500 
78 4100 4400 4600 4 900 5 200 106 17100 18200 19300 20 500 22000 
79 4300 4600 4900 5 :WO 5 500 107 18000 19200 20 500 22000 ~3000 
80 4500 4 800 5 100 5400 5 700 108 H!900 20 500 21500 23000 24000 
81 4 00 5100 5 400 5 700 6000 109 19 00 21 500 22 500 24000 25 500 
82 5000 5JOO 5 700 6000 6 400 110 21000 22 500 24000 25 500 26500 
83 5 300 5 600 6000 6300 6 700 111 22000 23500 25 000 26500 2 000 
8-l 5 600 5900 6300 (j 700 7000 112 23 500 25000 26 500 28 000 29 500 
85 5900 6200 6 600 7000 7400 113 24500 26 000 2 000 29500 31000 
86 6200 6 600 7000 7400 7 800 114 26000 27 500 29000 31000 32 500 
87 6500 6 900 7 300 7 800 8 200 115 27000 29000 31000 32500 34500 
88 6800 7 300 7 700 8200 8 600 116 28 500 30 500 32 500 34500 36000 

?DOQ 8 000 8 500 9 000 9 500 7 500 8 000 8&00 9 000 9 500 

89 7 200 7600 8 100 8 600 9100 117 30000 32000 34000 36000 3 000 
90 7 500 8000 8 500 9000 9 500 118 31 500 34000 36 000 38 000 40000 
91 7900 8400 9000 9 500 ioooo 119 33500 35 500 37 500 40000 42 000 
92 8400 8 900 9500 10 000 10 600 120 35 000 37 500 39 500 ,12 000 45000 
93 8800 9JOO 10000 10 600 11 200 121 37000 39 500 42 000 45 000 47000 
94 9300 9900 10 500 11100 11700 122 39000 42000 44000 47 000 49000 
95 9 700 10400 11000 11700 12 300 123 41000 44000 46000 49000 52000 
96 10 200 10 900 11600 12300 13000 12<1 43000 46000 49000 52000 55000 
97 10 800 11500 12200 12 900 13 00 125 45000 48000 51000 54000 57 000 
98 11400 12100 12 900 13600 14400 126 4 000 51000 54000 57000 60000 
99 12000 12800 13 600 14400 15200 127 50000 54000 57000 60000 64000 

100 12 600 13400 14200 15 100 15900 128 53000 56000 60000 63000 67000 
101 13 200 1J 100 15000 15900 16 800 129 56000 59000 63000 67000 70000 
102 13900 14800 15 800 16 700 17 600 130 59000 62000 66000 70 ooo· 7-*000 



26 -48-

o-f-Ito ooo to 6oo\11 ooo u6oo_l l2 ooo -~ 10 000 10 500 11000 11600 12 000 
;::::;:s 

a~ l ir~ = kilon mnksu on markkaa ~ kllon maksu on markkaa ~-

76 4700 4900 5200 5 400 5 600 103 19400 20 500 21500 22 500 23 500 
76 4900 5200 5 400 5 700 5900 104 20 500 22000 23000 24000 25000 
77 5200 5400 5 700 6000 6200 105 21 500 23000 24000 25000 26000 
78 5500 5 700 6000 6300 6 500 106 23000 24000 25000 26500 27 500 
79 5700 6000 6300 6600 6 900 107 24000 25 500 26500 27 500 29000 
80 6000 6300 6 GOO 6900 7 200 108 25 500 26500 28000 29000 30 500 
81 6400 6700 7000 7 300 7 600 109 26500 28000 29500 30 500 32000 
82 6 700 7 000 7400 7 700 8000 110 28000 29500 31000 32000 33 500 
83 7000 7 400 7 700 8100 8400 111 29500 31000 32 500 34000 35 500 
84 7400 7 800 8100 8 500 8 !)00 112 31000 32 500 34000 35 500 37000 
86 7800 8200 8600 9000 9300 118 32 500 34500 36000 37 500 39000 
86 8200 8600 9000 9400 9800 114 34500 36000 38000 39500 41000 
87 8600 9100 9500 9 900 10300 116 36000 38000 39500 42000 44000 
88 9100 9500 10000 10 400 10 900 116 38000 40000 42 000 44000 46000 

10 000 10 500 11000 11500 12 000 10 000 10 500 11000 11500 12 000 

89 9500 10000 10 500 11000 11400 117 40000 42000 44000 46000 48000 
90 10000 10 500 11000 11500 12000 118 42000 44000 47000 49000 51000 
91 10 500 11100 11600 12100 12 600 119 45000 47000 49000 51000 53000 
92 11100 11700 12 300 12 800 13400 120 47000 49000 52000 54000 56000 
98 11700 12300 12900 13500 14100 121 49000 52000 54000 57000 59000 
94 12 300 13000 13 600 14200 14800 122 52000 54000 57000 60000 62000 
96 12 900 13600 14200 14 900 15 500 128 55000 57000 60000 63000 65000 
96 13600 14300 15000 15 700 16400 12<1 57000 60000 63000 66000 69000 
97 14300 15100 15800 16 500 17200 125 60000 63000 66000 69000 72000 
98 15100 15 900 16 700 17 400 18200 126 64000 67000 70000 73000 76000 
99 15 900 16 700 17 500 18300 19100 127 67000 70000 74000 77000 80000 

100 16 700 17600 18400 19300 20500 128 70000 74000 77000 81000 84000 
101 17600 18500 19400 20500 21000 129 74000 78000 81000 85000 89000 
102 18 500 19 500 20 500 21500 22 500 180 78000 82000 86000 90000 93000 

Helsinki 1952. Valti.oneuvoston kirjapaino 



KiSKYLEHTI N:o 27 
1 9 52 

Viittaus Kaskylehdessa julkaistuun maaraykseen merkitaan: 
Kl n:o 1/52. 2 ( = lehden numero, vuosl, asian numero). 
Jakelua koskevat muutosllmoitukset on tehtava painatusjaostoon. 

To i mit us: Rautatiehallltus, 2 kerros, huone 24. 

Sis a 11 y s : 1. Lahoratapolkkyjen ja lahopylvii.iden myynti rautatieliii
sille. - 2. Kesavirkatakkien tilaamineu. - 3. Muutoksia aikatauluun 119. -
4. Helluntai· ja juhannusliikenne. - 5. Liikennepaikkoja koskevia muutoksia. -
6. Laivaliikenne satamissa. - 7. Henkiloliikenne Imatrankoskella. - 8. Vesi
bussimatkan si altavien erikoislippujen myynti. - 9. Matkalippualennuksia. 
10. Avoimia virkoja ja toimia. 

Lahoratapolkkyjen ja lahopylviiiden myynti 
rautatielaisille. 

Rautatiehallitus on 28. 4. 1952 tekemalliiiin piHitokselHi. miHi- 1 
rannyt, etta kesiikuun 1 paivana 1952 alkavan polttokauden 
kuluessa, joka plHittyy 31. 5. 1953 saadaan niille rautatieUiisille, 
joilla on oikeus ostaa valtionrautateilta polttoaineita, myyda ra
dasta vaihdettuja lahoratapolkkyja, viestijohdoista vaihdettuja 
lahojohtopylvaita ja aidoista vapautuneita lahoaitapylvliita sikiili 
kuin naita lahopuita, niita muualta siirtamatta, liikenee luovu
t.ettavaksi sen jalkeen, h."Ull valtionrautateiden omaa kulutusta 
ja tiilia valtionrautateille toimittavien tiilitehtaiden tarvetta var-
ten on tehty asianmukaiset varaukset. 

Lttovutus ja rnyyntiehdot: 
1. Rautatielaisilla on oikeus vaihtoehtoisesti ostaa joko 18 kpl 

lahoratapolkkyja tai 11f2 pinokuutiometriii lahojohto- tai 
-aitapylvaita kuta.kin sekahalkokuutiometria kohti, minka he 
polttoaineiden rautatielii.isille myynnista voimassa olevien 
maaraysten mukaan ovat oikeutetut ostamaan valtionrauta.
teilta. 

2. Lahoratapolkyt ja lahopylvaat myydaiin suoraan ratojen var
silta ja ratapiha-alueilta, laat1tun ja paikkaan niihden vali
koinwtta, ja ostaja on ,·elvollinen kuljettama..·m ostamansa 
polkyt ja pylvaat pois omalla kustannuksellaan ratajakson 
piiiillikon miiaraaman henkilon valvonnan alaisena. 

3941. - 23. 5. 1952. 
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3. Lahoratapolkkyjen hinta on 20 mk, lahojohtopylviiiden 50 mk 
ja lahoaitapylviiiden 15 mk kappaleelta vapaasti niilla pai
koilla, mihin ne vaihdon jalkeen ovat jaaneet. 

4. Vaihtopaikoilta keriittyja, vaunuihin kuormattuja ja edelleen 
polttoaincvarastoihin tai muihin kerayspaikkoihin rahdattuja, 
valtionrautateiden omaan kayttoon tarkoitettuja tai tilattuja 
lahoratapolkkyja tai lahopylvaita ei ilman rautatiehallituksen 
varastotoimiston kirjallista lupaa saada myyda. 

5. Rautatielaisille myytyjen lahopuiden kiisittelysta mahdolli
sesti aiheutuneita kustannuksia ei saada merkita varastojen 
tavaratileille. 

Muissa suhteissa lahoratapolkkyjen ja lahopylviiiden myynti 
ja tilitys on jiirjestettava rautatiehallituksen kiertokirjeen n: o 
2/ H. 162, 16. l. 1931 maarayksien mukaan. (Rh Vo n: o 1081, 
28. 4. 1951) Kl n:o 27/ 52. 1. 

Kesavirkatakkien tilaaminen. 

Rautatiehallituksen huoltojaosto ilmoittaa, etta Kestilan Pu
kimo Oy:n valmistamia sinisia alpakkakankaisia kesavirkatak.keja 
on edclleen saatavana. Takkien tilaajia kehoitetaan tutustumaan 
kuluvan vuoden VR Kaskylehdessa n:o 22 oleviin ohjeisiin. 
Tilaamisen voi toimittaa tayttamiilla kaskylehden n: o 22 liit
teena oleva tilauskaavake ja liihettamalla se esimiehen viilityk
sella rautatiehallituksen huoltojaostoon ensi k€siikuun 10 piiiviUin 
mennessa. (Tthj n:o 15/ 221, 19. 5. 1952) 

Muutoksia aikatauluun 119. 

] 5. 5. 1952 lukien pysiihtyy juna n: o 202 tarpeen vaatiessa 
(S) Tytysojan seisakkeella. (Kut n:o 557, 12. 5. 1952) Kl n:o 
27/52. 3. 

18. 5. 1952 lukien tulevat hj Wl\1 5/WM 6 Wp-Man-Wp 
olemaan kulussa kaikkina paivinii. (Kut n:o 783, 17. 5. 1952) 
Kl n:o 27/ 52. 3. 

Helluntai- ja juhannusliikenne. 

Rautatiehallitus on tanaan tapahtuneessa esittelyssa paiitta
nyt asettaa helluntai- ja juhannusliikennettii varten ku.lkuun 
acuraavat lisajunat: 
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II elsingistii: 4 
Lpj 1 a klo 11.35, Kouvolaan klo 15.15, toukokuun 31 ja 

kesillruun 21 piiivina; 

Lhj 35 klo 18.15, Karjaalle klo 20.43, €delleen Turkuun 
klo 23.38, toukokuun 31 ja kesiikuun 2 paivinii ; 

Lpj 61 a klo 12.10, Seiniijoelle klo 20.25, toukokuun 31 ja 
kesiikuun 21 piiivinii; 

Lpj 65 a klo 18.05, Ouluun klo 10.20, kesiikuun 20 piii
vana; 
klo 19.05, Ouluun klo 11.17, toukokuun 29, 30, 
31 ja kesiilruun 2, 19, 21 ja 24 piiivina; 

Lpj 65 b/ 503 a klo 19.05, Vaasaan klo 6.38, kesiikuun 20 piii-
viinii; 

Lpj 67 klo 7.55, Tampereelle klo 11.20 (Tornioon klo 
1.52) kesiikuun 21 piiiviina; 

Lpj 71 a klo 20.45, Kuopioou ldo 6.33, toukokuun 30 ja 
kesiikuun 20 ja 21 piiivina; 

Lpj 81 a klo 19.45, Joensuuhun klo 6.55, toukokuun 30 ja 
kesiih.11un 20 ja 21 piiivinii; 

Karjaalta (Turusta): 
Lhj 34 klo 20.50, (Turusta 17.45), Helsinkiin klo 23.10, 

toukokuun 31 ja kesiikuun 2 piiivinii; 

Turnsta: 
JJpj 370 klo 18.55, Toijalaan klo 20.59, toukokuun 30, 31 

ja kesiikmm 2 piiivinii; 

Toijalasta: 

Lpj 369 klo 9.03, Turkuun klo 11.08, toukokuun 31 ja 
kesiikuun 1 ja 3 piiivinii; 

Tampe1·eelta (Torniosta): 

Lpj 68 kJo 20.51, (Torniosta klo 6.10 ), Helsinkiin klo 
0.25, kesiikuun 2 ja 24 piiivinii; 

Lpj 98 klo 18.10, Helsinkiin klo 21.33, kesakuun 2 pai
viinii; 
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4 1' aasasta: 
Lpj 52 a klo 21.30, IIelsinkiin klo 8.58, kesiikuun 2 ja 

24 paivina; 

Oulu.sta: 
Lpj 66 a klo 17.50, IIelsinkiin klo 10.47, toukokuun 30, 31 

ja kesiikuun 2, 3, 20, 21, 24 ja 25 paivina; 

Lappeenrannasta: 

Lpj 2 a klo 13.39, IIelsinkiin 19.05, kesakuun 2 ja 24 pai
vina; 

Kuopiosta: 

Lpj 72 a klo 23.45, IIelsinkiin klo 9.40, kesiikuun 2, 21 ja 
24 paivina; 

J oensuusta: 
Lpj 82 a klo 22.00, IIelsinkiin klo 10.14, kesakuun 2, 21 ja 

24 paivina. 

Junassa 1 a on vaunuja Lahteen ja Kouvolaan. Juna 239 
Lahdessa odottaa. 

Vakinaiseen pikajunaan 1 myydaan paikkalippuja vain Kou
volaa kauemmaksi matkustaville. Juna ei odota RiihimaelUi ju
naa 62, jos viimemainittu on myohassa. 

Junassa 61 a on vaunuja Seinajoelle ja Vaasaan seka 21. 6. 
my6s Jyvaskylaan. Jos junan akseliluku 21. 6. on yli' 36, jae
taan juna Tampereella kahteen osaan, josta toinen Seinajoelle 
ja toinen Jyvaskylaiin. Viimeksimainitun junan aikataulu Tpe 
-IIpk (97) laaditaan lruljetustoimistossa (Ui.hto Tampereelta 
klo 15.50 tulo Haapamaelle klo 18.05). 

Vakinaiseen junaan 61 myydaiin paikkalippuja vain Seina
joen pohjoispuolelle (Oulun smmtaan) matkustaville lukuun
ottamatta ruita vaunuja, jotka osoitetaan ja jatetaan Tampe
reel1c. 

Junassa 65 a on 20. 6. Oulun ja Kokkolan vakinaiset ja lisa
malruuvaunut. 

Junassa 65 b on muina paivinii paitsi 20. 6. Oulun ja Kok
kolan vakinaiset ja lisamakuuvaunut sekii tarvittaessa lisiimakuu
vaunuja Vaasaan. 20. 6. lruljetetaan junassa 65 b Helsingin
Vaasan, -Kristiinankaupungin ja ·-Pietarsaaren vakinaiset ma
kuuvaunut seka lisamalruuvaunuja Vaasaan, Seinajoelle ja tar
vittaessa Jyvaskyliia11. 
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.Junassa 66 a on Oulun ja Kokkolan. vakina:iset ja lisamakuu- 4 
vaunut. 

Junissa 65 ja 66 kuljetetaan niiina paivina vain paivavau
nuja. 

Junassa 52 a kuljetetaan Vaasan-Helsingin, Kristiinankau
pungin-Ilelsingin ja Pietarsaaren-Helsingin valcinaiset ma
kuuvaunut seka lisamakuuvaunuja Vaasasta ja Seinajoelta. 

Turnn-Vaasan makuuvaunut kuljetetaan vakinaisessa ju
nassa . 

• hmassa 71 a ja 72 a on Kuopion, Iisalmen ja Kajaanin va.ki
naiset ja lisamakuuvaunut. 

Vakinaisissa junissa 71 ja 72 on vain paivavaunuja. 
Junissa 81 a ja 82 a kuljetetaan Joensuun ja Savonlinnan 

vakinaiset ja lisamakuuvaunut seka paivavaunuja. 
Junissa 81 ja 82 on makuuvaunu Huutokosken-Joensuun 

valille matkustaville seka paivavaunuja. (Rh n: o 1110/3246, 
15. 5. 1952) Kl n:o 27/52. 4. 

Liikennepaikkoja koskevia muutoksia. 

Oikaiw: Kl:ssa n: o 22/52. 1 on Tyrysojan seisakkeen sijainti- 5 
paikaksi merkitty km 85 + 123 m; pitaa olla km 85 + 438 m. 
Mainittua seisa.ketta koM:evat tariffh·alimatkat muutetaan seu
raaviksi: 

Roykka 6. 
Otalampi 9. 
Hy 27. Lo 37. 
Ri 39. Kr 72. 

(Lkoj n:o 665, 6. 5. 52) Kl n:o 27/52. 5. 

Kcsakuun 1 paivasta 1952 lukien lakkautetaan Kankaan pysa
kin alaincn Hanhelan seisakc ja samasta paivasta alkaen avataan 
liikenteelle mainitun pysakin alaisena, km: lla 647 + 996 m, 
Hanhipera-niminen seisake seuraavin, julkaisuun Liikennepaik
kojen valimatkat tehtavin merkinnoin: 

se Ha.nhiperli. 42 Kangas 6. 
Oulainen 10. 
Yw 18. Lpi 50. 
Ol 104. 

H Luk. 1. 6. 52. (Lkoj 
n: o 983, 12. 5. 52) 
Kl n:o 27/52. 5. 

Seisakkeella pysahtyvat tarpeen vaatiessa (S) junat n: o 63 ja 64. 
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Laivaliikenne satamissa. 

Laivaliikenne Savonlinnan ja Iisveden satamissa alkoi 9. 5. 
eka Suolahden satamassa 13. 5. 1952. 

Henkiloliikenne Imatrankoskelle . 

Rautatiehallituksen piiatoksen mukaisesti lopetetaan rautatien 
matkalippujen myynti Imatrankoskclle 1. 6. 52 lukien ja matkus
tajat kuljetetaan Imatralta Imatrankoskelle Viipurin Linja-auto 
Oy:n autoilla kultakin matkustajalta erikseen kannettavasta 
maksusta. Vrt Kl n:o 20/ 52.2. (Lkoj n:o 1211, 14. 5. 1952) 
Kl n:o 27/ 52. 7. 

Vesibussimatkan sisaltavien erikoislippujen 
myynti. 

Kesalmun 7 pv : n ja elokuun 31 pv: n 1952 va.Iisena aikana 
IIl.'-ylliHin Ilelsingi11, IIi:imeenlinnan, Valkeakosken ja Tampereen 
asemilla seki.i. ni:iilla paikkakunnilla olevissa matkatoimistoissa 
BJ.mon~on-malli ia mcno- ja paluulippuja, jotka oikeuttavat joko 
meno- iai paluumatkalla suorittamaan matkaosuuden Hameen
linna- Valkeakoski, IIi:imeenlinna- Kangasala tai Valkeakoski
Kangasala Laiva Oy Matkailun vesibussissa ja matkaosuuden 
Kangasala- 'l'ampere ti:illa va.Iilla liikennoivassa erikoislinja
autos a. Naitii nk. ve ·ibu ·silippuja myydaiin seuraaville 'Valeille : 

II elsingissii : 
1) Helsinki- IIameenlinna-V alkeakoski-Helsinki 

Uinta: 2 lk 1,650 mk ja 3 lk 1,300 mk 
~ ) If elsinki- IIameenl inn a-V alkeakoski-K:mgasala

Tampere--H el. inki 
Uinta: 2 lk 2,100 mk ja 3 lk 1,700 mk 

IT iim unlinna.ssa : 
J) Hameenli1ma - Valkeakoski-Toijala-IIameenlinna 

Uinta: 2 lk 800 mk ja 3 lk 700 mk 
• 2) Hiimeenlinna-Valkeakoski-Kangasala-Tampere-

Hameenlinna 
Uinta: 2 lk 1,250 mk ja 3 lk 1,150 mk 

V allceakoskella : 
1) Valkeakoslri-Toijala-Hameenlinna- Valkeakoski 

Uinta: 2 lk 800 mk j.a 3 lk 700 mk 
2) Valkeakoslri-'l'oij ala-Helsinki- Hameenlinna-

V alkeakoski 
Hinta : 2 lk 1,650 mk ja 3 lk 1,300 mk 
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3) Valkeakoski-Kangasala-Tampere-Toijala-V alkeakoski 8 
Uinta : 2 lk 750 m.k ja 3 lk 650 mk 

Tampereella : 
1) Tampere-lliimeenlinna-Valkeakoski-Kangasala

Tampere 
llinta: 2 lk 1,250 mk ja 3 lk 1,150 mk 

2) T amt>ere-Helsinki-Hameerilinna-V alkeakoski
Kangasala-Tampere 

Hinta: 2 lk 2,100 mk ja 3 lk 1,700 mk 
3) Tampere-Toijala-Valkeakoski-Kangasala-Tampere 

Uinta: 2 lk 750 mk ja 3 lk 650 mk 

Liput ovat pikajunalippuja, ja on niiden subteen voimassa, 
mi.tii meno- ja paluulipuista on siiiidetty. Suoritetun vesibussi
maikan osoitukseksi leimaa vesibussin rahastaja li.pun takasivulle 
JJaiva Oy Matkailun leiman. Lippuja myydiian vain, miktili sa
malla voidaan varata paikka vesibussiin. Paikkoja vesibussiin 
varaavat suuntaan lliimeenlinna-Tampere VR Matkapalvelu 
llelsingissa, Hiimeenlinnan asema ja Hlirneen Matkatoimisto, 
puhelin 2369, sekii suuntaan Tampere-llameenlinna Tampereen 
asema, linja--autoasema, puhelin 3889, ja Valkeakosken asema. 

:.\Iyyntipaikkojen on tilattava liput Trt II: sta. Liput on tili
teWiva erillaiin muista meno- ja paluulipuista matlrustajaliikenne
tilissa (Jomalm n:o 4003) eri sivulla otsakkeella ,Vesibussiliput" . 
(Tfo n: o 687, 16. 5. 1952) Kl n: o 27/52. 8. 

Matkalippualennuksia. 

Nastola : 30. 5.-4. 6. J 952; TUT.1: n poikien taitovoimistelumes- 9 
taruuskilpailut; kilpailijat; 25 %, myos pikaj . 
Lahti: 4.-JO. 6. 1952; Suomen Tuorten Kristillisen Liiton tyt
tojen kesiipiiivien osanottajat; 25 %, myi:is pikaj. 
Valkeakoski : 5.-10. 6. 1952; Suomen Urheilnliiton naisten 
5-ottelumestaruuskilpailut; kilpaili.jat ja toimitsijrut; 25 %, myos 
pikaj. 

Avoimia ja virkoja toimia. 

Kolme (9} tilapaisen vett~rinkuljettajan, Tcolme (9) tilapaisen veturin· 10 
liimmittiijiin ja kolme (3) tilapa'isen kondukti:H5rin tointa Pohjois-Suomen 
radankorjauksilla Sccllan radalla on haettavina ja on hakemukset ensi tilassa 
liihetettiiva radankorjausten tyopiiiillikolle os. Tornio. Ilakemuksiin on liitet-
tava asianomaisen piiiUlyston suostumus siihcn, etta hakija f'aa ::;iirtya hake
maansa toimeen heti kutsun saatuaan, viimeistiiiin 3. 6. 52 lukien. Toimecn 
otcttavilta vaailitaan sama piitevyys kuin vastaaYasRa toimPssa valmiilla 
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radoilla. Asianomaincn luovuttaa siltii. ajalta1 jonka hiiu toimii radankor
jauksilla1 kaikki varsinaiseen toimcensa kuuluvat palkkaedut1 mutta makse
taan hii.nclle radaukorjausten varoista hoitamaansa tointa vastaava palkka 
kalliinpaikanlisineen sekii. mal1dolli ta ikiihsii.ii vastaava palkkionlisa voimassa 
olevien mii.ariiysten mukaan. Edelleen ovat toimenhaltijat oikeutettuja miili
rii.ysten mukaisiin etuil1in kuten sii.iisti:irahaan1 pukuavustukscen sckii. viran
toimitus- ja vo.unurahoihin. Junamiehisti:ille kunlun volvollisuus osallistua 
soran purkamiscen, mista maksctaan vahvistettua vaunurahaa, sekii. olcmaan 
apuno. v~turicn ottacssa polttoainotta ja vottii. 

Asianomaiset majoitotaan parakkeiliin tai vesitorniin J outsijii.rvcllc. 
Scuraavat esityksen perustcella tii.ytettii.vii.t toimet 5. liikennejaksossa : 

2 l. vaihde1niell entoimia: kaksi Vaasan asemalla; junamiehcntoimia: kaksi 
Kokkolan ja kaksi Ylivicskan asemalla; 1 l. ascmamiehentoimia: yksi Pietar
saaren asomella; 2 l. a.scmamichentoimia : yksi Tervajoon1 yksi Lapuan ja 
yksi Pii.nnii.isten asemalla. Liikonneosaston johtajalle osoitetut hakemukset 
on jii.tettii.vii. asiauomaisen liikennepaikan piiii.lliki:ille 5. 6. 52 mennessii.. 

Kolme 1 l. vaunumestm·invirkaa1 joista yksi Pasilan (Hid) 1 yksi Riilii
mii.en (Ri) ja yksi Kouvolan (Wna) varikossa. Koneosaston johtajalle osoi
tetut hakemuk et, joil1in Vainikkalaan hakevien tulee Iiittii.a todistus vena
jii.nkielcn taidosta1 on toimitettava rautatichnllituksen kirjaajalle viimoistlilin 
6. 6. 1952 ennen klo 12. 

Kirjanpitiijiinvirka Oulun varastossa. Pii.ii.johtajalle osoitetut hake
mukset on toimitettava rautatiehallituksen kirjaajalle viimeistaiin 12. 6. 1952 
onnen klo 12. 

1. varilclwjaksossa on haettavina seuraavat esityksen perustoella tii.ytet
tiiviit toimet: kuusi vctu1·inliimmittiijiintointa1 joista 2 Pasilan (Psl) 1 3 
Riihimiien (Ri) ja 1 Turun (Tku) varikolla; ylcsi pwmppukonecnlciiyttiijiin
toimi Pasilan varikolla (Ke); yksi tallimiel1cntoimi Pasilan varikolla (Psi); 
ylcsi t l. vaununtarkastajantoimi Pasilan varikolla (Psl) ja lcahdeksan vau
nunvoitelijantointa1 joista 5 Pasilan (Psi) 1 2 Riihimii.on (Ri) ja 1 Turun 
(Tku) varikolla. Koneoaaston johtajallo osoitetut hakemukset on jii.tettavii. 
asianomaisolle varikonpii.ii.liiki:illo viime>istii.ii.n 7. 6. 1952. 

Linjahallinnon talousosaston lcirjanpitiijiinvirlca sekii. y. p. t l. kirjurin
virlca 3. talousjakson toimistossa (M:ikkeli). Rautatiohallituksen piiii.johta
jalle osoitetut hakemukset jiitettava rautatiehallitukscn kirjaajalle viimeis
tii.iin 12. 6. 52 ennen klo 12. 

Rautatiehallituksen hallinto-osaston fB l . liilcennctarlcastajanvirlca1 jonka 
haltija tuloe toistaiseksi toimimaan yllopettajana rautatioopistossa. Rautatic
hallituksello osoitetut hakomukset jatettii.vii rautatiehallituksen kirjaajalle 
viimeistiian 13. 6. 52 ennen kio 12. 

Rautatiohallituksen hallinto-osaston kirjanpitiijiinvirlca ja 1 l. lcirjurin
virlca (viimemainittu toistaisoksi rautatieopistossa) . Rautatiehallituksen pii.ii.
johtajalle osoitetut hakemukset jii.tettii.vii. rautatiehallituksen kirjaajalle vii 
moistiian 13. 6. 52 ennon klo 12. 

fB l. liilcennetarlcastajanvi7·1ca keskushallinnon liikenneosa tolla. Rauta
tiehaliitukselle osoitctut kirjaliiset hakemul;_set on toimitcttava rautatiehalli
tuksen kirjaajalle viimeistii.ii.n 16. 6. 1952 ennen klo 12. 

Nelja linjahallinnon rataosastolla avoinna olevaa y. p. t l . 1cirjurinvirlcaa1 
joista yksi 7. (Oulu), yksi 10. (Kuopio) 1 yksi 11. (Savonlinna) ja yksi l 2. 
(Joensuu) ratajakson toimistossa, on julistettu haettavaksi rautatiehallituk
sen piiiijohtajalle osoitetuilla ja rautatieballituksen kirjaajallo jatettii.villii 
hakemuksilla viimeistaiin 20. 6. 52 ennen kello 12. 

Yleisen vaikean asuntopulan talria kohoitetaan hakijoita ennen hak<>.mus
ton jiittii.mistii. ottamaan elviia asu.nnonsaantimahdollisuuksista. 

Helsinki 1952. Va.ltionen.voston kirjapaino 
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Viittaus Kaskylehdessa julkaistuun maaraykseen merkitaan: 
Kl n:o 1/52. 2 (= lehden numero, vuosi, asian numero). 
Jakelua koskevat muutosilmoitukset on tehtava painatusjaostoon. 

To i mit us: Rautatiehallitus, 2 kerros, huone 24. 

Sis a 11 y s : 1. Palkkausasetuksen muuttaminen. - 2. Makuuvaunujen 
valaistuksen kliytto. - 3. Pankakosken tehtaiden kuljetukset. - 4. Veturin· 
kuljettajaoppikurssit syyslukukaudella 1952. - 5. Alemmat liikenneoppikurssit 
syyslukukaudella 1952. 

Palkkausasetuksen muuttam.inen. 

A. etuslrokoelmassa on julkaistu 

Asetus 
valtion viran tai toimen haltijain palkkauksesta annetun 

asetuksen muuttamisesta. 
Annettu Helsingissli 9 paivanii. toukokuuta 1952. 

Valtiovarainministerion toimialaan kuuluvia eriniiisia a ioita 
kasittelemiiii.n miHiratyn ministerin esittelysta muutetaan valtion 
viran tai toimen haltijain palkkauksesta 19 piiiviinii tammik:uuta 
1943 annettm asetuksen 1 §, sellaisena kuin se on 20 piiiviinii 
huhtikuuta 1951 annetussa asetuksessa (211/51), sekii 4 §, sel
laisena. kuin se on 28 paivanii huhtikuuta 1950 annetussa ase
tuksessa (216/50), seuraavasti: 

1 §. 

18. Piiiiluokka. 

V altionrautatiet. 

Lin,jaJuallinto. 

Rakennusmestari . ........ . .. . .. .... . 
Tyonjohtaja .............. ......... . 
Alityonjoht.'tja ..................... . 

3954. - 24. 5. 1952. 

20 
21 
18 

34:1:,100 
360,900 
314,100 

1 
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Vaunumestari, 2 1. . ... .. . .. .•..• ... . 
Konetelrnikko . . ... .. ...... . . .. . .. ' . . 
Konemestari .. . .. . . .. . .. .... . ... .. . . 

Kaasumestari . ... . ........ .. .... . .. . 
Asemamestari, y. p. . . . ... .. .. . .. . . .. . 
.A,.<;emamestari, a . p. . .... .. . .. .. . .... . 
Polttoainetyonjohtaja .. . . .. . . . .... . . . 

4 § . 

14 
17 
16 

14 
17 
15 
15 

262,500 
299,400 
286,500 

262,500 
299,400 
273,600 
273,600 

• Tormaalilyseon yliopettaja, valtion oppikoulun Yanhempi ja 
nuorempi lehtori ja apulaislehtori, yksinkertaisen seminaarin 
johtaja, seminaarin lehtori, lnmsakoulujen piiritarkastaja, val
tion teknillisen oppilaitoksen yliopettaja ja lehtori, valtion metsa
koulun johtaja, metsanhoitaja ja opettaja sekii valtion maatalou
dellisen oppilaitokscn sellainen yliopettaja, lehtori ja opcttaja, 
jolta vaaditaan yliopistossa suoritetun loppututkiru1on antama 
piitevyys, saavat palveltuaan yhteensii kymmenen vuotta vaki
naisena mainituissa viroissa tai toimissa palkkausta 1 §: ssa mai.-

• nittua Hihinna ylemman palkkausluokan mukaan. 

2 

3 

Peruspalkkaisena tai ylimaaraisenii veturinkuljettajana vahin
taan Yii'li vuotta palvellut valtionrautateiden vetnrinkuljettaja ja 
veturin lammittajanii vahintaan kolme vuotta pal vellut veturin
liimruittiijii saaYat palkk:austa 1 §: ssa mainittua lah:inna ylemman 
palkkan luokan mukaan. 

Tiita asetusta sovelletaan 1 paivasta tammiknuta 1952 lnkien. 
(Asetuskokoelma n :q 207/ 52. - Toj n :o 'l'o n23, J9/ 5 J952. 
Vert. l\IK II sivut 1, 16, l.J7 ja 1.1!=!. ) Kl n:o 28/ 52. 1. 

Makuuvaunujen valaistuksen kaytto. 

lHatlmstavan yleison taholta on v-alitettu, etti:i makuuvaunnjen 
valaistus on vaunujen Hihtoasemilla sytytetty liian myohaan ja 
virta on matkalla katkaistu osastoista liian aikaisin saastaviiisyys
syista. 'l'ama osoittwa', ettei junahenkilokunta taysin tunne eika 
noudata ,Vaunujen siilhkovalaistuslaitteiden kiiytto- ja hoito
ohjeiden n: 0 1263 (uusi 'll: 0 2714 ) " maarayksia, joten kehoite
taan tutustumaan 'Cnsi tilassa mainittuun ohjesaantoon. (Lkoj 
n : o 1212, 16. 5. 1952) Kl n: o 28/ 52. 2. 

P ankakosken tehtaiden · kuljetukset. 

Rautatiehallitus on Enso-Gutzeit Oy: n Pankakosken tehtaide11 
kanssa tehnyt rahtisopimuksen, jonka mukaan I;ieksasta nsoma-
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vaunujen puitteissa Hi.hetettavat tavaraerii.t rahditetaan vaunuun 3 
kuormattujen Uihetysten yhteenlasketun painon perusteella. Teh-
das laatii kullekin asemavaunulle yhden tavaliisen r·ahtikirjan, 
joka osoitetaan ma.iiraaseman paallystolle ja johon rahti merki-
taan. Tavaran toimittaminen vastaanottajille tapahtuu tehtaan 
toimesta laadittavien knormakirjojen perusteella. 

Lieksasta siirt.oYaunujen (jakeluvaunujen) puitteissa Hihetet
taville tavaraeri1lc tchdas laatii tavallisen rahtikirjan, joka osoi
tetaan jakcluaseman pii.i:illystolle ja johon merlriUian Lieksassa 
mak ettu, jakeluasemalle saakka laskettu vaunukuormarahti. 
Taman lisaksi tehdas laatii kullekin vastaanottajalle tavallisen 
rahti:kirjan. Niihin merkitaan Lieksan asemalla rahdit jakelu
asemalta lopulliselle maiiriiasemalle. Mikiili osa tavaraa on osoi
tettu jakeluasemalle, ei jakeluasemalle jaavien liihetysten rahti
kirjoihin luonnollisestikaan tule jatkorahtia. Jatkorahti voidaan 
maksaa joko LiekJ assa tai miiiiriiasema·lla. l\laariiasemilla makset
tavat jatkorahdit on tiliteWivii. maksuleimakoneiden tai rahti
merkkien avulla. 

J atkokuljetu ten rahtikirjojen numerot, maiiraasemat ja ta
riffipainot on merkittava jakelnaseman paii.llystolle osoitetun 
rahtildrjan B-osan kaantopuolelle. Kaikkien rahtikirjojen B-osat 
on liihetettava maiiriiasemilta kuukausitilien mukana tarkastus
toimistoon. Erikoisluetteloihin viediHin vain jakelua emille osoite
tnt paiirahtikirjat. (Tfo n: o 525, 15. -1. 1952) Kl n: o 28/ 52. 3. 

Veurinkuljettajaoppilrurssit syyslukukaudella 1952. 

TulC'mn syyslukukauden aikana jiirjestcttiiville veturinkuljettajaoppi- 4 
kursseille aikovien on jat<•ttavii rautatieopiston johtokunnnlle osoitetut oma
kiitiset hakemukst>n8a asianomai~:~illP esimiehilleen niin aikaisin, rttii ne lau
~:~untojen seuraamina ehtiviit rautatieopistou johtajalle kesiikuun 14 piitivaiin 
menncssii. Nliiden anomusteu kiisittely~yn, niihin liitettaviin asiakirjoihin jn. 
muihin kursseille paiisyii koskeviin seikkoihin niihden on noudatettava, mita 
koncmestarieu piitevyyskirjoista joulukuun piiivanii 1949 annetun asetul,sen 
8 9: ssa, koneosaston johtajan kirjelmii sa u: o Koh 157 /62~, 29. 3. 50, MK 
I: 12, opetustoimen ohjesiUinnon 10, 11, 18, 59 ja 67 §§: sii seka koneosa toa 
koskcvassa MK TV:ssii, kirjoitus 5.~, miiiirataiin. Ansioluettelon. ei kuiten-
kaau tarvitse liittiiii, mikiili piiiisyyu vaikuttavat seikat - muun ohella myos 
csim. virkavirhee tii tai rikokscsta mahd . tuomitut rangaistuk:set - riittiiviin 
selvasti kiiyviit ilmi a. o. varikon hakemukseen liittamiistii virallisesta nimi-
kirjau jiiljennoksesta. Myos mahd. vireillii oleva kurinpito- tai rikossyyte 
on mainittava. Konepiirustusuiiytteita ci liihetetii tiinne, vaan toteaa kukin 
varikonpiiiillikko niideu olevau veturinli.immittiijiitutkinnon yhteydessii. viral-
lisesti hyviiksyttyjii. Kunkin hakijan hakemuskirjoihin on varikkojen liitet-
tiivii yksityiskohtaiset laskelmat asianomaiseu Iammitys· ja konepajakoke
muksista mainitcn myi:is missii konepajassa v. m. tyokokemu.~ on hankittu. 
Pclkkii kirjallin<'n anomus ja nimikortin jl:iljPimos riittiiii kuitcnkin niilta, 
jotka aikais('rumiu ovat puhceuaolcvillP lmr~sPille hake11Pct ja ~am1Pet oikeu-
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den osallistua. piiiisytutkintoon. Viimeisestii piilisytutkintoon osanotosta on 
anomuksessa mainittava tarkka aikamiiii..rii ja on asianomaisen csimiel1en myos 
tiissii tapauksessa hakemukseen merkittiivii, minkiilainen hakijan kiiytOs ja 
toiminta myohemmin on ollut. 

PiHisytutkinto nii.itii oppiku.rsseja varten jiirjestetiiiin torstainc£ kesii
kWU1~ $6 paiviini.i klo 11 rautatieopistossa. 

Tiihiin paasytutkintoon ja sittemmin kursseille hyviiksytyistii ilmoitetaan 
aikanaan. Kurssit alkavat maanantaina elokuun 18 paivanii kello 11.00. 
J<Jrityisesti huomautetaan, ettei mutat·ieopiston taholta voida jii1·jcstiiii vaunu· 
tms. mjoitusta, vaan hoitaa kukin oppilas asuntokysymyksensii oma·aloittei
sesti. (Ropj n: o 131/ 373, 19/ 5. 52) . 

Alemmat liikenneoppikurssit (konduktoorikurssit) syyslukukaudella 1952. 

Mikiili riittii.vii. miilirii pyrkijoitii tulee piiiisytutkinnossa hyviiksytyksi, 
jii.rjestetiiii.n tulevana syyslukukautena alemmat liikenneoppikurssit (konduk
toorikurssit). Kun koulutettujen mii.ii.rii eri jaksoissa ei jakaannu liikenne
osaston tarvetta vastaavalla tavalla, voidaan oppilaita ottaa tii.llii. kertaa 
vain 1., 2., 3., 5. ja 6. liikennejaksoista. Kursseille aikovien on jiitettiivii 
rautatiPopiston johtokunnalle osoitetut hakemuksensa asianomaisille esimie· 
hilleen niin aikaisin, ettii nc lausuntojen kera ehtiviit rautatieopiston johta
jalle kesiikwun 14 piiivi:idm mannessi:i. Niiiden anomusten kiisittelyyn, niihin 
liitettiiviin asiakirjoihin ja muihin kursseille paii.syii koskeviin seikkoihin 
niihden on noudatettava, miti:i. opetustoimen ohjesiiiinnon 10, 11, 17, 18, 45, 
48 ja 55 §§: ssii sekii vaihdemiespiitevyyttii koskovassa rautatichallitul<sen 
kirjelmii.ssii n:o H. 797/ 313 , 3. 6. 38, miiii.riiHiii.n. Ansioluettcloa oi tarvitsc 
liittiiii, mikiili mainitun ohj esaannon 54 §: ssa cdellytetyt seikat seka virka
virheesta tai rikoksesta mahd. tuomitut rangaistukset selviisti ilmeneviit 
virallisosta nimikirjakortin jaljennoksestii. Myos mahd. viroillii olcva kurin
pito- tai rikossyyte on mainittava. Kirjallinen anomus ja nimikortin jiiljen· 
nos riittaa niiltii, jotka aikaisemmin ovat hakcneet vastaaville kursseille ja 
saaneet jo osallistna paasytutkintoon kerrau tai useammin. Viimeisestii. osan
otosta on mainittava anomuksessa tarkka :tikamiiiirii. ja on asianomaisen esi· 
miehen myos tii.ssii tapauksessa merkittava hak<'muksoen, minldilainen haki· 
jan kaytos ja toiminta myohe=in on ollut. 

Pii.iisytutkinto, joka edelleeukin kasittiili ohjesiiiintojen, laskennon ja 
iiidinkielen sekii. ruotsinkielisiin niihden myos suomenkielcn kirjalliset kokeet, 
pidotiiii.n rautatieopistossa perjantaina lcesiikuun 27 piiiviini:i klo 11.00. Kurs
sit alkavat maanautaina elokuun 18 piiivii.nii. kello 12.00. Asuunostaan huo
lehtii kukin itse. Vaunumajoitusta ei voida jiirjestii.iL (Ropj 132/374, 
19/5. 52). 

Helsinki 1952. Valtioneuvoston kirjapaino 
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Vlittaus Kaskylehdessa julkaistuun maaraykseen merkitaal!l: 
Kl n:o 1/52. 2 ( = lehden numero, vuosi, asian numero). 
Jakelua koskevat muutosilmoitukset on tehtava painatusjaostoCll. 

To i mIt us: Rautatiehallitus, 2 kerros, huone l-4. 

Sis ii.ll y s: 1. Velkakuljetukset. - 2. Kesavirkatakhlen myynti rautatie· 
lii.isille. - 3. Junaohjaustoiminnan aloittaminen Tampereen asemalla. - 4. Muu
toksia aikatauluun 119. - 5. Liikennllpaikkoja koskevia muutoksia. - 6. Laiva· 
liikenne satamissa. - 7. Kappalepikatavaran kuljetus. - 8. Rcngasmatkat 1952. 
- 9. Ruotsin kruunun kurssi. - 10. Matkailulippujen myynti laiva- ja automat· 
koillc. - 11. Yhdysliikenne valtionrautateiden ja 'rurun-Maarianhaminan laiva· 
linjan viililla. - 12. Muutoksia vapaalippusaii.ntoon. - 13. Matkalippualennuksia. 
- 14. Kuljetuksen aikana kaclonneen traktorin auran etsimincn. - 15. Kulje· 
tuksen aikana kodonneen asetyleenikaasusai!ion etsiminen. - 16. Myonnettyjii. 
palkintoja. - 17. Aloitetoiminta. - 18. VR palvelukseen sopimattomia. - 19. 
Avoimia virkoja ja toimia. 

Velkakuljetukset. 

Kaikille asemakassankoitajille. 1 
VR Kiisk:ylehden n: o 16/52. 7 mukaisesti asemien on oman 

tavaran lrnljetusten rahtiluottoluetteloista laadittava oma, muista 
rahtiluottoluetteloista erillinen todisteiden yhdistelmlL Taman 
johdosta tulee asemakassojen tilityksessa (reversaalissa) esiinty
miian jopa kolmekin summaa velkakuljetusten rivillii. Yhden
mukaisen menettelyn aikaansa3.miseksi nama summat on merkit
tava seuraavassa jarjestyksessa: 

Velkakuljetustodisteet ( tilitoimiston perittavat) 
, (oman "t<waran kuljetukset) 
, (talousjak:son perittliviit) 

(To n:o 946, 13. 5. 1952) Kl n:o 29/52. 1. 

Kesavirkatakkikankaan myynti 
rautatielaisille. 

Rautatiehallitus on suostunut siihen, etta Pasilan varastosta 2 
saudaan myyda niille rautatieliiisille, jotka eiviit voi saada itsel-
leen sopivaa tehdasvalmisteista kesavirkatakkia (Kts. Kl n: o 
22' 52. 6.), yhtii takkia varten tarvittava miiara alpakkakangasta, 
sinista laatua n:o 69286-Mohair, lev. 137 em, hintaan mk 790:
metrilta. :M ainittuu kangasta saadaan myyda rautatielii:isille k:ui-

4041. - 29. 5. 1952. 
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tenkin yhteensa enintaan .3,000 m. :M:yynti tapahtuu VR Kasky
lehde.c: sa n: o 55/ 50. 4 annettujen ohjeiden mukaan. (Rh Vo V. 
441/ 933, 19. 5. 52) Kl n:o 29/ 52. 2. 

Junaohjaustoiminnan aloittaminen 
Tampereen asemalla. 

Kes~ikuun. 3 paivasta 1952 lukien otetaan rataosilla 'l'ampere
Toijala-'rurku, Tarnpere-Peipohja ja Tampere-IIaapamaki 
kaytantoon taydellinen, Uipi vuorokauden jatkuva junaohjaus. 
Jtmaohjaajien toimipaikka tulee sijaitsemaan Tampereen ase
malla ja ovat he 4. liikennejakson paallik:on alaisia. 

Toiminnassaan tulee junaohjaajien ja muiden asianomaisten 
noudattaa kaskylehdessa n: o 56/ 51. 4 annettuja ohjeita ja maa
rayk ia. (Rh/lko n:o 1133, 21. 5. 52) Kl n:o 29/52. 3. 

Muutoksia aikatauluun 119. 
26 . 5. 1952 lukien pysahtyvat junat n: o 55/ 56 tarpecn 'vaa

tiessa ( S) Halla-ahon seisakkeella. (Kut n: o 825, 21. 5. 1952) 
Kl n: o 29/ 52. 4. · 

26. 5. 1952 lukien on junan n: o 423 aina hiljennettava Haa
viston seisa:kkeella postinvaihdon takia. (Kut n:o 836, 23. 5. 52) 
Kl n :o 29/ 52. 4. 

26. 5. 1952 lukien on junan n: o 61 aina hiljennettava Hirvaan 
laiturivaihteella postinvaihdon takia. (Kut n: o 838, 23. 5. 1952) 
Kl n: o 29/ 52. 4. . 

26. 5. 1952 lukien pysahtyy juna n : o 11 tarpeen vaatiessa 
(S) IGrvesportin seisakkeeUa. (Kut n :o 378, 24. 5. 52) 

1. 6.-31. 8. 52 vhlisena aikana pysiihtyy jtma n: o 73 tarpeen 
vaatiessa (S) Haarankallion seisakkeella. (Kut n :o 841, 24. 5. 52) 

27. 5. 1952 lukien pysahtyvat junat n:o 63, 64, 65 ja 66 tar
peen vaatiessa (S) !marin seisakkeella. (Kut n:o 828, 24. 5. 52) 
Kl n :o 29/52. 4. 

Lisiiyksiii ja k01·jattk$ia ,Rwtateiden 
A.ikatauluun". 

Siv. n: o 37 ja 39: 

" " 47 

.Tuna n :o 452 on kulussa joka pa1va 
Hpk-Tpe valilla, joten kulkurajoitusta 
osoittavat merkinnat poistetaan ko. ju
nasta mainittujen asemien v1ililta; 
Junat n :o 4063 ja 4064 Pej-Ra pois
tetaan. 

(Kut n:o 856, 26. 5. 1952) Kl n:o 29/ 52.4. 
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Liikennepai.kkoja koskevia muutoksia. 

Pihlavan aseman alaincn Rieskalan laituri muutetaan kesa- 5 
kuun 1 paivasta 1952 lukien saman aseman alaiseksi seisakkeeksi 
entisin valimatkoin liikennoimistapana H. ,Tulkaisuun Liikenne
paikkojen valimatkat on tehtava korjauk.<>et. (Lkoj n:o 1231, 
23. 5. 52) Kl n:o 29/52. 5. 

Laivaliikenne satamissa. 
Laivaliikenne Siuron satamassa on alkanut 26. 5. 1952. 6 

Kappalepikatavaran kuljetus. 

Peruuttaen Kl:ssa n:o 46/46. 4 annetun lriellon kappale- '1 
pikatavaran kuljettamisesta rahtitavaravaunuissa kuljetustoimisto 
ilmoittaa, etta ID,!linittua tavaraa saadaan poikkeuksellisesti kul
jettaa myoskin rahtikappaletavaravaunuissa, mikiili siten voidaah 
<>distaa pikatavaran kulkua. Tallaiseen pikatavaran kuljetukseen 
on knitenkin aina pyydcttiiva kuljetustoimiston suostumus. (K ut 
n:o 837, 24. 5. 52) Kl n:o 29/ 52. 7. 

Rengasmatkat 1952. 

Savon Lentolinjat Oy:n ilmoitettua lentomatkan Mildreli-· 8 
Helsinki hinnan muuttuneen, ei Kl:ssii n: o 21/52 sivulla 11 mai
nittua hinnan korjausta rengasmatkalipussa n: o 19 ole tehtavii, 
.joten matkustajan maksettava lisiimaksu rautatielehden vaihta
m.isesta lentolippuun on edelleen 2 lk:n lipusta mk 1,460:- ja 
3 lk:n lipusw. mk 1,770:-. (Mj, 24. 5. 1952) Kl n:o 29/ 52. 8. 

Ruotsin kruunun kurssi. 

l\Iuunnettaessa Ruotsin krmmuissa ilmoitettuja maksuja mar- 9 
koik i kansainvalisessa tavaraliikenteessa on kesakuun 1 paivastii 
1952 lukien sovellettava kurssia 1 kruunu = 45 mk:. (Tftk n :o 182, 
20. 5. 1952) Kl n :o 29/ 52. 9. 

Matkailulippujen myynti laiva- ja 
automatkoille. 

Matkailulippuja voidaan myyda rautatiematkojen ohella myos 1 O 
kaikille P ohjolan J..~iikenne Ab: n liikennoimilla autolinjoilla teh
tavilla automatkoilla (ks. Kl n: o 6/ 51. liite I ja liite II henkilo
kuljetustariffit ja Kl n: o 45/ 51. 5. kohta, josta henkil03utolinja-
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luett.elosta on poistettu 15. 5. 52 lukien Kuo--Pm-Mi valinen 
linja, jonka johdosta l\Iikkeli yhdysasemana lakkaa olemasta) ja 
niille Turun-Maarianhaminan laivalinjalla Hi:iyrylaiva 0/Y 
Alandin aluksilla suoritettaville laivamatkoille, joiden hinnat on 
mainittu Kl u: o 29/ 52. 11 seldi myi:is molempiin suuntiin seuraa
ville laiva- ja automatkoille, joista useat liittyvat myi:is rengas
matkoihin: 

Laiva· tai automatka 

Savonliuna-Lappeenranta 
Savonliuna-Vuoksen satama 
Vuoksen satama-Lappeenranta 
Savonlinna-.T oensuu 
Savonlinna-Mikkeli 
Sa vonlinna-Punkaharj u 
Mikkeli-Lappeenranta 

, 
Savonliuna-Kuopio 

(Heiniiveden reittiii.) 
Savonlinna-Kerma 
Korma-Kuopio 
Savonliuna-Kuopio 

(Leppavirran reittia) 
Savonliuna-Varkaus 
Varkaus-][uopio 
V nonislahti-][ali 
Vesijii.rvi-J yvaskyla 

Tampere--Vir rat 

Rii.meenlinna-Tampere 
IIii.meonlinna-Valkeakoski 
Valkeakoski-Tampere 
.r oensuu-Koli 

, 
Kuopio-Koli 
Kuopio-N urmes 
Vaasa-Kokkola 
Vaasa-Virrat 
Uusikaupunki-Rauma 

Vaasa-Pori 
(Pirttikylan kautta) 

.T yvaskyl a-Kokkola 
Rovaniemi-Aavasa.ksa 
Rovaniemi-Kittila-Muonio 
Muonio-Pallastunturi 
Muonio-Kilpisjiirvi 
Muonio-Kolari-Aavasaksa 
Kemijiirvi-Kuusamo 
Kuusamo-Hyrynsalmi 
Kuusamo-Kajaani 

Liikonteen harjoittaja 

Saimaan Hoyrylaiva Oy 
-,-
-,-
-,-
-,,-
-,,-

" Hoyrylaiva Oy Tiihti 
Heinii.veden lloy.cylaiva Oy 

-,-
" Leppii.virran Hoyrylaiva 

Oy 
-,-

" Konemestari Jussi Tolkki 
Toiminimi Piiijiinteen 

Laiva 
Hoyrylaiva-Osuuskunta 

Tarjanne r. I. 
Laiva Oy Matkailu 

-,,-
, 

Postilaitos 
.J oensuun Auto Oy 
Savo-Karjalan Linja Oy 

, 
Ab llaldin & Rose Oy 
Oy Tieliikenne 
Pyharannan Linja·anto 

Oy 
Postilaitos 

-,-
-,,-
-,,-
-,,-
-,-
-,,-
-,-
-,-
-,-

Luokka 
i. h. = Matkan ilinnu 
hytti· hinta 

paikkaa 
2 i. h. 900:-

" 
800:-
200:-
900:-

" 
900:-

" 
210:-

" 
900:-

" 
850:-

" 
800:-

" 
400:-

" 
400:-

" 
800:-

" 
400:-

" 
400:-
100:-

2 i. h. 900:-

" 
600:-

840:-
480:-
420:-
210:-
210:-
425:-
400:-
425:-
525:-
145:-

540:-

690:-
335 
645 
100 
540 
550 
410 
545 
730 



-5- 29 

M:atkailuliput (seka 2. etta 3. lk) oikeuttavat sisavesilaivoissa 10 
2. luokkaan ilman hyttipaikkaa. Laivalinjalla Lappeenranta
}likkeli voidaan hyttipaikkoja tilata myos Lappeenrannan aseman 
viilityksellli Lappeenrannan .1\Iatkatoimistosta. llytti- ja auto
paikkojen varaamisesta ja tilityksestli annetut maariiykset ovat 
Tfoj:n kirjelman mukaiset (ks. Kl n:o 31/50. 3). Edella mai
nittuja laiva- ja linja-automatkoja ei myydii osamartkoina. Laiva
matkoja myytliessa on kiinnitettiivli huomio purjehduskauden 
aikana, varsinkin sen loppupuolella, mahdollisiin aikataulumuu
toksiin ja linjojen lopettamiseen ennen varsinaisen purjehdus
kauden paattymistli. (Tfo n:o 710, 23. 5. 52) Kl n:o 29/ 52. 10. 

Yhdysliikenne valtionrautateiden ja 
Turun-Maarianhaminan laivalinjan 
viililla. 

Valtionrautateiden ja Turun-1\Iaarianhaminan viilisessa yh- 11 
dysliikenteessa kanneta·an laivamatkan osalta henkiloliikenteessa 
seuraavat maksut: 

Turku- Korppoo . .. . .... .. .. . . 
, - Houtskar ....... . ..... . 
, - Kumlinge .. . . ... . .... ·I 
, - Lappo .... ... ... . .. . . . f 
, - Sottunga .. .. . . . .. .. . . . 

,. - Hogholm .. . . .. .. . . .. . . 1 
- - Degerby ...... ... .. . . . f 
- Vardo . . .. .. . .. ... . .. . .. .. 
-A.ngo .. . ...... .. .. .. . . 
- Vargata . . .. .. . . .... . . J 

" 
" 
" 
" 

- Langn~s ..... .. . . . .. . ·1 
- Bomarsund .. .. . . .. .. . . 
-Farjsund . . .. .. .. . .. . . 
- Lumparland .... . .... . 
- Norrbv ..... . ... .. .. . . 
- }laari~nhamina ...... .. J 

" 
" 
" 
" 
" ., 

3. luokka 390 mk 
3. luokka 450 mk 

1. luokka 840 mk 
3. luokka 540 mk 

1. luokka 900 mk 
3. luokka 600 mk 

1. luokka 1,000 mk 
3. luokka 700 mk 

1. luokan hintaan sisiiltyy maksu hyttipaikasta. 1\:Iuuten ovat 
henkiloyhdysliikenteesta valtionrautateiden ja Turun-:Maarian
haminan laivalinjan valillii annetut maariiykset edelleen voimassa 
sellaisina kuin ne on ilmoitettu Kl:ssa n:o 26/ 49. 1. (Tfo n:o 
709, 20. 5. 1952) Kl n :o 29/52. 11. 
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Muutoksia vapaalippusaantoon. 

V .apaalippusiiannon 3 § : n 1 llsamaarayksen 1 kappale on 
muutettu kuulumaan seuraavasti : 

,1. Tassa pykiilassa mainitut vapaaliput kirjoitetaan erikois
vapaalippulomakkeille n :o 2307 (suomenkielinen) tai n:o 2308 
(suomen- ja ranskankielinen)." Kl n:o 29/ 52. 12. 

Saman pykalan 2 lisamaaraykseen on lisiitty seuraava uusi 
kappale: 

,3 kohdassa tarkoitetuille posti- ja lennatinlaitoksen henkilo
kuntaan kuuluville voidaan erikoisvapaalippu kirjoittaa siten, 
etta heidan virantoimitustodistuksensa takasivulle tehdaiin mer
kinta sen kelpoisuudesta vapaalippuna maaratyissa junissa maa
ratylla rataosalla. Tiilla:inen merkinta saadaan tehda vain tariffi
toimistossa." Kl n: o 29/ 52. 12. 

Vpls:n 19 § :n 1 lisamiiiirayksen b-kohtaan on lisatty seu
raava uusi kappale: 

N ;o 1307 ~ luokb 

VALTI ONilA UTATI ET 

E Rl KOI SVAPAALI PPU 

Nlml 

Virka 

Misti 

Mlhln 

Kautta 
PALUU 

Mlst i 

Mihln 

Kautu 

Voimassa uakka 

Tolmltto Alleldr). 

N? 000001 

N:o 1308 
KaUtkl juna' 
Tous Train& 

Nlml 
Nom 

VJrk3 
Fonction 

Mist li 
De 

Mlhln 
A 
Kautu 
VIa 

Mlstl 
Do 

Mlhln 
A 
Kautta 
Via 

Voimassa 
Valable jusqu'au 

Toimlno-
Burea~.t 

N? 

- t-- -- nakka 

0 001 

A.ll•k. 
Slrn. 

I 
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,ErikoisV'apaalippulomakkeeseen n: o 2308 on painettu pysty- 12 
s'uora punainen juova, joten se oikeuttaa aina matlrustamaan 
pikajunassa lisamaksua suorittamatta." Kl n: o 29/52. 12. 

Erikoisvapaalippukirja n: o 2307 tilataan samassa jiirjestyk
sessa lruin virkavapaalippukirjat. Erikoisvapaalippukirjasta n: o 
2308 kirjoitetaan ulkom.aalaisille annettavat erikoisvapaalipu~ 
toi.staiseksi Tornion, Vaasan ja Turun asemilla seka tariffitoi
mistossa. Ni.ima vapaalippukirjat tilataan tariffiosaston johta
jalta. Mainitut uudet vapaalippulomakkect n: o 2307 ja 2308, 
joista kuva oheisena, on painettu harmaalle kartongille. (Tfo 
n: o 720, 23. 5. 1952) Kl n: o 29/52. 12. 

Matkalippualennuksia. 

Helsinki: 30. 5.-5. 6. 1952; Sortovuosien 1902-1904 kutsunta
lakkolaisten 50-vuotisjuhla; osanottajat; 25 %, myos pikaj. 
Lappeenranta: 2-6. 6. 1952; Uudenmaan Rakuunarykmentin 
jarjestama Suomen vanhan sotavaen ralruunoiden muistojuhla; 
entiset rakmmat; 25 %, myos pikaj. 
Tampere: 12-17. 6. 1952; TUL:n joukkuevoimistelumestaruus
kilpailut; kilpailijat; 25 %, myos pikaj. 
Helsinki: 12-18. 6. 1952; Suomen Painikomitean jarjestamat 
painin o1ympiakarsinnat; kilpailijat ja toimiltsijat; 25 %, myOs 
pikaj. 
Tampere: 13-17. 6. 1952; Suo men Painonnostoliiton jarjes
tamii painonnostajien olympiakatselmus; kilpailijat ja toimitsi
jat; 25 %, myos pikaj. 
Mantta: 13-17. 6. Hl52; TUL:n viestinjuohumestaruuskilpai
Jut; lrilpailijat ja toimitsijat; 25 %, myos pikaj. 
Vierumaki: 13-23. 6. 1952; Suo men Oppikoulujen Urheilu
liiton kesi.ikurssit; alle 20-vuotiaa,t; 25 %, myos pikaj. 

Kuljetuksen aikana kadonneen traktorin auran 
etsiminen. 

13 

• 

Liikennepaikkojeu piUillikoita kehoitetaan etsimaan Fiska-rs merkkistii 14 
traktorin auraa, joka on 1 siipinen, ja loydettaessii liihettiimiiiin Siirki
salmen asemalle. Loydostli. on ilmoitettava liikennetoimiston tiedustelu
jaostolle. (Lkoj n: o 1256, 14. 5. 1952) 

Kuljetuksen aikana kadonneen asetyleenikaasu
slillion etsiminen. 

Liikennepaikkojen paiillikoita kehoitetaan etsimii.an asetyleenikaasu- 15 
siiiliotli. n: o 25487. Loydettiiessii. on se liihetettavii. Seiniijoen asemalle 
luovutettavaksi siellii. V.R:n varikolle sekii loytymisestii ilmoitettava lii
kennetoimiston tiedustelujaostolle. (Lkoj n: o 1242, 14. 5. 1952) 
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Myonnettyja palkintoja. 

Rautatiehallitus on myontanyt Helsingin aseman konduktoorille Eero 
Eenokki Palmulle, vt. junamiehelle Lauri Valdemar Karenille ja vt. juna
miehelle Yrjo Jaatiselle kullekin 1,000 markan suuruisen palkinnon tun 
nustukseksi siitii. valppaudesta. ja ripeydestii, jota he osoittivat pidiittiies
siiii.n juna.varkaan Helsingin asemalla huhtikuun 29 piiiviinii 1952. (Rh 
n: o II. 713/3161, 13. 5. 1952) 

llloitetoinlinta. 

Asemamif'sten eslmles N. A. Lampinen, Valkeakoski, on saanut kun
niak.irjan aloitteestaan, jonka ansiosta vaununpeitteet jiiliecn tullaan mer
ldtsemiiii.n metallisilla tunnuslevyillii. 

Veturinkuljetta.ja Y. E . Malmisalo, Kuopio, on saanut kiitosmaininnan 
aloitteestaan, joka on kiinnittiinyt huomion majoitusvaunujen ympiiristOn 
epiisiisteyteen ja antanut aiheen ryhtyii toimenpiteisiin sen poistamiseksi. 

VR palvelukseen sopimattomia. 

Riihimiien asemalla palveleva alokas Olavi Emil Leino (s. 5. 3. 1922) 
on erotettu rautatien palvelukseen sopimattomana 30. 4. 1952 lukien. 
(2. ljp n: o H. 320/2863, 20. 5. 1952) 

Avoimia virkoja j a t oimia. 

Kolme (9) tilapaisen "kondu7ct6orin tointa yhteisesti Kontiomlicn-Tai
val7cos"kcn rautatie1·akennuksen rakenteenalaisella II yrynsalmen-Suomussal
men rataosalla ja Murtomiien-Otanmiien mutatierakennuksilla on haettavana 
ja on hakemukset ensi tilassa liihetettiivii. rautatierakennustcn rakennuspiHil.
likolle os. Kajaani. Hakemuksiin on liitettiiva asianomaisen piiiiliyston suos
tunlus siihen, etta hakija saa siirtyii hal,emaansa toimeen hcti kutsun saa
tuaan, viimeistiian 9. 6. 52 lukicn. Toimeen otettavil.ta vaaditaan sama pate
>yys kuin vastaavassa toimessa valmiilla radoilla. .A.ianomainen luovuttaa 
siltii. ajalta, jonka han toimii rautatierakennuksella, kaikki varsinaiscen toi
meensa kuuluvat palkkaedut, mutta maksctnan •hiinelle asianomaisPn rauta
tierakennuksen varoista hoitamaansa tointa vastaava palkka kalliinpaikan
lisineen seldi. mahdollista ikiil.isaa vastaava palkkionlisii. voimassa olevien 
miiiirii.ysten muh--aan. Edellecn ovat toimenhaltijat oikeutettuja miiiirii.ysten 
mukaisiin etuihin kuten pukuavustukseen sekii. virantoimitus- ja vaunurahoi
hin. Heille kuuluu velvollisuus osallistua soran purkam.iscen, mistii maksc· 
taan vahvistettua vaunurahaa, sekii. olemaan apuna veturien ottacssa poltto
ainetta j a vettii. 

Asianomaiset majoitetaan parakkeihin tai asuntovaunuun. 
Seuraavat esityksen perusteella tii.ytettiiviit konttoriapulaisen toim!'t rata

osa.stolla: Kaksi 1 l. konttoriapulaisen tointa, joista toinen 1. ja toinen 3. 
ratajaksossa (jakson toimisto); Kolme e l. konttoriapulai.sen tointa, joista 
yksi ratatoimistossa, yksi 5. ja yksi 8. ratajaksossa (jakson toimisto). Rata
osaston johtajalle osoitetut hakomukset on viimeistiilin 14. 6. 1952 jiitettiivii 
asianomaisclle ratajaksonpii.iillikolle, paitsi ratatoiiniston toimesta, jolm on 
jiitettiivi:i sanottuun toimistoon. 

Y1eisen vaikean asuntopulan takia kehoitetaan hakijoita ennen hakemus
ten jiitt:imistii ottamaan selviiii asunnonsaantimahdollisuuksista. 

Holsinki 1952. V&Hioneuvoston kiri&P&ino 
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KASKYLEHTI N:o 30 
1 9 5 2 

Viittaus Kaskylehdessa julkaist uun maaraykseen merkltlilhs: 
Kl n:o 1/ 52. 2 ( = lehden numero, vuos i, asian numero). 
Jakelua koskevat muutosilmoitukset on tehtava painatusjaostOOn. 

To i mit us: Rautatiehallitus, 2 kerros, huone 24. 

Sis a 11 y s : 1. Palkkakoteloiden kayttaminen rataosaston tyontekijoille 
palkkoja maksettaessa. - 2. Virkapukutilausten ennakkotiedustelu. - 3. Muu
toksia aikatauluun 119. - 4. Liikennepaikkoja koskevia muutoksia. - 5. Val
tionrautateiden autoliikenteen tariffit. - 6. Virkamieshuoneet. - 7. Autojen 
peravaunujen rahditus. - 8. Halkoliihetysten kuutiomaiirien ja painojen merkit
seminen kuljetuskirjoih in. - 9. Oman tavaran kuljetus. - 10. Puolustuslaitok
sen kuljetukset. - 11. Porin Konepajan kuljetukset. - 12. Seurueliput. -
13. Talousvapaaliput. - 14. Matkalippualennuksia. - 15. Avoimia virkoja ja 
toimia. - 16. Liikenneoppilaita otetaan. - 17. Ammattioppilaita otetaan. 

Palkkakoteloiden kayttaminen rataosaston 
tyontekijoille palkkoja maksettaessa. 

Rautatiehallitns on paaWinyt, etta rataosaston tyontekijoiden 1 
palkanmaksun jouduttamiseksi on palkm1maksussa, milloin yh-
clesta kassasta maksetaan palkkaa vahintiiiin noin 40 rataosaston 
t,rontekijalle sekii muulloin kin, kun palkanmaksun joustavuus 
niin vaatii, kaytettiivii ,Valtionrautateiden kassoja koskevien 
,deisten maaraysten" liitteen II B-kO'hdassa mainittuja palkka
koteloita noudattaen sanotussa kohdassa annettuja (Jihjeita. 

Ratajaksojen paallikoiden on huolehdittava palkkakoteloiden 
hankkimisesta. Kotelot on, varustettuina ylliimainituissa ohjeissa 
eclellytetyilla merkinnoilla, toimitettava asianomaisille kassan
hoitajille. Ra.tajakson paallikoiden on my& jarjestettlivii kas
sanhoitajille tarpeellinen aputyovoima palkkarahoja. palkkakote
loihin laskettaessa. 

,J os kassasta etaalla olevalla tyopaikalla tyontekijoiden luku
maara on huomattavan suuri, on tarpeettoman tyoajanhukan 
valttamiseks.i pyriWiva siihen, etta kassanhoitaja, mikali hanen 
muut virkatehtavansa sen sallivat, suorittaa palka.nmaksun tyo
paikalla. Talloin tulee kassa.nhoitajaa seurata aseistettu poliisi
tai muu vartija ja muissakin suhteissa on huole'hditta.va palkka
rahojen kuljetuksen turvallisuudesta noudattaen maksuviilinei
den kuljetuksesta annettuja yleisia maarayiksia. (Rh/ to n: o H . 
778, 20/ 5. 1952.) K~ n: o 30/ 52. 1. 

±259. - 6. 6. 1952. 
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Vir kapukutilausten ennakkotiedustelu . 

Koska huoltojaoston jiirjestiimista vitkapukujen tahana ti
sista yhteishankinnoista eivat kaikki pukuja haluavat liene paas
seet osallisiksi, huoltojaosto kehoittaa niita, jotka viela haluaisi
vat tilata virkapuvun huoltojaoston kautta, ilmoittamaan ni
mensa, a.mmattinsa ja toimipaili!kansa asianomaiselle jaksonhuol
topiiallikolle kesakuun 15 paivaan 1!152 mennessa. Puvun hinta 
tulisi olemaan n. 10.000 markkaa. Tiima tiedustelu on tarkoi
tettu ennakkotiedusteluksi, jonka perusteella huoltojaosto tulee 
piiattamiian, voidaanko ja kannattaako kuluvan kesiin ailkana 
virkapukujen yhteishankintaan jalleen ryhtya. Jos yhteisha.n
kintaan ryhdytaii.n, tullaan siita vielli erikseen VR Kiiskylehdessii 
ilmoittamaan. (Tthj n:o 12/ 242, 26. 5. 1952) Kl n:o 30/ 52. 2. 

Muutoksia aikatauluun 119. 

3. 6. 1952 lukien pysiihtyy juna n:o 74 tarpeen vaatiessa (S) 
Markkalan seisakkeella. (Kut n: o 875, 29. 5. 1952) Kl n: o 
30/ 52. 3. 

Liikennepaikkoja koskevia muutoksia. 

Porokyliin aseman alainen Immosen seisake avataan kesakuun 
9 paivasta 1952 lukien myi:is maidon ja maidonkuljetusastiain 
liikenteelle, joten seisakkeen liikennoimistapamerkinta julkai
~ussa Liikennepailkk:ojen valirnatkat on mainitusta paiviista lu
kien HM. (Lkoj n: o 1302, 26. 5. 52) Kl n: o 30/ 52. 4. 

Ilietamiien pysiikki on rautatiehallituksen paatoksellii. alen
nettu Mynfunaen aseman alaiseksi laiturivaihteeksi heinakuun 
1 pai·vastii 1952 lukien. Taman johdosta muutetaan julkaisussa 
,Liikennepaikkojen viilimatkat" olevat, sanottua liilkennepaikkaa 
koskeYat merkinnat seuraaviksi: 

I v Hietamaki HmiilO ' My namaki 6. 
Vinkkilii. 9. 
Rai 28. 

Ukp !39. 
Tku 36. 

Kr 149. 
'l'l 164. 

IllmT IIpk 318. Ilm 650. 
R Jus. 659. Kon 759. 

Kw 361. 01 770. 
Pm 476. Ri 240. 
Sk -!36. Yw 648. 
Luk. 1. 7. 52 (Rh / 
lko n:o 1167, 28. 3. 
52). Kl n: o 30/ 52. 
4. 
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Valtionrautateiden autoliikenteen tariffit. 

Oikaisuna valtionrautateiden autoliikenteen tariffit sisiilta- 5 
viUin VR Kaskylehteen n: o 26/ 52 tehdaan seuraavat korjaukset: 

Sivulle 4, 1 luvun 3 kohdan 2 momenttiin lisataan kaksi lau
setta: Hinnoitusluvun lisaysta ei kuitenkaan tehda silloin, kun 
Hihetyks€n tariffipaino on yli 3000 kiloa, silla kotiinkuljetus
maksu kannetaan talloin Irnatran aseman toimesta varsinaista 
kotiinkuljetustari:ftfia soveltaen. Samaa rajapainoa sovelletaan 
myos Imatralta Hi.hetettaviin kappaletavaraUihetyksiin. 

Sivulla 26 lopp1L<saannoksessa mainittu kirjelman numero 
Rh/lko n: o 1137 pitaa olla. Rh/lko n: o 1037. 

Liitteena II olevissa maksutaulukoissa on seuraavat virheelli
syydet: 

,'{ivu Hinnoituslttku Kiloa ll!arkkaa 

28 

" 

" , 
,, 
, 
., 

" ., 
, 
,, 

" ., 
., 

" 
•; 

29 

" ,, 
" 
" 30 

31 
., 

108 
121 
122 

" 
" 123 

" , 
124 
, 
" 126 

" 127 
, 

129 
, 
" 130 
, 

121 

" , 
123 
124 
111 
106 

" 

30 
50 
10 
20 
30 
10 
30 
50 
20 
30 
50 
10 
..J:O 
20 
50 
10 
30 
40 
20 
30 
60 
70 
80 
60 
60 

140 
190 
200 

75 
250 

60 
110 
160 
60 

170 
280 
120 
180 
290 

70 
260 
140 
340 
80 

230 
300 
160 
240 
300 
350 
400 
330 
350 
415 
435 
455 

pit iiii 0 lla 

" " 
" " , 

" 
" " 
" " 
" " 
" " 
" " , 

" 
" " 
" " 
" " 
" " 
" " 
" " 
" " 
" " 
" 

, 
" " 
" " 
" " 
" " 
" " 
" 

, 

" 
, 

" " 
" " 
" " 

Markkaa 

80 
245 

55 
105 
155 

55 
165 
275 
115 
175 
285 

65 
255 
135 
335 
75 

225 
295 
155 
235 
295 
345 
395 
325 
345 
420 
440 
460 
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Siv,u llin11oituslnkn Kiloa lJiaTkkaa pitaa olla Jlarkkaa 
39 103 1200 2450 , 

" 
2350 

42 105 2700 5200 
" 

,, 5900 
43 95 3000 4900 

" " 
3900 

Sattunecsta syysta samalla huomautetaan, etta linjaliikeru1e
tariffin mnllman Laskettuihin kuljetusmaksuihin sisa.ltyy nouto
ja kotii.n1.·1.1ljetusmaksut, joten valtionrautateiden tavaralinjoilla 
kulj etetuista lahetyksisUi, jotka on sanotun tariffin mukaan 
rahditettu, ei kanneta e1·i maksua nouto- ja kotiinlruljetuksista. 
(IIki, Lt n:o 1050, 29. 5. 52 ) Kl n:o 30/ 52. !). 

Virkamieshuoneet. 

Hautatiehall itus on oikeuttanut valtionrautateiden puutarhu
rit virkamatkoillaan lkii.yttamaan Yirkamie huoneita niiista huo
neista annettujen miiarii.ysten puitteissa. (Rh/lko n : o 11 1, 
28. 5. 52) Kl n:o 30/ 52. 6. 

Autojen peravaunujen rahditus. 

Rautat iehaliitus on vahvi 'tanut 12. 6. 1952 lukien enintaa.n 
2 m pituisen auton peravaunun tariffipainoksi 1.000 kiloa perii.
vaunua kohti. Aakkoselliseen tavaranluokitustaulukkoon on haku
sanan ,Autojen perii.vaunut " kohdalle tehtiiva merkinta uudesta 
tariffipainosta. (Tfo n :o 755, 29 . 5. 52 ) Kl n:o 30/ 52. 7. 

Halkolahetysten kuutiomaarien ja painojen 
merkitseminen kuljetuskirjoihin. 

U alkoHihetvsten r ahditulksessa sattuneiden lukuisten virheel
lisyyk ·ien takia huomautetaan TS: n 38 § : n 1-:1: lm: r. 4. kappa
leeseen viitaten, etta rahtikirjan lasketun painon sarakkeeseen 
on aina ehdottoma ti merkittiivii myoo halkojen se kuutiometri
maara, jonka mukaan kuljetu maksu on laskettu, esim. 28 m3 / 
14000. (Tfo n: o 754, 29. 5. 52 ) Kl n:o 30/ 52. 8. 

Oman tavaran kuljetus. 

P eriaatteena lmlj etusmaksun kantamisesta oman taYaran lml
jetu:ksissa on, etta lm ljetusmaksun merkitseminen rahtiluotto
tiJijn tapahtuu joko liihettii.j iina tai vastaanottaj ana olevan rau-
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tatieviranomaisen mukaan. ~Hiiiraasemalla maksettaessa mel'lri- 9 
taan kuljetusmaksu taman mukaisesti siio; vastaanottajan rahti
luottotiliin. On kuitenkin eraita poikkeustapauksia, etta kulje
tuskirjassa mainittu tavaran vastaanottaja ei maksa rahtia, 
vaikka se on merkitty maaraliikennepaikalla maltscttavak i. 
Niinpa e imerkiksi lii'kenneosaston tilaamien vaununpylvaiden 
lmljetusmaksun, jossa vastaanottajana on miiari:iliikennepaikan 
paallikko ja rahti suoritetaan miiaraasemalla, maksaa ao. varikko
jakson paallikko. Tiillaisissa tapauksissa on oman tavaran kulje
tuskirjoihin .,vastaanottaja" -sarakkeeseen merkittavii. esimerkiksi: 
,4. varikkojakson Paallikko I Asemapi.ihllikko". 

Asemapi.iallikon on ta varan saatuaan lahetettavii. kuljetus
kirjan A-kappale tunnustettuna ko. Yarilrkojakson paallikolle. 
(T.Co n:o 761, 30. 5. 52) Kl n:o 30/52. 9. 

Sattuneesta s:vysta huomautetaan, etta oman tavaran kulje
tu'kseen liittyvien tyhjien astioiden yms. paallysten lii.hettamisesta 
ta.i palauttamisesta ail1eutuneet rahtikulut maksaa aina se, jonka 
tavaran lmljetuksessa ko. piiii.llyksii.i on kaytetty. Ks. Kl n: o 
58/51 kohtia 1. III. 2; 2. A. 2.; 6. 4. ja 7. 1. (Tfo n:o 741, 
26. 5. 52) Kl n: o 30/52. 9. 

Puolustuslaitoksen kuljetukset. 

YR lGi. kylehdes&~ 11: o 12 a/ 52 julkaistun Tariffi. opimuksen 10 
5 §: n kolmannen kappaleen johdosta huomautetaan, ettii sanoilla 
,Kuljetettaessa joukdwja 2-wks. tavara vaunuissa ... " tarkoitetaan 
miebiston ja tavaran kuljettamista 11enkkisisustuksella varuste
tuissa tavaravaunuissa. Muissa vaunuissa kuljetettaya tavara 
rahditetaan niinknin saman p~·kaHin viimeise sa kappaleessa on 
kiito-, pika- ja rahtita;vara ta sanottu. 

Kun maksutaulukoista ei suoraan saada 64 tonnia suurempien 
lahetysten rahteja, on samassa kuljetuskirjassa olevien, ti:itii suu
rempien samaan rahtiluoklkaan kuuluvien tavaraerien rahditus 
suoritettava siten, etta erien yhteinen paino tasoitetaan ylospii.in 
tiiysiksi tonneiksi, minka jalkeen 1,000 kg : n rahti kerrotaan 
tonnien luvulla. 

SamaHa kehoitetaan asemia mahdollisnuden nnl.kaan opasta
maan sotilasviranomaisia kuljetuskirjojen tiiyttl:imisessa niin, etta 
niissa olevien merkintojen perusteella voidaan suorittaa mahdolli
simman oikea rahrlitus. (Y1tr n:o Y. 59/ 124, 2 . 5. 1952) Kl n:o 
30/ 52. 10. 

Porin Konepajan kuljetukset. 

Rautatiehallitus on \Y. Rosenlew & Co Oy Porin Konepajan 11 
kans a tehnyt rahtisopimuksen, jonka mulk:aan Pori ta asema-
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vaunuj<ill pnitteissa lahetettaYat tavnraerat rahditetaan vaunuun 
kuormattujen Hihetysten yhteenlasket1m painon perusteella. 
Konepaja laatii kullekin asemavaunulle tavallisen rahtikirjan, 
joka osoitetaan m~iadiaseman paallystolle ja johon rahti mer'ki
taan. Taman lisaksi on kullekin liihetykselle laadittava rahti
kirjat, joihin ei merkita rahtia. Tavaran luovutus vastaanotta
jalle tapahtuu naiden rahtikirjojen perusteella. Ne kuljetetaan 
maaraasemalle Porin Konepajan kirjekuoressa. 

Porista siir·tovaunnjen ( jakeluvaunujen) puitteissa Hihetettii
ville tavaraerille konepaja laatii tavallisen rahtikirjan, joka osoi
tetaan jakeluaseman paallystolle ja johon merkitaan jwkeluase
malle saakka laskettu vaunuln10rmara.hti. Taman lisaksi kone
paja laatii kulle'lrin vastaanottajalle tavallisen rahtilkirjan. Niihin 
me:rllritaan rahdit jakeluasemal t.a lopuHiselle miiaraasemalle. Mi
kiili ooa tavaraa on osoitettu jakeluasemalle, ei jakeluasem.alle 
jiiavien Uil1etysten rahtikirjoihin luonnollisestikaan tule jatko
rahtia. .J atkokuljetusten rahtikirjojen numerot, miiiiriiasemat ja 
tariffipainot on merkittiiva jakeluaseman piiiillystolle osoitetun 
rahtikirjan B-osan kaiintopuolelle. Kaikkien rahtikirjojen B-osat 
on HiheteWiva maaraasemilta kuukausitilin mukana tarkastus
toimistoon. Erikoisluetteloihin viedaan vain jakeluasemille osoi
tetut rahtikirjat. (Tfo n:o 501, 31. 5. 52) Kl n:o 30/52. 11. 

Seurueliput. 

Kun seuruelipulla matkust.aYat suorittavat matkansa TS :n 
10 §: n 1., 2., 3. ja 5. lisiimiilirayksissa mainituissa paiva-, makuu
tai retkeilyvaunuissa, ei retkeilyyn osallistuvalle henkilolle tar
vitse antaa TS: n 20 § : n 6. lisiimaarayksessa mainittua tarkastus
lippua. (Tfo n: o 756, 29. 5. 52) Kl n : o 30/ 52. 12. 

Talousvapaaliput. 

Lapin aseman rautatieHiisten pyynnosta saadaan talousvapaa
liput mainitulta Ji~kennepaikalta kirjoittaa 1. 6. 1952 lukien 
Kokkolaan ja Ouluun. Vapaalippusiiarmon 10 §: n 5 lm. muute
taan taman mukaisesti, joten luettelossa kohta TJappi-Pattijoki, 
Raahe, Oulu tulee kuulumaan: 

Toppi-Relletti, Raahe, Ou1u. 

(Tfo n :o 725,26. 5. 1952) Kl n:o 30/ 52.13. 
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Matkalippualennuksia. 

Rovaniemi: 8-25. 6. 1952; Suomcn Nuorten Naisten Kristil- 14 
listen Yhdist~'sten Liiton koulutyttojen tyoleiri; alle 20-vuotiaat 
osanottajat; 25 %, myO.s pikaj. 

Tampere: 11-17. 6. 1952; Suomen Nuorten Kristillisen Liiton 
Kirkon Nuorisopaivien osanottajat; 25 %, myos pikaj. 
Helsinki: 12--17. 6. 1952; Suomen • MKY:n Urheiluliiton 
kesamestaruuskilpailut ja poikapaivat; alle 20-vuotiaat osan
ottajat; 25 %, myO.s pikaj. 

Savonlinna ja Kallislahti: 13-23. 6. 1952; Suo men Teiniliiton 
valtakunnalliset teinijohtajakurssit; alle 20-vuotiaat osanottajat; 
25 %, myos pikaj. 

Avoimia. virkoja. ja toimia. 

Tilap. !! l . kirjwrin y. p. toimi (16 pl.) 6:nnessa varastojaksossa, ase- 15 
mapaikka11a toistaiseksi Hyvi11kiia. Varasto-osasto11 johtajalle osoitetut hake
muksct 011 toinritcttava rautatiehallitukse11 kirjaajalle viimeistaan 13. 6. 1952 
ennen klo 12. Valtionrautateiden asunto 011 saatavissa. 

Kirjanpitiijiinvi1·ka sekii y. p. !! l. kirju1·invi·rka rautatiehallituksen tar
kastustoimistossa. Rautatiehallituksen paajohtajalle osoitetut hakemukset 
jatettavii. rautatiehallituksen kirjn.ajalle viimeistaiin 25. 6. 1952 ennen klo 12. 

Rautatiehallituksen talousosaston kamrem·invirlca jn. linjahallinnon talous
osaston jaksonkamrce7·invi7·ka, jonka haltija toimii 1. talon jaksou pil.iillik
konii. (Helsinki). Rautatiehallitukselle osoitetut hakemukset jiilettii.vii rauta
tiehallituksen kirjaajalle viimeistaiin 30. 6. 1952 enncn klo 12. 

1 l. varikonpiiiillikonviTlca Tamperceu varikos a. Rautatiehallitukselle 
osoitetut kirjalliset hal<emukset toimitcttava rautatiehallituksen kirjaajalle 
viimeistii.iin 30. 6. 1952 enne11 klo 12. 

Yleisen vaikean asuntopulan takia kehoitctaan hakijoita ennen bake
mustcn jiittiimistii ottamaan selvaa asunnonsaautimahdollisuuksista. 

Liikenneoppila.ita valtionrautateille. 

Lokakuun 1 paiviistii 1932 lukien otetaan valtionrautateiden liikenne· 16 
osastolle rajoitettu mii.iirii uusia liikcnncoppilaita, ei kuitenkaan kuudenteen 
(rataosat Kangas-Tornio--Kauliranta, Lappi-Raahe, Oulu-Kontiomiik.i-
V uoka t ti-Sot karoo--Kaj aani-IIyrynsal roi j a Laurila-Kemij iirvi-Mii.rkii-
jiirvi) liikennejaksoon. IIalukkaita pyrkijoitii. kehoitetaan viiroeistiiiin per
jantaina ensi kesiikuun 27 pii.iviinii jollekin aseroapiiiillikolle lai liikonnejak-
son piiiillikolle jiittiimiiiin rautatiehallituksen liikenneosaston johtajalle osoi-
tetut hakemuksensa, joissa roainitaan pyrkijiin postiosoite sekii. milia ase-
malla tai pysiikillii pyrkijii. haluaa mieluimmin harjoittelunsa aloittaa. Hake-
musta tulee seurata selvitys siitii, etta pyrkijii 

1) on pul1dasroaineinen ja kii.ytokseltiiii.n nuhteeton sekii. tiiyttiinyt 18, 
mutta ei 25 vuotta; jos pyrkijii on tiiyttii.nyt 25 vuotta, ratkaisoe liikcnue
osaston johtaja, voidaanko hiinet kuitcnkin ottaa liikenueoppilaaksi; 
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2) on terve, vailla haitallisia ruumiinvlkoja ja t::tipumusta keuhkotau
tiin ck~i omaa normaalin variaiatin ja normaalin nako-, kunlo- ja puhc
kyvyn (jonkun rantatieHiakiirin antama aUwperainen todistu ) ; 

3) on suorittanut vahintaan keskikoulun tai viisi luokkaa lyseota tai 
vastaavaa lukusuunnitelmaa noudattavaa yhteiskoulua (jiiljennos viimeisesta 
koulutodistuksesta tai ylioppilastutkintoto<listuksesta); ja 

4) taitaa lainmukaisesti myos toista kotimaista kielta (jiiljennos tutkija
lautakunnan jasenen tai asianomaisen apujiisenen antamasta todistuksesta, 
etta ruotsinkieli en koulusivistyksen saanut on osoittanut hyvii.a suullista ja 
kirjallista taitoa suomenkielessa scka suomenkieli sen koulusivistyksen saanut 
tyydyttiiviiii. suullista ja kirjallista taitoa ruotsiukielessii). 

Jos pyrkija on alaikiiinen, tulee hii.nen esittiiii vanhcmpiensa tai holhoo
jansa antama kirjallinen suostumus, ja jos koulunkiiynnin tai opintojen 
paattii.miscstii on kulun ut enemman kuin vuosi, on hii.nen annettava selvitys 
tfunlin jlilkeisesta toirnillllastaan. Myos ascvelvollisuussuhde on selvitettavli. 

IIakemuksecn on edelleen liiteWivii. pyrkijiin chka saamat muut kieli- ja 
toirnintatodistukset ja suositukset sekii kahden luotettavan henkilon antama 
todistus siita, etta pyrkija on eliimant:woiltaan saiinnollinen, raitis ja luo
tettava. 

Pyrkijii.t "tai osa lwista tullaan kutsumaan ennen lopullista valintaa psy
kotelmil.lisiin kokcisiin Helsinldin. Kaildllc valituille maksetaan palkkaa heti 
palvelukseonastumispii.ivii.sta alkaen. 

Tarkempia tietoja ja ohjeita antavat pyydettaessii asemapii.iiJlikot ja 
liikennejaksojen paii.llikot. 

Ammattioppilaita otetaan. 

Valtionrautateiden Pa ilan konepajaan oteta.au ammattioppilaita vii
laajan, sorvaajan, metallij~'rsijan, peltisepii)l, \?aununsahkoasentajan, vau
nunmaa.laajan, vaunupuusepan ja konepuu ·epan ammatteihin. 

Piiasyvaatimukset ovat: Suomcn kan alaisuus, tayttii.nyt 15 va.an ei 
Yielii 21 vuotta ja suoritettu ylemmiiu kansakoulun kurssi tai vastaavat 
ticdot. Pyrkijoiden on lahetettavii. papintodistuksensa tai ote siviilirekis
tcrista ja oikeaksi todi.stettu jiiljennos kansakoulutodi tuksestaan sekli. 
aluikliisten joko vanhempiensa tai holhoojansa antama suostumus osoit
teella: Valtionrautateiden Pa ilan konepaja, Hel:inki, Aleksis Kivenkatu 
17 a,' viimei tiian ke akuun 21 pii.ivaksi 1952. Anomuksessa on myoskin 
mainittava, minkii ammatin hakija asettaa etusijalle. 

Anomuksessa on mainittava hakijan pit.uus ja paino. Myohemmin 
kutsutaan sopiviksi katsotut konepajan konttoriin ja osa nii.istii heiniikuun 
2 ja sita seuraaviksi pii.iviksi psykoteknillisiin kokei iiu. Matkoja varten 
ei anneta vapaalippuja, ruokaa eika asuntoa. 

Ammattioppilaiden oppiaika on 4 vuotta ja oppilaat saavat sopimuk
seu mukaiset palkkaedut. Vapaata asuntoa tai muita etuja ei ole. 

Y1eisen vaikean asuntopulan takia kehoitetaan hakijoita ennen hake
musten jlittamista ottamaan selvaa asunnousaantimahdollisuuksista. 

Konepajanpiiiillikko. 

Helsinki 1952. Valtioneuvoston kirja:paino 
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Viittaus Kaskylehdessa julkaistuun maariiykseen merkitaan: 
Kl n:o 1/52. 2 ( = lehden numero, vuosi, asian numero). 
Jakelua koskevat muutosilmoitukset on tehtava painatusjaostoon. 

To i mit us: Rautatiehallitus, 2 kerros, huone 24. 

sis a 11 y s: 1. Olympiakisojen aiheuttamat poikkeusmii.ii.rii.ykset tyolain· 
saii.dii.ntoon. - 2. T.apaturmavakuutuslaissa sii.ii.dettyjen markkamiiii.rien korot· 
tt>minen. - 3. Opastinpiirit. - 4. Konejaksojen perustaminen. - 5. Muutok· 
sia aikatauluun 119. - 6. Liikennepaikkoja koskevia muutoksia. - 7. Helsin
giu aseman VR Matkapalvelun muodostaminen itsenaiseksi toimistoksi. - 8. 
Junaturvallisuussii.linto. - 9. Vaanlliset liikennepaikat. - 10. Matkustajavau
nujen sairasosastojen kii.ytto. - 11. Sairaiden kuljetus. - 12. Turvavaunun 
kii.yttii.minen Helsingin-Riibimii.en ja Helsingin-Luoman vii.lillii. kulussa ole
vissa paikallisluontoisissa henkilojunissa. - 13. Elii.invaunut. - 14. Kansain
vli.lisen m.atkatavaran tuJJaus. - 15. Matkailulippujen myynti laiva- ja auto
matkoille. - 16. Oy Alkoholiliike Ab: lie palautettavat tyhjii.t piiii.llykset. -
17. Murtomii.en-Otanmii.en rakenteenalaisen radan liikennoimisestii. kannettavat 
mnksut. - 18. Matkalippualennuksia. - 1S. VR palvelukseen sopimattomi.a. -
20. Kuljetuksen aikana kadonneen kaksipuolisen sivukellon etsiminen. - 21. 
Kadonneita matkalippuja, virkamerkkejii. ym. - 22. Avoimia virkoja ja toimia. 

Olympiakisojen aiheuttamat poikkeus
mai.i.raykset tyolainsi.i.i.i.dantoon. 

Asetuskokoelmassa on julkaistu seuraavat laki ja valtioneu- 1 
voston piiatos olympiakisojen aiheuttamista poikkeusmiiarayksista 
tyolainsaadantoon: 

La ki 

ol.ympiakisojen aiheuttarnista poikkeusmiiiiriiyksistii tyolain
saiidiintoon. 

Annettu HelsingiRsii. 9 pii.iviinii toukolwuta 1952. 

Eduskunnan paatoksen mukaisesti saadetaan : 
1 §. Suomessa vuonna 1952 jarjestettavien olympiakisojen 

johdosta on valtioneuvostolla valta antaa poikkeusmaariiyk.sii:i. 
siita, mita 2 paivana elokuuta 1946 annetussa tyoaikalaissa 
(604/46), laissa kauppaliikkeiden ja toimistojen tyooloista 
(605/ 46) ja laissa kauppaliikkeiden ja liiketoimist()jen aukiolosta 
(606/46), 19 paivana heinakuuta 1940 annetussa leipomotyo
laissa (382/ 40) seka lasten ja nuorten henkiloiden kayttiimisesta 
ammattityohon 31 paivana heinakuuta 1929 annetussa laissa 
(260/ 29) on saadettj;. 

431-\ i - 12. li. l9:l:! . 
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2 §. EdelHi. 1 § :ssa tarkoitettujen poikkeusmii.ariiysten sovel
tamisalue ja voima saoloaika on rajoitettava siihen, mitii. olympia
kisojen jarjestamisen aiheuttamat poikkeukselliset olosuhteet vaa
tivat. 

3 §. Tyontekijan, joka poikkeusmiiariiysten johdosta joutuu 
suorittamaan tyotii kauemmin tai muuna aikana, kuin tyoaikaa 
rajoittavissa laeissa sallitaan, tulee saada tii.stii korvaus· soveltu
vin osin noudattaen, miHi tiillaisesta korvauksesta asianomaisessa 
laissa on saadetty. J os tyosta on sovittu maksettavaksi suurempi 
korvaus, on sopimusta noudatettava myos poikkeusmiiariiysten 
perusteella tehdyssa samanluontoisessa tyi:issa. 

Sopimus, jolla viihennetaan tyontekijalle taman lain nojalla 
annettavien maaraysten mukaan tulevia etuja, on mitiiton. 

4 §. Oikeus korvaukseen tai korotettuun palkkaan, joka pe
rustuu taman lain nojalla aunettaviin maarayksiiu, on rauennut, 
jollei kannetta siitii ole uostettu ennen vuoden 1953 paattymista. 

5 §. Valtioneuvosto voi antaa oikeuden myontaii poikkeuksia 
yksityistapauksissa tyoaikaa rajoittavien lakien osalta tyoneuvos
tolle ja kauppaliikkeiden ja liiketoimistojen aukioloa koskevan 
lain osalta sosiaaliministeriolle. 

6 §. Taman lain ja sen nojalla annettavien maiiraysten so
veltamista koskevat a iat kuuluvat tyoneuvoston kasiteltiiviin 
silla tavoin, kuin tyoneuvo tosta 2 piiivanii elokuuta 1946 anne
tussa laissa ( 608/ 46) on saadetty. 

7 §. Jokaises a tyopaikassa, jossa taman lain nojalla annet
tuja miiiiriiyksiii sovelletaan, on laki ja sanotut maiiriiykset tyon
antajan toimesta pidettii.vii sopivassa paikassa tyontekijiiin niih
tiivissii, samoin kuin asianomaisen viranomaisen piiiitos maariiys
ten nojalla ehkii myonnetyistii poikkeuksista. 

8 §. Joka rikkoo tfuniin lain nojalla annettuja miiiiriiyksiii, 
rangaistakoon, niinkuin vastaavanlaisesta rikoksesta 1 § : ssii mai
nitussa asianomaisessa laissa on siiiidetty. 

9 §. Tiimii laki on voimassa vuoden 1952 loppuun, jolloin 
myos sen nojalla annetut miiiiriiykset, mikali niiden voimassaolo
aikaa 'ei ole maaratty lyhyemmwksi, lakkaavat olemasta voimassa. 
Lain tai sen nojalla annettuihin miHiriiyksiin perustuviin saami
siin ja niita vastaan tehtyihin rikkomuksiin sovelletaan lakia kui
tenkin sanotun ajankohdan jalkeenkin. (As. kok. n: o 193/ 1952.) 

Valtioneuvoston piiiitos 
olympiakisojen aiheuttamista poikkeusmiiiiriiyksistii tyolain

siiiidiintoon. 
Annettu Helsingi!sii. 9 pii.ivii.nii. toukokuuta 19152. 

ValtioneuYosto on 9 paivanii toukokuuta 1952 olympiakisojen 
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aiheuttamista poikkeusmaarayk ista tyolainsiHidantoon annetru1 5 
lain (193/52) nojalla. sosiaaliministerion esittelysUi paaWinyt: 

1 §. Suomessa vuonna 1952 jarjestettavien olympiakisojen 
johdosta saadaan 2 paivana elokuuta 1946 annetun tyoaikalain 
(604/46), kauppaliikkeiden ja toimistojen tyooloista annetun 
lain (605/ 46) ja kauppaliikkeiden ja liiketoimistojen aukiolosta 
annetun lain (606/ 46), 19 paiviina heinakuuta 1940 annetun 
leipomotyolain (382/40) seka lasten ja nuorten henkiloiden kayt
tiimisesta ammattityohOn 31 paivana heinakuuta 1929 annetun 
lain (260/29) saannoksista valiaikaisesti poiketa niin kuin tiissa 
piHitoksessa aadetaan. 

YLityo. 
2 §. Tyoa.ikaa rajoittavissa laeissa yhHi tai useampia viik

koja kohti sallitun ylityon enimmiiismiiaran lisaksi saadaan tyon
tekijaa hanen suostumuksella.an pitaa ylityos a \uoden 1952 hei
nakuun 1 ja elokuun 16 paivan valisena aikana, sanotut piiivat 
mukaanluettuina, enintaan sata tuntia, paitsi leipomotyossa enin
taan seitsemankymmenta tuntia, joita tuntimaaria ei myoskaiin 
oteta huomioon laskettaessa ylityotuntien vuotuista enimmliis
maaraa. Milloin tyoaikalain 6 §: ssii mainitussa liikkeessa, laitok
sessa tai yrityksessa tyoajan rajoittamista varten saadetty kol
men viikon ajanjakso jatkuu elokuun 16 paivan jiilkeen, saa
daan tyontekijaa pitaii tassii momentissa tarkoitetu sa ylityossa 
sanotun •ajanjakson paattymiseen asti kuitenkin niin, ettei keski
maarainen tyoaika elokuun 16 piiivan jalkeisena aikana ylitii 
kahdeksaa tuntia vuorokautta eika 47 tuntia viikkoa kohti. 

Ylity5sta, josta 1 momentissa saadetaiin, on maksettava koro
tettu palkka samojen perusteiden mukaan kuin ylityon korvaami
sesta asianomaisessa laissa on saadetty. Sovellettaessa tyoaika
lain 17 §: n 2 momenttia lasketaan sellaisiksi ylityotunneiksi, 
joist.a. on maksettava 50 prosentilla korotettu palkka, enintaan 
kahdeksantoista. tuntia taikka, jollei tyosuhde ole jatkunut koko 
ma.initus.sa lainkohda.ssa tarkoitettua ajanjaksoa, vuorokauden 
kaksi en immaista keskimaaraista ylityotuntia. 

3 §. Kauppaliikkeiden ja toimistojen tyooloista annetun lain 
alaisessa yrityksessa saadaan tyontekijaa vuoden 1952 heiniikuun 
1 ja elokuun 16 paiviin valisena aikana, sanotut paivat mukaan
luettuina, pitaii ylityO.ssa muissakin kuin sanotun lain 5 §: a 
mainituissa tapauksissa. 

4 §. Tyoneuv<>sio voi, milloin erityiset, olympiakisoista aiheu
tuneet syyt sita vaativat, hakemuksesta myontaa luvan siihen, 
etta kauppaliikkeiden ja toimistojen tyooloista annctun lain sekii 
leipomotyolain alaise.ssa yrityksessii tai tyossa sanotuissa laeissa 
saadetyn ylirtyon vuotuisen enimmaismaaran lisaksi saadaan pi-
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Hia tyontekijaa hanen .~~uostmnuk ella.an ylityossa e.nintaan 50 
tuntia Yuoden 1952 aikana. 

Lepoajat ja yot1Jo. 

5 §. Sen estamaWi, mita tyoaikalain 15 §: ssa on saadetty, 
saadaan tyontelrijaa sanotun lain alaisessa liikkeessa, lailtoksessa 
tai yrityksessa hiinen suo tumuksellaan pitiiii tyossa viikkolevon 
aikana. 

6 §. Kauppaliikkeiden ja toimistojen tyooloista annetun lain 
8 § :n siifumosten estii.matta saadaan sanottm lain alamessa yri
tyksessa tyontekijaa hiinen suostumuksellaau piUia tyossa my6s 
snnnu.ntain.a ja, milloin viikkolepo on voitu antaa mmma viikon
pii.ivana, myo Hillaisen: viikkolevon aikana. 

Tyontekijalle, joka on .suorittanut sunnuntaityota, on mak
settava kaksinkertainen palkka talta ajalta, jolleivat asianomai
set sovi siita, etta sunmmtaityo tai osa siitii korvata.an kaksinker
taisella vapaudeUa tyo ta jonakin muuna viikon aikana. Jos 
sunnuntaityo on ollut ylityota, on siita mainitun korotuksen li
saksi st10riltettav.a korvauksena kahdelta ensimmaiselta tu.nnilta 
viidellakymmenella ja sen jii.lkeiselta ajalta sadalla prosen.tilla 
lrorotettn palkka, joka lasketaan tyontekijii.n korottamattomasta 
palkasta. 

Tlissii pykiiUissa mainittuja korvauksia lasketlaessa on nouda
tett.ava, mita 1 momentissa mainitun lain 6 §: n 2 momentmsa on 
saadetty. 

7 §. Tyoaikalain aii.nnosten estamaWi saadaan sen alaisessa 
rrityksessa tai tyossa pitaa .tyon.tekijii.a hanen suostumll!ksellaan 
tyossa yon aikana, niin myos lasten ja mtorten henkilOiden kayt
tiimisesta ammruttityohon anne tun lain 7 §: n siiannoksien esta
matta pitii.ii kuusitoista, mutta ei kahdeksaatoista vuotta tiiytta
nytta tyontekijaa hanen suostumuksellaan tyossa kello kahteen
kymmeneenyhteen asti. 

8 §. Leipomotyolaissa tarkoitetussa tyossa saadaan tyonteki
jaa hanen suostumuksellaan pitaa rt:yi:issa muunakin aikana kuin 
sa,notu&Sa laissa on sallittu. 

Ty<:istii, jOita tehdii.iin 1 momenti · a tar•koitettu.na aikana on 
maksettava 100 prosentilla korotettn palkk>a. J os tyo, jota on 
tehty lau&ntaina kello 18 jalkeen tai sunnuntaina, on yliiyota, 
on siita lisii.ksi maksettava ylityokorvaus niin kuin tyoaika1aiss.a 
on sii.iidetty. 

9 §. Tyoaikalain 16 § :n 1 momentin ja kauppaliikkeiden ja 
to imistojen tyooloista annetun lain 7 § :n saannosten estamatta 
saadaan tyontekijaii hlinen suostumuksellaan pitaii tyossii. s.ano
tuissa lainkohdissa sii.ii.dettyina lepoaikoina. Kuitenkin on tyon-
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tek.ijiille talloin annettava tilaistlus aterioida t:von aikana, ja on 1 
tahiin kaytetty aika luet.t~Rva tyoaika.an. 

Kauppaliikkeiden ja liiketoimi.stojen attkioloaika. 

10 §. Kauppaliikkeiden ja liiketoimistojen a·ukioloaja.sta an
netun lain saa.nnosten estama.tta sllladaan myymaHiii, varastoa, 
part.urilll- ja kahertajanliikettii ynna muu.ta niihin verrattavaa 
liiketta seka liiketoimistoa pitaa avoinna muina arkipaivina kello 
kahteenkymmene.en, paitsi lauantaina kello yhdeksaantoista. 

11 §. l\1aitoa- ja leipakauppoja seka pal'iturin- ja kiihertajan
liikkeita saadaan pitaa avoinna sunmmtaina kello kahdeksas.ta 
kello yhteentoista. 

12 §. Sosiaaliministeriolla on valta, milloin erityiset syyt 
sita vaativat, yksityi.Stapauksessa hakemuksesta myontaa kauppa
liikkeiden ja liiketoimistojen aukioloajas.ta annetun lain sali.nnok
sista myos muita kuin edelUi 10 ja 11 § :s.sa mainittuja poik-
keuksia. · 

Kasitellessaan 1 momentissa tarkoitettuja hakemUJksia, tulee 
sosiaaliministerion kuulla asiantu.ntijoina asianomaisen tyonan
taja- ja tyontekijajiirjeston edus.tajaa. 

Erinaisiii 1niii:irayksia. 

13 §. Taman paatoksen maarayksia sovelletaan Ilelsingin 
kiaupungin alueella sijaitsevissa yrityk issa, niin rnyoo koko 
maassa rautatie- ja linja-.autoliikenteessa, autokorjaamoissa, auto
huoltoasemilla ja nestemaisten polttoaineiden varastoissa ja kulje
tukse.ssa seka sella.isissa liikkeis&:i, jotka huomattavassa maarin 
harjoittavat clintarvikkeiden kuljetusta llelsinkiin, tallrais.een kul
jetukseen kaytetUi.vien tyontelcijoiden o alta. 

14 §. Maarayk.sia, jotka sisi.iltyvat taman paatoksen 5-12 
§ :lilin, voidaan soveltaa vuoden 1952 heinakuun 14 ja elokuun 
8 paiva.n vi:i.lisena aika.na, sanotut paivat mukwanluettuina. 

15 §. lVIilloin erityiset, olympiakisoista aiheutuva.t syyt sita 
vaativa.t, voi tyoneuvosto hakemuksesta sallia, etta ta ii paarok
sessa mainittuja poikkeuksia 1 §: ssa lueteltujen tyoviiensuojelu
lakien saannoksistii sovclletaan myO.S muissa kuin edella 13 § :ssa 
rna.inituissa yrityksissa seka, milloin osoittautuu viilttamattomaksi, 
my.fult.ai:i. muitakin poikkeuk.sia sanottujen lakien saiinnoksista. 
(As. kok. n:o 194/ 1952) (Rh/ Hlo n:o 760, 7. 6. 52) Kl n:o 
31 / 52. 1. 
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Tapaturmavakuutuslaissa saadettyjen 
markkamalirien korottaminen. 

Valtioncuuoston pi.iiitos 
tapatur"mavakuutuslaissa siiiidetyn e1·ii,(in mm·kkamaiiriin ko?·otta

misesta. 
Annettu Hel singissa 8 paivanii toukokuuta 1!152. 

Valtioneuvosto {)TI tapa.t.urmavakuuttlSlaissa aiidettyjen mark
kamaarien korottamisesta 20 paivanli elokuuta 1948 annetun lain 
(610/48) nojalla sosiaaliministerion esittelysta maarannyt, etta 
sovellettaessa 20 paivana eJokuuta 1948 annetun tapatmmava
kuutus}ain (608/ 4 ) 11 §: aa siinli mainittm 20,000 markan si
jasta on kaytettliva 32,000 markkaa. (Toj n :o To 1000, 30/ 5. 
1952. - Asetuskokoelma n :o 208/ 52.- Vert. 1\IK II sivu 4.234. ) 
Kl n: o 31/52. 2. 

Opastinpiirit. 

VR Kaskylehdessa n: o 18/ 52. 1 oleva, opastinpiirijakoa kos
keva muutos peruutelaan. 3. opastinpiirin opm:n asemapaikka 
on Oulu, Tuira. (Rt n: o 1099, 6. 6. 52) K1 n: o 31/ 52. 3. 

Konejaksojen perustaminen. 

Rautatiehallitus on piHittanyt, etta 1. 7. 1952 lukien peruste
taan 2:nen, 6:s, 7:s, 8:s ja 9 :s konejakso ja etta sanotusta ajan
kohdasta lukien samalla siirretaan nykyisista var.iJkk:ojaksoista 
asianomaiset rataosat nyt perustettuihin konejaksoihin sen mu
kaan kuin VR Kaskylehdessii n:o 5/ 52 on maaditty. (Rh n:o II. 
801/3562, 30. 5. 1952) Kl n: o 31/ 52. 4. 

Muutoksia aikatauluun 119. 

6. 6. 52 lukien muutetaan henkilojuna u: o 987 sekajunaksi. 
(Kut n: o 888, 3. 6. 52) lG n: o 31/ 52. 5. 

Henkilojunat n:o 179/ 180 asetetaan kulkuun 7. 6. 52 lnkien 
kuluvan vuoden kesa-elokmm ajaksi allaolcvien aikataulujen 
mukaisesti : 
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Hj 179 Hki-Tkl 3. 

~ll 110. Pu 64. Pr 1 (80). 

Arkilauantaisin ja pyhap. arkiaattoina 
ajalla 7. 6.--31. 8. 52. 

1 2 3 4 5 6 7 

Illd 12,13 SlV. 313 a, joka od. 

Psl 1 3.1 7 12,20 12,21 
Kap 
Olk 3 

2.7 4 6 12,25 . 
l.s 3 12,28 12,29 laskee obi 27, jos se 

on kulussa 
Pmk 1.9 :3 6 12,32 
~II 1 
Tna 

1.4 3 12,35 12,36 
1.8 3 6 12,39 

Pia 1. 3 6 12,42 
Tkl 5 l.-1 a 12,45 

Hj 180 Tkl-Hki 3. 

Su 110. Pn 64. Pr 1 (80). 

Arkilauantaisin ja pyhap. arkiaattoina 
ajalla 7. 6.-31. 8. 52. 

Tkl 12,55 
?.11 2 fi.o 6 13,01 
Olk ') 3.:~ .t 13,05 
P,l 2 4.u 5 13,10 
IIki 3.1 4 13,14 

(Kut n:o 863, 5. 6. 1952) Kln:o 31/ 52.5. 

Liikennepaikkoja koskevia muutoksia. 

ostavan seisake on 1. 6. 52 lukien muutettu Herralan ase- 6 
man alaiseksi senraavin, julkaisunn Liikennepaikkojen valimatkat 
tehHi.vin merkinnoin: 

I se Nostava. 121 
I I 

I I 

IIerrala 6. 
Lahti 8. 
Lh 8. Ri 51. 
Kw 70. 

H Lu k. 1. 6. 52. (Lkoj 
n:o 1420, 7. 6. 52) 

I Kl n:o 31/52. 6. 

llyYinkaiin aseman alaisena avataan kesakuun 15 paivasta 
1952 lukien liiken teelle VR: n Konepajan raiteet seuraavin julkai
suun ,Liikennepaikkojen valimatkat" tehtavin merkinnoin : 
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Hy 3 Tt VR: n Konepajan tar
vetta. varten. Luk. 
15. 6. 52. (Lkoj n: o 
1452/52, 4. 6. 52.) 
Kl n: o 31/ 52. 6. 

Lohjan kauppalan aseman alaisena avataan kesakuun 16 plii
vasta 1952 lukien liikenteelle Tytyrin raiteet seuraavin, julkai
suun Liikennepaikkojen valimatkat tehtavin merkinnoin : 

Lohjan kaup
pala 
Tytyrin rai

teet 
I Lok 1. Tt Lohjan Kalkkitehdas ' 

Oy: tii varten. Luk. 
16. 6. 52. (Lkoj n: o 
1254, 31. 5. 52) Kl 
n: o 31/ 52. G. 

lVIikkelin aseman alaisena avataan kesakuun 16 paivasta 1952 
lukien liikenteelle Esson raide seuraavin, julJkaisuun Liikenne
paikkojen valimatkat tehHivin merkinnoin: 

Mikkeli 
Esson raide 

~ 
j 

1 

li
Mi 1. 

I 
Tt Oy Esso Ab: ta var-

1 'ten. Luk. 16. G. 52. 
(Lkoj n:o 1359, 3. 
6. 52). Kl n:o 31/ 
52. 6. 

IIangon aseman alaista Sisasataman raidetta koskevat mer
kinnat julkaisussa Liikennepaikkojen valimatkat muutetaan 
1. '7. 52 lukien seuraaviksi: 

Hanko 
Sisii.satama Hnk 1. 

Helsingin aseman VR Matkapalvelun 
muodostaminen itsenaiseksi toimistoksi. 

I Ttl T asem_a- ja ~i~rto 
vaunuJen ra.JOissa. 
Luk. 1. 7. 52 (Lkoj 
n: o 1108, 5. 6. 52) 
Kl n: o 31/ 52. G. 

Rautatiehallitus on paattanyt, eWi Helsingin aseman VR 
Matkapalvelu muodostetaan beiniikuun 1 pii.ivasta 1952 lukien 
tilityksellisesii itsenaiseksi ja varsinaisen matkatoiminnan puo
lesta suoranaisesti tariffiosaston alaiseksi toimistoksi. (Rh/lko 
n: o 1084, 4. 6. 52) Kl n: o 31/ 52. 7. 
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Junaturvallisuussaanto. 

Junaturvallisu~aannou 110 § : n 2. kohta on muutettu seu- 8 
raavan sisaltoiseksi: 

,2. Kun junaan on liitettii.va sekii matkustaja- eWi tavara
vaunuja, on matkustajavaunut sijoitettava tavaravaunujen jiil
keen. Kuitenkin saadaan henkilojunaan liittaa matkustajavau
nujen jalkeen tavaravaunuja enintaiin 10 alkselia. Jos junan 
suurin sallittu nopeus on eninUian 75 km/ t, saadaan neliakseliset 
ja vahintaan 16 tonn.ia painavat kaksiakseliset matkustajava.unut 
sijoittaa tavaravaunujen edelle. Tyhjiina kuljetettavan matkus
tajavaunun sijoitus on vapaa . 

Muist. 1. Hoyryllii liimmitettiivat neliakseliset ja vahintii.iin 
16 tonnia painavat kaksiakseliset matkustajavaunut saadaan kyl
miinii vuodenaikana sijoittaa junaan veturin jiil!keen ennen ta
varavaunuja." 

Samalla on Junaturvallisuussiiii.nnon 111 §: n 1. kohdan en
simmaisen vivkkeen sanat ,Matkustajia kuljettavaan junaan" 
muutettu sanoiksi ,Pika- ja henkilOjunaan". (Rh/ lko n: o 1243, 
4. 6. 52) Kl n:o 31/ 52. 8. 

Vaaralliset liikennepaikat. 

Rautatiehallitus on maiiriinnyt Heinoon pysakin vaaralliseksi g 
liikennepai'kaksi kuluvan kesa:kuun 15 paivastii lukien. 

Tiista on tehtava merkinta aikataulukirjan A-osan sivulla 43 
olevaan vaarallisten liikennepaikkojen luetteloon. (Rh/lko n : o 
1248, 4. 6. 52) Kl n:o 31/52. 9. 

Matkustajavaunujen sairasosastojen kaytto . 

Rautatiehallitus on maariinnyt, etta mikii.li matkustajavaunu- 10 
jen sairasosastoja ei tarvita sairaiden l"Uljetukseen saad.aan niihin 
pii.astiia tilanahtauden vaatiessa. ainoastaan pienten lasten kanssa 
matkustavia henkiloitii. 

Taman vuoksi muutetaan miiiirayskokoelman V. osan 56. XI. 
2-kohdassa oleva lause ,Ainoastaan siinii tapauksessa, ettli tilan
ahtaus junassa sen vaatii ja osastoa ei tarvita sairaan kuljetuk
seen, saa siihen paiistiiii muita matkustajia ja lukitaan silloin sen 
tyontoovi avattuun asentoon, niin ettii matkustajat eiviit voi 
vetaii ovea kiinni" kuulumaan seuraavasti: , Ainoastaan siinii 
tapauksessa, etta tilanahtaus junassa sen vaatii ja osastoa ei 
tarvita sairaan kuljetukseen, saa siihen pii.iistaa pienten lasten 
kanssa matJkustavia henkiloita ja lukitaan silloin sen tyontoovi 
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an1.ituun a~;ent.oon , niin cttii mut.kustajal civiil \' Oi vetiili O\' ea 
kiinni". 

Muutoksesta tehdiHin merkinta myoskin Asema- ja jtma
palvelu.ssaannon 16 §: n 3. kohtaan. (Rh !Jko n: o 1179, 2 . 5. 52 ) 
K1 n: o 31/ 52. 10. 

Sairaiden kuljetus. 

Liikennesaiin11on 16 §: n 4. lisiimiiariiyksen 
~- kohdan rnunttarninen. 

Liikennesaannon 16 § :n 4. lisamaiirayksen 2. kohta muute
taan kuulumaan seuraavasti: 

,Sairasta on kuljetuksen aikana seurattava ainakin yksi hen
kilo. 1\Iikali han haluaa mukaansa sairaanhoitajan on hanen 
sellainen itse hankittava. Matkan aikana on konduktoorin huo
lehdittava vuoteiden knnnostamisesta, Yaunun siivoamisesta, 
lammityksesta y. m. kayttaen apunaan junamiesta, junasiivoojaa 
ja pysahdysasemien henkilokuntaa." (Rh / lko n: o 1233, 4. 6. 52) . 
Kl n : o 31/ 52. 11. 

Turvavaunun kayttiiminen Helsingin-Riihi
maen ja Helsingin-Luoman valilla kulussa 
olevissa paikallisluontoisissa henkilojunissa. 

Rautatiehallitus on paattanyt, junaturvallisuussaannon 111 
~: n 1. b. kohdan maarliyksesta. poikcten, etta aikataulukautena 
119 IIelsingin-Riihimaen ja Helsingin-Luoman valisissa (pai
kalli luontoisissa) henkilojtmissa ei akseliluvusta riippumatta 
tarvitse ka.yttaii turvavaunua, jos ensilnmaisena veturista lukien 
on matkustajavaunu, jonka oma paino on vlihintaan 16 tonnia. 
Junan perusnopeus saa talloin olla enintaiin 66 ·km/ t. (Rh/ lko 
n:o 1234, 4. 6. 52) Kl n:o 31/ 52. 12. 

EHiinvaunut. 

Jotta eliiinvaunut erottuisivat mui ta vaunuista vaihtotoissa 
\'aro\·aisc ti kasiteW:iYiksi, on niiden kmnpaankin oveen kiinni
tettavii lahet~7sasemalla henJ.sen varsan piii.ita esittava kuva 
(lomake n:o 1289). Kuvat kiinnitctii.an kulmistaan liisterilla ja 
on ne kertakayttoon tarkoitettuina miHiri:iasemalla ehclottomasti 
poistettava. K. o. lomakkeen perusjakelu toimitetaan liikenne
paikoille painatusjaoston toimesta. (Bwj n:o 629, 7. G. 52 ) 
Kl n: o 31/ 52. 13. 
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Kansainvalisen matkatavaran tullaus. 

Tullihallituksen ja rautatiehallituksen vhlilla kii;nlyn nen- 14 
Yottelun perusteella on kansainYalisen matkatavaran tullausta 
varten muualla kuin raja-asemilla ja Ilelsingissa vahvistettu 
seuraa vat toimitnsohjeet: 

Lahetettava matkatavara: Ulkomaille matkustava hen kilo on 
veh·ollinen tuomaan matkatavaransa tullikamariin tullikiisitte
lya varten, ellei poikkeustapauksessa tullil\:amari toittensa puo
lesta voi jarjestaa sita tapahtuvaki i rautatieasemalla. 

Lahteva matkatavara tarkastetaan virka-aikana tullikama
rissa, missii se varustetaan tullilyijykkeilla tai -sineteilla siten, 
ettei matkatavarakollia voi aukaista tullilyijyketta tai -sinettia 
rikkomatta. Tullilyijykkeitten ja -sinettien lukumaara samaten 
kuin todistus tavaran tullikasittelysta merlcitaan matkatavara
todistukseen. Matkatavaratodistuksia tullikamari saa ilmaiseksi 
paikkakuntansa rautatieasemalta. Tullikasittelyn jii.lkeen mat.. 
kustaja vie matkatavaransa tullivalvonnan alaisena asemalle 
rautatien kuljetettavaksi, ellei tullikamari harki:tse matkatavara
kollien laatuun katsoen voivansa sallia matkustajan ilman val
vontaa viedii tavaroita asemalle. Viimeksi mainitussa tapauk
sessa rautatieviranomaisten tulee, ottaessaan tavaraa vastaan, 
todeta, etta tullilyijykkeiden tai -sinettien lukumaara on sama 
sekii matkatavaratodistuksessa ettii matkatavaroissa, ja eWi tulli
lyijykkeet ja -sinetit ovat ehjiit. J os sitavastoin tullilyijykkei
den tai -sinettien lukumaiira ei ole sama tai ne havaitaan riko
tuiksi, on ta varakollit toimitettava uudelleen tullikasittelyyn. 
1\Iatkatavaroiden tulliki:isittelystii rautatieasema:lla ei saa periii 
eri korvausta. 

Saapuva matkatavara: Saapuvan matkatavaran tullaus tapah
tuu virka-aikana tullikamarissa, minne matkatavru·at rautatien 
toimesta kuljetetaan. 

Toimitusohje asernille. 

Asemalta voidaan luovuttaa tullikamarillc lruittia vastaan 
~;opiva maarii matkatavaratodistuksia (kaikki kolme osaa, numero
lappuineen), jolloin luovutettujen todistusten numerot on ehdot
tomasti ilmoitetta va tariffitoimiston kansainvaliselle jaostolle. 
Aseman harkinnan mukaan voidaan myos tyytyii antamaan 
tullikamarille todistuksia sita mukaa kuin niita tarvitaan, jolloin 
toclistusten numeroita ei tarvitse ilmoittaa kansainvaliselle jaos
tolle, mutta tilityksen on tapahduttava nnmerojarjestyksessa. 
( Tfo n : o 723, 26. fi. 52.) Kl n: o 31/ 52. 14. 
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Matkailulippujen myynti laiva- ja 
automatkoille. 

Laiva Oy Matkailn on ilmoittanut, etta matkailulippuja myy
ii:iessa on valeille Hameen'linna-Tampere ja Valkeakoski
Tampere laaclittava erilliset lehdet jaljempana mainituille va
leille. Taman mukaisesti on Kl n: o 29/ 52. 10 julkaistusta laiva
ja automatkojen luettelosta poistettava Laiva Oy Matkailun hoi
tamat edelUimainitut matkat ja niiden tilaJle merkittava: 

Hameenlinna-Vehoniemi (laivamatka) . . . . . . . 710:
Vehoniemi-Tampere (automatka) . . . . . . . . . . . . 130:
Valkeakoski-Vehoniemi (laivamatka) . . . . . . . . 290: -
Vehoniemi-Tampere (automatka) . . . . . . . . . . . . 130:-

(Tfo n:o 813, 7. 6. 52.) Kl n:o 31/ 52. 15. 

Oy Alkoholillike Ab: lle palautettavat 
tyhjat paallykset. 

Oy Alkoholililke Ab: lie palautettavat tyhjat paiillykset rah
ditetaan 9. 6. 1952 lukien toistaiseksi TS :n 43 § :n paJautus
tariffia soveltaen SMpumisaj'asta ja alkupera.isesta maaraliiken
nepaikasta riippumatta. TaJlaiset paallykset saadaan nail'Hi 
ehdoilla palauttaa Helsingin tai Raja.miien asemille riippu
matta siitii, milta asemalta alknperainen Uihetys on otettu kuJje
tettavaksi. (Tfo n:o 764, 30. 5. 52.) K:l n:o 31/ 52. 16. 

Murtomaen-Otanmaen rakenteenalaisen radan 
liikennoimisesta kannettavat maksut. 

Sen johdosta, etta Murtomii.en-Otanmaen rakenteenaJainen 
rata on a.vattu vhliaikaise11e kokovaunuknormaliikeriteelle ennen 
sen luovuttamista yleiselle liikenteelle sovelta.en siihen kaukolii
kenteeseen valittomasti liittyvasta paikallisliikenteesta tariffi
saannon 53 §: ssii. annettuja maarayksia, huomautetaan, etta ta.sta 
liikenteesta kertyvat knljetusmaksut Murtomaen-Otanmaen ra
kenteenalaisella radalla kantaa Murtomaen asema ylim. liikenne
tulojen shekkikirjalla n: o 1816. Samaan kirjaan ei saa merkitii 
muita maksuja. Shekkikirjan lehden numero on merkittiiva vas
taavaan rahtikirjaan. Murtomaen asema merki1see myos tassii 
liikenteessii kiiytet;rt shekkikirjat kuukausitilllnsa n:o 4125 ja 
tilittaa kantamansa maksut valtionrautateiden liikennetuloina. 
Tarkastustoimisto siirtaa va.liaikaisesta liikenteestii kertyneet 
tulot lruuk'ausittain Murtomiien-Otanmaen rautatierakennuk
Helle. (Tfo n:o 821, 9. 6. 52.) Kln:o 31/ 52.17. 
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Matkalippualennuksia. 

Karkku : 6. 6.-7. 7. 1952; Tube1·kuloosiliiton virkistm.kursseille 18 
matkustavat 12 vuotta tayttiineet, mutta aile 20-vuotiaat henkilot; 
25 %, myi:is pikaj. 
Joutseno: 18-28. 6. 1952; Raittiuden Ystavain johtajaleiri; 
alle 20-vuotiaat; 25 %, myoo pikaj. 
Helsinki: 20-24. 6. 1952; Suomen Pyorailyn Yhteistoiminta
valiokunnan jarjestamat Suomen maantiemestaruuskilpailut; 
kilpailijat ja toimitsijat; 25 %, myos pikaj . 
Alavus : 20. 6.-1. 7. 1952; Suomen 'l'einiliiton valtakunnalliset 
teinijohtaja·kurssit; alle 20-vuotiaat osanottajat; 25 %, myos pikaj. 
Lahti : 24. 6.-1. 7. 1952; Suomen Opiskelevan Nnorison Rait
tiu.sliiton kesapii.ivat; aile 20-vuotiaat osanotta.jat; 25 %, myos 
pikaj. 
Ylivieska ja Oulainen : 24. 6.-2. 7. 1952; Suomen Laestadio
laisen Liihetysyhdistyksen kesaleiri; alle 20-v1.1otiaat osanottajat, 
25 %, myos pikaj. 
Mikkeli: 25. 6.-4. 7. 1952; Pelastusarmeijan Mikkelin Piiri
pi:ilimajan p.artio- ja nu.orisoleiri ; aile 20-vuotiaat osanottajat; 
25 %, myoo pikiaj. 
Kokkola : 25. 6.-2. 7. 1952; Kyrkans Ungdom-jiirjeston nuo
risokokou.s; aile 20-vuotiaat osanottajat; 25 %, myas pikaj. 
Heinola : 26-30. 6. 1952; Vapaussodan lnvaliidien Liiton kesa
kokous; invaliidiosanottajat; 25 %, myi:is pikaj . 
Jarvenpiia : 26. 6.-5. 7. 1952; Suomen Siviili- ja Asevelvolli
suusinvaliidien Liiton toimitsijakurssien osanQttajat; 25 %, myo · 
p~kaj. 

Lohja: 27. 6.-8. 7. 1952; Piiivan Nuorten suurleiri; alle 20-
vuotiaat osanottajat; 25% vain menomatkasta, myos pikaj . Pai
viin Nuorten leimalla ja allekirjoituksella varustet.tua todistusta 
vastaan myydi:ilin menoshekkilippu 25 % : n alennuksin. Lippuun 
merkita.fun taman kfuskylehden numero sekii sanat ,25 %: n alen
nus". Todistus liitet.alin lippukirjan kan.taan. 
Helsinki: 28. 6.-7. 7. l 952; ]'inlands Svenska Skolungdoms
forbundin toimitsijakurssit; aile 20-vuotiaa.t osanottajat; 25 %, 
myos pitkaj. 
Mantyharju : 28. 6.-8. 7. 1952; Suo men Valkonauhaliiton nuo
risoleiri; alle 20-vuotiaat osanottajat; 25 %, myos pikaj. 
Nokia: 29. 6.-9. 7. 1952; Kyrkans Ungdom-jarjeston nuoriso
leiri; alle 20-vuotiaat osanottajat; 25 %, myos pikaj. 
Keuruu : 29. 6.-10. 7. 1952; Suomen Nuorten Kristillisen Liiton 
nuorisQn 1omaleirin o anottajat; 25 %, myos pikaj . 
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19 VR palvelukseen sopimattomia. 

20 

21 

Porin aseman alokas Arvo Antero Hietaniemi (synt. 25. 8. 28) on 
erotettu 1. 6. 52 sopimattomana VR palveluklielln ( 4. ljp n: o H. 429/ 
1961, 5. 6. 52) 

Kul jett<ksen aikana kadonneen kaksipuolisen sivukellon etsiminen. 

Liikennepaikkojen paaJlikoita kehoitet:tan etsimi:Uin puulaatikossa ole· 
vaa IBM-kaksipuolista sivukelloa n: o K 2/300. Loydettaessa on se lahe
t ettava Helsingin tava ra-asema11e seka Hiytymises ta ihnoitettava liikenne
toimiston tieduste1ujaosto11e. (Lkoj n: o 14G3, G. G. 1952). 

Kadonneita matkalippuja, virkamerkkeja ym. 

Kattilaseppii Lam·i Tarmo11e 30. 4. 52 kirjoitettu kesiikausipavaalippu 
n:o 62299/ 1246, matkalle Hyvinkiia-Inkoo, on kadonnut ja kuoletetaan. 
(H y knp n:o T/ 289, 12. 5. 52) 

Kesiikausivapaaliput, n : o 47588/ 952 kirjoitettu ratatyomies Pekka 
:Miettiselle j a n: o 47589/ 952 aputyoliiiselle Hilja Miettiselle matkalle 
Pieksiimaki-Putikko, ovat kadonneet ja kuoletetaan. (11. rtjp n: o F . 5/7, 
18. 5. 52 ) 

Rautatielaiikiiri Aarne Alasen vaimolle EvaUe 19. 5. 1952 kirjoitettu 
tilapiiinen vapaalippu n: o 334400, matkalle Kurikka-Helsinki, on kadon
nut ja kuoletetaan. (5. ljp n: o 476/ 1589, 24. 5. 1952) 

Ylim. junamies Paavo Iivosen pojalle Eerolle matkaUe Riihimiiki
Kemijarvi 7. 4. 52 kirjoitettu tilapiiinen vapaalippu n:o 402351 on ka
donnut ja kuolet etaan (2. ljp n: o 921/ 3014, 28. 5. 1952) 

Halkotyomies Birger Forsmanille viilille Savonlinna-Muukko kir
joitettu kesiikausivapaalippu n: o 51404/1029 on kadonnut ja kuoletetaan 
( 5. vtjp n: o 350/ 290, 2 . 5. 1952) 

Asemamies Eino Tarkiaisen kesakausivapaalippu n: o 65606/ 1313 mat
kalle Pori-Kangasala on kadonnut 21. 5. -52 ja kuoletetaan (4 ljp n:o 
868/ 1906, 29 . 5. 1952 ) 

2: ssa ratajaksossa tyoskenteleva viilaaja Vihtori Viilikanto on ka
dottanut hiinelle kirjoitetun kesiikausivapaalipun n: o 63515/1271, mikii 
oli kirjoitettu Riihimiien-Tiihteliin valille sekii hanelle kirjoitetun tila
paisen vapaalipun n: o 0281510, mika oli kirjoitettu 5. 4. 52 viilille Riihi
miiki-Helsinki, jotka kuoletetaan (2. rtjp n : o 270, 30. 5. 1952) 

Ratatyomies Veikko HautakorveUe kirjoitettu virka-aikalippu n: o 
39226/ 785 Tampere-Siiiiksjiirvi ja ratatyomies Viljo RiutaUe kirjoitettu 
virka-aikalippu n: o 39233/ 785 Tampere-Kulju voimassa 31/ 12 -52 saakka, 
ovat kadonneet ja },uoletetaan (4. rtjp n:o 64/ 429, 31. 5. 1952) 

KonepajatyoHii selle Auvo Varoselle kirjoitettu kesakausivapaalippu 
n:o 061889/ 1238, matkalle Kuopio-Murtomaki, on kadonnut ja kuolete
taan (Kuo kpp n:o 170, 3. 6. 1952) 

Seppii Alfred NiemiseUe ldrjoitettu kesiikausivapaalippu n: o 71104/ 
1423 matkalle Kerava-Karjaa on kadonnut ja kuoletetaan (1. rtjp n:o 
519, 4. 6. 1952) 

Konepajatyoliiiselle T. KuuselaUe kirjoitettu kestikausivapaalippu n: o 
38482/ 770 matkalle Vaasa-.iihtat·i on kadonnut ja kuoletetaan (Vs kpp 
n:o 186, 4. 6. 1952) 
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Avointia virkoja ja toimia. 

1. liikennejaksossa seuraavat esityksen perusteBlla taytettli.viit virat ja 22 
toimet: yksi :e Z. konttoriapulaisentoimi Helsingin ascmalla; kolme asema· 
micstenesimiehmwirkaa. Helsingin asemalla; ylcsi 1 l. vaihd61niestenesintie
henvirka Helsingin asemalla; yksi asetinZaitemiehentoimi Helsingin asemalla; 
1 l. vahidemiehentoimia: yksi Helsingin ja yksi Pasilan ascmilla; 1. l. 
asemamiehentoimia: 27 Helsingin, yhdeksii.n Vallilan, yksi Pitiijiinmiien, yksi 
Pasilan ja yksi Keravan asernilla sekli. yksi Kii.pylii.u laiturilla; junamiehen
toimia: kolmetoista Helsingin ja seitseman Pasilan asenrilla. Liikenncosas-
ton johtajalle osoitetut hakemukset on jii.tettii.vii. asianomaisten liikennepaik-
kojeu piiiillikoille viirneistii.iiu 27. 6. 1952. 

t l. tarkkaajanvirka rautatichallituksen hankintatoimistossa. Rautatie
hallitukselle osoitetut hakemukset on toimitettava rautatiehallitukscn kirjaa
jalle viimeistiiii.n 3. 7. 1952 ennen klo 12. 

t z_ ki1·jurinvirka, keskushallinnon koneosastossa. Rautatiehallituksen 
pii.ii.johtajalle osoitetut kirjalliset hakcmukset on t.oirnitettava rautatiehalli
tuksen kirjaajalle viimeistiiii.n 7. 7. 1952 enncn kello 12. 

Yleisen vaikean asuntopulan takia kehoitctaan hakijoita ennen hake
musten jiittiirnistii. ottamaan selviia asunnonsaantimahdollisuuksista. 



Helalnkl 1952. Valtloneuvoston klrjapaino 



KASKYLEHTI N:o 32 
1 9 52 

Viittaus Kaskylehdessa julkaistuun maaraykseen merkitliln: 
Kl n:o 1/52. 2 ( = lehden numero, vuosi, asian numero). 
Jakelua koskevat muutosilmoitukset on tehtava palnatusjaostoon. 

T o i mit us: Rau t atiehaliitus, 2 kerros, huone :r-4. 

Sis ally s: 1. Sairausvirka'Vapauden kestiiessii pidetyn vuosiloman vaiku
tus palkkaukseen. - 2. Vainikkalan vaunuvaaka. - 3. Muutoksia aikatauluun 
119. - 4. Liikennepaikkoja koskevia muutoksia. - 5. 2. luokan vaunujen pois
taminen Hki- lly ja Hki-Ri valisista paikallisjunista olympiaruuhkaliikeuteen 
ajaksi. - 6. Hinnasto sotilassisustusesineistolle tuotetun vahingon korvaami
seksi. - 7. •rariffisiiiinnon muutos. - 8. Matkaliput Og-juniin. - 9. Seurue
liput. - 10. Seuruelippujen myynti ja alennusten myontiiminen olympiakisojen 
aikana. - 11. AIV·pullojen palautus. - 12. Matkalippualennubia. - 13. Kul
jetuksen aikana kadonneen auran etsiminen. - 14. Loppuopastelyhtyjen etsinta. 
- 15. VR palvelukseen sopimattomia. - 16. Kadonneita matkalippuja, virka
merkkejii ym. - 17. Avoimia virkoja ja toimia: 

Sairausvirkavapauden kestaessa pidetyn 
vuosiloman vaikutus palkkaukseen. 

Valtiovarainministerio on rautatiehallitukselle osoittamassaan 1 
toulrokmm 15 piiivalle 1952 paivatyssa kirjelmassa n: o 25/368, 
VMKD 1952, ilmoittanut katsovansa, etta viran tai toimen hal
tijalle, joka on sairauden vuoksi virkavapaana, saadaan myontaa 
saii.."YJ.nonmukainen vuosiloma taysin palkkaeduin tavallisessa 
jarjestyksessa, mutta on vuosiloman jalkeiseltli virkavapausajalta 
toimitettavaa peruspalkan pidiitystli maarii.ttliessli huomioon otet-
tava koko se aika, minka asianomaisen yhtajaksoinen sairaus on 
vuosilomaa lukuun ottamatta kestanyt. 

Edella olevan johdosta rautatiehallitus ilmoittaa, etta rauta
tiehallituksen kirjelman n:o H 378/ 3302, 14/ 4 1944 miiiirays, 
jonka mukaan vuosiloman oli katsottava keskeyttlivan yhtajaksoi
sen sairausvirkavapauden, on toukokuun 15 paivasta 1952 lukien 
katsottava kumoutuneeksi. (Vert. MK II, sivu 89, 2 kohdan 
2 kappale.) Kl n: o 32/ 52. 1. 

Vainikkalan vaunuvaa.ka. 

Vainikkalassa on valmistunut uusi vaunuvaaka, jonka kanta- 2 
vuus on 100 t ja pituus ]3,74 m ja jota saadaan heti ryhtya 
kayttamaan. 

4566 - 19. 6. 1952. 
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Tama ilmoitus on otettava huomioon myO.s lisayksena aika
tau1ukirjan A-osaan ja Aakkosclliseen luetteloon Rautatieliikenne
paikoista, mutta ei aiheuta niissii muutosta Vainikkalan entiseen 
vaunuvaakaan nahden, koska se jaa ainakin toistaisek i edelleen 
kaytanti:ii:in. (Rt n: o 1787, 10. 6. 52). Kl n: o 32/ 52. 2. 

Muutoksia aikatauluun 119. 

12. 6. 52 lukien muutetaan sekajuna n:o 64:9:n aikataulu 
l'ieuraavasti: 

Sekajuna n:o 649 Kemi-Tornio 2. 3. 
Sn 75 Pn 40 Tk 3 (60 ) 

1 2 3 4 5 (J 7 8 

Kemi • 0 •••••• • • 20.25 
Lautiosaari 5.4 12 37 
J1aurila ....... 2.1 5 20.42 43 
Kaakamo 4.4 10 s 53 
Pasanen . . ... . . 5.0 11 s 21.04 
Soraraide ...... 
Kyliijoki •••• 0 •• 3.5 9 s 13 
Lanki 0 0 •• 0 •••• 2.1 6 s 19 
Silt a 45 ....... 
Keropudas ..... 1.1 4 s 23 
Tornio 0 •••• 0 0. 2.7 7 21.30 

(Kut n:o 950, 11. 6. 1952) Kl n:o 32/ 52. 3. 

Juualle n:o 6 Mon: lisataan Pv 

" " 
66 Mou: 

" 
Pv 

" " 
108 Mon: 

" 
p,-

" " 
112 Mon: 

" 
Pv 

" " 
205 Mon: 

" 
Pv 

" " 
40 Mon: 

" 
Pv 

" " 
48 Mon: 

" 
Pv 

" " 
76 Tnl 

" 
Pv 

" " 
5 Vlh 

" 
Pv 

(Kut n: o 964, 13. 6. 1952) Kl n: o 32/ 52. 3. 

20. 6. 52 lukien pysiihtyy juna 957 tarpeen vaatiessa (S) 
Jiirvilinnan seisakkeella. 

20. 6, 62 lukien pysahtyy juna 909 tarpeen vaatiessa (S) 
Palvajarven seisakkeella. (Kut n:o 974, 14. 6. 52) Kl n:o 32/ 52.3. 
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Liikennepaikkoja koskevia muutoksia . 

. J nlkaisussa Liikennepaikkojen valirnatkat taydennetaiin Pie- 4 
tarsaaren aseman alaisia raiteita koskevia merkintoja (sarake 8) 
23. 6. 52 lukien seuraavasti: 

a Pietarsaari -
Jakobstad 
NauJ atehtaan 
raide- Spik· 

fabrikens 
spar 

Pietar aaren 
kaupungin 
raicle 

Pietarsaaren 
makasiini
raiteet 

Vara to raide 

Oy Naula Ab:ia. ja 
Tekonahka Oy:tii. 
varten. 

Pietarsaaren kaupun· 
kia, Jakobstads 
Triivar u Ab :ia ym. 
varten. 

Pedersore Handelsla
gia, Granholm & 
KiUlia, Teras Oy : tii., 
.Jiir n Ab : ia ym. var
ten . 

Broder Blomqvistia, 
Jakobstads Bygg
nadskontoria ym. 
varten. 

(Llwj n:o 12-!6, 9. 6. 52 ) Kl n:o 32/ 52. 4. 

2. luokan vaunujen poistaminen Hki
Hy ja Hki-Ri valisista paikallisjunista 
olympiaruuhkaliikenteen ajaksi. 

Yaihtotoiden Yiihentiimiseksi IIelsingin henkiloratapihalla 5 
ol.nnpiaruuhkaliikentoon aikan1a poistetaan 2. luokan v<aunut ka.i-
kista Jl ki-l!y ja lTki-Ri viilisistii paikallisjunista 19/ 7-31/ 7 
Yal iseksi ajaksi. Toimenpiteesta ilmoitettava yleisolle. (Kut 
n:o !)..J.l 10. 6. ]!)52 ) Kl n:o 32/ 52. 5. 

Hinnasto sotilassisustusesineistolle 
tuotetun vahingon korvaamiseksi. 

Rautatiehallitus on .muuttanut VR Kaskylehdessa n:o 10/ 48. g 
3 mainitun, sotilassisustuses:itneistoUe tuotetun vahingon lror'Wl11-
mista koskevan hinnaston seuraavaksi : 

,C'. H inna to .·otilassisustuse ineistolle tuotetun vahingon 
konaamisPksi: 
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Sisustu,~esineisto: 

Istuinlauta, leveys 9-8" .......... . ............ . 

" " 
7-5" ................. . .. . .. . 

, , 4" - aile ................ . .. . 
Ovilauta ... . .................... · .... . ........ . 
Kamina ................................... . ... . 
Kaminan savutorvi ............................. . 

, savutorven jatko .......... . .......... . 
, savuhattu ..................... . ...... . 
, aluslevy .. . ........................... . 

J(ansiruuvi .. . ................................ . . 
Mutterinaluslevy ... . .. . .. . .. . .................. . 
Ktk: n putkiliosake ................. . .. . .... . .... . 
Sanko ..................... . ............ . ... . .. . 
Lyhty ..... . ...................... . .. . ......... . 
Myrskylyhty ......................... . .. . ...... . 

K uorrnatLsviilineisto: 
Laiturisilta .. . ................... . ............. . 
Autolaiturisilta . ...... . ............... . ........ . 

650:-
475:-
270:-
270:-

16,500:-
1,200:-

350:-
650:-
200:-
15:-
10:-

1,900:-
500:-
500:-
700:-

6,500:-
12,000:-

Tykki- ja silrrettaville hevossilloille tuotetut vahingot peri
tiHi.n korjauskustannusten tai uuden sillan rakennuskustannusten 
mukaan." 

(Rh/ lko n:o 1294, 11. 6. 52) Kl n:o 32/52. 6. 

Tariffisaannon muutos. 

TS: n 58 §: n 20 lm: ssa mainittujen yleisolle myytavien paino
tuotteiden hintoihin on 1. 7. 52 lukien tehty pain.atuskustannus
ten kallistumisen takia seuraavat muutokset: 
Liikennesaanto . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 200 mk 
Kansainvalinen sopimus matkustajain ja matkatavaran 

kuljetuksesta rautateitse . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100 , 
Kansainvalinen sopimus tavaran kuljetuksesta rauta-

teitse . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100 , 
Neuvostoliittoon lal1etettavien tavaroideu kuormaus-

ohjeet (lomake 4780) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100 , 
('l'fo n:o 860, 14. 6. 52) Kl n:o 32/ 52. 7. 

Matkaliput Og-juniin. 

Rautatiehallitus on myontiinyt Og-junissa matkustaville 
50 %: n alennuksen matkalippujen hinnoista ehdolla, etta seka 
meno- etta paluumatka suoritetaan nailla junilla. 
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Alennus myouneUiiin siten, etta Iahtoasemalta myydiUin mat- 8 
lrustajalle tayden tariffin mukainen menolippu Helsinlriin. Lipun 
etupuoli leimata.an pahvilippujen osalta aseman nimileimalla ja 
shekkilippujen osalta aseman nimi- ja paiviileimalla. Niiin leima-
tut liput kelpaavat menomatkalla vain Og-junissa ja oikeuttavat 
Og-junissa tapahtuvaan paluumatkaan. 

Alennusliput myydaan 4--12-vuotiaille lapsille samaan hin
t aau kuin aikuisillekin. 

Niiin myydyista alennuslipuista ei myonneta takaisinmaksua. 
Jos tallaisen lipun lunastanut henkilo haluaa kiiyttaa matkan 
aikana muita kuin Og-junia, hiinen on lunastettava lisalippu, 
jonka hinta 3 luokassa on puoli kolmannen luokan menolipun 
hinnasta ja 2 luokassa koko kolmannen luokan menolipun hinta 
silta matkalta, minka han matkustaa varsinaisessa henkilojunassa. 

1\iuilta lruin junan lrulkureitin varrelta Og-juniin pyrkiville 
on myytava erillinen lippu Og-junassa kuljettavalle matkalle. 
Niima liput laaditaan aina menoshekkilipun lomakkeelle ja Hihto
a. emaksi merkitaiin se asema, jolla matkustaja tulee Og-junaan. 
(Tfo n : o 836, 10. 6. 52) Kl n: o 32/ 52. 8. 

Seurueliput. 

Lippujen tarkastuksessa esiintyneiden vaikeuksien vuoksi pe- 9 
ruutetaan Kl n: o 30/ 52. 12 julkaistu maiiriiys, ettei seuruelipun 
kiiyttajille tarvitse tilatus.sa vaunussa matkustettaessa antaa seu
ruelipun tarkastuslippuja. Nain ollen on seuruelippua kaytta-
ville henkiloille aina annettaJva mainittu tarkastuslippu. (Tfo n : o 
850, 11. 6. 52) Kl n: o 32/ 52. 9. 

Seuruelippujen myynti ja alennusten 
myontaminen olympiakisojen aikana. 

Viitaten Kl n : o 4/ 52. 8-kohtaan huomautetaan, etta olympia- 10 
kisojen johdosta rautatiehallitus on maiirannyt, ettei seurue
lippuja saa myyda olemaan voimassa aikana 9. 7.-9. 8. 1952, 
myoskiiiin ei taksi ajaksi myonneta minkiiiinloaisia alennuk.<>ia 
kokouk iin yms. tilai.suuksiin matkustamista varten. (Tfo n: o 
859, 14. 6. 52) Kl n : o 32/ 52. 10. 

AIV-pullojen palautus. 

'J'S : n 43 §: n 2 lisiimiiariiyksessa olevaan luetteloon sellaisista 11 
piiiillyksista, jotka r.aadaan palauttaa sanotun pykiiliin mii.iiriiyk-
sia soveltaen, on 20. 6. 1952 lukien lisattavii AIV-pullot korei-
neen. (Tfo n :o 845, 10. 6. 52) Kl n:o 32/ 52. 11. 
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Matkalippualennuksia. 

Suonenjoki, Kuopio ja Iisalmi : 23. 6.-9. 7. 1952; Ortodoksis
ten uorten Liiton nuorisoleiri; a lle 20-vuotiaat osanottajat; 
25 %, myos pikaj. 

Kuopio: 27. 6.-1. 7. 1952; Savon Sokeat r . y :n vuosikokous; 
sokeat osanottajat; 50%; myi:is pikaj. 

Helsinki: J-6. 7. 1952; Yleisurbeilun Yhteistoimintavaliokun
nan jarjestiimat olympiavalintakilpailut; kilpailijat ja toimitsijat; 
25 %, myos pikaj . 

Kannus: 1.-8. 7. 1952; Suomen Lae::.tadiolaisen Lahetysyhclis
tyksen kesiileiri; alle 20-nwtiaat osanottajat; 25 %, rnyos pikaj . 

Kuljetuksen aikana kadonneen auran etsiminen. 

Liikennepaikkojen paiillikoita keboitetaan etsimaiin Vallilai<ta .Jyvas
kyHiiin kuljetettavak i otettua kttdonnuttn auraa, jossa merkki H . F . 
England, paino 122 kg. Loyllettiiessa on aura Hihetettav ii .Tyvaskyliin 
asemalle seka liiydiistii ilmoitetta,•a liikennetoimi~ton tiedustelujao tolle. 
(Lkoj n:o 1469, 7. 6. 1952). 

Loppuopastelyhtyjen etsintii. 

Pasilan varikolta on katei ssa junan loppuopaJ;telyhtyjii, ,ioissa on 
merkinta: P l. Pyydetiian et simaiin ja palautlamaan Pasilan varikolle 
(P 1 vrp n: o 334, 12. 6. l!J52 ) . 

VR palvelukseen sopimattomia. 

Kotkan aseman alokas Yeikko Yanhanen on erotettu kesakuun 13 
paiviista 1952 lukien sopimattomana rautatien palveluk een (7 ljp n: o 
H. 404/ 2176, 13. 6. 1952). 

Kadonneita matkalippuja, virkamerkkej ii ym. 

Kerman 2. l. asemamies Knut Salolle 21. ll. Hl44 .Joroisi ssa annettn 
virkamerkki numero 6, sekii biinen uimelleen :l. 4. 1952 kirjoitettu tila
piiinen vapaalippu n: o 398563 v~ilille Kerma-Helsinki, ovat kadonneet 
ja kuoletetaan (8. ljp n:o 707/ 1334, 7. !) . 1952) 

Pasilan varikon ylim. veturinlammittiijalta Tauno Oskari P~·nniiseltii 
on kadonnut virkamerkki n:o 903 ja kesakausivapaalippu n:o 059052/ 1182 
Hel sinki-N as to! a, jotka kuoletetaan ( Psl vrp 9. 6. 1952) 

Tyontekija Arvi Lappalaisen niruolle Liisalle 10. 5. 52 kirjoitettu 
tilapiiinen vapaalippu n: o 429257 matkalle Xanekosl{i--Rovaniemi on ka
donnut ja kuoletetaan (Suo Hpj rauL rak. n: o ;)0:3, 9. 6. 52) 

Ratatyomies Juho Suihkon kesakau ·ivapaalippn n: o 657/50 matkalle 
Jyviiskylii-Kurkimiiki on kadonnut ]0. li. 52 ja kuoletetaan (5 rtjp
n: o 395/ 65, 12. 6. 1952) 
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Riihimaen vat;kolla palvelevan :dim. veturinllimmittiijiin Veikko 16 
Niemisen vaimolle Eiralle 24. 5. 52 matkaJle Riihimiiki-Helsinki kirjoi· 
tettu tilapiiinen vapaalippu n: o 03567 7 on kadonnut ja kuoletetaan 
(Ri vrp n:o 218, 12. 6. 1952 ) 

Avoimia virkoja ja toimia. 

Kolme (S) tilapiiisen veturinkvljcttajan, kaksi (2) tilapiiisen vetw·in- 17 
liimmittiijiin ja kaksi (~) tilapiiiscn kortd1tktoi:hin tointa Murtomiien
Otanmiien rautatierakennuksella on haettavana ja on hakc>mukset ensi tilassa 
liihetettiivii rautatierakcnnuksen ra kPnnu piUillikolle o~. K ajaani. Hakemuk-
siin on liitettavii asianomaisen piiiillyston suostumus siihen, etUi hakija saa 
siirtyii hakemaansa toimeen heti lmtsun saatuaan, viimcistiiiin 1. 7. 52 
lukicn. Toimeen otettavilta vaaditaan sama piitevyys kuin vastaavas a toi-
mcssa valmiilla radoilla. Asianomainen luovuttaa ilHi. aJalta, jonka hiiu 
toimii rautatierakennuksella, kaikki varsinaiseen toimecnsa kuuluvat palk
ka<'dut, mutta maksetaan hiinclle nsianomaisen rautatierakennuksen varoista 
hoitamaan a tointa vastaava palkka kalliinpaikanlisineen sckii mahdollista 
ikiilisiiii vastaava palkkionlisii voimassa olevien miiiiriiyst<'n mukaan. Edel-
l<'Pll ova t toimenhaltijat oikeutettuja miiiiraysten mukaisiin etuihin kuten 
pukuavustukseen seka virantoimitus- ja vaunurahoihin. Heille kuuluu vel
volli.suus osallistua soran purkamiseen, mistii makset11an vahvistettua vau 
nurahaa, seka olemaan apuna vctw-ien ottacssa politoainetta ja vetta. 

Asianomaiset majoitetaan parakkeihin tai asuntovaunuun. 
4. li ikennejaksos a euraavat esityksl'n peruRteella tiiyt<'ttaviit toimet : 

1 l. t·anldemit: hentoimia: kaksi Tampereella ja yksi Haapamaellii.; e l. vaih· 
demiell entoimia: yk i Toijalassa, kaksi Pol"issa ja ykRi Pcipohjassa; 1 l. 
asemamicll entoimia: viisi Tampereella, kaksi Raapamiiellii. ja nelja Porissa; 
yksi ~ l. asemamiehentoimi Kiikassa; junamiell entoimia: yk. i Porissa, yksi 
Peipohja~ a ja yksi Raapamiiellli sekii yksi 2 l. a11tonkuljcttajantoimi Tam
pereella. Liikenneo. aston johtajalle osoitetut hakcmuksct on jiitettiivii 
asianomaisen Jiikennepaikan p1Uillikiille viimeistiiiin 5. 7. 52. 

'l'erva.joen ja Kymin neljannen luokan sekii Pihlajaveden ja Lankaan 
viid nnen luokan asemien asrmnpiiiillikonvirat JU asemaka sanhoitajanvi1·ka 
Kouvolan asemalla. Rautati<'hallituksf'lle osoitetut hakemukset on jii.tettii.va 
rnutatiehallituksen kirjaajall<' viimcistaiin 1±. 7. 1952 ennen klo 12. Nimi
tetyt nspmapii.iillikot ovat velvolli~et vastaanottamaan Kymin, Pihlajaveden 
ja Laukaan asemilla jo oll'van ja 'T'ervajoen asemalla Memapiiiillikon hoitoon 
mahdollisesti miiiiriittiivii.n postitoimipaikan hoitajan toimen. 

Kolme y.p. 1 l. ki1"jm·invirkaa, joista yksi Relsingin, yltsi Yaasan 
(Vaskiluoto) ja yksi Kemin asemalla; yksi a.JJ . 1 l. lch·jurinviTka Tampere!'n 
a emaha; neljii y.p. asemamestari11vi1·kaa, joista yksi kullakin py iikillii: 
Rajala, Ri tijiirvi, Kaitjarvi ja Ukkola; ku1tsi a.p. asemame8tarinvirkaa, 
joi ta kolme Toysiin, kaksi Onttolan ja yksi Kinnin pysiikillii; yksi y.p. ~ l. 
linjakirjurinvirka yhdeksiinnessii. liikcnnejaksossa; kwt<sitoi,~ta y.p. ~ l. ki1·
ju1·invirkaa, joista kaksi Mikkelin asemn.lla sekii yksi h.""Ul!akin asemalla : 
IIelsinki, Jiirvenpiia, Tampere, Kangasala, Kolho, Haapamiiki, Piinniiinen, 
Ylivieska, Pulsa, Lappeenranta, • ellinpaii, Hamina, JoenRuu ja Varkaus; 
kolme a.p. ~ l. lilnjakirjurinvirkaa, joista yksi ensi=iiisessii., yksi vii
dennessii. ja yksi yhdeksiinnessa liikennejaksossa; neljiitoista a.p. ~ l. ki1·
jurinvirkaa, joista kaksi Helsingin asemalla ;ja yksi lmllakin asemaUa: 
Kauniainen, Tikkurila, 'fampere, Messukylii., Korkeakoski, Lyly, Pori, llma
joki, Kiuruvesi, Tornio, IIeiniivesi ja Rankasalmi; yksi 1 l. lip1~mnyyjiin
·virka Relsingin asemalla; kaksi ~ I. lipunvrr;tyyjiinvirkaa, toincn Relsingin 
ja toinen Porin asemalla. Rautatiehallituksen paajohtajnlle osoitetut hake· 
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mukset on jiitettiivii rautatiehallituksen kirjaajalle viimeistii.iin 14. 7. 1952 
ennen klo 12. Nimitetyt y.p. asemamcstarit ovat vt>lvolliset vastaanotta
maan kullakin kysymyksessiiolevalla pysiikillii. sijaitscvan postitoimipaikan 
hoitajan toimen. 

Ylcsi jarjestelymestarinvirlca Haminan asemalla; lcalcsi ylilcondu"kwi:i-
1'invi1·1caa, toinen Seinajoen ja toinen Kemin asemalla; lcahdelcsan lconduk
ti:ii:irinvirkaa, joista viisi Kouvolan asemalla ja yksi kullakin asemalla: 
Pictarsaari, Oulu ja Joensuu; kalcsi 1 l. palckamestarinvirlcaa, toinen Tam
pereen ja toinen Kuopion asemalla; yksi 1 l . vaalcamestarinvirlca Kuopion 
asemalla; kwusi 1 l. palclcamestarinvirkaa, joista kaksi Pieksiimiien asemalla 
ja yksi kullakin asemalia: Kristiinankaupunki, Oulu, Joensuu ja Var
kaus; sekii kaksi t l. vaakamestadnvi1·kaa, toinen Kokkolan ja toinen 
Oulun asemalla. Rautatiehallituksen liikenneosaston johtajalle osoitetut 
hakemuk:set on jiitettiivii. rautatiehallituksen kirjaajalle viimeistiiiin 3. 7. 
1952 ennen klo 12. 

1 l. ratainsini:ii:irinvirka (erikoisala: turvalaitteet) keskushallinnon rata
osastolla, Rautatiehallitukselle osoitetut hakemukset jii.tl'ttiivii. rautatiehalli
tuksen kirjaajalle viimeistiiiin 21. 7. 1952 ennen klo 12. 

Yleisen vaikean asuntopulan takia kehoitetaan hakijoita ennen hake
musten jiittiimistii ottamaan selviiii asunnonsaantimahdollisuuksista. 

Helsinki 1952. Valti.oneuvoston kirjapaino 



KASKYLEHTI N:o 33 
1 9 52 

Vii tta us Kaskylehdessa jul kaist uun maaraykseen merkitaan: 
Kl n:o 1/ 52. 2 ( = lehden numero, vuosi, asia n numero). 
Jakelua koskevat muutosilmoitukset on tehtava pai natusjaostoon. 

To i m i t us: Rautat ieh all itus, 2 ker ros, huone 24. 

Sis ally s: 1. Val tionrautateiden virantoimitusrahasiii:into ja sen sovelta
minen . - 2. Vanhojen vaihteiden vaihteenasettimet. - 3. Piilikonepajojen 
seisonta-ajat kesiillli v. 1952. - 4. Mnutoksia aikatauluun 119. - 5. Liikenne
paikkoja koskevia muutoksia. - 6. Muutoksia pikatnvaran kuormaus· ja kulje
tusohjeisiin 1. 7. 1952 alkaen. - 7. Matkustajavaunujen kaymaUiin hajunpoisto
kiekot. - 8. Hiivaliihetyksien kuljettaminen ilman osoitteita. - 9. Perimatto
mien t avarain ja liikatavarain lahettiiminen myytiiviiksi. - 10. Veloituslaskujen 
tilittiiminen. - 11. Puolustuslaitoksen kuljetukset. - 12. Olympia Tours 1952 
(Olympiamatkat 1952) . - 13. G. A. Serlachius Oy Kangas kul,ietukset. - 14. 
OTK:n kuljetukset. - 15. Matkatoimistot. - 16. Aloitetoiminta. - 17. VR 
palvelukseen sopimattomia. - 18. Kadonneita matkalippuja, virkamerkkejii ym. 
- 19. Avoimia virkoja ja toimia. - 20. Lomaretki 'l'an skaan Knudshovedin 
lomakotiin. 

Valtionrautateiden virantoimitusraha
saanto ja sen soveltamismaaraykset. 

Valtioneuvosto on kesiikuun 5 piiiviinii 1952 vahvistanut seu- 1 
raavan valtionrautateiden virantoimitus1'ahasiiiinnon. 

I. Yleista. 

1 §. Valtionrautateiden veturin-, moottorivaunun- ja rata
autonlruljettaja, konduktoori, junapakkamesta1·i, veturinliimmit
tiijii, junamies, lipuntarkastaja, makuuva.ununhoitaja, juna-apu
lainen ja matkustajajunia seuraava vaununsiivooja saa varsinai
sen palkkauksensa tai palkkionsa lisiiksi virantoimitusrahaa kai
kesta juna- tai veturipalvelukseen luettavasta virantoimitu.ksesta. 
Virantoimitusrnhaa ei kuitenkaan ma.kseta veturimichistolle, joka 
suorittaa uusien tai konepajoilla korjattavina olleiden veturien 
koeajoja, vaan tallainen veturimiehisto saa virantoimitusrahan 
asemasta ik:utakin uutta tai korjattua ja koeajettua veturia koh
den eri korvauksen, jonka suuruuden rautatiehallitus maiiraa. 

Virantoimitusra:haan oikeuttavana virantoimituksena pidetiiiin 
myos miiiirattya juna- tai veturipalvelusta varten asemapaikan 
ulkopuolelle taikka painvastoin matkustajana tehtaviUi. matkaa. 
Niinika.iin pidetaan tallipaivystysta taJlaisena vira.ntoimituksena. 

4-601 - 28. 6. 1952. 
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Lisaksi voidaan vaihdemiesten esimiehelle, vaihdemiehelle, 
asetinlaitemiehelle, vaunumestarille, vaununtarkastajalle ja vau
nunvoitelijalle maksaa virantoimitusrahaa sellaisesta erittilin 
kiihkeasta, rasittavasta ja vaativasta ratapihapalveluksesta, joka 
valitti:imasti liittyy junapal velukseen. 

2 §. Virantoimitusrahaa maksetaan virantoimituksen laadun 
mukaan: 

a) matkarahana; 
b) pilivystysrahana; 
c) ratapiharahana; 
d) veturirahana ja 
e) yi:iraJhana. 
3 §. Aika, jolta matka-, paivystys- tai ratapiharahaa makse

taan, maarataan kustakin virantoimituksesta tiiysissa tunneissa 
siten, etta puolta tuntia lyhyempi aika jatetaan ottamatta huo
mioon, mutta puolen tunnin pituinen ja siHi pitempi aika koro
tetaan seuraavaksi taydeksi tunni·ksi. 

II. Matkaraha. 
4 §. Matkarahaa maksetaan 9 markkaa tunnilta 1 § :n 1 koh

dassa mainitulle junal1enkilokunnalle asemapaikan ulkopuolella 
tehdyista virantoimitusmatkoista eli linjapalveluksesta. 

5 §. l\Iatkarahaan oikeutta va aika lasketaan siita hetkesta 
alkaen, jollo1n lahti:ijuna lal1tee asemapaikalta, siihen saakka, jol
loin paluujuna saapuu asemapaikalle. Jos aikataulun mukaan 
kulkeva lahti:ijuna myi:ihastyy lahti:iajastaan, on siita, mikali maJh
dollista, ennakolta ilmoitettava a ianomaiselle junahenkili:ilrun
nalle. Ellei tallaista ilmoitusta ole voitu tehda, maaraytyy matka
raha:an oikeuttava aika ·aikataulun mukaisen lahti:iajan mukaMJ.. 
l\1 atka-aikaan lisataan matkan valmistelua tai sen lopettamista 
varten ennakolta maaratty aika taikka muuhun matkarahaan 
oikeuttavaan tyi:ihi:in valitti:imasti ennen matkaa tai valitti:imasti 
sen jalkeen kaytetty aika. 

III. Paivystysraha. 
6 §. Asemapaikalla suoritetusta virantoimituksesta makse

taan veturin- ja moottorivaununkuljettajalle, veturinHimmittii
jalle, kondukti:iorille ja junamiehelle pa.ivystysrahaa 6 markkaa 
75 pennia tunnilta. Rautatiehallituksen harkinnan mukaan voi
daan kuitenkin paivystyspalveluksessa toimivalle kondukti:ii:irille 
maksaa paivystysrahaa enintiian 13 markkaa tunnilta ja samoin 
junamiehelle enintaiin 11 markkaa. 50 pennia tunnilta, milloin 
t.yon suorittaminen vaatii erikoista jarjestelykykyii ja milloin 
tyi:ita on pidettava kiihkeana ja rasitta,·ana. 
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7 §. Piiivysty palveluksella tarkoitetaan tassa siUinnO.ssa milii- 1 
ratylla liikennepajkalla ja sen pih·iin ti:i sa m~eles a kuuluvalla 
alueella suoritettavaa, yleiseen eli kaupallisliikenteeseen luetta-
vaa vaunujen vaihtoa. Paivystyspalveluksena ei sita vastoirn. 
pideta sita vaunujen vaihtoa, jota virka- tai tyojuna taikka muu 
siihen verrattava juna suorittaa. 1\Iyo ·kaan ei paivystyspalveluk-
sek i lueta sita vaunujen vaihtoa, jota jarjestelyjuna tai muu 
matkajuna suorittaa joko lahto-, viili- tai maaraasemalla. 

8 §. Paivystysra:haa maksetaan 3 §: ssa mainituin poikkeuk
sin silta ajalta, joka kulloinkin luetaan tyoajaksi. 

IV. Ratapiharaha. 
9 §. Vaihdemiesten esimiehelle, vaihdemiehelle, asetinlaite

miehell1:l, vaunumestarille, vaununtarkastajalle ja vaununvoiteli
jalle maksetaan ratapiharahaa 6 markkaa tunnilta 1 §: n 3 koh
rlassa tarkoitetusta ratapihapalveluksesta niilla liikennepaikoiHa, 
joilla piiivystyspalveluksessa toimiva konduktoori ja junamies on 
oikeutettu pairystysrahan enimmaismaaraan, ja tii.JlOin 3 § :ssii 
mainituin poikkeuksin siltii ajalta, joka kulloinkin luetaan tyo
ajaksi. 

V. Veturiraha. 
10 §. Veturir·athaa maksetaan kuljettajalle 1 markka 30 pen

nia ja Uimmittiijiille 1 markka vettnikilometrilta, mikiili viran.
toimitus on kestiinyt niin pitkiin ajan, etta se 3 §: n mukaan 
oikeuttaa matka- tai paivystysrahaan. 

11 §. Veturikilometrit maaraytyvat kultakin matkalta Hihto
ja tulopaikan vii.Jisen matkan mukaan, kuitenkin siten, etta niilta 
tyotunneilta jarjestelyjunissa, jotka matkalla oltaessa ylittavat 
vastaavan aikataulun mukaiset yhteenlasketut lmlkuajat, veturi
kilometrit maarataan samojen perusteiden mukaisesti lmin piii
vystyspalveluksesta. 

Paivystyspalveluksesta ja muustakin virantoimitusrahaan oi
keuttavasta veturipalveluksesta, joka suoritetaan yksinomaan tai 
paaasiallisesti vain maaratylla asemalla tai muulla paikallisesti 
rajoitetuUa alucella, maarataan vetnrikilometrit paivystysra.haan 
oikeuttavan virantoimitusajan mukaan siten, etta yhden tunnin 
lasketaan vastaavan kahtakymmenta veturikilometria. 

Tallipaivystyksesta ei veturirahaa makseta, mutta saavat talli
pairystyksessa toimi vat kuljettajat edella ole van mukaan laske
tun virantoimitusrahan lisaksi 1,625 marwan suuruisen ja samoin 
Himmittajat 1,250 markan suuruisen valcioeran 3-viikkoiskaudessa 
vir an toim itusra haa. 
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VI. Yoraha. 

• 12 §. Yoraha.a maksetaan kaikille virantoimitusrahaan oikeu
tetuille, paitsi makuuvaununhoitajalle, 90 markkaa yoltii. viran
toimituksesta, joka sattuu kello 22.00-6.00 viilille ja kestaa joko 
yhtajaksoisesti tai eri osissa samana yona vahintaan kaksi taytta 
tuntia, siis ilman 3 §: ssa tarkoitettua korotusta . Tahan oikeutta
vana yotyona ei lruitenkaa.n pideta asemapaikalla tai muualla 
sattuvaa valiaikaa eika myookaan 1 § : n 2 momentissa tarkoi
tettua matkustajana tehtya matkaa. 

VII. Erinaisia maarayksia. 

13 §. Virantoimitusrahat tilataan tyoaikalain mukaisessa tyo
ajan tarkkailussa kaytetyin 3-viikko:iskausin ja tasaisin markoin 
tasoittamalla eriit Hihi.nna ylempaan markkalukuun. 

14 §. Virantoimitusra.hojen laskeminen, kirja.us ja tilaami
nen toimitetaan rautatiehallituksen maariiamiilla tavalla. 

15 §. .Toka katsoo, e1ta virantoimitusraha on hanelle vaarin 
maiiratty, tehkoon siita oikaisuvaatimuksen sille viranomaiselle, 
joka virantoimitusra.han on lmlloinkin tilannut, ka.hden lruukau
den kuluessa siita lulcien, jolloin han on saanut virantoimitus
rahan nostaa. J os tama laiminlyodaan, on puhevalta asiassa 
menetetty. 

16 §. Rautatieha1litu.ksella on oikeus maarata, etta paikallis
junissa tai 111iil1in verrattavissa muissa junissa virantoimituksessa 
toimivat henkilot, jotka ovat oikeutettuja saamaan virantoimitus
ra.haa, saavat lukea asemapaikalla eri virantoimitusniatkojen 
valille sattuvan vapaa-ajan matkarn!ha.an oikeutta.Yalrsi virantoi
mitusajaksi, mikali thllaisissa jtmissa toimivat henkilot eivat 
muutoin saisi kohtuulliseksi katsottavaa virantoimitusrahaa ja 
mikiili vapaa-aika asemapaikaJla ei ole kahta tuntia pitempi. 

Muutoinkin rautatiehallituksella on oikeus anta.a miiarii.yksia 
taman sii.8.nnon soveltamisesta. 

VIII. Loppusaannos. 

17 §. Tata virantoimitusrahasa.antoa, jolla k:umotaan valtio
neuvoston huhtikuun 9 paivii.na 1952 va.hvistama valtionrauta
teiden junahenkilokuru1an virantoimitusrahasaanto, l) sovelletaan 
tammikuun 1 paiviista 1952 lukien. 

1) Mainittua siHi.ntoii., jota myos olisi tullut soveltaa. 1. J . 1952 lukien, 
ei ole saatettu tiedoksi, koska valtioneuvosto pian sen vahvistami sen 
jiilkeen periaatteessa hyvii.ksyi 5. 6. 1952 vahvistamansa, tiihan otetun 
valtionrautateiden virantoimitusrahasiianniin. 
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Edella olev·an vira.ntoimitusrahasaannon 16 §: n nojalla rau- 1 
tatiehallitus on sen SO\'e]tamisesta antanut seuraavat maaraykset: 

1 §. (Vrt. virantoimitusrahasaannon 1 ja 11 §§ .) 
Virantoimitusrahasiiannon 1 §: n 2. kohdassa mainittn, lilliii

rattyii juna- tai veturipalvelusta varten a$emapaikan ulkopuo-
lellc .taikka painvastoin matkustajana tehty matka, joka on 
virantoimitusrahaan oikenttavaa virantoimitusta, tarkoittaa vain 
sellaisia tapauksia, jolloin asianomainen matkustaa hakeakseen 
toiselta - liikennepaikalta jonkin maiidityn junan tai vietyiiiin 
jtman sinne. Matkasta, jonka joku tekee menniikseen joksikin 
aikaa virantoimitukseen toiselle paikkakunnalle tai palatessaan 
sieltii, ei virantoimitusral1aa suoriteta. 

Virantoimitusrahaan oikeuttavana tallipiiivystyksenii pide
tiiiin: 

1) veturitallin ulkopuolella olevan, hoyrypaineen alaisen ve
turin vartioirnista ja liimpimiina pitoa, 

2) tilatun vcturin kuntoon saattamista siina tapauksessa, ettei 
sita sittemmin kuitenkaan tarvita virantoirnituksessa, 

3) veturin viernista veturitalliiu ja noutamista sielta seka 
veturin siirtoa tallialueella sellaisilla varikoilla, joilla eri mie
histOa konetoimistosta saadun luvan perusteella trulaisiin tehtii 
viin kaytetiiiin., seka 

4) moottorivatmun kuljettajan suorittamaa moottorivaunu.n 
korjausta. 

2 §. (Vrt. vll:antoimitusrahasiiiinnon 5 ja 8 §§ .) 
ViranLoimitusrahaan oikeuttavaksi virantoimituksek.si ei lueta 

aikaa, mika veturimiehistoltii kuluu kattilahuuhteluun ja sellai
siin pienehkoihin korjaustoihin, joita sanottu miehisto voi suo
rittaa joko yksin tai korjauspajan tyontekijain avulla, lukuun
ottamatta edelHi 1 ·§ :n 4. kohdassa mainittua tapausta. 

Varallaolo, milla tarkoitetaan miehiston velvollisuutta asian
omaisen paallyston miiariiysten mukaisesti oleskella virantoimi
tuspaikalla, asunnossa tai ilmoitetulla paikalla niiiden Hi.heisyy
dessa voidakseen ka kyn saatuaan heti ryhtya virantoimitukseen 
ja velvollisuutta saapua miUidittyina aikoina tiedustelemaan mah
dolli.~ia virantoimituski:iskyja, ei myoskiiiin ole virantoimitus
rahaan oikeuttavaa virantoimitusta. 

Virantoimitusmatkan valmistus- ja lopettami ajan pituuden 
eri junia ja veturisarjoja varten va:hvistaa asi!anomainen johtaja. 
"Matka-aikaan, joka on kaytctty virantoimitusTahasaannon 1 §: n 
2. kohdasc3a mainittuun, matkustajana tehtyyn matkaan, ei kui
tenkaan saa lisata valmistus- eika ·lopettamisaikaa. 

J os henkilo joksikin ajaksi maar~itaiin varsinaiselta asemapai
kaltaan virantoimitukseen paivystyspalvelukseen, tallipaivystyk-
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seen, veturin tai moottorivaunun korjaukseen tms. toiselle paikka
lmnnaUe, ei sanoturnlac'ttuisissa tapauksissa tapahtuva valiaikai
nen siirto toiselle paikkakunnalle ole virantoimitusmatka viran
toirnitusrahasaannon 5 § : n tarkoittamassa mielessa, vaan on 
virantoimitusrahat talloin laskettava edkseen menomatkasta vali
aikaiselle asemapailkalle ja erikseen paluumatkasta sielita selm 
kokonaan erikseen valiaikaisella asemapaikalla suoritettavasta, 
•irantoimitusrahaan oikeuttavasta virantoimituksesta. Viimeksi 
mainittuun virantoimitukseen niihden on sovellettava virantoimi
tusrahasaannon 8 §: 11 saarmoksia. :Meno- ja paluumatkalla tar
koitetaan sellaista matlma, joka on suoritettu todellisessa viran
toimituksessa eikli matkustajana. 

3 §. (Vrt. virantoirnitusrahasiiannon 6 §.) 
R.autatiehallitus maaraa asianomaisesta esityksesta, milla ase

milla, mina aikana ja minkii suuruisena korotettu paivystysraha 
sa ada an maksaa paivystyspal veluksessa toimivallc kooduktoorille 
ja junamiehelle. 

4 §. (Vrt. virantoimitusrahasaiinnon 11 §.) 
Jiirjestelyjunana virantoimitusrahasaannon 11 §: n 1. kohdan 

tarkoittamassa mielessa pidetaiin myos tavarajunaa, joka joutuu 
suorittamaan matkalla jarjestelytoita. Junien kohtauksiw 
aiheuttamaa odotusaikaa ei kuitenkaan lueta jarjestelytyoksi. 
Paivystyspalveluksena virantoimitusrahasaannon 11 § :n 2. koh
dan tarkoittamassa mielessa pidetaan myos eri maarayksesta suo
ritettua vaihtopalvelusta silla asemalla, josta veturi palaa 
takaisin . 

Vailitopalvelus, jota tyojuna suorittaa yksinomaan tai paa
asiallisesti vain maaditylla a emalla tai muull'a paikalli:sesti rajoi
tetulla alueela, on katsottava sellaiseksi veturipalvelukseksi, jota 
virallltoimitusrahasaannon 11 §: n 2. kohta tarkoittaa. Tallaiseksi 
vaihtopalvelukseksi ei kuitenkaan lueta odotusaikoja, vaan 
ainoastaan se aika, mika vaihtotyohon tosi:asiallise ti kuluu. 
Veturikilometrit tasta virantoimituksesta maiirataan nain ollen 
todellisen vaihtopalvelusajan mukaan siten, etta yhden tunnin 
lasketaan vastaavan kahtakymmentii veturikilometria. 

Veturinvartiointi ja vaununlammitys eivat ole sellaista veturi~ 
palvelusta, johon voidaan soveltaa virantoimitusrahasaannon 
11 §: n 2. kohtaa, joten 1uista ei voida maksaa veturirahaa . 
Puheenaolevan veturinvartioinnin ja vaurnunlammityksen on vi
rantoimitusrahojen maksamiseen nahden liihinna katsottava vas
taavan tallipaivystystii. 

5 §. (Vrt. virantoimitusrahasaannon 13 ja 14 §1§.) 
Virantoimitusrahaan oikeuttavien tunti- ja yolukujen laske

minen ja kirja.us suoritetaan, mikiili ei jaljempana toisin maa-
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rata, asemilla ja. varikoilla virantoimitusraha 'aannon ja niiiden 1 
soveltamismaiiriiysten saiitamien perustetden mukaisesti rinnan 
tyoaikalain mukaisten tyotuntien laskemisen ja kirjauksen 
kanssa, siten, etta kumpaakin tarkoitusta varten kliytetii.iin 
samaa kortistoa tai muuta kirjanpitoa, mutta korvaust-en tilaa
minen tapahtuu erikseen, 

Pienehkojen asemien ja varikkojen turee tyoaikatarkkailua 
koskevaan kirjanpitoonsa lnmkin henkilon kohdalle merkita 
virantoimituksista aiheutuneiden virantoimitusral1atuntien luku 
saadetyllii tavalla taysiksi tunneiksi pyoristettyina, yoluku, mil
loin se tulee kysymykseen, seki.i veturikilometrimiiiirii veturirahan 
laskemista varten siihen oikeutetuille. 

Asemien ja varikkojen, joiUa on suuri ·henkilokunta, on sa
nottua tarkoitusta varten kiiytettava korttia (lomake N: o 2958), 
joka sisiiWiii tarpeelliset sarakkeet my08 virantoimitusrahatun
teja, yolukuja ja veturikilometrejii Yarten. 

Kaikista vakinaisista ajovuoroista voiclaan ennakolta laatia 
taulukot naiden merkintojen tekemista varten. 

Jos vain paluu virantoimitusmatkalta tapahtuu 3-viikkois
kauden ensimmaisenii paivana. on koko virantoimitusmatka otet
tava huomioon edelliseen 3-viikkoi kauteen kuuluvana. 

Virantoimitusrahatunnit, yoluvut ja veturikilometrit laske
taan 3-viikkoiskausittai:n yhteen, tarpeen mukaan eritellen mah
dollisesti esiintyviit eri suuruisiin virantoimitusrahoihin oikeut
tavat tunnit. 

Taten saatujen lukujen perusteella tulee asemapaiilli.koiden 
ja variltonpiiallikoiden tilata virantoimitusrahat lisi.im.enolistaa 
kayttiien alaiselleen niiden saantiin oiokeutetulle henkilokunnalle. 
Kutakin 3-viikkoiskautta koskevat, asemittain laaditut listat on 
sitten viipymattii ja viimeistalin kahden viikon kuluessa 3-viik
koiskauden paiittymisesta liihetettiiva asiru1omaiselle liik-enne- tai 
varikkojakson paiillikolle, jonka tulee viimeistaan kolmen paiva:n 
kuluessa sen jalkeen toimittaa ne edelleen yhdistelmineen ja 
ma:ksumaara~rksella varustettuina asianomaiselle talousjakson 
palillikolle, jonka tulee sitten huolehtia siit.li, etta listat voidaan 
maksattaa viimeistaan neljiin paiviin hllluessa . 

Rata- tai varastojakson tarvetta varten kulussa olleiden 
junien veturi- ja liilcennemiehiston virantoimitusrahojen laske
minen ja kirjaus suoritetaan asemieu ja vari·kkojen toimesta 
iten kuin edella on mliaratty ja niiden pohjana ovat asianomais

ten tyoesimiesten antamat tiedot. Asemapaallikoiden ja varikon
paallikoiden tulee tilata virantoimitusrahat samalla tavoin ja 
samoja maarliaikoja noudattaen kuin muullekin alaiselleen niiden 
saantiin oikeutetulle henkiloktmnalle. Liikenne- ja varikkojakso-
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jen pi:ilillikoiden on lahet'tlttiiva li ta maksumiiaraytkselHi varus
tettuina mak attamista varten talousjakson piiiillikolle. 

Sita mukaan kun konejaksot aloittavat toimintansa, siirtyvat 
edella varikkojen ja varikkojaksojen paallikoille maiiratyt tehta
viit konejaksojen piiiillikoille. 

Rautatierakennusten tulee itse huolehtia veturi- ja liikenne
miehiston virantoimitusrahojen laskemisesta ja kirj.auksesta, 
sikali kuin virantoimirtus koskee rautatierakennusosaston tarvetta 
varten kulussa olleita j'.mia. Laskeminen ja kirjaus suoritetaan 
siten lmin edella asemien ja varikkojen suhteen on maiiratty ja 
niiden pohjana ovat tyoesimiesten antamat tiedot. Virantoimi
tusrahatunnit, yoluvut ja veturikilometrit lasketaan 3-viikkois
kausittain yhteen ylempanii· mainitulla tavalla. 

Rautatieraken·nusosaston rakennus- tai tyopi:ilillikon on tilat
tava ja mliiirattava maksettavaksi virantoimitusrahat lisiimeno
listaa kiiytUien veturi- ja liikennemiehistolle virantoimituksista 
kaikissa rautatierakennusosaston tarvetta varten 3-viikkoiskauden 
aikana k:ulussa olleissa jtmissa. 

Tyo on suoritettava erikoisella huolella. 
6 §. (Vrt. virantoimitusraha aannon 16 §.) 
Rautatiehallitus maaraa asianomaisesta esityksestii, milloin 

paikallisjunissa tai muissa niihin verrattavissa junissa toimivaan 
juna- ja veturimiehistoon lmuluvat henkilot saavat lukea asema
paikalla eri virantoimitusmatkojen Yalille sattuvan enintiiiin 
ka!hden tunnin vapaa-ajan matkarahaan oikeuttavaksi viran
toimitusajaksi . 

7 §. (Vrt. virantoimitusrahasaannon 17 §.) 
Naitii mi:i.liriiyksia, joilla lmmotaan rautatiehallituksen heinii

kuun 2 piii vanii 1946 anta:rnat valtionrautateiden junahenkilo
kunnanvirantoimitusrahasaannon sovcltamismliaraykset niihin 
myohemmin tehtyine muutoksineen, sovelletaan tammikuun 
1 piiivasta 1952 lukien. (Rh/ 'l'o N: o II. 122, 17/ 6 1952. Kulku
laitosten ja yleisten tOiden ministerion kirj. N: o 1595/712-52. 
2487, 5/ 6 1952. - Vrt. l\fK II siv. 1. 140·-147 kohdat 1. 2. 2 a 
ja 3, jotka poistetaan.) Kl n: o 33/ 52. 1. 

Vanhojen vaihteiden vaihteenasettimet. 

Rautatiehallituksen 18. 6. 1952 tekeman piiiitoksen mukaan 
saadaan toistaiseksi, enintaan 1 . 7. 1954 asti, poikkeuksellisesti 
kayWi.ii vanhoissa vaihteissa olevia vaihteenasettimia ilman opaste
lyhtyii tai -levyii. Rataosastoa on kehoitettu mainittuun piiivi:iiin 
mennessa varustamaan kaikki vaihteenasettin1et Junaturvalli
suussiifumon 26 §: n 4. kohdassa miiiiratyilla opastimilla. (Rh n: o 
1341, 18. 6. 1952). Kl n:o 33/ 52. 2. 
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Paakonepajojen seisonta-ajat 
kesalla v. 1952. 

Paiikonepajojen seisonta-ajat kesalla v. 1952 ovat seuraavat : 3 
Seisonta-aika 

1. Hyvinkaiin konepaja Kay jatkuvasti, varsinaista seisonta-
aikaa ei ole. 

2. Helsingin konepaja 17. -30. 7. 
3. Pasilan , 21. 7.- 9. 8. 
4. Turun , 14. -31. 7. 
5. Vaasan , 21. 7.- 2. 8. 
6. ,Oulun , 17. -30. 7. 
7. Kuopion , 18. -31. 7. 
8. Pieksamaen , Kay jatkuvasti. 

Kaikki suuremmat korjaukset Hihetettiikoon konepajoille hy
vissa ajoissa ennen seisonta-aikaa, jotta kalusto voidaan toimittaa 
takaisin liikenteeseen ennen seisonta-aikaa. 

Kaikissa konepajoissa on seisonta-aikanakin sellaiset tyoryh
miit, jotka pystyviit suorittamaan kaikenlaiset veturien, moot
tori- ja muitten vaunujen pikakorjaukset. 

Varikot suorittavat jatkuvasti entiseen tapaan pikakorjauksia. 
(Koh n:o 455/ 1350, 19. 6. 1952) Kl n:o 33/ 52. 3. 

Muutoksia aikatauluun 119. 

21. 6.-31. 8. 1952 valisena aikana pysahtyvat junat n: 0 4 
PM 15/PM 16 tarpeen vaatiessa (S) Kaanaan seisakkeella. (Kut. 
n :o 980, 18. 6. 52). Kl n:o 33/ 52. 4. 

Hj LV. 2 Vj-Lh liihtee VesijarvelHi viilittomi:isti Jy-Vj
laivan saavuttua. (Kut n: o 1018, 2J. 6. 52). Kl n: o 33/ 52. 4. 

Tj 911l:n perusnopeus (Pn) valilUi Jy.-Suo muutetaan 44 
km/ t: ksi ja v~ilillii Suo-Aki 48 lrm/ t: ksi seka samaten tj 9112: n 
perusnopeus ( Pn) viililla Aki-Suo 44 km/ t: ksi ja valilHi Suo
Jy 48 km/ t:ksi. (Kut n:o 1013, 21. 6. 52) . Kl n :o 33/ 52. 4. 

Liikennepaikkoja koskevia muutoksia. 

Julkaisuun ,Liikennepaikkojen valimatkat" tehdaan seuraa- 5 
vat muutokset, jotka tulevat voimaan 1. 7. 1952. lukien: 

Ilillon syrjaraiteiden luettelosta poistetaan Repola-Viipuri 
Oy: n raide merkintoineen ja tilalle merkitaan: 

Rauma-Repola Oy:n raide Hillo 2 km Tt Rauma-Repola 
Oy: n tarvetta varten. 
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Rauman aseman alaisen 1-Iank.karin vaihteen kohdalla sarak
keessa 8 oleva merkinta ,Rauma-Raahe Oy :ta varten" muu
tetaan merkinnaksi ,Rauma-Repola Oy: ta varten". 

Suolahden aseman alaisen Riihivuoren raiteen kohdalla oleva 
merkinta ,Lahti Oy: ta varten" ja Suolahden tehtaan raiteen 
kohdalla oleva merkinta ,Oy Suolahden tehtaita varten" muu
tetaan merkinnaksi ,Rauma--Repola Oy:ta varten". (Lkoj n:o 
1554, 19. 6. 52) Kl n: o 33/ 52. 5. 

Muutoksia pikatavaran kuormaus- ja 
kuljetusohjeisiin 1. 7. 1952 alkaen. 

Pikatavaran kuormaus- ja kuljctusohjeisi in tehdaiin 1. 7. 
1952 alkaen seuraavat 1isiiykset ja muutokset: 

1 

I isiitiiiin siv. 2 

Helsingista: 
1061 Tl/4431 

lisiitiiiin siv. 4 
Pasilasta: 
1103 Ri/ 2403 

12 3 4 

G 34a Valkea -
lwski 

'fl/3403 G 50a Turku 

muutetaan siv. 5 
Kauklahdcsta : 

muutetaan siv. 6 
Rajamiieltii: 60 

5 

TVJ 

AP 

6 

Tl ja Wi 

Ry-Tl-Tku 
ja kauem - ~ 
maksi, Wa-
Sj, Wi 

7 

Linjakuor
mausta var
ten 

Arkilauantaisiu ja py hiipaivien 
arJ<iaattoiua kuormaa Pjm 2 
vannua, toiseen Riihimiieltii 
ita an ja toiseen Riihimiieltii 
pohjoiseen osoitettua tava
raa. Vaun u t liihetetiiiiu Pasi
lasta junalla 1103 

Rataosalle 
Mkk-Vs
Wsk siirto· 
kuormaa Sk 
eikii Ri 

(Kut n:o 1016, 20. 6. 52). Kl n:o 33/ 52. 
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Matkustajavaunujen kaymaUi.in hajun
poistokiekot. 

Koneosaston toimesta tullaan jokaisen matkustajavaunu.n 'I 
kayrnalan seinaan kiinnittamaan hajunpoistolriekon sisill.tava ba
keliittinen rasia. Junanvarustelua.'3emien on huolehdittava siita, 
etta rasiaalll aina pannaan uusi hajunpoistokiekko entisen haih
duttua. Kiekkoja saadaan tilata tarpeen nmkaan Pasilan varas-
tOI. ta . (Lkoj n: o 1536, 18. 6. 52 ) Kl n: o 33/ 52. 7. 

HiivaHi.hetyksien kuljettaminen ilman 
osoitteita. 

lliivatebtaiden taholta on kiinnitetty huomiota hii van no- 8 
peaan pilaantumiseen kesan aikana. Tasta syysta kehoitetaan 
asianomaisia virkaedesvastuu.n 1.1.halla huolehtimaan, etta todet
taessa hiivaa puuttuvan siita heti ilmoitetaan ptthelimitse tiedus
telujaostoon. Pilaantum.isen estiimiseksi on kaikesta liikana tava-
tusta hiivasta myos heti puhelimitse ilmoitettava tiedustelujaos-
toon . Vrt. kaskylehden n : o 25/ 51. 6 kohdan maarayksia. (Lkoj 
n : o 1586, 25. 6. 1952). Kl n: o 33/ 52. 

Perimattomien t avarain ja liikatavarain 
lahettaminen myyta vaksi. 

Viitaten tavarantiedustelusaannon 29, 33 ja 3-! § :n maariiyk- 9 
siin ilmoitetaan, etlei tulevan heinakuun 15 paivanii saa liihettiiii 
perimiittomiksi jaaneita rahti-, pika-, paketti-, matka- ja kiito
tavaraliihetyk~ia eikii perimattomiii. sailytystavaroita eika myos-
kaan liikatavaroita IIelsinkiin myytaviksi, vaan on ne lahetettavii 
vasta k. v. eloku1m 15 piiiviirtii- (Lkoj n: o 1587, 25. 6. 1952). 
Kl n:o 33/ 52. 9. 

Veloituslaskujen tilittaminen. 

Veloituslaskuista otetaan kiiytii.ntoon uusi, entista pienempiiii 1 Q 
kokoa oleva lomake, jonka valrnistuttua laslmt laheteUian asemille 
kahtena kappaleena. Kopiokyniilla kirjoitettu kappale anneta.an 
maksajalle kuitiksi. Jiiljennos jaa asemalle tilityskappaleeksi, 
vastaten nykyisen veloituslaskun alaosasta irroitettavaa liru kaa. 
Muut tilitysohjeet pysyviit ennallaan. (Yltr n: o Y. 76/ 155, 
20. 6. 1952) Kl n: o 33/ 52. 10. 
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Puolustuslaitoksen kuljetukset. 
Kl n: o 12 a/ 52 julkaistun tariffioopimuksen 2. §: alln lisataan 

seuraava uusi lisamaarays: 
.J.. Jos puolustuslaitos tilaa kaytetUivakseen koko malruuvau

nun, merkitaan knljetus- ja makuupaikkamaksut lruljetuskirjaan 
ja rahtiluoitoluetteloon. 1\Iuutoin on ma:lruupaikkamaksu suori
tettava kateiselHi. 

Samalla korjataan tariffisopimuksen 5. §: n toisen kappaleen 
toisessa lauseessa oleva painovirhc, joten lanse tulee lmulumaan: 

l\Iakuuvaunua kaytettaessii paivavaumma vastaa yksi makuu
osasto 3. luokassa neljaa ja 2. lnokassa kolmea istumapaikkaa. 
(Yltr n : o Y. 77/ 156, 20. 6. 1952) Kl n: o 33/ 52. 11. 

Olympia Tours 1952 (Olympiamatkat 1952). 
Rautatiehallitus on myontanyt matkatoimi toille oikeuden 

saada kayttaa niita varten painettuja pikajunan avolmponkeja 
myydcssaan lmluvan vuodcn heina-elokuun aikana voimassa 
olevia ,Olympia Tours 1952" :- nimisia matkalippuja. Liput 
ovat kirjalipun muotoisia matkalippuja numeroituina 1-36 eri 
matkoja varten, joissa yllamainitut avolmpongit kelpaavat yksih
kertaista matkaa Yarten scka henkilo- etta pikajunissa. lVIalruu
paikkaa varten on oltaYa tavallinen makuupaikan shekkilippu 
(tilausseteli 2410 kk). Pikajunan paikan\'arauslipptma on samoin 
tilaus eteli 2-:1:10 kk. l\1atkaa varten reitillc IIelsinki-IIarneen
linna-V alkeakoski-Kan o-asala-Tampere-IIelsinki ta.:y-tyy olla 
Edmonson rnallinen ve.sibussilippu, joka on pikajtmalippu ja 
josta ovat voimassa ne miiadiykset, miHi meno- ja paluulipuista 
on saadetty. 

Lippujen kansilehti, joka on painettu siniselle papcrille, on 
alla olevan nakoinen. ( Tfo n: o 876, 20. G. 52) Kl n: o 33/ 52. 1:;. 

A·tour N:o 1 
journey starts on 

Resan borjar den 

Name. Namn 

Price 
Pris 

at o"clock 

C,led proaramme on second page of th~ cover I ~::;jeru proanm pi tredje plrmsldan 



-13 - 33 

G. A. Serlachius Oy Kangas kuljetukset. 

Rautatiehallitus on G. A. Serlacius Oy Kangas kanssa tehn,vt 13 
rahtisopimuksen, jonka mukaan Jyvaskylilssa asemavaunujen 
puitteissa lahetettaviit tavaraerat rahditetaan valmuun kuorrnat
tujen llihetysten yhteenlasketun painon perusteella. Tehdas laatii 
kullekin asemavaunulle tavalliscn rahtikirjan, joka o oitetaan 
maari.iaseman paallystolle ja johon rahti merkitliiin. Taman 
lisaksi on kullekin lahetykselle laadittava rahtikirjat tai kuorma
kirjat, joihin ei merkiti.i. rahtia. Tavaran luovutus vastaanotta-
jalle tapahtuu naiden rahtikirjojen tai knormakirjojen pems
teella. Ne kuljetetaan mliaraasemalle G. A. Serlachius Oy: n 
kirjekuoressa. 

JyviiskylasUi siirtovaunujen (jakeluvaunujcn) puitteissa 
lahetettaville tavaraerille tehdas laatii tavallisen rahtikirjan, 
joka osoitetaan jakeluaseman paallystolle ja johon merkitiian 
jakeluasemalle saakka laskettu vaunukuormarahti. Taman lisiiksi 
tehdas laatii kullekin vastaanottajalle tavallisen rahtikirjan. Nii
hin merkitaiin rahdit jakeluasemalta lopulliselle mai.iraasemalle. 
Miki.i.li osa tavaraa on osoitettu jakeluasemalle, ei jakeluasemalle 
jaavien li.i.hetysten rahtikirjoihin luonnolUsestikaan tule jatko
rahtia. J atkorahti voidaan maksaa joko Jyvaskyliissa tai miiiirii
asemalla. 1\Iiiaraasemilla maksettavat jatkorahdit on tilitettavii 
maksuleimakoneiden tai rahtimerkkien avulla. 

J atkokuljetusten rahtikirjojen munerot, maiiriiasemat ja ta
riffipainot on merkittiiva jakeluaseman paallystolle osoitetun 
rahtikirjan B-osan kaantopuolelle. Kaikk.ien rahtildrjojen B-osat 
on liihetettava miHiraasemilta kuukausitilin mukana tarkastus
toimistoon. Erikoisluetteloihin viedaiin vain jakelnasemille o oi
tetut rahtikirjat. (Tfo n: o 820, 9. 6. 52) Kl n: o 33/52. 13. 

OTK: n kuljetukset. 

Rautatiehallitu on Osuustukkukauppa i.l:n (OTK) kanssa 14 
tehnyt rahtisopimuksen, jonka mukaan Vallilasta asemavaunu-
jen puittei a liihetettavii.t tavaraeriit rahditetaan nmnuun kuor
mattujen lii.hetysten yhteenlasketun painon perustcella. Tehdas 
laatii kullekin asemava1mulle tavallisen rahtlkirjan, joka osoite-
taan maiiraascman paiiJlystolle ja johon rahti merkitaiin. Taman 
lisiiksi on kullekin lahetykselle laadittava rahtikirjat tai kuorma
kirjat, joihin ei merkiti.i. rahtia. Tavaran luovutus vastaanotta-
jalle tapahtuu naiden rahtikirjojen tai kuormakirjojen perus
teella. Ne kuljetetaan miiiiraasemille OTK:n kirjekuoressa. 

Vallilasta siirtovaunujen (jakeluvaunujen) puitteissa Hihe
tettaville tavaraerille OTK laatii tavalliscn rahtikirjan, joka 
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osoitetaan jakeluaseman paiillystolle ja johon merkitaan jakelu
asemalle saakka laskettu vatmukuormaral1ti. '!'amlin lisiiksi OTK 
laatii kullekin vastaanottajalle tavallisen rabtikirjan. Niihin mer
kitaan rahdit jakeluasemalta lopulliselle maiiraasemalle. Mikali 
osa tavaraa on osoitettu jakeluasemalle, ei jakeluasemalle jaavien 
liihetysten rabtikirjoihin luonnollisestikaan tule jatkorahtia. J at
korahti voidaan maksaa joko Vallilassa tai miiaraasemalla. Miiarii
asemilla maksettavat jatkorahdit on tilitettava maksuleimakonei
den tai rahtimerkkien avulla. 

Jatkokuljetusten ra.htikirjojen numerot, maaraa emat ja. ta
riffipainot on merkittiiva jakeluaseman paiillystolle osoitetun 
ra.htikirjan B-osan kiiantopuolelle. Kaiklden rahtikirjojen B-osat 
on liihetettavii maiirii.asemilta kuukausitilin mukana tarkastus
toimistoon. Erikoisluetteloihin viedafu:t vain jakelua emilie osoi
tetut ral1tikirjat. 

Sopimuksen mukaan saadaan O'I'K:n Vallilaan palautettavat 
tyhjat paiillykset edelleenkin Kl n: o 24/ 51. 15 muka.isesti rabdit
taa 'I'S: n 43 §: n mukaan saapumisajasta riippumatta. iinika.iin 
saadaan OTK: lle Turlruun palautettaviin tyhjiin munalaatikkoi
hin soveltaa palautustariffia riippumatta siita, milloin tai milta 
liikennepaikalta. munalaatikot ovat palautnsasemalle saapuneet. 
(Tfo n:o 863, 21. 6. 52) Kl n:o 33/ 52.14. 

Matkatoimistot. 

Koulumatkailutoimiston sahkeosoite on ,Koulumatkat". Kou
lumatkailutoimisto kiiyttaa lipuissa merkintaa Helsinki KMT. 
(Koulumatkailutoimisto Oy: n kirj. 16. 6. 1952) 

Aloitetoiminta 

Seuraavat aloitteet on palk.ittu: 
Viilaaja W. Kuikka, Jyviiskyla: vetru·in vesiletkun rakentecn paranta

minen; kunniakirja ja 5,000 markan rabapalkinto. 
Ylikonduktoori J. R. Havcrila, Joensuu: makuuvaunujen kiiytiivien sei

nissa olevit>n makuupaikkanumeroiuen siirtarninen hytinovien pihtipeiliin; 
kunniak.irja. 

Ratamestari A. A. Nykanen, Koivu: pumppuresiinojen varustarninen 
erailla suojalevyillii; kunniak.irja ja 1,000 markan rabapalkinto. 

Asemapaallikko E. V. M. JakaHi, Vierumiik.i: junaturvallisuussaiinnon 
kiisiopasteita esittiivien kuvien painaminen eri lehdelle opetustarkoituksia 
varten; kunniakirja. 

Kirjanpitiijii V. 0. Hakulinen, Rautatiehallitus: uuden julkaisun laati· 
minen henkilo- ja tavaravaunui ta, niiden mitoista ym.; kunniak.irja. 

Veturinkuljettaja P. Makinen, Pori, on saanut kiitosmaininnan aloit· 
teestaan, jonka ansiosta veturinlamrnittiija0}1pilaskoulun rukarnisesta tullaan 
vastaisuudessa ilmoittamaan myos KiiskylehdessiL (Tyt, ~1. 6. 52) 
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VR palvelukseen sopimattomia 

Haminan aseman alokas 'l'uomas 'l'issari on erotcttu 12. 6. 1952 lukien 1 'J 
sopimattomana rautatien palvelukseen. (7. ljp n:o H. 419/2237, lR. 6. 1952) 

K adonneita. matk alippuja, virkamerkkeja y. m. 

Seiniijoen aseman nimellii varustettu pikajunan liRiilippukirja n: o 11982 18 
on kadonnut ja kuoletetaan (5 ljp n: o 528/20311 19. 6. 1952) 

IIelsingin aseman 1 1. asemamiE.'S Euvin F. Lindbcrgin vaimolle Iineksellc 
3. 6. 52 kirjoitettu tilapiiinen vapa.alippu n:o 0446546 matkalle Helsinki
Porvoo on kadonnut ja kuoletetaan ~ 1. ljp n: o 924/ 2335, 21. 6. 1952) 

Avoimia. virkoja ja toimia 

Oikaisu: Kl. n: o 32/52. 17 avoumssn. viroissa ja toimiss!\ oleva kuu.si 19 
1 l. pakkamestarin virkaa, joista kaksi Pjeksiimaen asemalla ja yksi kullakin 
asemalla: Kristiinankaupunki, Oulu, J"oensuu ja Varkaus, on oleva kuusi 
t l. pakkamestarin virkaa jne. 

9. liikennejaksossa seuraavat csityksen perusteella tiiytettiivat toimet: 
yks·i 2 l. vaihdemiehcntoimi J"yvaskylan asemalla; 1 l. asemamiehentoimia 
kolme Savonlinnan ja yksi Varkauden asemalla; 2 l. autonkuljettajantoimia 
kaksi J"yviiskylan asemalla. Liikenneosaston johtajn11c osoitetut hakcmul<Bet 
on jatettavii asianomaisten liikem1epaikkojen paallikOille viimenstiiiin 5. 7. 
1952. 

1. liikennejaksossa seuraavat ylirniiiiriiiset virat: ylimiiiiriiisiii konduk· 
toarinviTkoja: yksi Malmin ascmalla. 1 liikennejakson piiiillikolle osoitetut
hakemukset on jiitettiiva asianomaist'n liikennepaikan piiiillikolle viimeistiian 
10. 7. 52. 

Yleisen vaikean asuntopulan takia kehoitetaan hakijoita cnnen hake· 
muRten jiittiimistii ottamaan selviiii a.~unnonsaantimahilollisuuksista. 

Lomaretki T anskaan Knudshovedin lomakotiin 

Tanskan rautatieliiisten mheiluliitto jiirjestiii:i pohjoismaiden rautatie· 20 
Hiisille 17. 8-24. 8. 52 viilisena aikana vhteisen lomaviikon vieton Tans· 
kassa Knudshovedin lomakodissa Nyborgin liiltistollli Fyeniu . aarella ja 
VR Urheilutoimikunta saa lahettiia 12 osanottajaa ti:ille lomarrtkelle. Osan· 
ottajien ruaksettaviksi joutuvat ylliipitokustannukset nousevat 90 'l'anskan 
kruunuun, mihin sisaltyy mm. kaynti Koopenhaminan eliiintarhassa, palve
lusmaksut lomakodissa oloajalta ja kustannukset autoretkesta Fyenillii. 
Ulkomaiset rautatievapaaliput pyritiiiin jiirjestiimiian niihin oikeutetuille. 

Halukkaat rautatieliiiset voivat liihcttiia ilmoittautumiscnsa VRU: n 
aluetoimikuntien viilityksellii. ja niiden antamilla lausunnoilla varustettuina 
l 0. 7. 52 mennessii VR Urheilutoimikunnalle. (Os. llki, rautatiehallitus.) 
(VRU:n N:o 55, 20. 6. 52) 
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KASKYLEHTI N:o 34 
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Viittaus Kaskylehdessa julkaistuun maariiykseen mer kitiin: 
Kl n :o 1/ 52. 2 ( = lehd en nu mero, vuosi, asian n umero). 
Jakelua koskevat muutosi lmoitukset on tehtava painatusj aostoon. 

To I mit us: Rautatieh all itus, 2 kerros, huone 24. 

sis a 11 y s: 1. Olympiakisojen aiheuttamista poikkeuksista tyolainsaa· 
dantoon annetun lain ja valtioneuvoston pii.atoksen selventavat ohjeet. - 2. 
Perhe·elakevakuutuslain muuttaminen. - 3 Muutoksia ja lisayksiii. Junaturvalli· 
suussaii.ntoon. - 4. Liikennepaikkoja koskevia muutoksia. - 5. Kauppiin ja 
Ylibarmii.ii.n osoitettujen lii.hetysten kuljetuskirjat. - 6. Rengasliput. - 1. 
S. W. Paasivaaran Margariinitehdas Oy: n kuljetukset. - 8. Kadonneita lop
puopastelyhtyja. - 9. Kadonneita matkalippuja, virkamerkkeja y.m. - 10. 
Avoimia virkoja j.a t oimia. 

Olympiakisojen aiheuttamista poikkeuksista 
tyolainsaadantoon annetun lain ja valtio
neuvoston paatoksen selventavat ohjeet. 

Olympi'akisojen aiheuttamista poikkeuksista tyolainsaadrun- 1 
toon arnnetun lain ja valboneuvost.on paiitoksen (Kl n: o 31/52. 
1.) johdosua rautatiehallitus <m a.ntanut seuraavat selventavat 
ohjeet : 

Valtiooeuvoston paatoksen 2 § :n 1 momentissa oleva maa
rays, etta yl imaiiriiista ylityota ei saada teettiiii, eillei tyontekij ii 
ole seUaisen ylityon suorittamiseen suostunut, koskee luonnolli
sesti myO.s tyoaikalain alaisia viran ja toimen. baltijoita. Yli
mai:iriiista ylityOtii on V'a.Sta se ylityo, joka ylittaa 1aissa saade
iyn ~·hHi tai useampaa vii.kkoa kohtJ.i r ajoitetun tavaillisen. yli
tyon enimmaismiiaran, eli siis esimerkiksi tyojakson ol.Jessa 
kolmivi!ikkoisen, 36 tunnin maariin. Kun ylimaariiista ylityotii. 
ei ole luettava tavaUisen ylityon vuotuiseen enimmiiismaaraan, 
on kirjanpito ylityMun:noeista jarjestettava site:n, etta siita sel
va ti kay i•lmi, mitldi tunnit ovat taroUisia ja mitka ylima8rai iii 
~-litvotunte,ja. Kun valtJionrautateillii nc kolmiviikkoisja.l®t, 
jolloin ylimaaraista ylityota saadaan teettaa, ovat 30. 6., 21. 7 .. 
ja 11. 8. alkava.t tyojaksot, joista viimeisessa on ainoastaoo viisi 
piiivaa ylimaaraisen ylityon kiiyttamiseen saJlittua aikaa, tietaii 
Hi.mii ki.iytaillili5ssii sitii, etta ylimaariiistii ylityotii voidaan val
tioll!l·autateillii rteettaa ainoasnmn kal1tena ensinmainittuna kolmi
viikkoiskautena ja silloin siis yhtecnsa enintaan 100 tuntia. 

4782-3. 7. 1952. 
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J 1. 8. alkavana kolmiviikko:iskautena on tyoailralain sa.lllina 
enintiian 36 tu.nn~n ylityomaara voimassa. Sen johdosta, etta 
valtioneuvoston p1Uit0ksen 6 §:Ill 2 momentissa oleva saiidos sun
nuntaina tehdyn ylityon korvaamisesta kaksinkertaisella vaP'au
della jonakin muuna viikon a:i.IDana sa'attaa aiheuttaa vaarinkiisi
tyksia, buomautetaan, etta tama maariiys koskee, kuten ·§:ill 
1 rmomentissa ilmenee, ainoastaan kauppaliikkeita ja toimi&toja, 
eika siis tule sove1lettavakffi vaJ.tionreutateillii. (Rh/ffi.o n: o 
760, 25. 6. 52) K1 n:o 34/52. 1. 

Perhe-elakevakuutuslain muuttaminen. 

2 Asetuskokoelmassa o.n. julkaistu 

L a k i valtion viran tai toimen haltijain perhe-eliikevakttutuk
sesta annetun lain muuttamisesta. 

Annettu Helsingissii. 30 piiivanii. toukokuuta 1952. 

Eduskunnan paatoks'en mukaisesti muutetaan valtion viran 
tai toimen haltijain perhe-eliikevakuutuksesta 29 paivana ikesli
lruuua 1951 annetun lain (395/51) 5, 11 ja 22 § nain kuuluviksi : 

5 §. E[iike on kaksikymmenta sadalta valmutetun palkasrta, 
ja siihen lisataan, jos 3 § : n 1 momentin 1, 2, 3 ja 4 kohdassa 
tarkoitettuja vakuutuksenomaajia on useita, to:isesta valruutuk
senomaajasta kahdeksa.n sadaha, kolmannesta nelja sadalta ja 
kustakin sen lisaksi olevasta vakuutuksenomaajasta kaksi sad~a 
palkasta. 

Ensimmaiselta eUikevuodelta maksetaan eliike korowttuna 
vilidelliikymmenella sadal ta . 

• Tos maksettu eHike eliikeoikeuden Jakl;:,wamisen vuoksi jaa 
piem.emmiiksi lmin hautausapuna 9 § :n 1 momentin mukaan 
suori,tettava maara, mal{Setaan erotus eliiketta saaneelle ta! hanen 
oikeudenomistajilleen. 

Vakuutetun palka1la tarkoitetaan sita peruspalkkaa, sopimus
palkkaa tai pallckiota, siihen luettuna kalliinajan- ja ildilisa, 
milca vakuutetulla kuolemanajankohtana on siitii ·vira ta tai 
toimesta, jonka haltijana vakuutettu oli. Jos virka tai toimi on 
siihc.n lnnuuvien erityisten palkkaetujen johdosta al€-mmassa 
prulkk:ausluokassa, lruin mihin se la.81tunsa perusteella tai muutoin 
lruuluisi, luetJaan virka tai toimi valruutetun palkkaa miiarat
taessii siihen palkkausluokka.an, johon virka tai toimi, sen 
mukaan !min siita. eriksoon on saadetty, henlrilokohtaista elaketta 
mi.HiratUiessa luotaan. 
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11 §. Vakuutusmaksuna pidatetlUi.n kaksi sadalta vakuutetun 2 
peruspalkasta, sopimuspalkasta tai palkkioota, siihen luettu!na 
kalliinajam- ja ili:alisa. 

Taytta henkilokohtaista eUikettli nauttiva vakuutettu on vapoo 
vakuut-usmakstm suorittamisesta. MiUoin tiilllaista elaketta suo
ritetaan vain osaksi, pidatetiilin tastii eUikkeesta soo myontami
sen perusteena oHeeseen virkaan tai toimeen kulloinkin kuuluvan 
paJkkauksen mukaisesti 1 momen.tissa tarkoitettu vakuutusmaksu, 
kunnes vakuutettu, joo han jatkuvasti olisi ollut virassaan tali 
toimessaan, olisi mllut oikeutetuksi saamaan tayden elakkoon taa 
on tuHut kuude.nkymmene'Ilseitsemlin vuoden ikaiseksi ja suorit
t.anut eHikemaksuja vahintiif.in viide1tatoista vuodelta taikka sita 
ennen on ruumiinvian tai vahentyneiden ruumiin- tai sielun~ 
voimien vuoksi tullut pysyvliisesti tyohon kykenematt()maksi. 

V akuutettu, joka on eronnut tai erotetaam. virastaan tai toi
mestruan saamatta he.nkil.okohtaista elli.ketta, on velvollinen vuo
sittain, maarapliivlinii., suorittamaan 1 moonentissa tarkoiltetun 
vwkuutu.smakstm tahan virkaam tai toimeen ku1loinkin kuuluvan 
palkkauksen mukaisesti, ktmnes hii.n on tullnt kuudenkymme
nen.<:eitsemii.n vuoden ikaiseksi ja suorittanut nii.ita maksuja 
va:hinuian viideltatoista vuodelta tahi sita ennen ruumiinvian 
tai vahootyneiden ruumiin- tali sielunvoimien vuoksi on tullut 
pysyvaisesti tyohon kykenemattomaksi. 

Jos virka tai toimi on siihen kuu'luvien erityisten pa:lkka
etujen johdosta alei!:nmassa palkkausluokassa, kuin mi.hin se 
l8!atunsa perusteella tai muutoin kuuluisi, on vakuutusmaksu 
miiarii.ttavii sen palkkausil.uokan mukaisesti, johon viJ:ka tai toimi, 
sen mukaan Jruin siita erikseen on saadetty, heniJrilokohtaista 
elaketta maa6ittaessa luetaan. Jos sellainw virka tai Winll, 
johon kuulu \'•~m pallclmuksen perusteella vakuutusmaksu olisi 
la.<>kettava, on lakkautettu, otetaan perusteelrni se prulh:tka, joka 
arv·ion mukaan tiihli:n virkaan tai toimeen lruuluisi, jos virka tai 
toimi olisi olemassa. 

22 §. Henkilo, joka taman lain voimaan tullessa on oUut 
osaltlkaana 19 § :n 1 momentissa mainitllSS'a kassassa ol001atta 
2 § : ssli tarkoitettu vakuutettu, sailyttaa va!kuutuksensa ehdot 
k alliinaj anJisineen entisellli.iin. 

Sellaiseen 1 momentkq,sa tarkoitettuun henkiloon, joka 1 pai
Yana tarrunilrnuta Hl52 sai valtion viran tai toimen perusteehla 
henkilokohtaista elakettli, on 1 momentin saiinnosten estrumiitta 
sovellettava, mita tassa laissa on saadetty kassrun tai sen perhe
el~ikeV'akuutuksen laikatessa kassan osakkaana olleesta he.nkhlosta, 
joka on 2 § : a tarkoitettu valrnutettu. 
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Tata lakia sovelletaru:t 1 pii.ivasta tammilruuta 1952 lukien. 
Edella 22 § :n 2 momenti a mainitun henkilon on tehrtiiva 

21 § :n 1 momentissa ta.rko1tettu V'a:atimus vuoden 1952 kuluetssa. 
(Asetuskokoclma n:o 232/52, - Toj n:o To 1118, 25/6 1952. 
Vert. Kl n : o 3/ 52. 1.) Kl n: o 34/52. 2. 

Muutoksia ja lisayksia J una
turvallisuussaantoon. 

Rautatieha;llitUIS on paiittiinyt, etta Junruturvrullisuussaantoon 
tehdaan seura.avat mtmtokset ja lisiiykset: 

61 §. Ku van ja pyka.J.fu1 otsikossa seka 3: nnessa kohdassa on 
sana ,ohikulkujunalle" vaihdcttava sa.noihin ,sivuttavalle 
junalle". 

105 §: n 11. kohta muutetaan senll'aavansisall.toiseksi: 
11. Vatmuja vaihdettaessa ikytkee varmut vetUI'Iiin ja irroit

taa siita jolro lammittiija tai junamies. Vaunujen kytkemisen 
toisiinsa ja irroittamisen toisistaa:n suorittaa junamie.s rbai koo
duktoori ( vrt. kuittenkin 117 § : 2). K uljettajan ja konduktoo:rin 
on lrumrna:nikin kohdrultaan - mippuen siita, onko kysymyksessa 
Yaunrujen kytkeminen veturiin vaiolro toisi±ns:a - varmistaudut
tava siitii, e-tta kytkeminen on suoritettu ennenkum vaih1lotliike 
aloitetaan. 

139 §: 21. - Sana ,ohilrulkujunan" on vaJihdettava s:anoihin 
,sivuuttavan ju.nan ". 

145 § :n 2 b kohdan jiilkeen on lisattava seura:avan sisihltOinen 
m uistuius : 

Jluist. 1. a ja b kohdissa maaratty ilmo~tus on tehHivii myoo 
k on d u k to or i 11 e, jos kysymyksessa on seHa:inen juna, jol!le 
,liihde" -'Opasteen (Ko 7) junanlahetyspai!kallakin antaa aina 
konduktoori (vrt. 131 §: 7) . 

145 § :n 4. kohtaJan on lisattavii oouraavan sisiiltoirren aJrukohta : 
d. kun aikataU'lussa maarattyii kohtauspaikkaa ei llllUUterl:a, 

mutta Hihetettiivii juna on niin paljon myohassii, etta kohdatta
van jua11an olisri aikataulun muikaan pitiinyt jo liihteii kohtaJus
paikalta. (Rh n:o 1361, 25. 6. 52) Kl n:o 34/ 52. 3. 

Liikennepaikkoja koskevia muutoksia. 
Liikenneosaston johtajan sahkeella n: o L. 2516, 30. 11. 51 on 

entinen Rahtulan laituri avattu uudelleen liikenteelle joulukuun 
1 paivastii 1951 lukien Aavasak.san aseman alaisena seisakkeena. 
Julkaisuun ,Liikennepaikkojen valimatkat" on tehtiivii seuraavat 
merkinniit : 
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5 6 7 8 

Aavasaksa. 3 H Luk. 1. 12. 51. (Lkoj 
Kauliranta 4 n:o 51, 26. 6. 52 ) 
Klr 4, Tor 71 Kl n: o 34/ 52. 4. 
Lla 89, 01 203 

Kauppiin ja Yliharmaan osoitettujen 
Hi.hetysten kuljetuskirjat. 

4 

Sen johdosta, etta seka Kauppiin etta Yliharmaan osoitettu- 5 
jen Uihetysten kuljetuskirjat vieUikin useasti osoitetaan Har
miian, vaikka Yliharman pysakki on avattu liikenteelle 1. 10. 51 
lukien ja Kaupin vaihde samasta paivasta siirretty Yllharman 
alaiseksi (Kl N: o 42/ 51. 3), kehoitetaan asianomaisia korjaa
maan ,Liikennepaikkojen Valimatkat"-julkaisunsa edelliimaini-
tun Kiiskylehden mukaisesti, ettei virheellisyyksia enaa tapahdu 
(5. ljp N :o 548/ 2100, 26. 6. 52). 

Rengasliput . 
Rengaslippujen tilapaisesti loppuessa on asemien laadittava 6 

haluttu rengaslippu (Kl n:o 21/ 52) matkailulipun lomakkeelle. 
Tallaisesta lipusta kannetaan vastaavan rengaslipun hinta ja 
piiallyksen yHireunaan merkintaan ,Rengasmatka n: o ... ". 

Rengaslippuina kaytetyisHi matkailulipuista laaditaan erilli
nen tili, johon merkitiiiin matkailulipun numero, renkaan nu
mero, minka sijasta se on kaytetty seka kannettu rahamaarii. 

Varsinaiseen matkailulipputiliin merkitaan vain rengas
lippuina myytyjen matkailulippujen numerot numerojarjestyk
sessa tavallisten matkailulippujen kanssa ja muistutussarakkee
seen: Rengaslippu. 

Liittymis- ja lisamatkat kirjoitetaan kuten varsina1sim ren
gaslippuihin. (Tfo n:o 897, 28. 6. 52) Kl n:o 34/ 52. 6. 

S. W. Paasivaaran Margariini
tehdas Oy: n kuljetukset. 

Rautatiehallitus on S. W. Paasivaaran Margariinitehdas 7 
Oy : n kanssa tehnyt rahtisopimuksen, jonka mukaan Lahdesta 
asemavatmujen puitteissa liihetettavat tavaraedit rahditetaan 
vaunuun kuormattujen Hihetysten yhtcenlasketun painon perus
teella. Tehdas laatii kullekin asemavaunulle tavallisen rahti
kirjan, joka osoitetaan maiiraaseman piiii.llystolle ja johon rahti 
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merkitiian. Taman lisiiksi tehdas laatii kullelcin liihetykselle kak
sin kappalein Hi.hetyslistat, joihin ei merkita rahtia. Tavaran 
luovutus vastaanottajalle tapahtuu niiiden 'Hihetyslistojen perus
tcella. Lahetyslistan toinen kappale jaa maaraasemalle ja siihen 
vastaanottaja kuittaa tavaran saaduksi, toinen osa annetaan 
vastaanottajalle. - Lal1etyslistat kuljetetaan maaraasemille S. W. 
Paasivaaran Margariinitehdas Oy: n kirjekuoressa. 

Lahdesta siirtovaunujen (jakehwatmujen) puitteissa liihetet
taville tavaraerille tehdas laatii tavallisen rahtikirjan, joka osoi
tetaan jakeluaseman paallystolle ja johon merkitaan jakeluase
malle saakka laskettu vaunukuormarahti. Taman lisiiksi tehdas 
laatii lmllekin va.staanottajalle tavalhsen rahtikirjan. Niihin 
merkitiiiin rahdit jakeluasemalta lopulliselle maaraasemalle. 
Mikali osa tavaraa on osoitettu jakeluasemalle, ei jakeluasemalle 
jiiavien lahetysten rahtikirjoihin luonnollisestikaan tule jatko
rahtia. J atkorahti voidaan maksaa joko Lahdessa tai maara
asemalla. Maaraasemilla maksettavat jatkorahdit on tilitettava 
maksuleimakoneiden tai rahtimerkkien avulla. 

Jatkokuljetusten rahtikirjojen numerot, miiariiasemat ja tarif
fipainot on merkiWiva jakeluaseman piiallystolle osoitetun rahti
kirjan B-osan kiiiintopuolelle. Kaikkien rahtikirjojen B-osat on 
Uihetettiivii maariiasemilta kuukausitilin mukana tarkastustoimis
toon. Erikoisluetteloihin viediiiin vain jakeluasemille osoitetut 
rahtikirjat. (Tfo n:o 891, 25. 6. 52) Kl n:o 34/ 52. 7. 

Ka.donneita loppuopastelyhtyja. 

Rilhimaen varikolta on kateissa junan loppuopeastelyhtyja, joissa. 
on mcrkinta ,Ri". Pyydetaan etsimaan ja tavattaessa paJ.auttamaan Riihi
mlien varikolle. 

Kadonneita matkalippuja, virkamerkkeja y.m. 

Jyvaskylan 2 l. vaak.a.mestarille Elis Ferdinand Roineelle kirjoitettu 
kesakausivapaalippu N:o 70745/ 1415 matkalle Jyvaskylli-Kurkimaki on 
kadonnut ja kuoletetaan. (9 ljp n:o 1778, 27. 6. 52). 

Pasilan varikolla palvelevalle ylim. veturinlammittaja Leo Palikai
selle kirjoitettu kesakausivapaalippu N: o 59039/ 1181 matkalle Helsinki 
-Lohja on kadonnut ja kuoletetaan. (Vrp Psi n:o 355 Vpl, 26. 6. 52). 

Halkotyomies Bernhard Jokiselle Viinijiirvi-Outokumpu valille kir
joitotun virka-aikavapaalipun n: o 34882/698 voimassa 01/01-52-31/12 
-52 on kadonnut ja kuoletetaan (5. vtjp n:o 423/336, 27. 6. 52). 

Polttoainetyi:imies Esko Rautiolle kirjoitettu tilapainen vapaalippu 
n:o 3079011 Oulu-Joensuu, 29/4-52 seka kesakausivaprualippu n:o 39638~ 
Oulu-Eskola ovat kadonneet kuoletetaan ( 4. vtjp n: o 52/253, 26. 6. 52). 
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Avoimia. v1rkoja. ja. toimia.. 
Lcnnatinascntaja11 toimi, toistaiseksi Riihimiien sii.hkokonepajalla. - 1 Q 

Koncosaston johta.jalle osoitetut hakemukset toimitettava. sii.hkokonepajan 
pii.ii.llikolle viimeistiian 17. 7. 1952. 

1. va.rikkojaksossa on ha.ettavina. seuraavat esityksen perusteella tii.y
tettii.vii.t toimet: 8 vetw·inliimmittiijiin tointa Pa.silan varikolla (Psi) ja 
1. l. vaununtarkastajan toimi Turun va.rikolla. (Tku). Koneosastou johta
jalle osoitetut hakemukset on jiitettii.vii asia.nomaiselle va.rikonpii.lillikolle 
viimeistiiiin 19. 7. 1952. 

Yleisen vaikean asuntopul!l.ll ta.kia kehoitetaan hakijoita ennen hake
musten jiittamistii. ottamaan selviiii asunnonsa!l.lltimahdollisuuksista. 



Helsinki 1952. Valtioneuvoston kirjapaino 



KASKYLEHTI N:o 35 . 
1 9 5 2 

Vi itt a us Kaskylehdessa ju lka istu un maa raykseen merkitaan: 
Kl n:o 1/ 52. 2 (= lehden numero, vuosi, as ian numero). 
Jakelua koskevat muutosi lmoit ukset on t eht ava painatusjaostoon. 

To i mit us : Rauta t iehall itus, 2 ke rros, huone 24. 

Sis a 11 y s : 1. Olympia.-liikenne. - 2. Puhelinvartiopaikat. - 3. Poikkeus
miiarays Junaturvallisuus aannon 110 §: n 4. kohtaan. - 4. Og-junien jarru
akselit. - 5. Yleisia olympialiikennetta koskevia ohjeita. - 6. Mainokset ja 
ilmoitukset Olympialrisojen aikana. - 7. Matkalippuja ko:skevin. erikoismaa
riiyksia. - 8. Muutoksia aikataulun 119/B lisaykseen N: o 2 ja 2 a/Olympia. 

Olympia-liikenne. 

Rautatiehallitus on ta<Da.ful tapruhtuneessa esittelyssa pa.iitta- 1 
nyt asettaa lrulkmm Olympiakisojen aiheuttaman liikennetarpeen 
tyydyttamiseksi seuraavat lisajunat: 

f { a:nko1Jika- .ia -henkilo jtmia: 
H elsinkiin : 

'Liihtoasema. Laatu N:o Llihtee Saa.puu Kulussa nikana. ll1uistutnksia. 
Turku sat. Hy ktta Lpj 36a 7.20 13.17 10/7, 13/7 

15/7-3/8, 5/8, 7/8 

" 
Klh 

" " 
32a 8.20 13.40 10/7-9/8 

" " " " 
32b 8.55 14.00 15-27/7 

Turku 
" " 

Lhj 32 4.40 9.55 19-27/7 Psl 0/Hki To 

" 
Hy 

" 
28*) 18.±5 0.15 28/7--4/8 

Tornio .... . . . . . .. . Lpj G2a 22.15 16.15 15/7--4/8 
Oulu •••• •• •• 0 • • • 0 

" 
66a 17.50 11.05 15/7-6/8 

Vaasa •••••••• • •• 0 

" 
58 14.26 1.00 18/7 

" 
••• 0 •••••• • • 

" 
52 a 21.30 8.58 15/7-6/8 

Seiniijoki . .. .. . . .. 
" 

62b 7.10 15.45 18/7 

" 
• 0 •• 0 0 ••• 

" 
52b 20.55 5.45 18-26/7 

JyvaskyHi ........ 
" 

98 13.35 21.33 18-27/7 
Tampere 0 ••••••••• 

" 
048 7.20 11.20 19-27/7, 3/8 Psi 0/Hki To 

" 
..... . . . .. Lhj 044 15.15 18.50 18/7 Psi 0/Hki To 

" 
.......... Lpj 68 20.51 0.25 18/7-3/8 

Riihimaki ... . .... Lhj 0402 11.19 12.22 19-27/7 Psi 0 
Kuopio . . . ........ Lpj 72a 23.45 9.40 18/7-4/8 
Joensuu ... ... . . .. 

" 
82a 22.00 10.14 18/7--4/8 

Pieksamiiki . ...... Lhj 074 8.08 15.17 18/7 Psl 0/Hki To 

" 
Lpj 080 20.40 4.35 18-28/7, 2/8 

Lappeenranta ..... 
" 

2a 13.39 19.05 18/7-3/8 
Kouvola ......... . 

" 
6a 2.20 5.50 19/7, 20/7, 27/7 

" 
......... . 

" 
2b 7.15 11.22 19/7--4/8 

" 
. . .. . . . ... 

" 
016 8.57 12.15 19-27/7 

......... . 
" 

76a 20.20 0.02 18-27/7 

*) tyhjli vaunujun-a. 

4849-9. 7. 1952 
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1 Helsingistii.: 

PiiitteasC'nltl. I..~aatu N:o Liihtce Saapuu Kulussa u.ikana Muistutu ksia 
'furku sat. Hy ktta Lpj 37 7.20 13.50 28/7--4/8 

" 
Klh 

" " 
31a 9.il5 14.20 10/7-9/8 

" " " " 
27a 12.55 18.15 15/7-7/8 

'l'urku Hy 
" 

Lhj 025 21.10 4.23 19-27/7 (H-18/7 *) Hki To/P sl 0 

" 
IGh 

" " 
31 22.05 3.25 19-27/7 Hki 'fo/Psl 0 

Tornio ....... . .... Lpj 61a 12.10 6.07 15/7-5/8 
Oulu ••••••••• • •• 0 

" 
65a 18.05 10.20 14/7-5/8 

Vaasa • •••• 0 •• • • 0. 

" 
65b 19.05 6.38 14/7-5/8 

503a 
Seinajoki 0 ••••••• 0 Lhj 057 23.20 9.45 19-27/7 (17-18/7 *) Hki To/Psl 0 
Tampere • •••• • 0 ••• Lpj 67 7.55 11.20 17/7--4/8 

" 
.......... Lhj 047 21.50 2.40 19-27/7, 3/8 

Riihimiiki ........ 
" 

0401 14.08 15.20 19-27/7 PslO 
Kuopio •••••••• 0 . 0 Lpj 71a 20.45 6.33 17/7-3/8 
Joensuu ••••••••• 0 

" 
81a 19.45 6.55 17/7-3/8 

Pieksamaki ...... . 
" 

79 13.00 20.15 18-28/7, 4/8 
Lappeenranta . .... 

" 
5a 22.45 4.38 18/7-3/8 

Kouvola .......... Lhj 015 2.20 7.30 20-28/7 (19/7 *) 

" 
.... .. ... . Lpj 1a 11.35 15.15 18-28/7 

" 
..... . .... 

" 
5b 20.00 0.13 19/7-3/8 (18/7 *) 

·•) tyhjii.vaunujunia 

Penkkisisnsteisista tavaravatmuista (Gds) koottuja henkilojunia. 
IIelsinkiiu: 

Liihtoasema ja 
N:o LiihtO Tulo 'ruloasema Kulussa aikana keriiilyTataosa 

Oulu-Kokkola . . ..... Og 2 ] 8.05 21.30 Hki ToOJo 
Kokko la--8einajoki ... Og 4 17.20 13.52 Psl 0 
Yaasa-Haapamaki 00 0 Og 6 6.50 1.18 Hki Tooli:i 
J yvasky lii-Tampere . . Og 8 ]4.]5 4.15 

" " Pori-Tampere ..... .. Og 10 17.00 5.15 
" " 'l'urku-'l'oijala ..... .. Og 12 17.50 4.00 
" " J oen~uu-Pioksamaki • 0 Og 14 8.35 5.00 
" " Iisalmi-Pieksiimiil<i .. Og 16 7.45 3.30 
" " Pieksii.miiki-Kouvola Og 18 8.50 22.20 
" " Havonlinnn-Kouvola Og 20 9.40 3.15 
" " 

!Telsingistii : 

Tuloasema ia rataosa 
Kokkola-Oulu . . .... . 
Rcinajoki-Kokkola .. . 
Soinajoki-Vaasa . ... . 
Tarnpere--Jyviiskylii .. 
Tnmpere-Pori ...... . 
'Ioijala-Turku . . .. .. . 
Pieksamiiki-J oensuu . . 
Pieksii.miiki-Iisalmi .. 
Kouvola-Pieksamaki . 
Kouvola-Savonliuua .. 

N:o LiihtO 
Og 1 23 .50 
Og 3 1.00 
Og 5 0.01 
Og 7 21.00 
Og !J 22.00 
Og 11 2.10 
Og 13 1.50 
Og 15 20 .00 
Og 17 0.15 
Og 10 23.05 

Og-junat kulkevat Psl-0 ko.utta. 
*) tyl•jiivaunujuna. 

Tulo 
2.00 

20.55 
19.49 
11.30 

9.40 
10.56 
21.57 
15.00 
1:3.55 
15.18 

Llihtoasema 
Hki Toolo 

" " 
" " 
" " 
" " 
" " 
" " 
" " 
" " 
" " 

17/7-25/7 
17/7-26/7 
18/7-26/7 
18/7-26/7 
18/7-26/7 
18/7-26/7 
18/7-26/7 
18/7-26/7 
18/7-26/7 
18/7-26/7 

Kulussa aikana 
20/7-28/7 (18-19/7*) 
20/7-28/7 (19/7*) 
20/7-28/7 
10/7-27/7 
19/7-27/7 
20/7-28/7 
20/7-29/7 
19/7-27/7 
19/7-28/7 
19/7-27/7 
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Pika- ja henkilojunia. 

Muille rataosille: 
Rataosa Laatu 

Karjaa-Hanko . . . . . . . . . . Lhj 
Hanko-Karjaa . . . . . . . . . . , 
'rurku-Tampere . . . . . . . . . Lpj 
Tampere-Turku . . . . . . . . . , 
Loimaa-'l'oijala . . . . . . . . . Lhj 
Toijala-Loimaa . . . . . . . . . , 
Va.lkeakoski-Toijala 

" 

N:o 
0 209 
0 210 

358 
357 

0 362 
0361 
OTV4 

Llihtee Saapuu Kul11ssa aikana 
1.00 2.20 20/7-28/7 (19/7*) 
5.30 6.50 19/7-27/7 (28/7*) 
9.00 11.58 10/7-9/8 

14.11 .17.19 10/7-9/8 
6.00 7.32 19-27 (28/7, 4/8*) 
1.50 3.25 20-28/7 ja 4/8 (19/7*) 
7.15 7.53 19-27/7 

Toija.l~~ Valkeak~ski ';, 
Pori-Tampere . . . . . . . . . . , 
'l'ampere-.JyviiskyHi. .... . Lpj 

OTV 18 
OTV17 

0426 
97 

3.00 3.39 20-28/7*) ja 4/8*) 
1.45 2.23 2Q-28/7 ja 4/8 
4.20 7.38 19-27/7 

15.50 .19.55 17-28/7 ja 2/8 

Seuraavien kau.kojunien ja kaukojuniin yhtyvien junien aika
taulut muutetaan: 

Rataosa. Laatu N:o 
Helsinki-Karjaa Hj 33 
Tahtelii.-Karjaa Sj 219 
Hanko-Karjaa . . . . . Hj 212 
Karjaa-Hanko . . . . . . , 211 

" " " 213 , -Hyvinkiiii . . . Sj 202 
, -Turku . . . . . . Hj 33 

Riihimi.iki-Helsinki Hj 64 
, , Lpj 66 a 

Heinola-Lahti . . . . . . Lhj 236 
Tampere-Pori . . . . . . Tj 4005 

*) tyhjiivaunujunia. 

Nykyinen Uusi Voimassa 
Hihto tulo J:i.hto tulo aikana 
8.20 11.01 - 10/7-9/8 poistetaan 

15.05 15.40 - 15/7-7/8 poistetaan 
12.10 13.36 12.25 13.52 10/7-9/8 
11.45 13.10 12.06 13.21 10/7-9/8 
15.10 16.25 15.45 16.58 15/7-7/8 
11.25 14.30 12.10 15.00 10/7-9/8 
11.33 14.21 12.15 15.10 10/7-9/8 N:o 33 a 

9.04 10.40 9.12 11.00 19/7-5/8 
9.25 10.47 9.30 11.05 19/7-5/8 
8.50 10.00 8.20 9.30 19-27/7 
2.37 7.44 3.05 7.44 20-28/7, 4/8 

1 



II elsingin ympii.1·iston paikallisliikenne. -
Lisajunat 

Menojunat Paluujunat ~ 
~ 

Rataosa Jahto tulo 
kulussa 

tulo 
kulussa 

n:o aikana n:~ liihtO aika.na 

Pasila-0-Riihimaki 0 101 20.17 22.32 19/7-27/7 0102 7.35 9.23 19/7-27/ 7 Pasila-0 
Helsinki-Psi 

0-Hyvinkaii. ... 0 115*) 6.30 8.05 19/7-27/7 0116 8.42 9.55 19/7-27/ 7 " Helsinki-.Jarveupaa 0 121 *) 7.35 9.00 19/7-27/7 0122 9.43 10.50 19/ 7-27/ 7 
" 

" " 
0123 22.10 23.18 19/7-3/8 0124 23.52 0.52 19/ 7-3/8 Helsinkiin 

" 
-Kerava 0137 1.20 2.20 20/7-4/8 0 138*) 2.40 3.20 20/7--4/8 

" Pasila-0-, 0 131*) 9.55 10.30 19/7-27/ 7 0132 11.05 11.55 19/7-27/7 Pasila-0 

" " 
0 133*) 11.00 11.35 19/7-27/ 7 0134 12.12 13.03 l!l/ 7-27 / 7 

" 
" " 

0135 20.27 21.15 19/7-27/7 0 136*) 22.00 22.37 19/ 7-27/ 7 Helsiukiin 
Pasila-0-Tikkurila 0 151*) 7.15 7.35 19/7-27/7 0152 8.43 9.12 1H/ 7-27/ 7 Pasila-0 

" 
,, 0 153*) 9.20 9.45 19/7-27/7 0154 10.00 10.29 19/7-27/7 

" 
" 

0 155*) 10.43 11.04 19/7-27/7 0156 11.15 11.44 19/ 7-27/ 7 
" 

" " 
0157 12.21 12.45 19/7-27/7 0158 13.03 13.27 19/ 7-27/7 

" 
" " 

0159 19.35 20.02 19/7-27/7 0160 20.35 21.06 19/ 7-27/ 7 Helsiukiin 

" " 
0161 20.32 20.59 19/7-27/7 0162 21.20 21.50 19/ 7-27/ 7 

" *"" 
Helsinki-Tikkurila 0163 22.20 22.55 19/7-3/8 0 164*) 23.12 23.32 19/ 7-3/8 Pasila-0 

" " 
0165 22.55 23.30 19/7-3/8 0166 0.10 0.45 20/7-4/8 Helsinkiiu 

" 
-Luoma .. 0 339 1.40 2.38 20/7-4/8 0 340 2.39 3.50 20/7-4/8 

" 
" 

-Kauklahti 0 307*) 6.50 7.43 19/ 7-27/ 7 0 308 8.15 9.03 19/7-27/7 Pasila-0 
Pasila-0-

Kauklahti 0 309*) 8.05 8.43 19/7-27/7 0 310 10.30 11.17 19/ 7-27/7 
" Pasila-0-

Kauklahti 0 311') 10.40 11.14 19/7-27/7 0 312 11.32 12.18 19/7-27/ 7 
" Pasila-Q-

Kauklahti 0 313*) 11.43 12.21 19/7-27/ 7 0 314 12.31 13.22 19/ 7-27/ 7 
" Pasila-Q-

Kauklahti 0 329 19.20 20.08 19/7-27/7 0 330 20.31 21.25 19/ 7-27/7 Helsinkiin 
Pasila-0-

Kauklahti 0 331 20.00 20.46 19/7-27/ 7 0 332 21.30 22.27 19/ 7-27/ 7 
" Helsinki-Kaukla.hti 0 335 21.40 22.39 19/7-3/8 0 336 23.25 0.20 19/7-3/8 " 

" " 
0 337 23.00 0.03 19/7-3/8 0 338 0.22 1.15 20/ 7-4/8 

" 
*) tybjavaunujunia. 



V akinaisten paikallisj unien lisatyt kulku vuorot. 
Men o P a! u u 

Rataosa n:o Iahto kulussa myos aikana kulussa myos aikana 

Helsinki-Riihimaki ••• 0 •• •• • 101 4.35 20, 27/7, 3/8 104 6.55 20, 27/7, 3/8 

" " 
••••• 0 •• 0 107 15.10 20, 27/7, 3/8 Ri-Ke 

108 8.24 20, 27/7, 3/8 

" " 
......... 109 16.00 19, 20, 26, 27/7, 2-3/8 

" 
-Jarvenpaii ••••• 0 •• 0 123 12.35 20-25/7' 27/ 7 124 15.25 20-25/7, 27/7 

" " 
......... 127 16.20 19, 26/7, 2/ 128 19.32 19, 26/7, 2/8 

,, --Kerava •• 0 0 •• • •••• 114 6.43 20, 27/7, 3/ 

" 
• 0 •• 0 •••••• 131 6.35 20, 27/7, 3/8 130 6.13 20, 27/7, 3/8 

" " 
•••• 0 • • 0 ••• 137 16.40 20, 27/ 7, 3/8 132 7.28 20, 27/7, 3/8 

134 8.15 20, 27/7, 3/8 01 ,. 
" 

• ••••••••• 0 

" 
•••••••• 0 •• 136 8.45 20, 27/7, 3/8 

-Tikkurila ....... .. . 155 6.20 20, 27/7, 3/8 106 7.33 20, 27/7, 3/ 

" 
..... ..... 157 6.40 20, 27/7, 3/8 158 8.09 20, 27/7, 3/8 

,, 
" 

•• 0 •• ••••• 159 7.24 20, 27/7, 3/8 160 8.40 20, 27/7, 3/8 

" " 
••••••• 0 •• 161 11.10 20, 27/7, 3/8 162 12.50 20, 27/7, 3/8 

" " 
•• • •••• 0. 0 167 15.15 20, 27/7' 3/8 168 16.44 20, 27/7, 3/8 

" " 
•••.•• 0. 0 . 173 16.25 19, 20, 26, 27/7, 2-3/8 174 18.15 19, 20, 26, 27/7, 2-3/8 

-Luoma ••• 0 ••••• ••• 303 6.03 20, 27/7, 3/ 302 7.39 20, 27/7, 3/8 

" " 
•• 0 ••• 0 •• •• 0 305 6.25 20, 27/7, 3/8 304 8.10 20, 27/7, 3/ 

Vakinaisten pa ikallisjunien peruutetut Irulkuvuorot: 

Kerava-Helsinki ........... 114a 1.09 per. 20, 27/7, 3/8 
Helsinki-Luoma 0 ••••••••••• 325 a 14.25 per. 19/ 7 ja 26/7 

" 
-Tikkurila .......... 179 12.13 

" 
19/ 7 ja 26/7 180 

" 
19/7 ja 26/7 

~ 
Ql 

-
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1 Seuraavien vakinaisten junien piiiiteasemat muutetaan: 

N:o Tulo Aikana. 

Tikkurila-Helsinki ..... .. .. .. ... 172 17.37 19-26/ 7 Pasila- 0 

" " 
. . ....... . .. . .. 178 19.21 19-27/7 

" Luoma-Helsinki • • ••••• • •• • • •• 0 0 •• 322 17.59 21-25/7 
" 

" " 
• • •• • ••••• •• 0 •• 0. 0 326 19.16 21-25/ 7 

" 

Makuuva·unujen lwlkutm tehdaan seuraavut muutokset: 

Lisataan: 1 Cm 1 Em Hki-Vs-Hki j. 65b 503 a/ 52 a 
1 Cm 1 Em Tpe--Tor-Tpe j. 61 a/ 62 a 
1 Em Hki- Jns-IIki j. 81/ 82 

1\fuutetaan lisajuniin: 
Vau:n,ut Helsingista Kuopioon, Iisalmelle ja Kajooniin j. 71 a, 

paluu j. 72 a. 
Helsingista Joensuulmn ja Savonlinnaan j . 81 a, 
paluu j. 82 a. 
Helsingista Ouluun ja Kokko1aan j . 65 a, paluu 
j. 66 a. 
Helsingista Vaasaan, Kristiinankaup-unkiin ja Pie
tarsaareen j. 65 b, paluu Vaasasta j. 52 a. 

Vapaiksi jaavat malruuvaunut varataan ulkolaisten retkeilyyn 
(Olympiamatkat) ja kaytetaan istumavaunuina. 

Sairasosastovaunut eivat aikana 18/ 7-4/ 8 ole sali:nnollisesti 
vakinaisissa vuoroissaan. 

Junien kulun valvonta. 

Rautateiden selviytyminen olympialiikenteesta riippuu ensi 
kiidessa siita, miten pika- ja kaukohenkilojunat seka niihin 
yhtyvat jtmat saadaan kulkemaan aikataulunsa mukaisesti. Liik
lruvan kaluston viihiilukuisuuden talria on henkilovaunuston ja 
-veturiston kierto olympialiikentcen aikana siksi kirea, etta 
junien poikkeamiset aikatauluistaan saattavat aiheuttaa varsin 
pitkhlle ulottuvia hairioita liikenteen kulussa. Jotta myohlisty
miset saataisiin supistumaan mabdollisimman vahiin, vaaditaan 
li~kenteen ennakkosu,rumittelua, tehokasta valvontaa ja ohjausta. 
Tassa tarkoituksessa jarjestetaan olympialiikenteen ajaksi 18/ 7 
-4/ 8 yleensa l;:auttavuorokautinen junaohjauspii.ivystys aikai
semmin jarjestetyn Helsingin, Riihimiien, Tampereen ja Miklkelin 
junaohjauksen lisi:i.ksi seuraaviin paikkoihin: 
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1) Kuljett~stoimistoon olympialiikenteen yleisvalvonta ja 1 
-ohjaus (puh. Kut 654); 

2) J(ouvola.an junaohjaus, jonka valvont.apiiriin kuuluu Kou
volan aseman lisaksi rataosat Kw-Lr ja Kw-IIma-Kta; 

3) Pieksi:imaelle junaohjaus, jonka valvontapiiriin kuuluu 
Pieksamaeu aseman lisiiksi rataosat Pm-Jy, Pm-Sl, 
Pm-War ja Pm-Kuo; 

4) Ilaapamaelle jun,aohjaus, jonka valvontapiiriin kuuluu 
Haapamaen aseman lisal\Si rataosat Hpk-(.Jy), Hpk
Pko ja Hpk-(Sk); 

5) Seinajoelle junaohjaus, jonka valvontapiiriin kiuuluu Sei
niijoen aseman lisiiksi rataosat Sk-Vs, Sk-Kst-Ksk ja 
Sk-Yw seka 

6) l'w·kuun junaohjaus, jonka valvontapiiriin lmuluu Ttu"'Un 
aseman lisaksi rataosat '1'1.-u-Th ja Tku-(Tl). 

Huomaut·us. Kl 29/ 52. 3, 13/ 52. 9 ja 23/ 52. 6 ma.initut Tam
pereen, Mikkelin ja Riihimi.ien junaohjausalueet muuttuvat viili
aikaisesti edelHi. olevan aluejaon mukaisesti. 

JU?~aohjaajan tehtiiviit olympialiikentcen aikana. 

1) Junaohjaajan on valvottava toimial·neeUaan pika- ja kat~
kohenkilojunien sekii niihin yhtyvien junien knlktw. 

Olympialiikcnteen aikana jlmien kulun valvonta keslcit€taan 
kaukojuniin ja niihin yhtyviin juniin. Tarkkailua varten jmla
ohjaajan on pidettava paiviikirjaa, johon merkitai.in junien ku
Jussa sattuneet hairiot, junien myohastymiset ja syyt niihin, 
poikkeamiset junien kokoonpanossa ( ( vaunut ja vet uri), tilannf: 
junissa (matkustajat ja ma1:!katavara). Jm1ien lmlun merkitse
misestii lmultopaperille luovutaan olympialiikcnteen ajaksi. 

2) Jtmaohjaajan fuZee antaa toimia.l~wen$a junanliihetti:i.iille 
ohjeita ja rniiaraylcsiii jnnien aikataulmt m1tkaisen kulun tur
vaamiseksi. 

Olympialhkennettii valvelevien jnnien aikataulun mukaisen 
kulun turvaamiseksi maarati.ian, ·etta nii1la pika- ja henkilo
junilla, joiden vaunusto sisa.ltyy kuljetustoimi ton laatimaan nm
kojen lciertojarjestykseen, ja naihin yhtyvilHi. j,lmilla on ehdoton 
etuajo-oikeus tavarajuniin nahden. Helsingin suuntaan kulke
nt pikajunat eivat odota aikana 18/ 7-4/ 8 Hihto- ja ristcys
asemilla. niihin yhtyviii, myohast~-neena lmlkevia junb, ellei ole 
takeita siita, etta juna wyohemmassii vaiheessa kykenee palau
tumaan aikatauluunsa. :1\h~t'lSsa suhteessa odotusajoista aika
taulukirjan A-osassa annetut m1Hiraykset ovat sellaisinaan 
voimassa. 
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Jos junaan kuormattavaa tavaraa tai po tia on enemman kuin 
jtman seisonta-ajassa kyetaa'I1 'lmormaamaan, on etulditeen valit
tava se tavara- tai postimaara, mika junaan kuormat3ian ja loput 
jatettiiva myohaisempiin juniin. Junia ei saa missaan tapauk
sessa m~'ohastyttaa tavaran ja postin kuormaukscn takia. 

3) J unaohj®jan tu,l ee henkil okohtaisesti valvoa sijoitttsase
rnallaan jt~nie?'li Ziihtoku,ntoon 'Ualmistumista ja liihetysti:i. 

Jotta junaohjaajaJla olisi mahdollisuus 'henkilokohtai. esti tark
kailla ja valvoa toita sijoitusasemallaan, on junaohjaajien keske
naan ·ovittava ajoista, jolloin tiedoituksia }molin ja toisin vaihde
taan. 

4) Junaohjaajan on piclettava kttljetustoimiston junaohjaaja, 
liihirnpien 1·isteysasernien junaohj®jat ja oman toimialueensa 
junanli:ihettiiji:it tietoisina .iunatilanteesta. 

Seinajoen, Tampereen, Pieksamaen ja Kouvolan junaohjaajien 
on ilmoitC'ttava kuljetu toimi&-ton junaohjaajalle kaukojtmien 
(myos Og-junien) 10 mm. uuremmat 1nyoha tymiset ja niiden 
syyt, junien rungois&a <tapahtuneet muutokset seka muista liiken
teen yleiseen kulkuun vailmttavi ta hairioista. Junaohjaajien on 
tiedoilettava toisilleen ja toimialueen a junan1ahettiijille kaikista 
junien myohaisempiifun kulkuun olennaisesti vaikuttavista sei
koista, kuten myohaistymisista, matlrustajamaarista, vatmuissa 
olevasta tilasta jne. Ilmoituksct on etukateen valmi tcltava niin, 
etta puhelut muodostuvat mahdollisimman lyhyeiksi, mutta lmi
tenkin sisaltavat kaiken oleellisen. 

J unaohjaajien mai:iraiirnin en. 

Jtmaohjaajian nimeaminen on suodtettava viimeistiian 10/ 7 
mennes a j'a maarattava 'aina:kin ·tarkeimmille risteysasemille teh
taviinsa siksi ajoissa, eWi he ehtivat perehtya toimintaan a ennen 
kiihkeimman olympialiikenteen alkamista. Tehtavansa hallitsemi
seksi heidlin on etukatoon tutusLuttava vakinaistan ja lisajunien 
a ikatauluihin, junarunkojen j'a veturien kiertoon, j unahenkilo 
kunnan vailhtopaikkoihin, matkustajajunia koskeviin vaihtotoihin 
toimialueellaan ym. sellai iin seikkoihin, joiden tunteminen on 
junaohja'llksen kannalt'a tiirkeata. 

Liikennejaksojen paiillikot ant a vat edella olevan perusteella 
tarvittavat lisaohjeet ja suorittavat ennakkosuunnittelun liikenne
jaksojensa alueel1a jtmien ailratm.1lun mukaisen lm'lun turvaami
seksi. Liil{ellllejaksojen paall ikot voivat maarata junien kulun 
Yalvojia muillekin ~ruin alussa mainituille risteysasemille, mikali 
katsovat sen tarpeel1iseksi. 
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Tavarankuljetnsrajoituksia. 1 

Olympialiikenteen :aikana rajoitetaan tavarankuljetusta eu
raavasti: 

JI at lwtavara. 
Rautatie ei vastaa siita, etta matkatavara kulke samalla ju

Tialla kuin matkustaja. :Matlkatav•arana kuljetettavaksi prka
junis a otetaan aikana 1 / 7------1/ 8 ainoa ·taan matlrustaj!liD henkilo
kohtai ta ldiyttoaiin varten taTvitsemaa tava!'laa, joka on pakattu 
matkalaukkuihin trus. piHillykseen. Pollmpyoria, moottoripyoria, 
lm tenvaunuja ja kanootteja ei oteta lmljetettavaksi pikajunis. a 
aikana 18/ 7-4/ . 

Kiitotavara. 
Aikana 16/ 7---1/ 8 otetaan kiitotavi3J.'al1a kuljetettavaksi koko 

rataverkolla ainoastaan helposti pilaantuvia elintaxvikkeita, laak
keita, anomalehtia, filmeja, jaateloa ja pakasteita. 

Pika- ja 1·ahtitcwara. 
Aikana 10/ 7-31/ 7 otetaan pika- ja rahitavarana lmljetetta

vaksi Suur-IIelsingin alueelle ja aikma 15/ 7-2/ 8 Uilta alueelta 
aino11.staan elintarvikkeita, makeisia, virvoitusjuomia, otupakkaa, 
liUikkeita, poltto- ja voiteluoljyja seka kaa u- ja happipulloja. 
Muun tavaran kuljetuk:seen 011 hankittava asianomai en liikenne
jaltson valitykselUi 1mljetustoimiston uoslumus (matka-, kiito-, 
pika- ja rahtikappaietavara Kut puh. 653 ja vaunukuormatavara. 
Kut puh. 349). Liikennepaik'kojen paallikoiden on valvottava, 
etta annettuja tavarankuljetusrajoitusmiiarii~·ksia noudatetaan. 

Suur-IIel ingin alueeseen luetaan. kuulnviksi seuraavat liiken
nepailkat: IIelsinki satamineen, Sornainen. Vallila, Ilerttoniemi, 
Pasila sekii rataosat Olk-1\ID ja IIpl-Pjm. 

Hel ingin pikatavaratoimiston toiminta lopetaan valialimi-
esti olympialiikenteen ajaiksi. Taman johdosta Ilelsin.gi.stii lahe

tettiivan pikatav·aran vastaanotto siirretiian ajaksi 15/ 7-2/ 8 
Toolon tavara:-asemalle. Ilelsinkiin laheteWivaksi tarkoitettu 
prikatavara on ajjjcana 10/ 7-31/ 7 o oitettava ja kuljetettaYa Val
lilan asemalle. (Rh n:o 1363/ 3877, 25. 6. 52) Kl n :o 35/ 52. 1. 

Puhelinvartiopaikat. 

Riihim.aeTI ja Ilyvinkaan Yiilille, lnn 67 + 646 m, perustetaan 2 
tilapainen, ,,H onkasalo"-nimi!J1>en puhe1inval'tiop~ikka, jolt a 18. 7. 
klo 12.00-28. 7. ldo 24.00 viilisena aikana naytetaii.n opasteita 
kaikille junille. 
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Toijalan ja Kuurilan vi:ilille, km 143 + 197 m, perustetaan 
ti1apiiinen, ,llomaki"-niminen puhelinvartiopaikka, jo1ta 18. 7. 
klo 12.00-28. 7. klo 24.00 vaJi enii aikana niiytetiUin opasteita 
kaikille junille. 

Vilppulan ja Kolhon viili!Hi, km 281 + 190 m, voidaan a1kana 
18. 7.-5. 8. kiiyttaii tilapaisenii pnhelinvartiopaikkana ns. Pol
la?·in vahtitupaa Vilppulan ja Kolhon junanlaheWijien kuJ.Iloinkin 
maiiraiimiille junalle. (Kut n:o 996, 3. 7. 52) Kl. n:o 35/ 52. 2. 

Poikkeusmiiarays Junaturvallisuus
siiannon 110 §: n 4. kohtaan. 

Rautatiehallitus on taniian tapahtuneessa esitte1yssii piiiittiinyt, 
etta 15. 7.-5. 8. 1952 viilisenii ·aikana saadaan Junaturvallisuus
siiiinnon 110 § : n 4. kohdan miiiiriiyksesta poiketen allamainittui
hin vaunusarjoilhin kuuluvat konduktoori- ja matlrotavaravaU111ut 
sijoittM junassa veturin ja neliakselisen V'aunun viiliin jtman 
perusnopeudesta riippuma:tta. 

F 3701- 3799 vatmum. taara 15.2-17.3 ton 
F 3801- 3883 , , 13.o-14.o , 
F 3901- 3951 , , 13.o-18.o , 

Ge 30202-30330 , , 13.o-l!.5 , 
(Rh/ lko n :o 1424, 3. 7. 1952) Kl n:o 35/ 52. 3. 

Og-junien jarruakselit. 

Rautatiehallitns on 3. 6. 52 tapahtuneessa kuljetustoimiston 
esittelystii pfuitUinyt, etta olympiakisojen aikana 17. 7.-28. 7. 52 
kul'kuun asetettavien ylimiiiiriiisten henkilojunien (Og-junien), 
joiden perusnopeus on 50 km/ t ja joissa on yksinomaan Gds
vam'luja, jarruakselien lukumiiarii voidaan poikkeuksell isesti 
miiarata junatunallisuussaiinnon 11 ~ §: n 2. kohdan mukaisesti, 
joten januakselien luvun tulee olla viihintiiiin :Y2 koko akseli
luvusta sekii etta naille junille ei aikatauluun merkitii junattu·
vallisuussiHinnon 129 §: n 7. kohdan edellyttiimiiii tuloraidetta 
liikennepaikalla. (Kut n: o 895, 3. 7. 52) Kl n: o 35/ 52. 4. 

Yleisia olympialiikennettii koskevia ohjeita. 

Liikmmepaikkojen piiallikoita kehoitetaan kiinnittiimiiiin ihuo
miotaan seuraaviin olympialiikenweseC'll liittyviin seMkoihin 
seka myos valvomaan, etta annettuja ohjeita tarkasti noudate
taan: 
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Og-junat: Liikennepaikoille jaettujen aikataulujen yhteyteen 5 
painettuja ohjeita sekii muita niiiden junien kullmun liittyviii 
seikkoja on selostcttava yleisolle. Erikoista hnorniota on kiinni
tettiiYii ohjeisiin sisallytettyjen jarjestysmii.liraysten noudattami-
seen, ettei m.itiian onnettomuu.ksia tai tapaturmia pliiisisi matkus
tajien keskuudessa matkan varrella syntym.ii.an. 

Junavaruste1uasemien on huolehdittava siitii, etta Og-juniin 
liitettavat vaunut ovat kunnollisesti puhdistetut ja etta ni.issa 
on tarpeellinen kalusto. Lyhtyjii kynttiloineen ei rnyoskiian pida 
unohtaa, koska yot heina-elokuun vaihteessa ovat ainakin 
Etelii-Suomessa verrattain pimeitii. 

Matkalippujen tarkastus on jiirjestettava mikiili mahdollista 
jo Hihtoasemalla ja matkan varrella tarkastettava vain viiliase
milta junaan nousevien matkustajien matkaliput. Kerailyrata
osilla on j1mat kuitenkin varustettava kahdella konduktoorillii. 

Lippujen rnyynti: Myyde saan matkalippuja IIelsinkiin mat
kustaville kisavieraille on lipunmyyjan aina lrehoitettava mat
kustajaa lunastamaan itselleen myoo paluumatkaa varten kel
paava matkalippu. Tiillainen menettely on jo matkustajan oma:n 
mukavuudenh.i.n kan.nalta suotavaa, koska Hclsingin aseman lip
pumyymaloihin tulee odotettavissa olevan matkustajaruuhkan 
vuoksi pakostakin sy;ntymi.iiin jonoja. 

SamaHa on matkustrajalle myoo huomautettava, etta hiinen on 
Helsinlriin saavuttuaan huolehdittava makuu- tai istumapaik:k:a
lippujen hankkimisesta pa1uumatkaans.a varten, ellei HiHi toi
menpidettii jostakin syystii voitaisi suorittaa jo Uihtoaseman 
vali tykselHi. 

Jiirjestys junissa .ia a.sema-altteilla : Jiirjestys junissa ja 
asema-alueilla on pyrittc'ivii siiilyttiimiian moitteettomana. Juna
ja asemahenkilokunnan on voimassa olevien maariiysten puit
teissa huolchdittava siitii. ettei minkaanlaisia jarjestyshiiirioitii 
paase syntymiian. Elleivat omat voimat riittaisi tarkoituksen 
saavuttamiseen, on apua pyydettiiva paikallisilta poliisiviran
omaisilta. Rautatiehallitu on puolestaan pyytanyt Sisaasiain
ministeriota antamaan talaisilleen poliisiviranomaisille jii.rjestyk
sen yllapidon tehostamista asema-<alueilla ja junissa tal'koittavat 
ohjeet. 

Siisteyden siiilyttiiminen : Asema-alueiden, laitureiden, odo
tussalien y. m. s. sekii junavau.nujen siisteydestii on pidettiivii 
buolta. J.1iikennepaikkojen pii.allikoiden tai heidii.n tiihiin tehtii
vaiin miiiiriiamiensa henkiloiden on valvottava, etta kaik.ki rauta
tien alueet ovat moitteettomassa kmmossa.. Junien y . m. puhdis
tamisesta annettuja erillisia ohjeita on noudatettava seka niiden 
tiiyttiimistii myas tehostettava. 
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Yir·lwpuku: Voimassa olevan virkapuku.siiannoksen miiariiyk
sia on ehdottomasti noudatetiava. Lii1kennepaikkojen paallikoiden 
on myos valvottava, etta junanliihettajiit seka muutlcin yleison 
kans a tekemisiin joutuvat •'iran tai toimen haltijat, joiden 
maariiy ten mukaan on virantoimih1ksessa ollessa;an esiinnyttiivii 
virkapulnnm pukeuttmeina, kaikissa suhteissa noudattavat annet
tuja maiiriiyksiii ja etta puvut ja lalrit ovat moitteettomassa 
kunnoss.a. 

Tleisolle J..:ovaiiii,nislaitteiclen viilitykselli.i annetta11at tiedoi
tukset: Eraille kaupunki- ja l'isteysasemille tullaan liihipiiivinii 
lahettamiian monistetut suomen-, rnotsiu-, englam1in-, ranskan
ja sa,ksankieli et yleiset jnnienkunlutusohjeet. JunanUihettU.jia 
.Jcehoitetaan ajois.sa tutustumaan ohjeisiin sisallytettyihin vieras
kielisiin junien lnmluttami ecn etukateen seka, elleiviit hallitse 
jonkin vieraan kielen iiantami Hi, harjoittelemaan ita jonlnm 
paikkakunmalla asustavan -kielitaitoisen henkilon kanssa. 

:Niinikiian tullaan Suomen Kansan Ryhtiliikkeen pyynnostii 
eriiille suur.emmille asemillc ( m:m. Helsinki, Riihimiiki, Lahti, 
Kouvola, llyvinkaa, Jiaapamiiki, 'rampere, Toijala, Kuopio, Lap
peenranta, Mikkeli, Tnrku , Karjaa, Kerava, Seina,joki, PieltSii
miiki ja Oulu ) lahipaivina liihettamiian mat,JnlStavan ylcison 
ldiyttaytymistii ja matkustnskulttnurin kohottamista tarkoittavia 
n. s. i kulaw cita, joita j1.10anlahettajien, sikali kuin varsinaiset 
vir,katehta vii t sen sallivat, on kovaiilinislaitteiden v-iilityksellii 
kuulutettava Helsinkiin y. m. kisakaupunkeihin matlrustavalle 
:vleisolle sopivana ajankohtana jtmia koskevien ilmoitusten viilillii. 

Jw1aoppaat : Turtm ja Ilelsingin valilla liikennoiviin pika
juniin tullaan 15. 7. 52 alkaen sijoittamaan ,kielitaitoisia, rauta
tiela itoksen henblokuntaan kuuluvia. oppaita, joiden puoleen 
matkustajat voiYat kiii-intyii rautatieasioita koskevilla beduste
lu.illaan. Toimenpii'eesta on sopivalla tavalla tiedoitettava e. m. 
junia kayttiiviille yl eisolle. 

Asemien hputtaminen. Liputusta koskevat erilliset ohjeet 
tu llaan 1 iikeru1epaikoille toimittamaan liihipiiivien kuluessa. 

Tilatlavat tatveaineet: Koska on ilmennyt, etteivat kaikki 
Jiikennepaikat ole rii~:.tvassii miiiirin noudattaneet tarveaineiden 
y. m. s. tilaamise.sta aikaisenunin annettua kehoitusta, mm. ei 
csim. pahvisia juomapikru:· ita sekii Og-junien va1.mujen lyhtyihin 
asetettavja k.rnttiloiHi ole varastoista t i,lattu kuin aivan val1iiisili 
maaria, on liikcnn-epaikkojen piilillikoiLlen huolehdittava siita, etta 
kaikki tilauksct tulcvat vielii enn-en olympiailiiilmnteen alkamista 
suoritetuiksi. (Llmj 3. 7. 1952) Kl n:o 35/ 52. 5. 
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Mainokset ja ilmoitukset Olympia
kisojen aikana . 

.;\l.ainoslen ja ilmoitnsten kuntoon liikcnnepaikohlla (odotus- 6 
huoneissa, laiturikatost n alla ja tavarasuojien scinissa) samoin-
kuin mahdolli ten vaJomainosten, niiyteikkunoiden, vitriinien 
jne. puhdiBtami~ecn on kunnitettava tarpec:lEsta huomiota. Vioit~ 
tuneet, tahraantuneet tai haali. tuueet mainokset, voimas ;a olevat-
kin, on poistettaYa ja pyydettaxa mainosjao tosta tilalle uudet 
mainokset. Maiuosjaoston toimesta tarkistetaan >iela ennen kisoja 
crinaisiii suurempia hikennepaikkoja, ja niille saadaan uu ia 
rnainoskehyksia. 

JJiikennepaikoille tullaan lahettamaan mainosjaostosta seu
raavia vihkosia ja julisteita: 
,,l[i kot vieviit kisoihin" ,Pa 1·iils till Spelen" - ta.itelehtista 
la:hetetaan kaikille liikennepaikoille jaettavaksi Helsinkiiu kisoi
hin matkalippuja osta...-alle yleisolle. Naita taitelehtisiii jaeta.a111 
ctupiiii. a muille knin 00'-junissa matlmstavill€. 

,Finumd Time-tab~es and Fares 1952" - jnlkaisu, joka sisaltiia 
tarkeimpien kulkuyhteyksien (rautatie-, lento-, laiva- ja linja
autoliikenne) aikataulut, jaetaran ulkola1 ille matkailijoill~ VR 
~IaNmpalvelujen, raja-asemien, suurempien liikennepaikkojen, 
matkatoimistojen, junaoppaitten jne. viilityksella. 

Ren,qasmatko.ien csittely vihkosia suomen-, ruotsin- ja englatmin
kielis.ia on edelleen saatavissa mainosjaostosta (k.c:;. Kl n: o 21/ 52 
J A 6) samoinkuin rengasmatkajulisteita, jos viimemainitut jo'lla
lrin liikennepaika1la olisivat vaihtamisen tarpeessa. 

,Jsiinnyys velvoittaa - ystiivyys vaUoiltaa" ,Viirdskapet fijr
pliktar - viinlighct •viirde1'a " julist-etia, jonka koko on A 4, 
pidetiiii.n esillii kaiblla liikennepaikoilla sopivi a paikoissa 
JO. 8. 1952 saakka. Julisteita lahetetaan paallystoasemille, jotka 
jakavat niita alaisilleen liikennepaikoille. sellaisillekin, joHla 
tavanmnkaise ti ei pidetii esilla mainosjuli5teita. 

Samaa j.ulistetta kaksi kappaletta kiilmitctiian myos Og- junien 
vaunuihin ·.i5apuo1elle (tarpcen yaatiessa toin~n ruotsmkielisenii) 
vaunujen varusteluasemien toimesta. Penkkisisustuksen pUI"ka
mi en yhte;rdessa irroitetaan kyseiset julistcet ja poistetaan huo
lellisesti julisteidcn k,iinnittami essii kiiyte(yt painonastat. 

,II elpota tyotiini - kiitos" ,Underliitta mitt arbete - tack" 
julistctta, joka on edellisen kokoii1en, pidetaiin esilla kaikilla 
liikennepaikoilla soveliaissa paikoissa, vars'inkii1 ldiymaloissii ja 
we: sa. .Julif.lteita laht'teti.Uin pii.all:v toasemille, jotka tojmitta-
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vat ne a~aisilleen liikennepaikoille, sellarisillekin, joilla ta;valli
sesti ei pidctii esillii mainosj.ulisteita. Julisteet ovat kaksipuoli
sia, joten niiden puhtaana siiilynyt puoli on mahdollista kaantiia 
tarpeen mukaan csille. 1\1uutenkin juliste on vaihdettava tar
peen vaatiessa uuteen siistiin kappaleeseen. 

Tata julistetta asetetaan myos kaikkien mat;kustajavaunujen 
kaymiilo.ilhin, joissa se ripustetaan sopiviin paikkoihin julisteen 
ylareunassa oleviin reikiin pujotettavan nanun varaan. Tehtli
van suorittavat junien varusteluasemat ja juliste on uusittava 
tarpeen mukaan kaikkien varusteluasemien toimesta - tahraam
tuneita ja turmeltuncita julisteita ei saa olla esilla. 

,lsiinnyys velvoittaa'' - s.uurjulisteita pystytetaam rataosaston 
toimesta muutamiin paikkoihin radan varteen Helsingin-Riihi
maen ja Helsingi1J.1-Leppavaaran viilille. 

H elsingin keskusa.sernan olympiakoristeluun tuU.aan kiiyttlimaful 
Suomen lippuja yhdcssa Olympialippujen kanssa, Kaivokadun 
puoleisen piiiisisaiinkaytiivan yliipuolelle tul·ec valaistavat olym
piarenkaat. Samoin somistotaan Postitalon puoleinen uloskiiy
tiiva ja laiturihallin raiteiden p.uoleinen ulkoseina olympiaren
kailla - viimeksi sanottu ulkoseina. lisak.si ,Olympia XV Hel
sinki"-tekstillii ja havukoym.nokselHi. (1\lj 1. 7. 1952) IG n:o 
35/ 52. 6. 

Matkalippuja koskevia erikoismaar ayksia. 

SeurueUppujen myynti ja alennusten ..myontiiminen olympial~iso
jen aikana. 
Ktso Kl n:o 32/52. 10. 

Matkaliput Og-juniin. 
Ktso Kl n:o 32/52. 8. 

2. luokan vaunujen poistaminen Ilki-Ily ja Ilki-Ri viilisistii 
paikallisjunista olympiaruuhkaliikent een ajaksi. 
Ktso Kl n: o 32/52. 5. 

myrnpia Tours 1952 (mympiamatkat 1952). 
Ktso Kl n:o 33/52. 12. 

K·arjaan lansi:pudlelta Pork\kalan kautta I-Ie1sinkiin tai pam
vastoin ostetut liput kelpaav<lllt olympialiikenteen takia myos Hy
vinkaan kautta 10/7-10/8 valisooa aikana. (Tfoj sahke n :o 19, 
2. 7. 52.) 
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Niita .alle 400 km paassa Helsingista olevia asemia ja pysak- 1 
keja joilla ei ole Og-juniin. myytiiviii henkilojunatariliin mukaisia 
pahvilippuja Helsinkiin, kehoitetaan tilaamaan liput kiireellisesti 
nuka1i eivat katso tulevansa shelrlo.lipuilla toimeen. Vain 400 km 
tai sitii pitemmille matkoillc saadaan myydii punajuovaisia lip-
puja Og-juniin. Ka.ikkiiln naihin lippuil1in on a eman ni:mileiman 
lisiiksi ,tehtava punakynaHa merkinta ,Og" mutta alennustodis
tuksia ei kayteta. (Tfoj si.ihke n :o 18, 27. 6. 52.) 

Muutoksia aikataulun 119/B lisayk
siin N :o 2/ 0lympia ja N :o 2a/Olym.
pia: 

Lisiiykseen N :o 2/ 0lympia tehdaan seumavat muutokset ja 8 
lisaykset: 

Siv. I II j. 180 Tkl-Hki ei ole kulussa 19/ 7 ja 26/ 7. 
, VIII , 213 muutos on voi:massa 15/ 7-7/ 8. 
, X , MII2 tuloraide Hki on oleva 8. 
, 46 , 1061 maanantaisin vain Pasilasta. 
, 46 , 1063 ei kulussa sunnuntaisin. 
, 46 , 1071 maanantaisin vet. Psl-Ri. 
, 69 , 0-74 Kw-Hki To on henkilojuna. 
, 7± , 0-132 tuloraide Psl-0 on oleva 12. 

Lisiiykseen N: o 2a/ Olympia tehdfuin seuraava ~isays: 
Siv. 2 j. 452a Sk-Hpk kulu ,a 18-27/ 7, jolloi:n 

j. 452 ei ole kulussa. (Kut. N:o 1114/ 1213, 7. 7. 52.) 



Helsinki 1952 . Valtioneuvoston kirjapaino 



KASKYLEHTI N:o 3& 
1 9 52 

Vii ttaus Kaskylehdessa julkaistuun maaraykseen merkitaan : 
Kl n:o If 52. 2 ( = lehden numero, vuosi , as ian numero). 
Jakelua koskevat muutosilmoitukset on tehtava painatusfaostoon. 

To i mit us : Rautatiehallitus, 2 kerros, huone 24. 

Sis lt 11 y s : 1 . Hiiyryllim.mitysjohdon letkukytkimien hoi to . - 2. Moot
torijunien ,liihde"-opaste. - 3. Muutoksia aikatauluun 1 L9 . - 4. :Muutoksia 
aikataulun 119/ B li iiyksiin n:o 2/ 0lympia ja 2 a/ Olympia. - 5. Oman tavaran 
kuljetukset. - 6. Kadonneita matkalippuja, virkamerkkejii ym. - 7. VR heu
ki!Okuntalebti. 

Hoyrylii.mmitysjohdon letku
kytkimien hoito. 

Koska aiemmin maaratyilla toimenpiteillii., joiden mukaan 1 
ylla mainitut letkukytkimet oli irroitettava vaunuista lii.mpimaksi 
vuodenajaksi ja sailyt(;ttava viileissa paikoissa seka syksyisin 
kunnostettuina jalleen asennettava paikoilleen vaunuihin, ei ole 
·aatu nl:i.idcn letkukytkim:ien kestoaikaa p itencmaan, on kaikki 
vaunujen hoyeyjohdou letkukytkimet ml:Uiratty pidettaviksi vau
nuiliin kiinnitebtyina kautta vuoden. 

Tasta johtuen on lammityslaitteiden tarkastu edelleenkin 
toimitettava lammin- ja jaahdytysvaunnissa annettujen ohjeiden 
mukaisesti . l;isaksi on samassa tarkastuksessa annettava 
-! kg/ cm2 paineisen hOFJ''Il vaikuttaa lj 2 tnnnin ajan myo letku
kytkimiin. 

Konepajoissa suoritettavien vaununkorjausten yhteydessa 
toimitettavaSI:!a lanunityslailiteiden tarkastuksessa on Hista liiih.tien 
myos lfunpojohdon lctkukytkimet tarkastettava hOyrypaineella. 

Liirnpimiini.i t;uodenaikana, jolloin liimrnityslaitt eita ei kiiAj
tetii, pideti.iiin letlmkytkirnet toisiin.sa kytkettyinii ja hoyryliim
mitysjohdon venttiilit suljettuina, jottei lika ja poly piiiise joh
toihin ja venttiileihin. (Ko n :o 779/ 1393 5. 7. 1952) Kl n :o 
::Hi/ 52. l. 

Moottorijunien ,Hi.hde "-OP81!te. 

Rautatiehallitus on tapahtuneessa esittelyssa paattanyt, etta 2 
.Junaturvallisuussaannon 131 §: ll 9 kohdan maiirayksista poike-
1en saa moottorijunan konduktoori toistaiseksi ja siihen saakka 
kmmcs moottorijtwien Jiitevaunuihin saadaan siihkosoittokello 

4fl03 - 10. 7. 1952. 
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antaa ,Ui.hde"-opasteen kasiopastceUa Ko 7. - Opastc on annet
tava junan lrulkusu.untaan katsoen junan oikealta puolelta. 
(Rh n: o 1401, 1. 7. 52) Kl no: 36/ 52. 2. 

Muut oksia aikat auluun 119. 

3 7. 7. 1952 lukien muutctaan junat n: o 861 ja 863 sekajuniksi 
vlililla Nrm-Kon ja maaratiian niiclen suurimmaksi nopelfdeksi 
Yalillli Nrm-Puukari samasta paivastii lukien 75 km/ t. (Kut 
n:o 1057, 4. 7. 52) Kl n :o 36/ 52. 3. 

4 

5 

7. 7. 1952 muutetaan junan n :o Pl\18 Mn-Pri aikataulu 
seuraavaksi: li.iht. Mn 12.00, Levo 12.05 (S), Kaanaa 12.08 (S), 
Plv 12.11 (.6), Rieskala 12.14 (S), Eniij . 12.17 (S), Metsi.ik. 
12.19 (S), Ksr 12.22 (.6), Reikko 12.27 (S), Uso 12.30 (.6), 
Vllihiir. 12.35 (S), Karjar. 12.38 (S), saap. Pri 12.43. (Kut n :o 
1073, 4. 7. 52) Kl n: o 36/ 52. 3. 

Muutoksia aikataulun 119/B lisayksiin 
n : o 2/0lympia ja 2 a/ Olympia. 

Lisiiykseen n : o 2/ 0lympia tehdaan seuraa vat muutokset ja 
lisiiykset: 

Siv. III: 
, VIII : 
, 
, 
, 
, 
, 
" 

X : 
46: 
46: 
46: 
69 : 
74: 

j . 180 Tkl-Hki ei ole kulussa 19. 7 ja 26. 7. 52 
j. 213 muutos on voimassa 15. 7-7. 8. 52 
j . MII 2 tuloraidc Ilki on oleva 8. 
j. 1061 lrnlussa maantaisin vain Psl. 
j. 1063 ei ole kulussa sunnuntaisin. 
j. 1071 maanantaisin vet. Psl-Ri. 
j . 0-74 Kw-IIki To on henkilojuna. 
j. 0-132 tuloraidc Psl--0 on oleva 12. 

J..Jisiiykseen n: o 2 a/ Olympia tehdiian seuraavat muutokset ja 
lisiiykset: 
Siv. 2: j. 452 a Sk-IIpk kulussa 18-27. 7. 52, jolloin j. 452 

ei ole kulussa. (Kut n :o 1114,7. 7. 52) Kl n:o 36/ 52. 4. 

Oman t avaran kuljetus. 

Kl n: o 58/ 51. 1. kohdan II ,Kuljetus- ja muut maksut" 
4. kohdan toinen kappale muutetaan seuraavan sisiiltiiiseksi: 

Tyojunassa olevasta ja yleisen liikcnteen junassa kuljetetta-
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vasta penger-, viskuri- ja lumiaura: ta, radankasteluvauuusta ja 5 
raiteen puhdistajasta seka kondnktoorivaunusta ei kanneta 
maksua. (Tfo n :o 924, 2. 7. J952 ) Kl n:o 36/ 52. 5. 

Kadonneita matkalippuja, virkamerkkeja ym. 

Pasilan aseman ylim. asemamies Yrjo Olavi Huumoselle annettu virka- 6 
merkki n:o 188 on kadonnut ja kuoletetaan. (Lj11 1 n:o 969/2455, 3. 7. 52.) 

30/6 -52 kirjoitettu tilap. vapaalippu N: o 0460644 ylim. asemamios 
0. Sorvarin vaimollo Aira matkoillo Hpk-K t-Hpk on tuntemattomalla 
tavalla kadonnut ja kuoletetaan. (4. ljp n:o 1016/2235, 3. 7. 52.) 

Polttoainetyomiolielle Alfred Vosterlundille kirjoitettu kel'iikausiva
paalippu n: o 39662, Oulu-'l'ervola, on tuntemattomalla tavalla kadonnut 
ja kuoletetaan. (4. vtjp n:o 60/269, 3. 7. 5~.) 

Konepajatyoliiisolle Ee1is Menlulalle kirjoitettu kesakausivapaalippu 
N: o 49443/989 rataosalle Helsinki-N astola ajalle 1/5. 52-31/10. 52 on ka
donnut ja kuoletetaan. (Knp Psl. 1. 7. 52.) 

Riihimiien varikolla palvelevalle ylim. vet. liimmittiijiille Erkki 0. 
Paajaselle kirjoitettu asuntolippu n: o 056!)19/1139 111.atkalle Riihimaki
Ryttylii on kadonnut ja kuoletetaan. (\"-rp Ri n: o ~43/vpl, 30. 6. 52.) 

VR henkiloknntalehti 

VR henkilokunwleltde-n toimittaj£tk.~i ctsiHUi.n h\'nkiloii, joka on pereht.y- 'J 
nyt sanomalehtityohon, erikoiscsti aikakausileltden toimittamisecn, tai joka 
omaa tehtiiviian ilmeiset taipumukset. Kielitaito on suotava. Mikali loyde-
taiin tehtii.viHin sopiva henkilo, toimi tii.ytetiUin muhdollisimman pian. Toi-
mesta suoritettaisiin tilap. kirjanpitajiin tointa vu~taava palkkaus. Hake
mukset on lii.hetottiivii. tari:ffio~aRton johtajalle 25. 7. l!J!i~ menne. sii. 



Ilels ink i 1952. Valtionen vosto11 kirjapaino 



KASKYLEHTI N:o 37 
1 9 5 2 

Vi ittaus Kaskylehdessa ju lkaistuun maaraykseen merkltlln : 
Kl n:o 1/ 52. 2 ( = lehden numero, vuosi, as ian numero). 
Jakelua koskevat muutosilmoit ukset on tehtava painatusjaostoon. 

To i m i t us: Rautatiehallitus, 2 kerros, huon• 2-4. 

S is ll. ll y s : 1. Valtionrautateiden jlilkivaatimusliike. - 2. hluutoksia aik&. 
tauluun 119. - 3. Liikennepaikkoja koskevia muutoksia. - 4. Kesavirkatakkien 
lunastaminen. - 5. Olympiapiiiisyliput . - · 6. Kadonneet lyijykepihdit. - 7. 
Kadonneita matkalippuja, virkamerkkejii ~ 111. - 8. Avoimia virkoja ja toimia. 

Valtionrautateiden jalkivaatimusliike. 

Kuluvan vuoden VR Kaskylehdessa n: o 7 otsikkoasiaa kos- 1 
keva kohta 1. 5. muutetaan nain kuuluvaksi: 

5. Maaraaseman on heti kuljetnskirjojen saavnttua merkit
tavii. kaikki jalkivaatimukset liikennepaikoil!a sailytetta Valin jal
kivaatimu ten pai vii.kirjaan n : o 4222. Suurilla liikennepaikoilla 
on piiiviikirja paatettavii. <kuukausittain ja luna tamattomat jii.lki
vaatimukset on siirrettavii. uuden kuukauden luetteloon. Jos lii
kennepaikalle tulee vain muutamia jalkivaatimuk ia lruukaudessa, 
saadaan paiviikirja piiaWiii puolivuo ·ittain. Piiivakirja Uiytetii.an 
siina ole,~en otsikoiden rnukaisesti yhtenii kappaleena. Paivii
kirjan jnokseva numero merkitaan rahtikirjaa11. (Rh / to n : o 1448, 
8/ 7 1952) Kln:o 37/ 52. 1. 

Muutoksia aikatauluun 119. 

15. 7. 1952 lukien mlUiratii.iin Sotkian laiturivaihde toimimaan 2 
puhelinvartiopaikkana (Pv) junalle n: o 39 ja samaten Metsa
kansan laiturivaihde junalle n:o TW 1. (Kut n:o 1150, 12. 7. 
1952) Kl n:o 37/52. 2. 

Liikennepaikkoja koskevia muutoksia. 

21. 7. 52 lukien muutetaan julkaisu ' ·a Liikennepaikkojeu 3 
vii.limatkat sara~keessa 8 Naantalin aseman alaista oljyraidetta 
koskevia merkintoja seuraavasti : 

·Hl93 -· 17. 7. 1952 1 
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,Naantalin KeskUBvaras· 
toa varten" poistetaau 
ja tilalle merkitaan: 
Neste Oy: ta, Jalopuu 
Oy: ta, Laivateollisuus 
Oy:ta, Juurikassokeri 
Oy: ta, Vilenin Tehtaat 
Oy:tii, Naantalin Vab· 
simylly Oy: tii, Rymiit· 
tylii Oy : ta, Naantaliu 
l::lahtt.a, Petko Oy: tii, 
Oy 'frustivapaata Ben
siiuiii, Suomalaista Gulf 
Oil Co: ia, Puolustus
laitosta, Oy Shellia ja 
Alkoholiliike Oy: tii 
varten. Luk. 21. 7. 52. 
(Lkoj n:o 1494, 5. 7. 
52) Kl n:o 37/ 52. 3. 

Tuiran aseman alaisina avataan hein8Jkmm 21 paivasta 1952 
lukien lilkenteelle Typpi Oy:n raiteet seuraavin, jul:kai uun Lii
kennepaikkojen viilimatkat tehtavin merkinnoin: 

1 Tuira 
Typpi Oy: n 

raiteet 'l'ua a. \ 'l't \Typpi Oy:tii 
9
varten: 

I 
L. uk. 2.1 . 7. 5~ . (LkOJ 
n: o 1699, 9. 7. 52) 
Kl n:o 37/52. 3. 

Lapin asema.n alaisena, Inn: lUi 707 + 293 m avataan lteinii· 
kutm 21 paivasta 1952 lukien liikenteelle Tulikaira-niminen sei
sake seuraavi n, j nlkai"u nn Tjiiken11epaikkojen viii imatka t t ehta ,-in 
merkinnoin: 

se I Tulikaira Raahe Hl. u: o 142-±, 10. 7. 52) 

I 
Lappi 9. . \ l-1 I Lulc 21. 7 . 52. (Lkoj 

01 63. Yw 77. I Kl u: o 37/52. 3. 

Sei ·ruktkeella pysabtyvat tar peen vaatiessa ( S) junat n: o 612 

ja 617. 

Kesavirkatakkien lunastaminen. 

Niille rautatielai ille, jot.ka ovat rautatiehallituksen huollo
jao.<.lton va1itykse1Hi. tilanneet KeHtiliin Pukimo Oy: n valmistamia 
kesavirkatakkeja ilmoitetaan, etta ta:kit ovat nyt valmiina ja ke
hoitetaan lunastamaan ne k1duvun heiniikHun aikana. ( 'l'thj n: o 
l5/ 771 , H. 7. 1952) Kl 11 :o 37/ 52. -!. 
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Olympiapaasyliputo 

VR Urheilutoirnikunta ilmoittaa, ottii joitakin oly111piakisojen pi.i.iisy- 5 
lippuja on vielii rh:n buoltojaostosta saatavi.~sa 300 7o miesten yhteis
voirniRtelu- ja kiisipalloniiytOkseen (460: -), 3. 8. piiiittiijiii iin ja rat!'las
tuskilpailuun ( 41010: -) sekii joitakin yksityisii:i., eri hintaisia pii.iisy
lippuja jalkapallo-ottoluihin, uintikilpailuihin ,ia 3. 80 Jdo 8 r·a.tsastuskil
pailuihin (460: -) 0 'l'ieuuHtPlut k1iroe('llisesti l'lr: n huoltoja.ostoou (pulL 
547). -- YRF u:o 17/ v. fi2. 

Kadonneet lyijykepihdito 

Herttoniernen asernan lyijykepihdit ovaL kadouneeL 23. tio 52. Jiiiineet 6 
luultavasti johonkin vaunuun. Pyydetiiiin etgimiHin ja lo;·dettiiessii liihettii-
miiiiu He1·ttoniemeen. (Ljp 1 n:o 98!1/2.301, 'lo To 1952. ) 

Kadonneita ma.tkalippuja, virkamerkkeja ymo 

Helsingin aseman 1 1. asemamie~ Aarne Kuhalle !?o 2. 49 kirjoitettu 7 
,-i rkamel'l,ki n :o 1336 ja 17. 4. 52 rna tkalle Relsi.nki-'l'oijala k irjoitettu 
kesiikausivapaalippu n: o 57020/1141 o' at kadonneet ja kuoletetaan (1 
ljp n:o 992/2516, 8. 7. 1952). 

Polttoaiuetyomies Heikki Rautiolle kirjoi teitu kesakau, i vapaalippu 
n:o 39630, Oulu-Paliamo, on kadonnut ja kuoletetaan (4 vtjp n:o 63/ 27\1, 
JO. 7o 1952)0 

Esa PartMen nimelle 2!:!. uo 52 ldrjoitettu perhelippu n: o 048687 (2 
aiko ja 2 !asia) Hyvinkiiii-Kuopio-Hyvinkaa on kadonnut ja kuolete· 
taan (2o ljp n:o 1159/4259, 100 7. 19o'i2)o 

Liikenneoppila::J Kyo:oti August Haloselle Kinmuden asemalta 5. 2. 
--18 amwttu virkamerl(ki n: o 50 ja 9. ljp: 11 l. 7 0 -52 :wtama virkamiiiirays 
":o 8621/3-!5 si:oii.ltiien virkavapaalipun maikojn. varten .Jyviiskyliin
\" esangan vii.lillii ovat lmdon neet ja kuoletetaan ( 9 ljp n: o 869, 10. 7 o 
1!:!52). 

7. kouejakson veturinliimmit.tiija Mariti Kull'vi Lyijyseltii on kauon
nut vi1' kamerkki u:o 1011, uunettu lO. ti. l!H7, joka kuoletetaan 
( 7. konejakso n: o 409, 10. 7 0 1952) o 

6o ratajaksossa tyoskenteleviille ratatyoutekijii. 'l'oivo Hiimiiliiiselle 
kirjoitettu tyolaisaikavapaalippu u: o 3/1301 Eskola--8ievi ajaksi 9/7-
15/7 ja talousvapaalippu n: o 0262642 Eskola-Kokkola ajaksi 2/7-15/ 7 
oval kadonneet ja kuoletetaan (6o rtjp u: o 7/296, 120 7o 1952). 

Avoimia virkoja ja toimia. 

2. liik<'ntwjaksossa on esityksen pPrustPPlltt tii.ytettiiviinii semaavat virat 8 
ju toimet: yksi asetinlaitemiehrn to·i'n1i La lrd t'n aselllalla; y'ksi 2 /. va·illdc
m'i~: hen toimi Hyvinkiiiin asl'malla; kctk1ri asr--mam·iestenriiimie11 en t•ir'kaa 
Riibimiien asemalla ; kalcsito-ista 1 lo asemamiehen tointa, joista kaksi Hy
vinkii.ii.n, seitsemii.n Riihimae11, yksi Karjaan ja kal~si Lahtlen asemalla; 
rh~i j11mamirhen tointa, joi~ta kaksi Riihimil<on, yksi Hiimeeulinnan, yksi 
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Lahden ja yksi Hyvinkii.ii.n asemalla. Liikenneosaston johtaja lle osoitetut 
ltakemuksct on jii.tettiivii. asianomaisen liikennepaikan piiii.llikolle viimP-.istiiii.n 
26. 7. 1952. 

8. liikenncjaksossa tiiytetiiiin esityksen pcrust.colla seuraavat toimet: 
kaksi :e l. vailidmniehentointa Joensuun ascmalla; kaksi 1 l. ase1namiehen· 
toilnta, joista yksi Lieksan asemalla ja yksi Jocnsuun asemalla; kolme :e l. 
asemamiehentointa, joista kaksi Uiroaharjrut ascmalla ,ia yksi Porokylii.Il 
asemalla sekii. nelja .iunamiellentointa Joensuun asemalla. Toimiin pyrki · 
vien tulee 26. 7. 1952 mennessii. jattii.ii. liikPnneosaston johtajallP osoitetut 
hakemukset asianomaisollo asemapiiiillikolle. 

Kolmetoistlt tilapiiista vet1trinwstarin /uinta, joista toistaiseksi kaksi 
Pasilassa, kaksi Riihimii.ellii, yksi Kurjaalla. yksi Tampereella, yksi Rau 
malla, kaksi Seiniijoella, kaksi Oulussa, yksi Pieksiimiiellii. ja yksi Halllinas ·a. 
Koneosaston johtajalle osoitrtut hakemukset on toimitcttava rautatiehalli 
tuksen kirjaajalle v]imeistiiii.n 31. 7. 1952 ennen kello 12. Tarkt'mmat tiedot 
saa asianomaisil ta pii.ii.llystoiltii.. 

Seuraavat esityks n perusteclla tiiytetliivat rn,tavartijan toimet: 1 I. 
-ratavartijan toimia : yksi 1. ratajaksossa km:llii 29,680-37 (Kerava), yksi 
2. ratajaksossa km: llii 82-87 (Oitti), yksi 6. ratajaksossa, tyoratavartija 
(Eskola) ja yksi 8. ratajaksossa km: llii. ll J 215--1119,5 (Mii.rkii.jarvi) ; :e I. 
ratavartijan to·imia: yksi 4. ratajaksossa lun:llli :;o6,213-313 (Eurajoki), 
yksi 7. ratajaksossa km:llii. 591-599 (Aittojiirvi), yksi 8. ratajaksossa 
km :llii. 929-937 (Jaatila) ja yksi 12. ratajaktoossa, Uimasalmeu silta (Ui
maharju). Rataosaston johtajalle osoitetut hakemul,set on jatettavii asian 
omaisille ratajaksonpaii.llikoille viimeistliiin 2. 8. 1952. 

:e l. koncinsinoo?·in. virka, jonka haltija toimii toistaist'ksi kolmanneu 
konejakson piiallikkonii. (Tku). Rautatiehallituksrlle osoitetut hakemukset 
toimitettava rautatiehallituksen kirjaa,jalle viimoi:>tiiiin 11. 8. 1952 enn!'n 
kello 12. 

Y.p. :e l. kirjUtrin virlca rautatielntJlitnksen tanffitoimistos a. Rautatie· 
hallituksen paii.johtajalle osoitctut hak<'mukset jii.tcttii.vii. rautatiPhallituksen 
kirjaajalle viimeistiiiin 11. 8. 1952 ennPu klo 12. 

Yleisen vaikean asuntopulan takia kehoitctaau hakijoita ennen hake 
musten jattii.mista ottamaan selvaii asunnousaantimahdollisuuksista. 

Helsinki 1952 . \'altioneuvoston kirjapaino 
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Vllttaus Kaskylehdessa julkaistuun maaraykseen merkltlln: 
Kl n:o 1/52. 2 ( = lehden numero, vuosi, asian numero). 
Jakelua koskevat muutosilmoitukset on tehtava palnatusjaostoon. 

To I mit us: Rautatiehallitus, 2 kerros, huone 2.of. 

S 1 all. II y s: 1. Eraiden nimilyhennysten vahvistaminen. - 2 .• Hilkivaati· 
muksen merkitseminen kuljetuskirjaan. - 3. ViikijuomaHi.hetysten piiii.llykset. -
4. Myyntimiesten kuukausiliput. - 5. Ylim. vapaaliput. - 6. Kadonneita matka
lippuja, virkamerkkejii. ym. - 7. Avoimia virkoja ja toimia. - 8. VR tennis
mestaruuskilpailut. - 9. VR uintimestaruuskilpailut. 

Eraiden nimilyhennysten vahvistaminen. 

Rautatiehallitus on vahvistanut seuraavat nimilyhennykset: 1 
Konejakso . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Knj 
Konejaksonpaallikko . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Knjp 
Apula~s~sinoor~ : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Ais 
Veturimiestenesinnes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Vme 

(RhjHlo n: o 1478, 15. 7. 52). Kl n: o 38/52. 1. 

J ii.lkivaatimuksen merkitseminen kuljetus
kirjaan. 

Esiintnlleesta syysta huomautetaan, etta sana ,Jalkivaati- 2 
mus" on leimattava (tai punaisella kirjoitettava) kuljetu&kirjan 
keskiosaan tavaranimen alle vinottain, mikali mahdollista niin, 
E'tta leima (tai kirjoitus) nakyy kuljetuskirjan ollessa taitettuna 
sen otsikkopuolellakin. (Lkoj n:o 1750, 18. 7. 1952). Kl n:o 
38/52. 2. 

Vakijuomalahetyksien paallykset. 

Oy Alkoholiliike Ab on oikeutettu toistaiseksi kokeilutar- 3 
koitukses&a kayttamaan vakijuomalahetyksien LS: n mukaisina 
paallyksina lokeroilla varustettuja aaltopahvilaatikoita, joiden 
pystysuorat sarmat on vahvistettu erillisilUi, tukevasti kiinnite
tyilHi. kulmapahvituksilla. (Lkoj n:o 1689, 16. 7. 52). K1 n:o 
38/52. 3. 

5083. - 24. 7. 1952. 
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Myyntimiesten kuukausiliput. 
Rautatiehallitus on myontiinyt myyntimiesten ostamien kai

killa J·a<loiiJa kelpaa\ien kunkausilippujen hinnoista 25 o/o: n 
alennuk::;en. Alennuk~en aarmin ehtona on, etta lippu yhdelli.i 
kert.aa ostetaan vahinHUin koJmeksi kuukandeksi ja etta lipun 
ustaja ,jattaa lippukassaan Myyntimiehet r. y:n antaman todis
tuksen. josta ldiy selville myynti.miehen nimi, toiminirni, jonka 
palvl'luksessa hiin on, seldi kaupvakamal'in k. o. myyntimiehelle 
antaman valolmvalla val'ustetnn henkiloto<1istuksen numero. 
'rudistus on liitetUiva a. o. kuukansilipm1 kantaan. Lippua ol>
tet.ta<'ssa on mainit tu hen kilotndistus esitetti:i di. Alcnuus on voi
tJtassa I. 8. 1952 lnkien vnnden l9fi3 loppnun. ('l'fo n: o 959, 
lfi. I. 52 ) . ]\.J n:o 38/ 52. 4. 

Ylim. vapaaliput. 
Nuomcn Rautatieliiisten Raitt.iusyhdistyksen valtionrauta

teiden palveluksessa oleville jiisenille, jotka osallil>tuvat IIelsin
gissii 8-10. 8. 1952 ja 'l'ampereella 11-12. 8. 1952 pidettiivaiin 
yhdistyksen 50-vuotisjuhlakokoukseen, on myonetty ylim. va
puuliput ruatkaa varten Ilelsinkiin tai 'l'ampet·eellc ja takaisi11 
Jiihtoasemallc ('rfo n:o 94S, 14. 7. 1952). Kl n:o 38/52. 5. 

Kadonneita ma.tkalippuja, virkamerkkeja ym. 

1 1. aseuatmies SYeu A llau Slot telle 1. 5.-31. 10. 52 valiseksi ajaksi 
matkalle Kokkola-Munakka kirjoitettu k eRiikausilippu sekii. 23. 3. 46 
kirjoitettu vidu1ruerldd n:o 102 l; adouneet ja kuoletetaan. (5. ljp n:o 
!102/ 2340, 17. 7. Ht52.) 

'rarkast ustoimiston ylim. kon! toriapulaiselle Mirjam Pohjalaiselle kir· 
joitettu ke~~ikausivapaalippu n: o (J-!0 2/ l2S2 matkalle HelRinki-'l'oijala 
on kadonnut ja !<Uoletetaau. (Yltr n:o Y. 84/ 181, 19. 7. 1952.) 

~ataosastou apulaisjohtajalle '1'. Karlsson'ille kuuluva pohjoismaineu 
vapanlippu (Norui sk Fril>illet ) N:o 732 on \'arkaustapauksen yhteydessii. 
meuetet t.y ;ja kuoleteta.an sen johdost a. Jos lippu tavat.aan, on sen esit
tiijii. malidollisumlen mukuan pi<lii.tcttii.vii. tai otettava liiinestii. tarkat hen· 
l<i!Otiedot. (Tfo n:o !!62, 17. 7. 1952.) 

Ratavartija Esko IIauclalle kirjoitettu virka·aikavapaalippu n: o 
39252/ 71:!6 voima~sa 1. 1.-31. 12. 52 Peipohja-Kiukaineu, Eurajoki
Kauttuu, sekii 2.'~. 7. 50 kirjoiletlu virkamerkki n:o 79, ovat kadouueet 
ja kuoleiet.aan. (4. rtjp n:o 6-!/5~0, Hl. 7. 1952.) 

Avoimia virkoja ja toimia. 

2 l. ki1-jurin uirka Oulun v:uaslo"~a. Pii.ajohtajallE' osoitrt ut hakE'muk. et 
on t.oimitettava rautatiehallitul;sen kirjaajalle \·iimeistaan 4. 8. 1952 enuen 
klu 12. 

Kolmekym1ncntii-neljii vcturinkuljcttajanviTkaa, joista toistnisek i seit~l'· 
man Pasilnn (Psl). kolnw 'l'urun (Tku)' viisi TaruperPPll (-! Tpe, 1 IIpk) 
jfL kak~i t\Pinii.jocn (1 Sk, 1 Yw) varikossa sekii. nelja toisessa konejaksossa 
(2 Ri, 2 Lh), kuusi kuuclennes~a konejaksossa (4 01, 1 ]rem, 1 Roi), kak. i 
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!oitscmii.nnessii. konejakAossa (Kw), knk~i k::dHlrksannessa kouejaksossa (Jns) 1 
ja kolme yhdek. iinnrssii konl'jnk>:lOSRa (2 Pm, 1 Jy); 1 l . vaunumestarinL'irka 
toistai cksi seitl'lemiianc•~sii konejaksoRsa (Kw) ja $ l. vaunumestarinvirka 
toistaiseksi yhdc>k annPssa konPjaksossa (Pa1·). Koneosaston johta,jalle osoi-
tetut hakenml;srt, joihi n viimenmiuittua virkaa hakt>vien tulE>e liittii.il todiR-
tW! voniijankic>lcn taidosta, on toimitettaT"a raulatiohallitukseu kirjaajalle vii
DH'istiiau 7. 8. 1952 eunrn klo 12. 

Kolme ylilumd•uktoorinvi1·kaa Hiihimiirn asemalla; kuusi konduktoo1·in
l'ir7ccw, joista kaksi Riihimiien ja kak~i Lahdrn asemilla sekil yksi Hyvinkiiiin 
ja yk~i Iliim<>c'nlinnun asemilla; yksi 1 l. vaakamf.'starinvirkR. Hel><ingin asr
malla; viisi t l. paklwmcstariltt•irlcaa, joiRta yksi kullakin asrmalla: \'allila, 
Tikkurila, Hyvinkiiii, Lahti ja Tlauko. Hutatichallituksen liik!'unrosaslon 
johtajalle o:;oitrtut hakE'muksel on jiill'ltUI·ii rautati<'hallituk~on khjaajallr 
viim!'i tiiiin 7. 8. 1952 rn11en kello 1 :! . 

• enra.avat !'!>itykRen perustcella taytettavli.t konttoriapulaiscn toimet: 
Kaksi 1 l. ko·attoriltpulaiscntointa, joista ykHi 4. ratajakson toimistos~a (Tam
perc) ja yk~:~i 9. ratajakson toimistossa (Kom·ola) sekii "!Jksi t l. konttori
apulaiscntoim·i 3. ratajaksou toimistossa (Turku) . Rataosaston johtajalle 
osoitetut hal,emukset on jiitettii.va asiauomaisille ratajaksonplii:illikoillc vii
meistaiin 9. 8. 1952. 

Seuraavat c•sityksen perusteella tiiytettavat virat ja toimet 6. liikenn<'
jaksossa ovut hacttavina: Kaksi asemamiestenesimiehcnvirkaa, joista yksi Ko
min ja yksi Oulun asrmalla; yksi 1 l. vailldemiehentoimi Oulun asemalla; 
yksi t l. vaihdnniehcntoimi Tornion a emalht; sl:itseman 1 l. ase?namiehen
tointa, joista kaksi Hovaniern<'n, yksi Krmin, ykRi Tuiran, kaksi Oulun ja 
yksi Kajaanin ascmn.lla; kalldeksan t I. asomamichfntointa, joista yk i Koi
vun ja yk~i Ylitoruion nsemalla sekii yksi Pekanpaan, yk i Kyliijocn ja 
yksi Kaakamon laiturivaihtcella, ynua kaksi Lapin ja yksi MuhokReu a.sc
malla; kymmenen jwtamiehentointa, joista yksi Torn ion, ncljii Kemin, kolmn 
Oulun, yksi Raahen ja yksi Kontiomaen ascmalla. Liikenneosaston johta
jalll." osoitetut hakemul<set on jii.tettiivii asianomaisE'n liikt>unepaikan paiUli
kolle vilmeistiian 12. 8. 1952. 

Tikkurilan ja Rajamiit>n lcolmanntm luol.;an, LeppiilwskPn, Kausalan, 
lnha.n ja Kurw1 neljii11nen luo/can sekii. Mommilan viidennt n luokan asemicn 
asemapiicllliki51wimt. Rautatichallituksrlle osoitetut hakcmuk$et on jii.tettiiva 
rautatiehallituksen kirjaajalle viimristiiiin 16. 8. 1952 enneu kello 12. Nimi· 
tetyt nsrmapiUillikot ovat vdvollist!t vaslaanottamaan Mommilan asrmalla 
jo okvau ja muille ylliimainituillc asrmiliP mahdollisesti sijoitettavan posii· 
toimipaikan hoitajan toim<'n. 

Y/(si kirjanpitiijiinPirl.-a rautatiPhallituksen liikPnnetoimistos a; yksi ft. p. 
1 l . kirjurinvi1·lca Karjaan as(•malla; viisi y. p. JB l. ki?·jurinvi1·kaa, joist a 
yksi kullakiu ascmalla: H lsinki, Riihimiiki, Lahti ja Hanko seka yksi Vesi· 
jiirv!'ll atamassa; kolmf' a. p. t l. kirju r·invirkaa, joista ylcsi kullakin ase
malla: Jokela, Turenki ja Lappila. Rautati(>hallituksen piiiijohtajallP osoitP
tut hak mukset on jiitettiivii rautatiehallitukscn l<irjaajalle viimeisUiiin 16. 8. 
1952 <'tmeu kello 12. 

Y. p. 2 l. ki1-j~tr·invirka rautatichallituk~<en tilastotoimi~tossa. Hautati<'· 
ltalliluk;;cu pill:ijohtajalle osoitt>tut hakemukscl jatettlidi. mutatiehallituksr11 
kirjaajalle viimcistiiiin 16. 8. 1952 oanen klo 12. 

Rruraavat Psityksen perush•ella tiiytettiivat toim!'t 7. liikenn<>jaksos~a: 
ndjii 1 l. vail1demiehcntointa Kouvolan as(• mall a; kolnte JB I. l'a·ihd('1niehen
t01:nta, joista yksi Lappeeurannan, yksi Mikk('lin ja yksi lnlH'roisten asP
malla; II< ljii )1t?tamiclle-ntointa, joista yk~i Lappecnrannan, yksi ;)fikkelirr ja 
kaksi Ilaminan asemalla; kolmdoi.~ta 1 l. asonmni<·hentointa, joista yhdek
~iiu Kotwolan, kaksi MikkcJiu ja yksi llaminan asemnlla seldi yksi Il illossa. 
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Liikenneosaston johtajalle osoitetut hakemukset jiitettiivii. asianomaisten lii
kennepaikkojen pliiillikoille viimeistiiiin 16. 8. 1952. 

1 l. v_arikonpaii.llikonvirka, toistaiseksi kuudennessa konejaksossa (01) . 
Rautatiehallitukselle osoitetut kirjalliset hakemukset toimitettava rauta

tiehallituksen kirjaajalle viimeistiilin 18. 8. 1952 ennen kello 12. 
Yleisen vaikean asuntopulan takia kohoitetaan hakijoita ennen hakemus

ten jii.ttii.mistii. ottamaan selviiii. asunnonsaantimahdollisuuksista. 

VR tennismestaruuskilpailut. 
Kutsumme tii.ten kaikkia VR-urheilun piirejii. jasentensii. kautta osallis

tumaan valtionrautateiden tennismestm-wuskilpailwihin jotka VRU:n luvalla 
jii.rjestli=e Helsingissii en-tout-cas kentlillii. elokuun 10-12 piiivinii. 1952 
seuraavissa sarj oissa: 

1) Miesten kaksinpeli 
2) Naisten 11 

3) Ikii.miesten , 
4) Miesten nelinpeli 

5) Naisten nelinpeli 
6) Sekanelinpeli 
7) Miesten B-luokka 
8) Miesten a.lokassarja. 

Kilpruilutoimikunnalla on oikeus aikaisempien tulosten perusteella sijoit
taa pelaajat eri sarjoilrin. Kilpailumaksut ovat sarjoissa 1, 2, 3, 7 ja 8 
300 mk ja sarjoissa 4, 5 ja 6 150 mk hengeltii. Kilpailussa noudatetaan 
SVPL:n mestaruuskilpailusaiintojii. ja kliytetiilin Tretom palloja. llmoit
tautumiset on tehtiivii. kilpailun johtajalle kirjuri J. Halkoselle 4. 8. 52 klo 
15.00 mennessii., jouka jlilkeen viilittomii.sti suoritetaan arvonta 1. ljpt:ssa. 
Peliesteet mainittava ilmoittautumiscn yhteydessa. Ottelut ratkaistaan kah
della voitetulla etuerlillii., paitsi sarjoissa 7 ja 8, jossa eriit ovat lyhyitii. 
Majoitus jii.rjestetiiii.n pyynnostii. asuntovaunuilrin. 

Tennisjaosto. 

VR uintimestaruuskilpailut. 
Kutsu=e tii.ten kaikkia VR Urheilutoimikunnan alaisia piirejii. jasen

tensii kautta osallistumaan valtionrautateiden uintimestarWU8kilpailuihin 
jotka VR Urheilutoimikunnan luvalla jiirjestii=e Kuopiossa Vii.inoliinnie
men uudella uimalaitoksella elokuun 7 piiivii.nii. 1952 alkaen klo 18.30 seuraa
valla ohjelmalla: 

1. Miesten 100 m vapaauinti 
2. Naisten 50 m vapaauinti 
3. Miesten 100 m selkii.uinti 
4. Naisten 100 m rintauinti 
5. Miesten 200 m rintauinti 
6. Miesten 400 m vapaauinti 
7. Miesten yli 35 v. 50 m vapaauinti ' 
8. Miesten yli 35 v. 100 m rintauinti 
9. Miesten 4 X 50 m piirien viilinen viesti 

10. Naisten 4 X 50 m piirien viilinen viesti 
11. Miesten kerroshypyt 10 m: stii. 4 pakollista hyppyii. (2 vauhdillista, 

2 vauhditta), 2 vapaavalintaista (korkein yhteinen vaikeusaste 3,6) . 
Kilpruilut ovat samalla karsintana Tanskassa elokuun 17 piiiviinii. 1952 

pidettaviin rautatieliiisten pohjoismaiden uintimestaruuskilpailuihin. 
Osanottoilmoitukset liil1etettavii. elokuun 5 piiiviilin 1952 mennessii osoit

teella ylim. sahk. Arvo Kosti!iinen, Kuopio. 
Kilpailuissa jaetaan mestaruusmitalien lisaksi kunniapalkintoja. 

Runsasta osanottoa toivoen 
VB Urheilun Kuopion aluetoimikunta. 

Helalnld 1952. Valtion•uToaton ldrjapalno 



KASKYLEHTI N:o 39 
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Viittaus Kaskylehdessa julkaistuun maariykseen merkltlln: 
Kl n:o 1/52. 2 ( = lehden numero, vuosi, asian numero). 
Jakelua koskevat muutosilmoitukset on tehtiva palnatusjaostooR. 

To I m It us: Rautatiehallitus, 2 kerros, huon• 2-4. 

Sis a 11 y s: 1. 1: sen ja 3: nnen konejakson perustaminen. - 2. Muutoksia 
nikatauluun 119. - 3. Liikennepaikkoja koskevia muutoksia. - 4. Kaksoisraide 
Kouvola-Varalii,. - 5. Kappaletavaran kuljetus Inkeroisiin. - 6. 2 luokan 
lippujen Dl) ynti eraissii tapauksissa. - 7. Eraiden 2 Juokan Jippujen palautta· 
minen tarkastustoimistoon. - 8. Paperituote Osakeyhtion kuljetukset. - 9. 
Yhdysliikenne Pohjoismaat-Itavalta/ Jugoslavia.- 10. Kiitotavarayhdysliikenne 
Pohjoismaat-Itiivalta/ Jugoslavia. - 11. Seuruelippujen myynti oly-mpiakisojen 
aikana. 

l:sen ja 3:nnen konejakson perustaminen. 

Rautatiehallitus on piHittiinyt, etta 1. 8. 1952 lukien perus- 1 
tetaan 1: nen ja 3: s konejakso ja etta samasta ajankohdasta lukien 
siirretaiin nykyisesta 1 :sestii varikkojaksosta asianomaiset rata-
osat kuuluviksi nyt perustettuihin konejaksoihin sen mukaan 
kuin VR Kaskylehdessii n:o 5/ v. 1952 on maiiratty. (Rh n :o H 
801/ 4-160, 25. 7. 1952). Kl n:o 39/ 52. 1. 

Muutoksia aikatauluun 119. 

Turun-Tampereen valille 10. 7.-9. 8. 52 va.liseksi ajaksi 2 
kulkuun asetetut lisapikajunat n: o 358/357 pidetaan jokapii.ivai-
sessii kulussa elokuun 31 piiivaiin saak!ka. 

Juna n:o 357 pysahtyy aina (~) klo 16.11 Loima~lla. 
(Kut n:o 1217, 25. 7. 52). Kl n:o 39/52. 2. 

4. 8. 1952 lukien maariitaan Puistolan laituri toimifu~tm 
puhelinvartiopaikkana (Pv) junalle n:o 1. ~~ 

4. 8. 1952 lukien muutetaan allamainittujen junien tulo
raiteet seuraavasti: 

junan n: o 357 tuloraide Aurassa oleva 2, 
, 363 , Liedossa , 1, 

, , 372 a , , ., 2 sekii 
, , 30 , Salossa , 1 A. 

\Kut n:o 1222, 26. 7. 1952). Kl n:o 39/ 52. 2. 

5147 - 31. 7. 1952. 
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Liikennepaikkoja koskevia muutoksia. 

Julkaisussa Liil,rennepaikkojen valimatkat on Panelian ase
man alaisen Myllyraiteen kohdalla 8. sarakk:een merkinta ,Ka
vantsaaren Vehnamylly Oy: ta varten" muutettava merkinnhl{si 
,Panelian Vehnamylly OY:ta varten". (Lkoj n:o 1333, 18. 7. 
1952). K1 n:o 39/ 52. 3. 

Tampereen aseman alainen Vuohenojan laituri muutetaau 
heinakuun 28 paivasta 1952 lukien saman aseman alaiseksi sei
sakkeeksi entisin valimatkoin, liikennoimistapana H. Julkaisuun 
Liikennepaikk:ojen valimatkat on tehtava asianmukaiset korjauk
set. (Lkoj n:o 1768, 19. 7. 52) . Kl n:o 39/ 52. 3. 

Sattuneesta syystii huomautetaan, etta julkaisussa Liikenne
paikkojen valimatkat mainittua Tampereen aseman alaista Haar
lan raidetta liikennoi yksinomaan Haarlan Paperitehdas Oy, 
joten Raf. Haarla Oy: lla ei ole syrjaraidetta Tampereella. (Lkoj 
n:o 1816, 21. 7. 52) . Kl n:o 39/ 52. 3. 

Rautatiehallitus on paattanyt, etta VaraUin ja Salosaaren 
valvontapaikat muutetaan 1. 8. 52 lukien pysakeiksi. TasUi 
johtuen tehdaan julkaisutm Liikennepaildmjen valimatkat seu
raavat muutokset ja lisaykset: 

Yiir 13 

I 

p VaraHi. Kw 7. Ikr 14. H Luk. 1. 8. 52. Hpk 
349. Dm 365. .Jns 
374. Kon 474. 01 
640. Pm 191. Ri1 128. Sk 467. Tl 204.

1 

Yw 519. 

p Salosaari Sis IJ Ikr 4. Kw 17. H Luk. 1. 8. 52. Hpk 
359. llm 375. .Jns 
384. Kon 484. 01l 
650. Pm 201. Ri 
138. Sk 477. Tl 214., 
Yw 529. 

~Rh/lko n:o 1568, 25. '7. 52). Kl n:o 39/ 52. 3. 

;K~ksoisraide Kouvola-Varii.la. 

Rautatiehallitus on paaWinyt, etta Kouvolan ja Varii.llin 
viilinen kaksoisraide avataan liikenteelle elokuun 1 paiviistij. 1952 
lukien. (Rh/ lko n: o 1568, 25. 7. 52). Kl n: o 39/ 52. 4. 

Kappaletavaran kuljetus Inkeroisiin. 

Rautatiehallitus on pl:Uittartyt, etta Inkeroisten asemalle osoi
tettu pika- ja rahtikappaleta-vara kuljetetaan 1. 8. 1952 alkaen 
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rautateitse Kouvolan a emalle, jo ta se toimitetaan valtionrauta- 5 
teiden autoilla edelleen Inkeroisiin vastaanottajille. Sanottu ei 
koske Inkeroisten asemalle rataosilta Hamina-Liikkala ja Kymin
linna-Juurikorpi seka Karhulan radalta liihetettavaa kappale
tavaraa. Kuljetuskirjat osoitetaan ja kuljetusmaksut lasketaan 
tavalliseen tapaan Inkeroisiin. Vastaanottajan Hihemman osoit-
teen kohta osoitteissa ja kuljetuskirjoissa on huolellisesti taytet-
tava. Muussa suhteessa noudatetaan Inkeroisiinkin nahden sovel
tuvasti Kl. n: o 26/ 52. 1 kirjoitulrsen 4. kohdan .(Kuusankosken, 
Voikkaan ja Myllykosken asemien kappaletavaran kotiinkulje
tusmaksu ja liikenteen jiirjestely) maiirayksia edella mainitusta 
paivastii lukien. (Rh/ lko n:o 1539, 23. 7. 1952) . Kl. n:o 39/ 52. 5. 

2 luokan lippujen myynti er aissa tapauksissa. 

Kun erailHi rataosilla on kulussa vain 3 luokan vaunuja, 6 
rautatiehallitus on maarannyt, ettei tallaisille rataosille enlia 
myyda 2 luokan lippuja. Taman mukaisesti on TS:n 3 §:n 
1 1m 1. 8. 1952 lukien muutettu seuraavan sisaltOiseksi: 

1. Meno- tai meno- ja paluumatkaan oikeuttavia lippuja 
myydlian 1 luokkaan vain sellaisille matkoille, joilla 1 ludkan 
vaunuja on kulussa ja makuuvaunuihin. Muita lippuja myy
daan niihin vaunuluokkiin, joihin niita tassa asetuksessa on mlili
ratty myytaviksi tai joihin oikeuttavien lippujen hinnat on mai
nittu julkaisussa , Tariffitaulukot". 

Mikali jollakin matkaosuudella on kulussa vain 3 luokan 
vatmuja, mutta matJka muulta osalta halutaan suorittaa ylem
miissii luokassa, myydaan matkustajalle koko matkalle 3 luokan 
lippu ja sen lisiiksi erillinen lisalippu sille matkaosuudelle, mika 
Yoidaan suorittaa ylemmassa luoka a. Lisiilipun hinta lasketaan 
2 lisamaariiyksessa mainitulla tavalla. ( Tfo n: o 982, 26. 7. 52). 
Kl n:o 39/52. 6. 

Eraiden 2 luokan lippujen palauttaminen 
tarkastustoimistoon. 

Kaikki ne 2 luokan liput, joi a lahto- tai maiirapaikka on 'I 
sellaisella rataosalla, jolla kulkee vain 3 luokan vaunuja, on ensi 
tilassa palautettava tarkastustoimistoon. (Yltr n : o Y. 96/ 198, 
28. 7. 1952) Kl. n:o 39/ 52. 7. 
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Paperituote Osakeyhtion kuljetukset. 

Rautatiehallitus on Paperituote Osakeyhtion kanssa tehnyt 
rahtisopimuksen, jonka mukaan Vallieakoskelta asemavaunujen 
puitteissa liihetettavat tavaraerat rahditetaan vaunuun kuormat
tujen lahetysten yhteenlasketun painon perusteella. Tehdas laa
tii kullekin asemavaunulle tavallisen rahtikirjan, joka osoitetaan 
maaraaseman paiillystolle ja johon rahti merkitaan. Taman li
sil:ksi se laatii kullekin lahetykselle kuormakirjat, joihin ei mer
kita rahtia. Tavaran luovutus vastaanottajalle tapahtuu naideu 
kuormakirjojen perusteella. Ne kuljetetaan mi.iaraasemalle Pa
perituote Osakeyhtion kirjekuoressa. 

Valkeakoskelta siirtovaunujen (jakeluvaunujen) puitteissa 
lahetettaville tavaraerille tehdas laatii tavallisen rahtikirjan, joka 
osoitetaan jakeluaseman paallystolle ja johon merkitiian jakelu
asemalle saakka laskettu vaunukuormarahti. Taman lisaksi tehdas 
laatii kullekin vastaanottajalle tavalli en rahtikirjan. Niihin 
merkiti.ian rahdit jakeluasemalta lopulliselle maaraasemalle. Mikali 
osa tavaraa on osoitettu jakeluasemalle, ei jakeluasemalle jaavien 
llihetysten rahtikirjoihin luonnollisestikaan tule jatkorahtia. 
Jatkorahti voidaan maksaa joko Valkeakoskella tai maaraase
malla. Mi.ii.iraasemilla maksettavat jatkorahdit on tilitettavli 
maksuleimakoneiden tai rahtimerkkien avulla. 

Jatkokuljetusten rahtikirjojen numerot, maaraasemat ja ta
riffipainot on merkittava jakeluaseman pa.allysti:ille osoitetun 
rahtikirjan B-osan kaantopuolelle. Kaikkien rahtikirjojen B-osat 
on lahetettava maaraasemilta kuukausitilin mukana tarkastus
toimistoon. Erikoisluetteloihin viedaiin vain jakeluasemille osoi
tetut rahtikirjat. (Tfo n: o 984, 28. 7. 52). Kl n : o 39/52. 8. 

Yhdysliikenne Pohjoismaat-ItavaltajJugoslavia. 

YlHimainittua liikenneWi varten tulee uusi yhdysliikenne
tariffi voimaan elokuun 1 paiviista 1952. Silla kumotaan enti
nen y hdysliikennetariffi Pohjoismaat-Ita val ta/ Tshekkoslovakia 
vuodelta 1948, josta tariffista Tshekkoslovakia on jo aikaisem
inin eronnut. Suomen tariffiasemat ovat Helsinki, Tampere, 
Turku, Oulu ja Tornio. 

Yhdysliikenteen kuljetusehdot ja hinnat ovat ti.ista lahtien 
seuraavissa julkaisuissa: 

1: o Kansainvalinen Sopimus matkustajain ja matkatavaran 
kuljetuksesta rautateitse (K. S.M.) seka yhteiset lisamaaraykset; 

2 : o a) Internationaler Tarif fiir die Beforderung von P~rso
nen und Reisegepack zwischen Diinemark, Finnland, Norwegen 
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und Schweden einerseits, Osterreich und Jugo lawien ander eits g 
tiber Deutschland (Bundesgebiet), - Giiltig vom 1. August 
1952 an. 

b ) Abfertigungsvorschriften zum Tarif .. . 
c) Abrechnungsbe timmungen zum Tari£ .. . 

I. Matkustajien kuljetus. 

1. Pohjoismaissa liput kelpaavat vain seuraavaa kuljetus
tieta: tockholm- Malmo- K0benhavn- Padborg. Itavaltaan 
voidaan matkustaa joko suoraan Saksan Hipi, ylittaen rajan jolla
kin seuraavista 5 rajakohdasta: Lindau Rbf, Mittenwald Grenze, 
Kufstein, Salzburg Hb£ ja Passau Hb£, tai Saksan - Sveitsin 
kautta kuljetustieta Basel Bad B£-Buchs (St. G. ) . Itiivallasta 
paastaan Jugoslaviaan Rosenbach;'Je enice ja pielfeld/ Sentilj 
rajakohtien kautta. 

Esim. Wieniin matkustettaessa on lyhin tie Hamburg
Bebra-Passau-W els, ja Beogradiin matku tettaessa Hamburg
Bebra-J\Iiinchen-Salzburg-Badgastein-J esenice-Zagreb. 

2. IH.ivaltaan ja Jugoslaviaan tehtavia matkoja varten tul
laan painattamaan eri avolehtilippujen arjat, tavalli ta yhdis
tettyii. kolmiludkkamallia. 

3. Matka voidaan keskeyttaa 
a ) leimauttamalla lippu: Suomen ja Tanskan 1:autateilla 

yhden kerran (sitapaitsi Koopenhaminassa muodollisuuksitta) , 
Ruotsin ja .Jugoslavian rautateilla kaksi kertaa; 

b ) muodollisuuksitta Saksan, Itavallan ja Sveitsin rautateilla. 
4. Matkustettaessa Koopenhaminasta kansainvalisillii. pika

junilla ou hankittava paikkalippu. Paikat voidaan tilata aikaisin
taan 2 paivaa ennen matkapaivaa Danske Statsbaners Rejse
bureau'sta Koopenhaminassa. 

5. Laivamatkojen ja automatkan IIelsinki-Turun satama ja 
painvastoin uhteen ovat samat maaraykset voima a kuin mui ta
kin yhdysliikennelipuista. 

6. Alennusanomukset seuruematkoja varten on tehtava lii.hto
maan rautatiehaJlitukselle viimeistaan 3 viikkoa ennen matkalle 
lii.htoa. l\fnis a suhteissa ovat tavalliset seuruematkoja koskevat 
miiarayk et voima a. 

II. ll!atlcatavamn k~tljetus. 

1. Vapaapainoa ei ta a yhdysliikenteessa myonneta. Polku
pyorien rahtia laskettaessa on Suomen, Ruotsin ja Tanskan yk
sikkohinnat kaksinkertai tettava. Rahdit lasketaan seuraavien 
yhtenaispainojen mukaan : 
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1-istuiminen polkupyora . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20 kg 
2- " 30 kg 
1- , moott~rilla v~~~t· .. ~~ikt~py5~~ .. · : : : : 30 kg 

2. Kauppamatku tajien tavaranaytteille ja malleille myon
netaan 50 % alennus kuljetusmaksuista Saksan, Sveitsin ja Itii
vallan rautateilla, esitettaessa kansainvalinen ammattilupakirja 
tai kauppakamarin todistus, jonka on antanut kauppamatkusta
jan asuntokaupungin tai hanen edustamansa liikkeen sijaintipai
kan kauppakamari tai poliisiviranomainen. 

3. Saattamatonta matkatavaraa voidaan liihettaa ainoastaan 
asemille, joilla on tullikamari. Talloin on matkatavaratodistuk
seen merkiWiva ,Unbegleitet" (Jugoslaviaan lahetettaessa myos 
,Napraceni prtljag") . 

III. lllaksujen lasku ja tilitys. 

1. Kunkin maan kuljetusmaksut on ilmoitettu erikseen Sveit
sin frangeina. Saksan osalta on erikseen ilmoitettu menopaluulip
pujen maiksuosuudet; muuten on menopaluulipun hinta sama 
lruin kahden yksinkertaisen lipun hinta. Lapsenlipun hinta on 
puolet kokolipun hinnasta. 

2. Esimerkkeja maksunlaskusta: 
a) 2 lk yksinkertainen lippu Helsinki-Beograd (Yia Turku 

-Stockholm - K0benhavn - Padborg - Bebra - l\Iiinchen -
Salzburg-Badgastein-Jesenice-Zagreb) Sfr 16: 80 + 126: 00+ 
27: 40+122: 45+17: 80+76: 90=387: 35X53=20,530 mk. 

b) matlkatavaraa 100 kg, sama kuljetusmatka, Sfr. 6: 50+ 
45: 00-l-12 :00+28: 30 + 8: 10-l-18: 60=118: 50X53=6,285 mk. 

3. M:yydyt liput tilitetaan lomakkeella 4643 (matkatoimistot 
voivat kayttaa lomaketta 4038) ja matkatavara lomakkeella 4644. 
Lipputilin ja matkatavaratilin loppusummat viedaan matkustaja
liikennetulojen yhdistelmaan 4020 asianomaiselle riville (matka
toimistot merkitsevi:i,t kunkin yhdysliikennetariffin mukaan myy
dyt liput erikseen VR myyntiyhdistelmaansa). (Tfo n: o 970, 
22. 7. 52). Kl n:o 39/ 52. 9. 

Kiitotavarayhdysliikenne Pohjoismaat--ItavaltajJugoslavia. 

YlHimainittu uusi kiitotavarayhdysliikenne aloitetaan elokuun 
1 paivana 1952. Suomen tariffiasemat ovat Helsinki ja Turun 
sattama. 

Yhdysliikenteen kuljetusehdot ja hinnat sisaltyvat seuraaviin 
ju1kaisuihin: 
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1: o Yhtenainen ,Ohjesaanto kiitotavaran kuljetusta varteu 1 Q 
kansainvalisessa liikenteessa (RIEX); 

2: o Internationaler Tarif fiir die Beforderung von Express
gut zwischen Danemark, Finnland, Norwegen und Schweden 
einerse1ts, Osterreich und Jugoslawien anderseits, tiber Deutsch
land (Bundesgebiet), - Gtiltig vom 1 . .August 1952 an. 

Erityisiii kuljetusmaii:riiyksw. 

1. Kuljetettavaksi ei oteta postin kuljetettavaksi kuuluvia 
lii.hetyksia, lmltaa, oikeita helmia, arvopapereita, platinaa, jalo
kiviii,kalliita taide- ja muinaisesineita, eika KST: n I liittees,;a 
mainittuja tavaroita paitsi kohdassa 2 mainittuja. 

2. KST: n I liitteessa mainituista ta varoista otetaan kulje
tettavaksi: 

- selluloidia levyina, lehtina, tankoina tai putkina. Esineet 
on pakattava vahvoihin, tiiviisiin, varmasti suljettuihin puu
sailioihin ; 

- selluloiditavaroita, filmiraaka-aineita ja filmeja. Esineet 
on prukattava vahvoihin, tiiviisiin, varrnasti suljettuihin puu-, 
lakkipelti- tai alurniinipeltisailioihin tai kovapahvirasioihin, jotka 
on sijoitettu puulaatikkoihin. 

Rahtikirjaan on tavaranimityksen aile merkittava seuraava, 
punaisella alleviivattava huomautus: ,Gut der .Anlage I, Klasse 
IIIb, IOG". 

3. Lahettajan on taytettava ne rahtikirjan osat, joita ei ole 
kehystetty pa'ksuilla viivoilla. Ellei rahtikirjaa ole taytetty sak
sa.nkielella, on kaannos saksan lkielelle oheistettava. 

4. Rahtikirjaan voidaan sarakkeeseen ,Sallittuja lahettajan 
\>elityksia" merkita ,Bruhnlagernd' tai ,Hauszufuhr"., mikali 
maaraasemalla on jarjestetty kotiinkuljetus. 

5. Lahettajan ja vastaanottajan osoitteet, samoinkuin edelli
sessa kohdassa mainitut selitykset, on merkittava kaiklkiin kiito
ta varakolleihin. 

6. Jalkivaatimukset ja hankintaedun ilmoittaminen eivat 
ole sallittuja. 

Toimitusohjeita. 

Toimitusohjeet ovat samat, jotka on annettu muiden kiito
tavarayhdysliikenteiden yhteydessa. RIEX-ohjesaannon art. 21, 
§ 1, e-kohdassa mainittu kuljetussopimuksen muutos (palautus 
Uihetysasemalle) ei ole sallittu. 
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.lfctksujen la-sht ja tilJitys. 

1. KUJllk.in maan kuljetusmaksut on ilmoitettu erikseeri 
Sveitsin frangeina. Sak an kauttakulkuosuudet (siv. 13) on 
ilmoitettu Flensburg raj alta neljalle Itavallan rajakohdalle: 
Passau Hb:f, Salzburg Ilbf, Kuf tein ja Lindau Hbf, joista kui
tenkin vain kaksi ensinmainittua tulee kysymykseen Jugo laviaan 
UiheteWiessa. Jugoslavian rajakohdat ovat Sentilj gr. ja Jesenice 
gr. Taulukoista saadaan valmiit osarahdit enintaan 50 kg paina
ville lahety;ksille ja 10 kg: n YJksirkkohinnat painavammille la.he
tyksille. Yksikkohinnan avulla laskettu osarahti on tarvittaessa 
tasoitettava ylospain Hihimpaan 0: 05 frangiin. 

Rahdin lisiiksi on kustakin li.ihetyksesta kannettava ylimaa
rainen maksu Sfr 1: 35 Saksan rautateiden hyviiksi. 

Lopullinen rahti muunnetaan Suomen rahaksi, toistaiseksi 
kurssiin 1 Sfr=53 mk, ja tasoitetaan tayteen 5 markkaan. 

Esim. a) 20 kg Helsinki-Wien Westbf. via Twku-Malmo
Padborg-Hamburg-Passau: Sfr 2:85+13:10+2:90+9:10+ 
2:90+1 :35 (ylim. maksu) =32:20=1,710 mk. 

b) 60 kg Helsinki-Beograd via Turku-Malmo-Padborg
Salzburg - Badgastein - J esenice: Sfr 6 X ( 1 : 00 + 6 : 00 + 1 : 45 + 
4:48+1 :21 +3: 65) +1:35 (ylim. maksu) =108:09=5,730 mk. 

Kaikista kansainvi.ilisista ·kiitotavaralahetyk!lista laaditaan yh
teinen tili lomakkeel1e 4644. 

Tullaus. 

llelsingista liihetettaessa on li.ihtotullaus suoritettava ennen 
kulj etetta v81ksi ottamista. 

Kauppatavaraa lahetettaessa on lahettaja velvollinen liitta
maan rahtikirjaan tarpeelliset asiakirjat. Naista asiakirjoista on 
annettu selvitys kansainvalisen pika- ja rahtitavaran toimitusoh
jeissa (VR ohjesiianto n:o 4672, IV luku). (Tfo n:o 969,22. 7. 
52). Kl n:o 39/ 52. 10. 

Seuruelippujen myynti olym.piakisojen aikana. 

Seuruelippujen myynti on ja.lleen sallittua 30. 7. 1952 lu
kien, joten Kl n: o 32/ 52. 10 mainittu kielto peruutetaan seurue
lippujen osalta sanotusta paivasta lukien. (Tfo n: o 976, 24. 7. 52). 
Kl n; 0 39/ 52. 11. 

Helsinki 1952. Valtionenvoston kirjap~>ino 



KASKYLEHTI N:o 40 
1 9 5 2 

Vilttaus Kaskylehdessa julkaistuun maaraykseen merkitii.an: 
Kl n:o 1/52. 2 (= lehden numero, vuosi, asian numero). 
Jakelua koskevat muutosilmoitukset on tehtava painatusjaostoon. 

To I m i t us: Rautatlehallitus, 2 kerros, huone 2-4. 

SiB ally B: 1. Matkatoimistoille myonnettyja lipunmyyntioikeubia. -
2. Kesiivirkatakkeja vielli sa.atavana. - 3. Suojapukujen myynti. - 4. Matka
Hppualennuksia. - 5. Painotuotteiden luettelo. - 6. Aloitetoiminta. - 7. VR 
palvelukseen sopimattomia. - 8. Kadonneita matkalippuja, virkamerkkeja ym. 
- 9. Avoimia virkoja ja toimia. 

Matkatoimistoille myonnettyja lipunmyyntioikeuksia.. 

Rautatiehallitu on myontii.nyt Imatran Matkatoimistolle 1 
Imatran kauppalassa oikeuden myyda valtionrautateiden matka
lippuja. Toimiston myymi sa pahvilipuissa on merkki Imr M. 
(Rh n:o 1172/ 3438,27. 5. 1952). (Tfo n:o 973,24. 7. 52). Kl n:o 
40/ 52. 1. 

Kesavirkatakkeja viela saatavana.. 

Rautatiehallituksen huoltojaosto ilmoittaa, etta kuluvana 2 
kesana tehdysta kesavirkatakkien (helletakkien) sarjatilauksesta 
on viela jaljelUi pienehko maara kaiken kokoisia, sinisesta alpakka
kankaasta valmistettuja takkeja. Takkitilauk et on tehtava VR 
Kaskylehdessa n: o 22/ 52 annettuja ohjeita noudattaen, kuiten-
kin niin etta tilauslomakl{eet liihetetaan suoraan rautatiehallituk-
sen huoltojaostoon Ilelsinkiin, eika jaksonhuoltopaaJlikoille. 
(Tthj n :o 15/ 786, 24. 7. 1952). Kl n :o 40/ 52. 2. 

Suojapukujen myynti. 

Rautatiehallituksen huoltojaosto ilmoittaa, etta Pasilan varas- 3 
to a on kolmisen ataa amerikkalaista umpisuojapukua, jotka 
pienuutensa vuoksi eivat mene kaupaksi. Senvuoksi rautatielai-
set voivat ostaa naita pukuja myoskin lapsiaan varten. Puvut 
ovat ruskeanharmaasta, lujasta kankaasta valmistettuja, ja vas
taavat suunnilleen numeroita 36-44. Puvut eiv,at kuitenkaan ole 
numeroituja, jonka vuoklsi tilaajien on ilmoitettava pukua varten 
seuraavat mitat: a) puvun koko pituus, b) lahkeitten pituus, 
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c) hihain pituus ja d) hartiain leveys. Pukujen hinta on 900 
markkaa kappaleelta. Tilaukset on tehtava VR Kaskylehden n: o 
55/ 50. 4 ohjeita noudattaen Pasilan varastoon. (Tthj n: o 15/788 
26. 7. 1952). Kl n: o 40/ 52. 3. 

Matkalippualennuksia. 

Jyvaskyla: 7. 8.-12. 8. 1952; Suomen Kuurojen Urheiluliiton 
yleisurheilumestaruuskilpailut; kuurot kilpailijat; 25%; myos 
pikaj. 
Turku : 9.-13. 8. 1952; Suomen Siviili- ja Asevelvollisuusinva
liidien Liiton uintimestaruuskilpailut; liiton jasenet; 25 %, myos 
pikaj. 
Keuruu : 9.-26. 8. 1952; Suomen Nuorten Kristillisen Liiton 
tyttojen rippikoululeirin osanottajat; 25 %, myos pikaj. 
Rovaniemi: 12.-29. 8. 1952; Suomen Nuorten Naisten Kristil
listen Yhdistysten Liiton vaellusleiri; aile 20-vuotiaat osanotta
jat; 25 %, myos pikaj. 
Mikkeli : 13.-20. 8. 1952; RautatieHiisten Kristillisen Yhdis
tyksen jatkovuosikokous ja kesajuhla; osanottajat, joilla ei ole 
oikeutta vapaalippuihin; 50 %, myos pikaj. 
Helsinki : 13.-23. 8. 1952; Suomen Nuorten Nai 'ten Kristil
listen Yhdistysten Liiton ruotsinkielinen koulutyttoleiri Kuggo
mi sa; alle 20-vuotiaat osanottajat; 25 %, myos pikaj. 
Rauma: 14.-19. 8. 1952; TUL:n mieskohtaiset rata- ja kentta
urheilumestaruuskilpailut; kilpailijat ja toimitsijat; 25 %, 
myos pikaj. 
Espoo : 14.-19. 8. 1952; Jarnvagsmaunens Kristliga Forening'in 
kesajuhla ja jatkovuosikokous; jasenet, jotka eivat ole oikeu
tettuja saamaan vapaalippuja; 50 %, myos pikaj. 

P ainotuotteiden luettelo. 

Seuraavat muutokset ja lisii.ykset tehdaii.n painotuotteiden luetteloon: 
1289 Elii.inkuljetusvaunun kilpi 
J438 Puutavarain vastaanottokortti 
1692 Asiakirjan lainauskortti 
1721 poistetaan 
1739 Paperisinetti 
1801 poistetaan 
1802 Postilii.hetysten kuittauskirja 
1830 poistetaan 
1902 , 1 tilalla 1901 
1909 Vuodevaatteiden saate 



2307 
230 
2466 
2469 
2470 
2528 
2647 
!!683 
27:l-! 
2981 
3122 
:-1157 
3519 
3858 
4137 
4221 
4224 
4225 
4226 
4227 
4453 
4649 
4778 
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Erikoisvapaalippukirja, suomenkielinen 
, 1 suomen- ja ranskankielineu 

Vaunukartta, 3 lk piiiviiv., 6 paikkaa + lasten- tai sairaRos. 
, , , , , 72 paikkaa 
, , , , , 60 paikkaa + laRten- tai sairaso~. 

Konejakson piiiillyston johtosiiiinto 
poistetaan 
Mitii janujen tarkastajan tulee tietiiii 
Objeet kiskojen kaasuhitsnuksen jiirjestelysiii ja valvouuasta 
poistetaan 

" 
Kaapelikortti 
LinjarakennustyokuJJtien tyouilmoituskortti 
Rahtiluottopiiivakirja, kolw A 4 
poistetaan 

" 
" 
" 
" Raidekartta 

TIC-kuponkivihon kansilehdet 
Neuvostoliittoon liihetettiivien sahatavaroiden kuormausohjeet 
(Tyt 26. 7. 52.) 

40 

Aloitetoiminta. 

5 

Seuraa vat aloitteet on palkittu: 6 
Ratamestari P. H. Kinnunen, Mikkeli: pumppuresiiuan kiiyttoakselin 

katkeamisen estiiminen; kunnialdrja ja 1,000 markan rahapalkinto. 
Ylim. polttoainetyonjohtaja A. Hovi, Kouvola: kivihiilisuppilon va

rustaminen kapearaidekiskosta valmistetulla mur kaussiiviliillii; kunnia
kirja ja 1,000 markan rahapalkinto. (Tyt, 15. 7. 52). 

Nimimerkki ,Aloite I" on 12. 7. 52 Hihettiinyt aloitteen liittiimattii 
muknan kuoreen suljettua oikeata nirneiian ja osoitettaan. Hiintii pyyde
tiiiin nyt liihettiimiian tiillainen kuori, jotta aloitteeseen aikanaan voi
taisiin antna vastaus. (Tyt, 1 . 7. 52.) 

VR palvelukseen sopimattomia. 

Helsingin asemalla palveleva alokas Onni Armas Makkonen (synt. 
29. 2. 1928) on erotettu rautateiden palvelukseen sopimattomana 31. 7. 
1952 lukien (1. ljp. n:o H. 569/2752, 24. 7. 1952.) 

Kadoll.lleita. matkalippuja, virk amerkkej ii ym. 

1 

Halkotyornies Artturi Pollaselle viilille Imatra-Parkurniiki kirjoi- 8 
tettu kesiikausivapaalippu u: o 051366/1028 on kadonnut ja kuoletetaan. 
(5 vtjp n:o 476/379, 15. 7. 52.) 

6. konejakson t.allimiehelle Otto Lappalaiselle kirjoitettu virkamerkki 
n: o 132 v: delta 1944 seka kesakausivapaalippu n: o 071732/1435 mat
kalle Kajaani-Hyrkiis o,•at kadonneet ja kuoletetaan. (6 knjp n : o 522, 
21. 7. 1952.) 
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7. konejakson ylim. veturinliirumittiijii. Onui Karjalaiselle 9. 10. 1944 
kirjoitettu virkamerkki n:o 561 on kadonnut ja kuoleteiaan. (7. knjp 
n: o 418, 21. 7. 1952.) 

Opastintyontekijii Erkki Pikkumaalle kirjoitettu ty oliiisvapaalippu 
n: o 47009/ 941 matkalle llelsinki-J okela- Luoma-Porvoo voimassa 1. 
7.- 31. 7. 52 on kadonnut ja kuoletetaan. (1. rtjp n:o 671, 23. 7. 1952.) 

Korjausmies Karl Karlstedtille 19. 7. 52 kirjoitettu tilap. va.paalippu 
n: o 0347578 matka.lle Valkeinen-Helsinki, ja 3. 5 . 52 kirjoitettu kesii · 
kausivapaalippu n:o 34 08/ 697 matkalle Kuopio-MuTtomiil<i, ovat kadon
neet ja kuoletetaan. (10. rtjp n:o 466, 23. 7. 1952.) 

Alokas Reijo E. Jokiselle kiTjoitettu kesii.kausivapaalippu n: o 055770/ 
1116 Riihimii.ki-Paja1·i on kadonnut ja kuoletetaan. (2. ljp n:o 1233/4469, 
23. 7. 1952.) 

Putkityontekijii Viiino Rantalalle 7. 7. 52 kirjoitettu tilap. vapaa
lippu n: o 414549 maikalle Hyvinkiiii.-Kristiina ja kesii.kausivapaa.lippu 
n: o 62215/ 1245 Hyvinkiiii-lnkoo ovat 15. 7. 52 Seinii.joella. varastetut ja 
kuoletetaan. (Hy knp n: o T/ 415, 25. 7. 1952. ) 

.Tunamies G. A. Niinisaaren poja lle 1\Iatille kirjoitettu iilapiiinen 
vapaalippu n: o 332696 24. 7. 52 matkalle 'l'urku-Helsinki, on kadonnut 
j a kuoletetaan. (3 ljp 25. 7. 1952.) 

6. konejakson veturinkuljettajalle Matti Lahdenperii.Jle kirjoitettu 
kesiikausivapaalippu n: o 071678/1434 matkalle Oulu-Kukkola on kadon
nut ja kuoletetaan. (6 knjp n:o 527, 26. 7. 1952. ) 

Helsingin aseman alokkaalle Artturi Ensio Hyviiriselle 16. -!. 52 
matkalle Helsinki-Nastola kirjoitettu kesiikausivapaalippu n: o 56862/1138 
on kadonnut ja kuoleteiaan. (1 ljp n:o 1081/ 2773, 26. 7. 1952.) 

Avoimia. virkoja ja. toimia.. 

Oikaisu: Kl n:o 38. 7:ssii avoimeksi julistetun Kurun a.semapiiiiJlikon
viran tulee olla K ewrwun asemapiiiillikonvirl<a. 

Ylimiiiirainen mutatierakennusten lcassanhoitajan to vmi yhteisesti hoi 
dettavilla Murtomaen-Otanmiien ja Kontiomii.en-Taivallwsken (Hyrynsal
rnf'n- Suomussalmen) rantatierakennuksilla, toimipaikkana Kajaani, on rauta
l irtuntemusta omaavien henkiloiden hacttavana rautatiehallituk en rautatie
rakennusosa.ston johtajalta, jolle hakemukset on liihetettiiva 12. 8. 1952 men 
nessii.. Toimesta maksetnan palkkiota, asianomaisen kokemuksesta riippuen, 
19, 20 tai 21 palkkausluokan mulman, minkii lisii.ksi tilirunaksumatkojen 
korvanksena suoritetaan Murtomiien-Otanmiien rautatierakennuksen osalta 
matkarahaa ja Kontiomli.en-Taivalkosken rautatierakennuksen osalta pii.ivii
rahaa matkustnssiiannon mukaan . Asianomaiselle voidaan tarvittaessa jiir
jestiiii asnnto Mnrtomiiessii valmistuva.ssa. asuntorakennuksessa. 

Lii.hempiii tietoja toimeen asturnisesta y. m. on saatavissa rautatieraken
nustoimistosta, puh. 10371/ 391. 

Helsinki 1952. ValtioneuvoYlou kirjapaiuo 
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Viittaus Kaskylehdessa julkaistuun maaraykseen merkitaan: 
Kl n:o 1/52. 2 ( = lehden numero, vuosi, asian numero). 
Jakelua koskevat muutosilmoitukset on tehtava painatusjaostoon. 

To i mit us: Rautatiehallitus, 2 kerros, huone 24. 

Si s a 11 y s: 1. A unnonvuokrien periminen · tyontekijoilta palkanmaksun 
yhteydessii. - · 2. J~i.lkivaatimusliikkeen tililtaottokorttien kirjoitus. - 3. Mat· 
kalippualcunuksia. - 4. VR palvelukseen sopimattomia. - 5. Rahtikirjojen 
kuljetu loukkujen etsinta. - 6. Kadonneita rnatkalippuja, virkamerkkejii ym. 
- 7. AYoimia v irkoja ja toimia. 

Asunnonvuokrien pennunen tyontekijoilta 
palkanmaksun yhteydessa. 

Yhdenmukaisen menettelyn aikaansaami eksi ja asunnon- 1 
vuokrien perimisen varmistamisek i on kaikilta valtionrautatei-
den huoneistoissa asuvilta tyosopimussuhteessa valtionrautateihin 
olevilta tyontekiji:iilta perittava asunnonvuokra yy kmm 1 pai
vasta 1952 lukien palkkalistoilla palkanmaksun yhteydessii. 
Kuukausivuokran pidaty era merkitaan palkkalistan vahennys
sarakkeeseen. Asunnonvuoha kultakin kuukaudelta peritaan 
kuukausipalkkaa nauttivilta tyi:intekijoilta saman kuukauden pal-
ka ta ja muilta tyi:intekijoilta kuukauden ell immaisen puoliskon 
palka ta (palkanmaksukaudesta riippuen joko 21-5 tai 1-15 
paivien palkasta). 

Mikali edella oleva ta asunnonvuokrien perimistavasta on 
pakko poiketa, kuten e.sim. tyontekijau tyosuhteen paattye ·a, 011 

a unnonvuokra perittava kirjoittamalla kuitti sekalaisten tulojen 
kan tokirj asta. 

Asianomainen palkkalistan maksumaarii.yksen antaja on va -
tuus ·a siita, etta vuokran periminen tapahtuu jokaiselta palkka
listaan merkitylta tyontekijalta, joka a uu valtionrautateiden 
astmnossa. (Rh/ To n:o H. 1085, 2 / 7. 1952.) Kl n:o 41/ 52. J. 

Jiilkivaatimusliikkeen tililtiiottokorttien 
kirjoitus. 

Posti- ja lennatinhallituksen postiosaston tekemiin valituksen 2 
johdosta kehoitetaan asianomaisia kirjoittamaan jiilkivaatimusten 
suoritukseen kaytettavat tililtaottokortit erikoise1la huolella ja 
merkitsemaan niihin rahojen vastaanottajan nimi ja osoite tarkoin 
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rahtikirjan mukaisesti. Vertaa K l n:o 1/52. 9. (Yltr n:o Y. 
97/200, 29. 7. 1952) . Kl n:o 41/52. 2. 

Matkalippualennuksia. 
Partaharju : 15-25. 8. 1952; Suomen Pesapalloliiton palloilu
paivat; aile 20-vuotiaat osaanottajat; 25 %, myos pikaj. 

VR palvelukseeu sopimattomia . 
. Kouvolan aseman alokas Toivo Joonas Reijo on erotettu 31. 7. 1952 

lukien opimattomana rautatien palvelukseen. (7. ljp n : o H. 507/2770, 
1. 8. 1952). 

Rahtikirjojen kuljetuslaukkujen etsinta. 
Tampereen asemalle kuuluvia purjekankaisia rahtikirjojen kuljetus

laukkuja (,aavejunissa") on 20 kpl. palaamattomina, hajaantuneina ris· 
teysasemille. Niissii on merkki 'l'pe. Asemia kehoitetaan palauttamaau 
laukut kotiasemolle (4. ljp n:o 1227/2484, 29. 7. 1952). 

Kadonneita matkalippuja, virkamerkkeja ym. 
Hyvinkiian konepajail oppilaalle Raimo N evan ran nalle ki rjoitettu 

n untolippu n: o 64402/ 1289 matkalle Hyvinkii.ii.-Rajamiiki on kadoiLDut 
ja kuoletetaan (Hy lmp n:o T/ 421, 28. 7. 52). 

1 l. asemamiehelle Tauno Olavi Parkkalille kirjoitettu kesiikausi· 
vapaalippu n: o 65514/ 1311 matkalle Pori-Hiirkonen on kadonnut ja 
kuoletetaan (4. Jjp n:o 1238/2507, 31. 7. 52) . 

2 l. vaibdemies Viiino Johannes Nysteliille matkalle Hyvinkiiii
'l'iihtelii kirjoitettu kesakausivapaalippu n:o 055399/1108 seka 25. 9. 44 
kirjoitettu virkamerkki n: o 8 ovat kadonneet j a kuoletetaan (2. ljp 
n:o 1273/4610, 1. 8. 1952) . 

Konepajantyolaiselle Esko Pitkiiselle kirjoitettu kesakausivapaalippu 
n: o 061922/1239 matkalle Kuopio-Hiirola ja veturinliimmittiijaoppilas 
Esko P itkiiselle 17. 7. 1952 k irjoitettu tilapainen vapaalippu n:o 0431738 
matkalle Kuopio-Helsinki ovat kadonneet ja k uoletetaan (Kuo kpp 
11: 0 212, 2. 8. 1952). 

Helsingin varaston kirjurille I. Miettiselle matkalle Helsinki-N astola 
kirjoitettu kesiikausivapaalippu n : o 45781/916 ja matkalle Helsinki
Tornio 2. 7. 52 kirjoitettu tilap. vapaalippu n: o 0473260 seka 30. 9. 44 
kirjoitettu virkamerkki n:o 53 ovat varkaustapauksen yhteydessii mene· 
tetyt ja kuoletetaan. Jos liput tavataan, on niiden esittii.j ii. mahdollisuu · 
den mukaan pidii.tettiivii. tai otet tava hiinestii tarkat henkilotiedot (6 vtjp 
ll: 0 233/153, 2. 8. 1952). 

Avoimia virkoja ja toimia. 
lit l. kontt01·iapulaisen toimi rautatieliallituksen hankintatoimistossa. 

Tii.ytetii.iin esityksen perusteella. Varasto-osaston johtajalle osoitetut hake· 
mukset on toimitettava rautatiehallituksen varastotoimistoon viimeistii.ii.n 
15. 8. 52. 

Kaksi kirjanptti.iJiin, kalcsi y. p . lit l. ktr)WI'tn ja kaksi a. p. 1/J l. ki?·junn 
vi1·kaa rautatiehallituksen tarkastustoimistossa. Rautatiehallituksen piiiijoh
tajalle osoitetut hakemukset jiitettiivii rautatiehalli tuksen kirjaajalle viimeis
tiian 1. 9. 1952 ennen kello 12. 

Yleisen vaikean asuntopulan takia kehoitetaan hakij oita ennen hake
musten jattiimistii. ottamaau selvii.ii asunnonsaantimahdollisuuksista. 

Helsinki 1952. Valtioneuvoston k ir j apain.o 
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Viitt aus Kaskylehdessa jufkaist uun maariiykseen me~n: 
Kl n:o 1/52. 2 ( = lehden numero, vuosl, asian numero}. 
Jakelua koskevat muutosilmoitukset on tehtivi palnatusjaostooa. 

To i m It us: Rautatiehall ltus, 2 kerr011, huone 14. 

S is a 11 y s: 1. Ammattiopetusohjesii.i.i.nnon muuttaminen. - 2. Valtion viran 
tai toimen haltijain palkkauksen yleinen tarkistus. - 3. Liikennesiiiinnon 
erii.iden pykiilien muuttaminen. - 4. Liikennepaikkoja koskevia muutoksia. -
- 5. Autoliikenteen aloittaminen tavaralinjalla Lahti-Loviisa. - 6. Kiipyliin 
Kisakyliin asukkaat. - 7. Matkalippualennuksia. - 8. Avoimia virkoja ja 
toimia. - 9. VR yleisurheilu- ja pyoriiilymestaruuskilpailut. - 10. VR harras· 
tuskiivelykilpailu. 

Ammattiopetusohjesaannon muuttaminen. 

Rautatiehallirtus on tii.n1:ili.n ltapahtuneessa esittelyssa m.uutta- 1 
nut huhtiilrnun 19 paivana 1929 alokkaiden ott.amisesta ja ammat
tiopetUJksesta a.nnetun ohjeslili.nnon 21 § :n, 24 § :n, 25 § :n C) 
:ko'hdan, 30 § :n 2 kappa:Leen ja 31 § ::n kuuJ.umaan seuraavas:ti 
~ka lisiinnyt 79 §:an ja 80 §:an seuraavat uudet lkappaleet: 

21 §. 
Voidatkseen tulia ni.J:nitety>ksi siililkottajan, lipunmyyjan, 2 1lk. 

lkirjurin ja asemamestarin tai nai.ta v.astaaviin Eikenneooaston 
virkoih:in rtuloo lii:kenneorppil.aan (har joittelijan) suorit:taa seka 
ahmtava etta yleir:uen liilkennevinkatutJkiuto. 

Virkamiehen, joka haluaa saavuttaa 'Plitevyyde:n edellii mai
ruttuja ylempiin liikennoosaston Yi:vkoihin, on lisaksi suoritettava 
ylempi liikennevirlkatu1Jkinto. 

24 §. 
Ylempi Jiirkennevirkatutikinto toimitetaan tarpeen vaatiessa ja 

kuulustellaan siina tutJkittavia seuraavi5sa aineissa : 
1) xautatiehallinnossa j a -lainsaadannossa, 
2) asema- j a junapalve1ussa, 
3) tariff i- ja lrnljetusmaaraylksissa seka liikentee:n hankin-

nassa, 
4) autoliirkennemaarayksissa, 
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5) verovoima.n ja liik:kuvan kaluston kaytossii, 
6 ) radan raikenteessa j a turva:laitteissa, 
7) talous- ja matka.1lumaantiedoosa, 
8) tyonjQihdossa ja. tyovoiman lkayti)ssa. 

25 §. 

C) Ylemmassa liilkennevirkatutikinno.ssa on tutlcittavan osoi
tettava harrldrineen a kaytii.nnollisen !Jroulutuksensa ja valmen
nuskurssien aikana kai.kissa aineissa hyvruksyttavat tiedot. 

30 §. 

Ylemman liikennevirkatutki:nnon saa suorittaa sellainen enin
taan 45-vuotias, ainakin viisi vuotta a.iikaise:mmi.n yleisen Hikenne
vi:vkatutkinnon vahinta:iin !keskiarvosanalla 8.oo suorittanut virka
'1llies, joka on saanut nimitY'koon Linrukin toi.sen luokan kirjurin 
tai sita va taaviin vir-koihin valtionrautate~lla seka om.aa edelly
tykset paalliklkoasemiin. Rautatioopiston johto.lrunta valitsee tnt
kinnon suorittarrniseen valmennettavat hakemusten perusteella. 
Henkilo, joka tiiyttaa muut ede1lyty.kset, mutta ei ole saanut 
edella mainittua lkeskiarvoa, on oillteutettu 'korottamaan arvosano
jaan toimitettavien ylei.sten J.ii.>kennevir!katu1Jkintojen yhteydessa. 
:Kiiytii.nnollis.en !koulutusohjelman maaraa rautatieopiston johto
kunta, min.ka jiilkeen tutkittavat kutsutaan rautatieopistoon noin 
!kaJksi kuu.kautta 'kestaville valcrnennuskursseille, joiden paatyttya 
tutlkinto uoritetaan. 

IV. Tariffiosaston virkatutkinnot. 
31 §. 

Voidakseen tu1la nim~tety'ksi tariffitoimisron tai tarkastus
toi.m.iston 'konttoriapulaisen toimeen tai toisen Juokan 'kirjurin vir
kaan on asianQilllaisen suoritettava taUe osasto1le maaratty vil'ka
tutkinto, jossa hantii. 'k:nulustella.an niissii aineissa, joissa anne
taan opetusta osaston oppi!kuTsseilla. 

Yleisen liikennevirkatutkinnon suorittallllinen tuottaa. saman 
patevyyden. 

Virkamiehen, jolka haluaa saavutta.a pa•tevyyden edella mainit
tuja ylempiin tariffitoimiston ja tavkastustoi.mi.ston vi:rllroihin, on 
&a!k.si suoritettava ylem.pi liike.nnevi.L'Ikatutkinto, mi:ka ei kuiten
!kaan tuota patevyytta llikennoosaston virikoihin, ellei asianorrnai
nen ole suorittanut yleista liikenneViirkatutkintoa. 
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Virkoihin, joihin o.n pawvyysvaatimuksena korkeakoulutut- 1 
kinto, ei lukuunottamatta ylitarklkaajanrvirkaa, 3 momentissa mai
nittua tutJkintoa vaadita. 

79 §. 

Ylempaa lii!k:ennevirkatutkin:toa ei va.adita niiltii, jotk:a on 
otettu valtionraut.ateiden p.alvelukseen ennen elokuun 1 paivaa 
1952. 

80 §. 

Ylempiiii liikennevirkrututkintoa koskevat maa.raykset tulevat 
voimaa,n 1 pii:iviina elokuuta 1952. (Rh n : o H. 831, 1. 8. 1952.) 
KI n: o 42/ 52. 1. 

Valtion viran tai toimen haltijain palk
kauksen yleinen tarkistus. 

Valtiovarainministerio on nojautuen valtio.n viran tai toimen 2 
hrul.tija.in pa.lilffi:auksen yleisesta tal'lkistuJksesta 17 pii.iviina tammi
kuuta 1952 annettuun val'bioneuvoston paatokseen (38/ 52) toden-
nUJt, etta valtion viran tai torrnen haltijain palklkauksen yleisen 
tarkistuksen perustoona oleva virallisen elinkustannu inde:ksin in
deksipistelu:kujen ikeskiarvo oJi vuoden 1952 toisel,la neljanne'k-
sella 101. 

Taman vuoksi peruspalldkaJisen viran tai toimen !haltijain pe
ruspalik:at ja ikalisat seka sopim.uspal!kkaisen viran tai toirnen hal
tijain sopimuspalkat samodn !ruin, tulo- ja menoa.vvion rajoissa, 
peru.spaJiklkaisen viran tai toimen haltijain lkalliinpai,kanlisat seka 
ylimaaraisten toimenhaltijain vuosipalolclriot, ikalisat ja kalliinpai
kanlisat uoritet.a.an 1 paivasta elokuuta 1952 lukien edelleen 
15 prosentin indeksikorotuksin eli siis saman suurui ina kuin 
heinaJruussa vuonna 1952. 

(A etuskokoelma n:o 302/ 52. Toj n:o 1344, 4. . 1952. -
Vert . ::\IK II . 1. 3R) K,I n :o 42/ 52.2. 

Liikennesaannon eraiden pykalien muuttaminen. 

Kulkulaito ten ja yleisten toiden ministerin esittelrta muute- 3 
taan valtionraurt:.ateiden liikennesaiinnon 21 §: n 1 kohta, 69 : n 
14 b ja c ikohta seika 83 §: n 5 b ja c lkohta heiniHmun 25 pai'Vana 
1952 a.nnetulla aS€tuk ella nii.in kuuluviksi: 
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21 §. 

Matkustajain paikat. 
1. Matkustaja sa.a vaunuun astuessaa.n v:arata itselleen ja mat

kaseur.aHeen yhden vapaan paiikan kutakin matkalipun lunasta
nutta hen!khloa ilroh.de.n. PaikaH.isluoJJJto:isissa jun:issa saa matkus
•taj·a varatta. pa.ikan vain iltseaan varten. Joika tilap.ii:isesti jattiili 
pailklkansa, voi vaati.a en taJkaisin, jos 1hiine1lii on asianamainen 
paili!kal.ippu tai han paika:lle asettwmilla:an mailkatavaroiJ.la tai 
muilla esinciUa on selvasti. osoitJtanut pailkJan varatuksi. 

69 §. 
Tavaran kuljetettavaksi jiittiiminen ja kuormaaminen. V aunujen 

tilaaminen. Kuljetettavaksi jiittiimis- ja kuormausmaiiriiajat. 

14 b) jos vaunu on asetettu ilruormauspaiilrolle klo 7.ol-12.oo, 
paattyy ilruonmaus.maaraailka seurruav·ana a:dkipiiivana lklo 9.oo; 

c) jos V8JlillUJ on asetettu ikuol'lllllauspaillkalle .!do 12.ot-16.oo, 
p~attyy lruormausniliarfua.ilka seuraaV'a.na ar:kipii.ivana klo 14.oo; 
seka 

83 §. 

Tavaran noutaminen. N outamis- ja purkamisnUiiiriiajat. 

5 b) jos vaunu on asettettu purkamispailkalle klo 7.ol-12.oo, 
paattyy purkau:rllsm:aaraa~ka seuma.V'ana a.I1kipiiivana 1klo 9.oo; 

c) joo vaunu on asetettu pu.M.amispailkalle 'kilo 12.ol-16.oo, 
paattyy pUI1kia.mismaaraaiJka seurawvana arktipiiivana ilclo 14.oo; 
seka 

(Lkoj n:o 994, 8. 8. 1952.) Kl n :o 42/52. 3. 

Liikennepaikkoja koskevia muutoksia. 

Joutsenon aseman alai ena avataan liiikenteel.le 16. 8. 52 lu!kien 
P ulpi.n raiteet seuraavin julkaisuun ,Li.ikennepaikkoje.n valimat
ikat" tehtavin merkinnoin: 

Joutseno 
Pulpin raiteet Jts 3. Tt Joutseno Pulp Oy : tii 

varten. Luk. 16. 8. 
52 (Lkoj n: o 1849, 
9. 8. 52) Kl n :o 
42/52. 4. 
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Ky.min OsaJkeyhtio ryhtyy 16. 8. 52 luilrien hoitarrnaan Kuu- 4 
san!k:oske.n asmnan aJaisilla Kyrn.inJ Oy:n raliteilla tapahtuvan, 
vamnuje.n siir1Joja tkOSlrevan liilk:e.ntoon oma1la veturil1aan, joten 
sam.otut raitee.t, jotka muuttuvat maksuvapaiksi, poistetaan jul
ik!a:isusta ,Li.ikennepaikkojen vii1im.aJtkat". (Lkoj n:o 1944, 
9. 8. 52.) Kl n:o 42/ 52. 4. 

Ra.iftciden purkau:nisen .takia p;oistetaan juJ.kaisusta ,Lii:kenn~
paikilrojen valimatJk.at" Rovaniemen asemaill a1aiset ,Satarnarai
teet" ja ,Sabrun raide". Saan.an aseman alraisen ,Sora!kuopoo rai
toon" kohdaMe, sanotun j.uJJkaisun 8 samlkikeeseen tehdaan mer
!kiinta ,VR:n o.maa. tarvetta v.arten". (Dkoj n:o 1897, 8. 8. 52.) 
Kl n: o 42/52. 4. 

A utoliikenteen aloittaminen ta varalinjalla 
Lahti-Loviisa. 

Loviisan Rautatie Oy:n lopetettua henkilo- ja kappaletava- 5 
raJiilkenteen rautatielliiiiln alQitet;tiin vrultionrautateiden autoiJJa 
tavaran kuljetus 1. 8. 1952 lukien linjalla Lahti-Loviisa seu
raavasti: 

Tavaralinja n:o 22. 
Lahti-Loviisa 

Liikennoidaii.n joka arkipii.iva. 
Lahto Lahdesta 9.00 ja tulo Loviisaan 12.30, 
lahto Loviisasta 14.30 ja tulo Lahteen 18.00. 

Valimatka 
Paikkakuuta Tavaranhuoltopaikka Lahdesta Loviisasta 
Lahti VR Autotoimisto . . . . . . . . . . . . . . . 92 
Pennala Kauppias Y. Vilkman . . . . . . . . . . 12 80 
Virenoja Osuusliike Toukola r .l. . . . . . . . . . . 19 73 
Orimattila , , , . . . . . . . . . . 24 6 
Pakaa T:mi 0. Nieminen . . . . . . . . . . . . . 39 53 
MyrskyHi Kauppias J. Alanne . . . . . . . . . . . . 44 48 
Porlammi Keski-Uudenmaan Osuusliike r.l. . 57 35 
Lapinjii.rvi Ab Viktor Andersson Oy .. .. , . 70 22 
Skinnarby Kauppias M. Kobo . . . . . . . . . . . . . 82 10 
Loviisa Osuusliike Lovisa Andelsaffii.r i.l. 92 

Tavaralinja kuuluu 2 liikennejakson valvontaan. 

Ede1la mainitltu lisataiin kaSkylehden n : o 26/ 52. 3 lwvun koh
taan 2 ('Davarrulinjat ja a.ilkataul.ut). 

Liikenteen suhteen sovelleta.an aikaisemmin annettuja yleisia 
mli.iiraYJksiii. N&in ollen reutateitse LaJhteen ja edell~ talle 
tavaralinjalle tai piiinrvaSto.in osoitetuille liihetyksiUe kirjoitet,aan 
tava.lliset rauta!tiekuljetuskirjat ja niiden ikuljetu.smrulamt laske
t.a!an 16. 8. 1952 lukien junrailmwjetu.k:sen osalta lru:ljetustavasta 
lliippuen lkiirto", pilka- tai rahtitavaratariffin mukaan ja autokul-
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jetuksen osalta ·am(}in:k:uin yksmumaan bavaraJ!injalla kulj.etetta
vat 'lahecyk-setikin kask:ylehdessa n:o 26/ 52. 3 Luvun 3 kohclassa 
majnitun linj·aJii.[mnn:etariffin mutkiaan. Kuljetusmaksut me:r<ki
taan e!'liikseen juna- j·a eriikseen autok.uljetuksen osalta. Jun:alla 
lruljetetaan L(}viisan radaille Lahdesta ede11<een lahety1kset, joiden 
ta.riffi:paino on vahintaa.n 4,000 !kiloa. Pien.em:mat iahety'kset kul
jet.ebaan aUJtoiUa. Vahinta:an 4,000 lkilon llihety.kset rahditetaan 
tahan.astisoon tapaan suoran tariffin mukaan. Siirtokuormaus
malksu on perittava !kaikista rvahintaan 4,000 ikilon Jahetyksista. 
(Kut •aUJto n :o 793/ 43, 6. 8. 1952.) Kl :n :o 42/ 52. 6. 

KapyHi.n KisakyUin asukkaat. 
Koska Kapylan ns. Kisakylasta asuntoja saaneiden joukossa 

on useita rautatieHiisia, kehoittaa rautatiehallituksen huolto
jaosto naita heidan seka mahdollisesti muiden asunnontarpeessa 
olevien rautatielaisten etujen valvomiseksi Hihettamaan rauta
t iehallituksen huoltojaostoon elokuun loppuun mennessa seu
raavat tiedot : 

1) nimi, 2) nykyinen osoite, 3) Kisakylan osoite, 4) asunto
osakeyhtion nimi. (Tthj n : o 334-810, 11. 8. 1952.) Kl n: o 
42/52. 7. 

Matkalippualennuksia. 
Turku: 20. 8-28. 8. 1952; Suomen Kuurojen Urheiluliiton 
Suomi-Ruotsi yleisurheilumaaottelu Tukholmassa; lmurot kil
pailijat; 25 %, myos pikaj . 
Pori: 21-26. 8. 1952; Suomen Pyorailyliiton mestaruuspyorai
lyt; kilpailijat; 25 %, myos pikaj . 
Seinajoki : 21-26. 8. 1952; Yleisurheilun Yhteistoimintavalio
kunnan jarjestamat Kalevan Kisat; kilpailijat ja toimitsijat ; 
25 %, myos pikaj . 
Tampere: 21-26. 8. 1952; Suornen U rheiluliiton B-mestaruus
kilpailut; kilpailijat ja toimitsijat; 25 %, myos pikaj. 
Heinola : 22--26. 8. 1952; Yleisurheilun Yhteistoimintavaliokun
nan jarjestamat naisten SM-kilpailut; kilpa ilijat ja toimitsijat ; 
25 %, myos pikaj . 

Av oimia virkoja ja toimia. 

Kolme (S) tilapiiisen veturinkuljettajan ja kalcsi (fJ) ti lapiiisen kon
duktoorin tointa yhtcisesti Kontiomaen-Taivalkosken rautatierakennuksen 
rak.enteenalaisella. HyTynsalmen-Suomussalmen rataosalla ja Murtomaen
Ota:nmlien rautatierakcnnuksella on haettavina ja on hak.emukset ensi tilassa 
liihetetilivii. rautatierakennusten rakennuspaallikolle os. Kaj aani. Hakemuk
siin on liitettavii. asianomaisen piiiillyston suostumus siihm1, etta hakija saa 
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siirtyii hakemaansa toimeen heti kutsun saatuaan, viimeistiiii.n 1. 9. 52 lukien . 8 
Toimeen otettavilta vaaditaan sama piitevyys kuin vastaavassa toimessa 
valmiilla radoilla. Asianomainen luovuttaa. siltii ajalta, jonka hiin toimii 
radankorjauksilla, kaikki varsinaiseen toimeensa kuuluvat palkkaedut, mutta 
maksetaan hanelle radankorjausten varoista hoitamaansa tointa vastaava 
palkka kalliinpaiknlisineen sekii. mhdollista ikiilisiia vastaava palkkionlisii 
voimassa olevien miiiiriiysten mukaan. Edelleen ovat toimenhaltijat oikeu
tettuja miiiirii.ysten mukaisiin etuihin kuten siiiistOrahaan, pukuavustukseen 
sekii virantoimitus- ja vaunurahoihin. Junamiehistolle kuuluu velvollisuus 
osallistua soran purkami een, mistii maksetaan vahvistettua vaunurahaa, 
sekii olemaan apuna veturien ottaessa polttoainetta ja vettii. 

Asianomaisct majoitetaan parakkeihin tai asuntovaunuun. 
Kaksi ra;utatiemkennusten rakenn'USmestarin ja kolme fB l. 1·atan1estaTin 

virkaa. Rautatierakennusosaston johtajalle osoitetut hakemukset jiitettiivii 
rautatiehallituksen kirjaajalle viimeistiiiin 25. 8. 1952 ennen klo 12. 

Kolme :e l. kiTjurin y. p. viTkaa, joista yksi 2. konejaksossa (Ri), yksi 
7. konejaksossa (Kw) sekii yksi Vaasan konepajassa. Piiii.johtajalle osoi
tetut hakemukset on toimitettava rautatiehallituksen kirjaajalle viimeistiian 
8. 9. 1952 ennen klo 12. 

Yleisen vaikean asuntopulan takia kehoitetaan hakijoita ennen hake
musten jiittiimistii ottamaan selviiii asunnonsaantimahdollisuuksista. 

VR yleisurheilu- ja pyorailymestaruuskilpailut. 
Kutsumme tiiten kaikkia VR Urheilutoimikunnan alaisia piirejii. jiisen- g 

tensii kautta osallistumaan valtionrautateiden 
yleisuTheilu- ja pyoTiiilymestaTuuskilpailuihin 

jotka VR Urheilutoimikunnan luvalla jiir jestiimme Kokkolassa sikiiUi.i
sellii urheilukentiillii syyskuun 7 piiiviinii alkaen seiviishyppy, moukari 
ja 3-ottelut klo 10.00 ja muut lajit klo 12.00. 

Ohjelma on seuraava: Yleisessii. sarjassa : 100, 400, 1500 ja 5000 
juoksut, kuulantyonto, moukarin-, kiekon- ja keihiiii.nheitot, kolmiloikka, 
pituus-, korkeus- ja seiviishypyt sekii 100+200+300+400 m piirien viili
nen viesti. 

Yli 35 v . sarjassa : 3-ottelu (100 m, kuula ja pituus). 
Y1i 45 v. ja alle 19 v. arjas a : 3-ottelu ( samat lajit, kuula kevyt). 
Piirien osanottajamaii.ra on ra.joitettu (2 miestii. lajiinsa, paitsi 5000 

ja 1500 m juoksuissa rajoittamaton seka viestissa 1 joukkue). Tasta 
syystii kehoitetaan piireja jiirjestiimaan ensi tilassa karsintoja oikeiden 
miesten mukaansaamiseksi. 

Pyorailyohjelma : 50 km maantieajo, yleisessii. ja yli 35 v. sarjoi sa 
ja 30 km ajo yli 45 v . sarjas a. 

Dmoittautumiset pyydetiiii.n lahettiimii.an 28. . 1952 mennessii os.: 
vet.kulj. Tauno Kippola, Kokkola, veturitalli. 

VR wrheilun Kokkolan al~1etoimikunta. 

VR harrastuskavelykilpailu. 
VR Urheilutoimikunta on piiii.ttanyt jii.rjestaa koko rataverkon kiisit- 1 Q 

tiiviin harrastuskavelykilpailun sekii henkilokohtaisena ettii piirien ja 
alueitten valisena syksyn 1952 aikana. 

Kilpai!uun on oikeutettuja ottamaan osaa kaikki valtionrautateiden 
palveluksessa ja tyos- ii. olevat henkilot. 

K ilpailusiiiinnot. 
1. YR Urheilutoimikunnan aluetoimikunnat ovat velvolliset huolehti

maan harrastuskiivelykilpailun kaytiinnollisesta jii.rjestii,misesta oman 
aluee11sa rautatielaisille. 
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2. Kilpailuaika: 15. 9.-30. 11. 1952. 
3. Kilpailupaikat : Aluetoimikuntien suunnitteleruat ja laatiruat kii.

velyreitit n . 5, 8, 10, 20 ja 25 km matkasuoritusmahdollisuuksin ja on 
kunkin reitin puolivii.liin tai pii.ii.tepisteeseen asetettava tarkastuskirja 
esiru. metsiiii.n puuhun kiinnitettyyn laatikkoon, retkeilyma.jaan tai sopi· 
vaan taloon. 

4. Kii.velysuoritus tapa.htuu siten, ettii. kilpailun osanotta.ja kii.velee 
kulloinkin valitsemansa reitin ja tekee merkinnii.n omakii.tisesti reitin 
puolivii.lissii. tai pii.ii.tepisteessii. olevaan tarkastuskirja.an. Merkinnoistii 
tulee kii.ydii selville kilpailijan nimi, pii.ivii.miiii.ra ja liihtopiste sekii kii.vel
lyn matkan pituus kilometreissa. 

Taman lisii.ksi tii.ytyy jokaisella kilpailuun osallistuvalla olla oma 
kilpailukortti, joka saadaan aluetoimikunnalta, ja kilpailija tiiyttiiii jokai
sella suorituskerralla kortissa maii.rii.tyt tiedot omakiitisesti. Aluetoimi
kunnat tilaavat tarpeen vaatiessa kortit VR Urheilutoimikunnalta. 

Kuitenkin hyviiksytii.ii.n vielii. retket ja urheilutoimikunnan retkeily
majoilta kii.sin tapahtuneet kiivelyt, edellyttii.en, ettii. yksi henkilo todis
taa kilpailukorttiin tehdyt merkinniit. 

5. Kilpailus a huomioidaan yksi kiivelykerta vuorokaudessa. 
6. Kilpailutulos mii.ii.ritellii.iin siten, ettii. lasketaan eri kii.velymatko

jen kilometrimii.ii.rii.t yhteen, samoin kerrat. 
Henkilokohtaisen kilpailun voittaa se, joka kilpailuaikana on kii.vel

lyt pisimmii.n matkan. Piirien ja alueiden vii.Jisen kilpailun voittaja 
mii.ii.ritellii.ii.n siten, etta se piiri ja alue, jonka henkilOkunta on keski
miiii.rin kii.vellyt eniten, saa yhden pisteen, seuraava 2 pistettii. jne, ja 
jonka henkilokunta on prosentuaalisesti parhaiten osallistunut kilpailuun, 
saa samoin yhden pisteen, seuraava 2 pistettii jne, ja pienimmiin yhteis
pistemii.iirii.n saavuttanut on voittaja. •rasapisteiden sattuessa paremman 
%-subteen saavuttanut piiri tai alue asetetaan etutilalle. 

7. Kilpailutulos tarkistetaan siten, ettii. kilpailukortin ja tarkastus
kirjan merkinniit verrataan toisiinsa. Hyviiksyttyjii. suorituksia ovat 
vain ne, joista yhtii.pitii.vii merkintii loytyy sekii kilpailukortista etta 
tarkastuskirjasta. 

8. Kukin aluetoiruikunta on velvollinen suorittamaan tuloslaskennan 
kilpailuista niiden pii.iityttyii oman aluetoimikuntansa alueella ja liihettii
mii.ii.n tulosluettelot VR Urheilutoimikunnalle 31. 12. 52 mennessii. Tar
kastuskirjat ja kilpailukortit on liihetettii.vii tulosluetteloiden mukana. 

K ilpailupalkinnot. 
A) Piirien viilisessii kilpailussa kiretopalkinto ,Kenraalin kannu". 
B) Alueitten vii.lisessii kilpailussa kiertopalkinto ,Skohan pokaali". 
C) Henkilokohtaisessa kilpailussa arvotaan, osanotosta riippuen, enin

tii.ii.n 10 kpl. lomapaikkoja VR Urheilutoimikunnan toimesta jiirjestettii.
ville virkistyskursseille, joista paikoista viihintiiiin kaksi kuuluu naisille. 

Viihintiiii.n 10 kiivelykertaa ja 75 km kiivelleet osallistuvat arvon
taan 1 arvalla, vii.hintaiin 20 kavelykertaa ja 150 km kiivelleet 2 arvalla 
sekii. viihintiiiin 30 kiivelykertaa ja 250 km kiivelleet 3 arvalla. 

Harrastuskii.velykilpailu voidaan suorittaa myos pyoriiillen, mutta 
tiilloin ovat suoritusmatkat seuraavat: 

Viihintii.iin 10 kertaa ja 300 km pyorii.illeet saavat 1 arvan, vii.hin
tii.iin 20 kertaa ja 600 km pyoriiilleet 2 arpaa sekii viihintiiiin 30 kertaa 
ja 900 km pyoriiilleet 3 arpaa. 

D) Kolmelle eniten kiivelleelle sekii nais- ettii miespuoliselle kil
pailijalle jaetaan esinepalkinnot. 

Niiihin sii.iintoihin on oikeutettu tekemaiin muutoksia vain VR Ur
heilutoimikunta. 

Helsinki 1952. Valtioneuvoston kirjapaino 



KASKYLEHTI N:o 43 
1 9 5 2 

Vilttaus Kaskylehdessa julkaistuun maaraykseen merklta!n : 
Kl n: o 1/52. 2 ( = lehden nume ro, vuosi, as ian numero). 
Jakelua koskevat muutosilmoltukset on tehtava painatusjaostoon. 

To i m it us: Rautatiehallitus, 2 kerros, huone 24. 

S i s a 11 y s : 1 . Muutoksia aikatauluuu 119. - 2. Liikennepaikkoja koske
via muutok ia. - 3. Loviisan rautatien liikennepaikat. - 4. Polkupyorien ja 
moottoripyorien kuljettaminen matkatavarana. - 5. Matkalippualennuksia. -
6. VR palvelukseen sopimattomia. - 7. Kuljetuksen aikana kadonneen tavaran 
etsimineu. - 8. Loppuopa telyhtyjen etsintii.. - 9. Apukytkimien etsintii. -
10. Kadonneita matkalippuja, virkamerkkeja ym.- 11. Avoimia virko,ja ja toi 
mia. - 12. VR yleisurheilumestaruuskilpailut. 

Muutoksia aikatauluun 119. 

Makuuvaunnt Pm-Pri-Pm, Pm-Sk-Pm ja Tku-Vs- 1 
Tku ov.at kulussa edelleenkin 14. 9. 52 jalkeen toistaiseksi. 

IJj n:o 17 Hki-Lh on 20. 9. 52 alkaen kulussa arkilauanrtai
f'\in ja pyhapaivien a:attoin.a. 

llj n: o 18 Lh-Hki on 21. 9. 52 alkaen kulnssa sunnuntaisin 
ja pyhapaivinii, perattiiisina pyhiipiiivina kuitenkin vain viimei
sena. 

Pj n: o 357/ 358 Tpe-Tlm-Tpe pidetaan ·Jmlnssa 30. 11. 52 
asti muntetuin aikatauluin. 

P j n: D 369/ 370 Tl-Tku-Tl pidetiiiin kulussa toistaiseksi. 
Ilj n: o 527/ 528 Sk-K,ii-Sk lakkautet.aan 15. 9. 52 lukien. 
IIj n:o 929/ 930 Jy-I.1vt-.Jy lakk!autetaan 15. 9. 52 lukien. 
15. 8. 52 alkaen pysiihtyy hj n: o 366 tarpeen vaatiessa ( S) 

Saramiien seisakkeella. 
Tarkemmat aikataulumuutokset ilmoitebaan aikataulukirjan 

li iiykses ii n: o 4, joka ilmestyy ennen 1. 9. 52. 
(Kut n. o 1301, 15. 8. 52) Kl n: o 43/ 52. L 

Liikennepaikkoja koskevia muutoksia. 

Harjawallan aseman uuden ratapihan valmistuttna 'km:lHi 293 2 
+ 540 m mnutet.aan sanotun aseman, jnlkaisussa ,Liikennepaik
kojen vaEmatkat" olevat merkinnat 1. 9. 1952 lnkien seuraaviksi: 

5388. - 21. 8. 1952. 
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a Harjavalta 

PiriHi.nkosken I 
raiue 
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P ej 12. Pri 26. 
Tpo 109. 

Tl 149. 
Hpk 220. 

Hva 3. 

K Tim 552. .Jns 561. 

'I't 

Kon 661. Kw 346. 
Ol 672. Pm 378. 
Ri 225. Rk :l38. 
Yw 550. 

Samasta piiivasHi lukien poistetaan Kummun sei. ake ja liiken
teell e avataan l\Ierstola-niminen py akki en.tisen Harjavallan a.c;;e
man paikaHa senraavin merkinnoin: 

p Merstola 

I Jiarjavalta 
Oy:n rai<lc 

Porin kaupun
giu sorakuo
pan raiclc 

P ej 10. Pri 
Tpc 107. 

Tl 147. 
Jipk 321. 

Mer l. 

Mer 1. 

3R. K 1 Ilm 553. Jns 562. 

Tt 

Tt 

Kou 662. Kw :l--1-4. 
Ol 673. Pm 379. 
Ri 223. Sk H39. 
Yw 551. 

Harjavalta Oy: tii 
varteu 

Poriu kaupunkia var-
ten 

( Rh/ 1 ko n : o 1652, !'i . R. 52 ) Kl n : o 43/ 52. 2. 

Loviisan r autatien liikennepaikat. 

l.;oviisan raut•ateillii on henkilo- ja kappaletavaraliikenteen 
la·kkauttamisen jiilkeen ainoastaan seuraavat liikennepaikat: 

Asemat: 
Valko, J.;oviisa, l.;apinjani, Orimattila, J.;ahti ja Niemi. Liiken

noimistapa TtRV. 

Vwihteet: 
Patuna (Valkon alainen ) , Kuggom (Loviisan alainen), Skin

narby ( Lapinjarven ala in en ) , Eskilom (Lapinjarven a lain en ), 
l\Iichelspiltom (Lapinjarven alainen ) , Porlammi (Lapinjarven 
alainen), Myrsk:yla (Lapinjarven alainen), Al'tjarvi ( Orimattilan 
alainen), Pa:kaa (Orimattilan alainen), Virenoja (Orimattilan 
alainen) ja Pennala (Orimattilan a:lainen). Liikennoimistapa Tt. 

Loviisan rautatien syrjaraiteet ovat entisellaan. l\1uutoksista 
on tehtava merkinta julkaisuun ,Liil,ennepaikkojen valimatkat". 
(Lkoj n:o 1876, 13. 8. 52) Kl n:o 43/ 52. 3. 



- 3 - 43 

Polkupyorien ja moottoripyorien kuljetta
minen matkatavarana. 

Rautatiehallitus on muuttannt liikenneslii:iru1on 32 & :n J. liRa- 4 
miHiravk en se1uaavansisiiltoi ·eksi : 

l. · Polkupyoraan 'bai moottoripro r·aan kuulnva tyokalulanJdm 
-.;aa seurata pyoran mukana, mntta oljykannu ja lyhty, lukuun
ottamatta dynamolla varustettua lyhtya, on siita poistettava. 
(Rh/ lko n :o 1642, 5. 8. Hl52) Kl n:o 43/52. 4. 

Matkalippualennuksia. 
Tampere : 29 . 8-2. 9. J 952; Suomen Re erviupseeriliiton sunn- 5 
nistami. me ·taruu kilpailut; kilpailijat; 25 %, myi:is pikaj. 
Helsinki : 3-9. 9. 1952; Suomen .Ampujainl iiton jii.r,jestamat 
~nomen ampnmame tarunskilpail ut (kid.arilajit); osano1tajat; 
~::; %, myos pikaj. 

VR palvelukseen sopimattomia. 
Roson Jaiturivaihteella palvelluL aloka, Vil,jo Kalevi Niemi, Rynt. 6 

31. 8. 1925, on erotettu pvm . 28. 7. 52 sopimattomana rautatien palve
lukseen (6. ljp n:o H. 497/292 , 5. 8. 1952) . 

Kuljetuksen aikana. kadonneen tavaran etsiminen. 
Liikennepaikkojcn paallikoitii. kehoiteto.an etsimaan Imatralta Uclsin- 7 l<iin kuljetettavaksi otettua kadonnutta radiota, joka on harmaassa pahvi· 

laatikossa. Laatikko on 56 lh sm pitkii, 40 sm korkca ja 31 sm lcvea ja 
on siinii. merkinnii.t : ,Varovasti" ja ,Tiimii. puoli ylospain" !'<eka toisessa 
paassii. ,Hbg n: o 0660 V". Loydettii.essii. on radio lii.hetettiiva llelsingiu 
p ikatav. toimistoon sekii !Oydosta ilmoitettava liikennetoimiston tiPuustclu
jrwstolle (Lkoj n: o 190 , 4. 8. 1952). 

Liikennepaikkojen paallikoita kehoitetaan etsimaan Panttilasta Paro
laan kul jPtettavaksi otettua kadonnutta naisten pollcupyoriiii, jok1t on juuri 
ruaalattu mustaksi vaaleilla raidoilla. Pyoriissa punaisot kumit ja saman
viiriset kumiset kii.densijat. Loyuettiie sii.. on polkupyorii liihetettiivii Faro
Ian asemallc seka !Oydostii ilmoitettava liikemwtoimiston t i('clustplujno. tollc 
(Lkoj n: o 1939, 7. . 1952). 

Loppuopastelyhtyjen etsinta. 
Lahden aseman melkein kaikki loppuopastelyhdyt ja levyt, joissa 8 

on omistusmcrkintii ,Lh" ovat kotiuttamatta. Pyydetaan tarlwin etsi-
mii.iin ja heti loydettiiessii palauttamaan kotiaseman piilill~-stiille (2. ljp 
n:o 1295/4630, 5 .. 1952). 

Apukytkimien etsinta. 
Jyviiskyliin asemalle sijoitetut, automaattikytkimellii varustettujen 9 

vaunujen kuljetuksissa tarvittavat apukytkimet n:o 222, 223, 224, 226 ja 
228 ovat jiiiineet palauttamatta sijoitusa emalleen . Pyydetaiin etsimaiin 
ja !Oydettii.essii palauttamaau Jp-iiskyliiau. (9. ljp n: o Y 1429/2171, 13. 8. 
1952.) 
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Kadonneita matkalippuja, virkamerkkeja ym . 

.Tarveliin aseman 2 1. asemamiehelle Eino Lahnamaalle 11. 10. 44 
ki rjoitettu virkamerkld n: o 6 on kadonnut ja kuoletetaan (2 ljp n: o 
1281/4629, 5. 8. 52). 

Haapakoskeu aseman 2 l. kirjurille Vaino Tillikaiselle ja. hiincn vai· 
molleen Helgalle 30. 7. 52 kirjoitetut tilapiiiset vapaaliput n : o 267123 
ja 26712-! matkalle Haapakoski-Helsiuki ovat varkaustapauksen yhtey· 
<lessa menetetyt ja kuoletetaan (9 ljp n:o Y. 1405/2140, 7. 8. 1952). 

Ylim. veturinUimmittiijan Pentti Korhosen vaimolle Leilalle 9. 7. 52 
kirjoitettu tilapiiinen vapaalippu n: o 0457494 matkalle .Jyviiskylii-Hel· 
sinki on kadonnut ja kuoletetaau (9. knjp n:o 897, 8. 8. 1952). 

Avoimia virkoja ja t oimia. 

3. liik<'nnejaksossa on esityksen p<'rm;teella tii.ytrttiiviinii Reuraavat vi rat 
ja toiruet: ylcsi 1 l. vaihdemichentoimi Turun a,~emalla, yksi a,~cnutmiesll'n· 
'simichPnvirka Salon asemalla, kymmencn 1 l. asemmniehentointa, jol ta 
yhdeksiin Turun ja ykRi Salon ast>malla, yksi 2 l. asemamirhPntoimi J-Iieta· 
miit>n laiturivaihteella ja yksi junamieltcntoimi 'furun asemalla. Liikennf'· 
osaston johtajalle osoitetut hakemuksct on jiitettiivii asianornaisen liikennP· 
paikan piii:illikolle viimeistiiiin 1. 9. 1952. 

Allamainitut linjahallinnou rataosastolla avoinna olevat virat som·aa· 
vissa ratajal,soissa : 

ylcs~ 1 pl. 1 l . ratamestarinvirka 2. ratajaksossa (Karjaa); lcalcsi 2 pl . 
1 l. ratamestarinvirkaa, joista yksi G. ratajaksossa (Kannus) ja yksi 9. rata· 
jaksossa (Imatrankoski) ; nelji:i rataesimiehenviTkaa, joista yk i 5. ratajak· 
sossa (jaksontoimisto), yksi G. ratajak ossa (Vaasa), yksi 8. ratajaksossa 
(Kemi) ja yksi 10. ratajaksossa (Kuopio). Rataosastou johtajalle osoitetut 
hakemukset jatetiilin rautatiehallitukst>n kirjaajalle viimeistiiiiu 6. 9. 1952 
('nnen klo 12. 

Seuraavat esityksen perusteella tiiytettaviit toimet: 1 l. ratavMtijan· 
toimia: yksi 7. ratajaksossa, tyoratavartija (Ouln), yksi 8. ratajaksossa, km 
1134--1141,829 (Kellosclkii) ja yksi 10. ratajaksossa, km 685-692 (Joki· 
kyla) ; S l. mtava?"tijantoi1nia: kaksi 5. ratajaksossa, toineu km 384-390 
Suo rataa (Leppavesi) ja toinen km 320-326,5 (Valkeajarvi), ueljii 7. rata 
jakso sa, km 559,75-567,5 (Kurenpolvi), km 764,5-773 (Pikkarala), km 
631-639 (Kuoua) ja km 615-623 (Pyhasalmi), yksi 9. ratajaksossa, km 
213-219 (Kaipiaineu), yksi 10. ratajaksossa, km 483-491 (Siilinjiirvi) ja 
yla!i 11. ratajaksossa, km 351-359 (Kantala); yksi opasUnasentajantoim.i 
5. opastinmcstariu piirissii (asuntopaikka toistaiseksi Pulsa). Rataosaston 
johtajalle osoitetut hakemukset on jiitettava asianomaisille ratajaksonpiihlli.· 
ki:iille viimeistaan 6. 9. 1952. 

Linjahallinuon talousosaston y. p. S l. kit'jurinvit·ka 3. talousjakson toi· 
mistossa (Mikkeli). Rautatiehallituksen piiiijohtajalle osoitetut hakemukset 
jiitettiivii rautatiehallituksen kirjaajallc viimeistiiiin 11. 9. 1952 ennen kello 12. 

Yleiseu vaikean asuutopulan takia kehoitetaau hakijoita enneu hal<e· 
musten jiittiimistii ottamaan selviia asuunon aantimahdollisuuksista. 

VR yleisurheilumestaruuskilpailut. 

Kl n: o 42/52. 9 : ssii olleeseeu kilpailuohjelmaau lisii.tiiiin yli 35-vuo· 
tiaiden 1,500 m: n juoksu. 

H•l!Linki 1952. Vultioneuvoston k irje.paino 
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Viittaus Kaskylehdessa julkaistuun maaraykseell rnerkltiln: 
Kl n:o 1/52. 2 ( = lehden numero, vuosi, asian nume ro). 
Jakelua koskevat muutosilmoitukset on tehtava painatusjaostoon. 

T o i mit us: Ra utatie hallitus, 2 kerros, huone 24. 

sis a 11 y s : 1. Yaltiom·autateiden jn LoYii~an rnutaticn valinen yhdys
liikennesopimu::<. - 2. Eurooppalai en TaYara- ja M:atkatavaravakuutus-Osa- _ 
keyhtion lahjoitns. - 3. Liikennepaikkoja koskevia muutokRia. - 4. Raken
tecnalaisen Jiimsiin-Olkkolan satamaradan ja Peraliinlahclcn sat:unaraiteen lii
kennoimisestii. kannettavat makl'ut. - 5. Eriiiden puunjiitteiden rahdit. - 6. 
~Iatkalippualennuksia. - 7. Loppuopastelybtyjen etsinta. - 8. Ylempi Iiiken
nevirl,atutkinto. - 9. Kone- ja varasto-osastojen vir1{atutkintoon valmistavat 
oppikurssit. - 10. Vieraiden kielten opetus rauta.tieopistossa. 

Valtionrautateiden ja Loviisan rautatien 
vlillinen yhdy.sliikennesopimus. 

Rautatiehallitus j'a Loviisan mutatie Oy ovat keskeniii:.i.n o- 1 
pineet yhdysliiken<teen jarjestamisesta valtionrau'tateiden ja. 
Loviisan rau'tatien valiillUi. ja molemmin puo1in hyvaksyneet siina 
noudatettaviksi seuraavat yhdysliikennesaannot. 

J. §. Valtionrautateiden ja Loviisan rautatien v&linen yhdyg
liikenne <koskee vain pika- ja rahtitavaran kuljetusta vahi;ntaan 
4,000 kilon lahetyksina. Yhdysllikenteessa noudatctaan v:altion
rautateiden liikenne- ja tariffisii.iinltl()ja seka liikennepaikkojen 
liikennoimise.st.a annett.uja maarayksia. 

2 §. Y,hdysliikenteessa kuljetettavien lahetysten kuljetusmak
sut lasketaan, jollei erikoistapauksissa toisin maiirata, vailtionrau.-
tateiden tariffien mukaan suoraan yhteenlasketulta kuljetusmat.
kalta lahetyspaikasta mliiirapaikkaan. Loviisan rautatiella suori
tettavan kuljetusmatkan pituutena pidetaan Uilloin kuitenkin I~:&l
minkertaista todellista kuljetusmatka.a. Niiin saadun viilimatkan 
perusteeHa miliattyihin hinnoituslukuihin lisataan luku 2. 

iMaksut jaetaan rautateiden kcsk011 sitcn, cttli Loviisan rauta 
tie saa .raMitulojen kokonaismaariista 33.5 prosenttia. Niiin jaet~ 
taviksi maksuiksi katsotaan varsim.aisten kuljetusmaksujen lisaksi 
my6s jiilkivaatimuspalkkiot, vaununpeite-, syr'jaraide-, satama
alue- ym. rahtikirjoihin merkityt lisamaksut. 

3 §. Toiselle rautatielle menevi:it Jahetykset vastaanottaa yh
dysasema. ·Maks'llt siirtokuormauksesta •kannetaan kuljetusmaksu-

5523. - 2 . 8. ] 952. 
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jen yhteycle,s.sa. ja ne tulevat kokonaisuudessaan Loviisan rauta
tielle, joka huo}ehtii la.hetysten siirtokuormauksesta. 

Luovutetta vista la.hety.ksista on yhdysasemalla pidettava 
tarkka. luettelo. Tam.lin luettelon Jaatimisesta huolehtii Loviisan 
rautatie. Jos luovutustilaisuudessa havaita.an tavaraa puuttuvan, 
vli.hentyneen tai vahingoittuneen, on luovuttavan rautaJtien virkai
.lijan tehtava siita mel'kinta kuljetuskirjoi.hin ja vahvistettava se 
allekirjoituksellaan. 

4 §. Vastaanottavan ·rautaticen tule:e huolehtia siita, eWi yhdys
asema.lla on tarpeellinen maM-a vaunuja Juovutettavia t.avaroita 
varten. Luovuttavan rauta.tien on vaunujen varaa.misen helpot
tamiseksi paivittain ti.Jruttava tarvittavat vaunut seuraavaksi pai
vaksi. Jollei riittavaa vaunumaaraa voida toimittaa, on Juovutta
van rautatien annettava toiselle rautatie1le menev.alle tavaralle 
kuormauskielto, jotta vaunujen ruuhkaantuminen yhdysasema1le 
vliltettaisiin. Kuormauskiellon antaa luovuttava rautatie saatuaan 
vannujen puutteesta tiedon vastaanottavalta rautatielta. 

·Mikali kuormattava tai purettava vaunu tasta huolimatta jO'u
tuu seisomaan yhdysasemalla kuormauksen tai purkamisen takia 
kauemmin kuin valtionrautateiden liikennesaannon mukainen 
kuormaus- tai .purka.rnisaika ede1lyttaa. hsattyna yhdellii vuoro
kaudella, on ylitysajalta suoritettava kultakin a·lkavalta vuoro
kaudelta valtionrautateiden tarid'f:isaa.n.nij.n mukainen ensimmiiisen 
vuorokauden vaununvuokra. 

Vaunnnvuo.krien laskemista varten laatii kumpikin rautatie 
kuormausta tai purka.mista varten luovutetuista vaunuista kaksin 
kappalein luettelon lomakkeelle 4460. Lomakkeide.n toiset kappa
~eet jaiivat luettelon ·laa.tijalle, toiset kappaleet la.hetetaiin vii.kot
tain seuraavan viikon ensimmaisena arkipiiivanii toisen rautatien 
yhdysaseman tarkastettaviksi. TarkastusmerkinnaJla varustetut 
.lomakkeet on palautettava viikon kuluessa niiden vastaanotosta 
ja ne on kuukausi.t.ilien mukana lii.hetettiiva rauta.tiehallituksen 
tarka.stustoimistoon, joka huolehtii la.skun laatimise ·ta sille rauta 
tielle, jonka luettelojen muka.an on maksetta \·a toi elle rautatielle 
vaununvuokraa. 

5 §. Loviisan ·rautatien on kiiy.tettava omanmallisia rahti:merk
keja, jotka muodolt.H.8Jn. ja variltaiin eivat saa olla valtionra.uta
teiden rahtimerkkien nakoisia. 

6 §. Rautateille kuuluvia vaununpeitteitl:L ei luovuteta ra.uta 
tielta tom-elle, vaan kumpikin rautatie kaytt.aa tavaran peittami
.;;een omia vaununpeitteitaiin. 

7 §. Kuljetusmaii.riia.jat jaetaan rautateiden kesken kuljetu. -
111atkojen suhteessa. . 

.8 §. Kad.onneen, V'ahentyneen ta.i v·ahin.goittuneen kuljetusesi· 
neen korvaamista koskevat a.siat tutkii ja ratkaisee sen rautatien 
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hallinto, jonka alneella Hihetyksen maarapaikka on. Taman hal- 1 
linnon tulee my<is suorittaa -liikunoit ijiille maksettava vahin.gon
korvaus regressioikeu.ksin toiseen ra.utatiehen. 

9 §. Sen rautatien hallinto, jonka henkilokunta taj kalustQ 
todistettavasti on ollut syyna kuljetusesineen vahin.goittumi ·een, 
vi:ihentymiseen tai ka.toamiseen, on velvoHinen korvaamaan s~-nty"
neen vahillgon. 

Jollei saada selvitysta siita, mjssii. ja oke.nen syysta vahinko on 
syntynyt, on kumpikin rautatie yhteisvastuussa syntyneesUi va
hingosta siten, etta liikennoitsijalle suoritett.ava korvaus jaetaan 
kum.m.anhln rautatien kesken sen mukaan, kuinka .pitkan matka.n 
niiden olisi piti:inyt tavaraa kuljettaa tai ovat kuljettaneet. 

10 §. Molempien rautateiden virkailijat ovat velvolliset anta.c 
ma.a!Th kadonneiden kuljetusesineiden etsinniissa toisilleen virka
apua. 

11 §. Kumpaa.kin rauta.tieti:i. koskevat kuljetusmak ujen takai
sinmaksukysymykset ratkaisee valt.ionrautateiden hallinto r~<71'~
sioikeuksin Loviisan orautatiehen. 

12 §. Kummarukin raut.atien hallinto vastaa niisHi Yaroist.a, 
joita niiden virkailijat toisen ra:utatien hyvaksi kantavat tai olisi 
tullut kantaa. 

13 §. Jollei perimatontii tavaraa myytaessa saada maksamatt.a 
jaaneita kuJjet1.1s- ym. kustannuksia vasta.avaa hinta.a, on liihet
tavan rautatien snorirtettava maiirii.aseman haUinnolle pnut.tuva 
era, ei kuiten.kaan tavaran srulytyskustannuksia .. 

14: §. Liilkennett.i;i ja virantoi.mitusta koskevi~ a. asioi, sa on 
kurnma.lla.kin rau.tatiella oikeus okaytthli t<lisen ·rautatien . ·ahlo
lennatinti:i. ja puhelinta. Niin iki:i.i:in kuljetetarun virkapo ti mak
utta rauta.tieltii. toiselle. 

15 §. Kummankin rautatien virkailijan on, saavut.tuaa n toi en 
rautatien alueelle, virkatoi.mi~ aan noudatettava sen rautat.ien 
paallyston ki:iskyja ja maarayksia, jonka alueella he ovat. 

16 §. Yhdyslii.kennet.iHen tarkastuoksen, valitilien laatimisen 
seki:i. tulojen jaon rautateiden kesken suorittaa kuukau. ittain ratl
ta.tiehalhtuksen tarkastustoimisto rautateiden kesken sovittua. 
pa1k.kiota vastaan. Loviisan rautatien liikennepaikkojen on ta.ta 
varten lruhetetti:i.vii. tilit ja t.idastotiedot asianomaiscen raut.atiehal
lituksen toimistoon amoina pa.ivinii .kl."!in valtionrautateiden lii
kennepaikkojenkin . 

17 §. Rautateiden valinen lopullinen tilien selvitys on suori
tetta.va viidentoista pliivan kuluessa siiti:i. kun tarkastustQi.miston 
laatimat Eikennetilit ovat saapuneet L<lviisan rauta tien hallinnolle. 
JoLlei valien selvitys ole t.i:imiin maiiraajan kulue a tapa.htunut~ 
velalli'len on suoritetta>a korkoa maksamatta jitiineelle miiariille 
6 prosentin mukaan . 
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·1 ~· Valtionrautateiden hallinto myontaa Loviisan rautatie 
Oy:u hallituksen puheenjohtajan ja ja enten Loviisan rautatien 
asioissa tehtavilla matkoilla seka Loviisan rautatien palveluksessa 
vakinaisesti olevien henJdloiden kaywttavaksi ka.b1 2 luokan ja: 

<nelja 3 luokau valtionrautawiUa voimassa olevaa vuosivapa.alip
pua. 

19 §. Yhdysliikenteessa esiintyviin sotilas- ja luottokuljetuk
siin sovellet.a.an kulloinkin voimassa olevia asetuksi.a ja mik1.rl:iyk
sia. 

20 §. Jos rautateiden kesken syntyy erimielisyyWi. taman so
.pi.muksen tulkitsemisesta, on •riidan&lainen kysymys, ellei se Joo
dultaan ole siksi tlirkea, ·etta se on alistettava Valioneuvoston 
kasitelt.avi.isksi, jii.tettava viisimiehisen sovintolautakunnan ratka.i.
tavaksi. Tlilhan sovintolautakuntaan valitsee ku.mma!ll.kin rauta
ti.en hallinto kaksi jasenta, jotka puolestaau yhdessii. valitsevat 
viidennen jasenen. Ellei sopimu kumppaui ole kymmenessii. pai
vassa sen ji.L1keen, kuu .ha.ntii. on todistettavasti siihen kehoitettu, 
an.tanut tioooksi jasenwnsa vaalia, olkoon toisella sopimuskump
panilla oikeus valita sellaiset jasenet. Viidennen jasenen vaali, 
.aa.nten mennessa tasan, ratkaistaan arvalla. Sovintolautakunnan 
piHilliksesta ei· ole v&litu.soikeut.ta. 

21 §. Tii.mii. sopimu.s raukeaa kuuden kuukauden kuluttua 
siita, kun se jomman kumman rautatien puo1elta on irtisanottu. 

Tii.mii. sop1mu.s tulee voimaan 15 pii.ivasta elokuuta 1952 lukien 
ja kumoaa rau'tatieha.Hituksen ja Loviisoo rautatien kesken tehdyn 
1. 1. 1940 voimaan tulleen yhdysliikennesopimuksen seka siihen 
tehdyt muutokset. 
(Rh n:o 612/ 4830, 12. 8. 1952) Kl n:o 44/ 52. 1. 

Eurooppa.laisen Travara- ja Matkatavara.
w.kuutus-Osakeyhtion lahj oitus. 

Eurooppalainen Tavara- ja Matkatavaravakuutus-Osakeyht io 
on asettanut rautatiehallituksen kaytettavaksi maararahan, joka 
jaetaan rautatiehallituksen harkinnan mukaan avustnksina seu
raaviin tarkoituksiin: 

1) rautatielaisten lepokotiyhdistyksille niiden toiminnan tuke
miseksi ja suhteessa lepokodin hoitopaiviin; 

2) rautatiejii.rjestojen kirjastoille, eritoten rautateita koske
van ammattikirjallisuuden hankkimiseen; sekii. 

3) tekijapalkkioiksi rautatiealan ansiokkaista julkaisuista. 
Niiden, jotka haluavat tulia huomioonotetuiksi maariirahaa 

jaettaessa, on jatettava hakemuksensa rautatiehallitukselle loka
kuun loppuun 1952 mennessa. (Rh/to n:o H. 1181, 19/ 8 1952 ) 
Kl n: o 44/ 52. 2. 
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Liikennepaikkoja koskevia muutokaia. 

Keskilohjan laituri alennetaan seisakkeeksi ja Muijalan ja 3 
Nopon laiturivaihteet seisakkeiksi ja vaihteiksi lokakuun 1 plii-
vasta 1952 lukien. Taman vuoksi muutetaan sanottujen liikenne
paikkojen, julkaisussa ,Liikennepaikkojen valimatkat" olevat 
merkinnat seuraaviksi : 

se Keskilohja 

se Muijala 

vh 

se Noppo 

vh 

Salpausselan 
'fiili teh taan 
raide 

1 

2 

Mui 2 

2 

Npo 2 

Lohja 4. H Luk. 1. 10. 52. 
Virkkala 7. 
Lo 4. Kr 31. 
Hy 68. Ri 80. 

ummeln 8. H Luk. 1. 10. 52. 
Lohja 6. 
Lo 6. lly 58. 
ICr 41. Ri 70. 

Numm~la 8. 
Lohja 6. 
Lo 6. Hy 58. 
Kr 41. Ri 70. 

Rajamiiki 4. 
Hyvinkiiii. 9. 
Hy 9. Lo 55. 
Ri 21. Kr 90. 

Rajamii.ki 4. 
Hyvinkii.ii. 9. 
Hy 9. Lo 55. 
Ri 21. Kr 90. 

Npo 1. 

Tt 

HM 

Tt 

Tt 

llpk 300. Ilm 549. 
Jns 558. Kon 658. 
Kw 191. 01 752. 
Pm 375. Sk 418. 
Tl 146. Yw 630. 
Luk. 1. 10. 52. 

Luk. 1. 10. 52. 

Hpk 251. Tim 500. 
Jns 509. Kon 609. 
Kw 142. 01 703. 
Pm 326. Sk 369. 
Tl 97. Yw 581. 
Luk. 1. 10. 52. 

Salpa usselii.n Tiiliteh· 
das Oy: tii. nrten. 

(Rh/lko n: o 1716, 12. 8. 52) Kl n: o 4-1/ 52. 3. 

Julkaisnun ,Liikennepaikkojen viilimatkat" tehdiiiin seuraava 
lisiiys: 

Kouvola. 
VR Poltto· 
a.inevaraston 
raiteet Kw 2. 

I 
I 

Tt Valtionrautateita -var
ten. (Lkoj n: o 
1933, 21. 8. 52) 
Kl n: o 44/ 52. 3. 
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Rautatiehallituk.<sen kirjeen n:o Rro 580/ 937, 30. 7 .. )2 mu
kaan on rautatiehallitus paattanyt, etta Oriveden--Jamsan rau
tatiehen liittyvalla .Jainsan-Olkkolan satamaradalla seki.i siita 
PeraUinlahteen erkanevalla satamaraiteella aloitetaan 1. 8. 52 
lnkien valiaikainen liikenne, osaksi rautatierakennuksen toimesta 
tyojunaliikenteen rinnaUa tapahtuvana kokovaunukuormaliiken
teena ja osaksi yleisena liikenteena siten !nun siita rautatieraken
nuksen ja liikennejakson valilHi kulloinkin sovitaan. 

Taman johdosta ilmoitetaan, etta kysymyk. ·essaoleYat raiteet 
ovat Jamsiin aseman alaisia ja niiden tariffivalimatkat ovat: 

Olkkolan satamarata .Tas 7. 
Peraliinlahden . atamaraide Jas 7. 

Tariffiosaston toimesta annetaan liihemmat ohjeet tariffien 
soveltamisesta ja liikennetulojen tilityksesta. (Lkoj n: o 1901, 
20. 8. 52) Kl n:o 44/ 52. 3. 

Rakenteenala.isen Jamsan-OlkkoLan sata
maradan ja Perii.Uinlahden satamaraiteen 
liikennoimisesta ka.nnettavat maks•ut . 

Ren johdosta, etta rakenteenalainen .Jiimsiin- Olkkolan sata
marata ja Pedilanlahden satamaraiclc on avattu 1. 8. 1!-"152 lukien 
vii.liaikaiselle kokoYaunukuomaliikenteelle ennen luovuttamista 
yleiselle liikenteelle, soveltaen siihen kaukoliikcnteeseen valitto
masti liittyviistii paikallisliikenteesta tariffisaannon 53 §: ssa 
arulettuja maarl:iyksia, huomautetaan, etta tastii liikenteesta, sil
loin kiln s~ tapahtuu rautatierakennnksen toimesta tyojunilla, 
kertyvat lnujetusmaksut mainituilla rakenteenalaisilla satama
radoilla. kantaa Jiimsan asema ylim. liikennetulojen shekkikir
jalla n: o 1816. Samaan kirjaan ei saa merkita muita maksuja. 
Shek:Jri)rirjan lehden numero on merkittiiva vastaavaan rahti
kirjaan. Jillnsan asema merkitsee myos tassa liikenteessa kii.yte
tyt shekkilcirjat kuukausitiliinsa n: o 4:125 ja tiliWii:i kantamansa 
maksut valtionrautateiden liikennetuloina. Tarkastustoimisto siir
hia tiista valiaikaisesta liikenteesta kertyneet tulot kuukausittain 
Ori·veden--Jiimsan raut.atierakennukseJ,le. 

l\<Iuuhun liikenteescen nahclen sovellctaan suoraa tariffia lii
kennoimistapana Tt ja tari££ivalimatkoina seka Olkk:olan satama
rata; eWi P erlHa.nlahclen satamaraide 7 km. (Tfo n:o 1006, 6. 8. 
1952) Kl n: o 44/ 52. 4. 

Erii.iden puunjatteiden rahdit. 
Muutoksena Kl n: o 18/52. 8: aan ilmoitetaan, etta havu-, 

koivu-, seka- ja jatepuuhaloille myonnetty alennus saadaau 1. 9. 
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1952 lukien toistai ·eksi antaa myos jliljempana mainituille poltto- 5 
puina kayteWiville puunjatteille, joten niiden rahdit 6n maini-
tusta paivasta alkaen laskettava vahentamalla Aakkosellisen 
tavaranlnokitustaulukon mukaisen luokan perusteella maliriitysta 
hinnoituslnvusta luku 4. Vahennys suoritetaan myos vajaapaino
luokan 11 hinnoitusluvusta, mikilli Uihetykseen kunlun yksin
omaan sellaisia tavaralajeja, joille myonnetii.an hinnoitusluvw1 
4 alennus. Jos llihetyksessa alennuksenalaisten tavaroiden lisaksi 
on munta tavaraa, on vajaapainomaksu kannettava tii.ysimaarai-
senii.. .A.lennus koskee euraavia tavaralajeja: 

Rim.apuut, jaterimat ( enint. 1,5 m), Jaudan- ja lankunpaii.t 
(aile 30 sm:n pit.), juuret, kannot, latn1lcet, oksat, rullapuun
jatteet, vancerinjatteet seka vaneeripuunsydamet ja -paat. 

Mainitnille tavaroille ei k. o. erikoi alennusta m~·onneta, jos 
tavara Uihetetaan teollisuu laitoksille. 

Erikoisalennus ei koske euraavia tavaroita: 
hake, hoyliinlastut, konehoyliinlastut, kutterilastut, mnrskatut 

rimat, puulastut, sahajauhot, sahanpuru, sahanl'ouhe, tervakset, 
tervaskannot ja kuorimajatteet (tuohi ja puun pintakerros) . 
(Tfo n:o 1030, 23. 8. 1052) Kl n:o 44/ 52. 5. 

Matklalippu.alennuksia. 

Koria : 10--16. 9. 19.J2; Suomen Ampujainliiton jiirjestii.,mat 6 
Suomen ampumarmestaruuskilpai'lut (pistoolilajit); osanottaja..t; 
25 %, myos pikaj. 
Turku : 11--16. 9. 1932; Suomen Kuurojen Shakkiliiton pika
shakkikilpailut; kuurot o anott•ajat; 25 %, myos pikaj. 
Sei.na.joki : 11--16. 9. 1952; nomen Oppikoulujen Urheiluliiton 
mestaruuskillpailut y'leisurheilu.s ·a; 1killpailijat ja toimitsijat; 
25 %, myos pikaj. 

Loppuopastelyht yjen etsintli.. 
Rydnkiiiin aseman loppuopastel~·ht,vjii ja -levyjii, jois11a merkintli 7 

Hy, on palauttamatta. Pyydetiiiin etsimiiiin ja loydettiies~ii palauttamaan 
kotiasemalleen. (2. ljp n:o 1362/ 4949, 23. 8. 52.) 

Ylempi liikennevirkatutkinto. 
Opetustoimen ohjesiiiinnon KJ n: o 12/ 52. 1, muut oltujcn miiiiriiyste n 8 

edellyttiimii ylempi liikenneviTkatutk1,nto, joka kuitE'nh-in on virallincn piih·· 
vyysvaatimu vasta 1. . 52 tai myohemmin valtionrautateiden palve· 
lukseen tulleille, pannaan toimeen ensi keviiiinli, mikiili riittiiYii miiiirii 
halukkaita Ruorittajia ilmaantuu. 

Ylemmiin liikemle,·irkatutkinnon suorittami~esta kiinnostuneita Yir· 
k.amiehiii, jotka 

a) o,-at tulleet valtionrautateiden palvelukseen Y. 1934 tai aikai · 
semmin: 
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b) eh·iit hakuajan piiiittyessii. ole tiiyttaneet 45 vuotta; 
c) ovat suorittaneet ylei.~en liikennevirkatutkinnon aiuakin viisi 

vuotta aikaisemmin vahinliiiin keskiarvosanalla 8.00 (aikaisemman astei-
kon mukaan vahintiiiin keskiarvosanalla 3.5); . 

d) ovat saaneet nimityksen ainakin toisen luokau kirjurin tai sitii 
vastaavaan virkaan valtionrautateillii sekii 

e) a. o. johtajan tahi toimiston tai jaksonpii.iillikon ansioluettelopn 
merkitsemiin lausunnon mukaan omaavat edellytykset piiii.llikkoasemiin, 
kehoitetaan syyslmun 15 pii.iviiiin mennessii. toimittamaan rautatieopiston 
johtajallc rautatieopiston johto1mnnalle osoitetut hakemuksensa liitteenii. 
olevine ylcsityislcohtaisine an~>ioluetteloineen. Mikii.li hakija on toiminut 
esim. liikennejakson toimistossa tai. linjavirkamiehenii. erila.isissa tehtii
vissii. tai asemilla eri toimistoissa, on ldi.ytiinnollisen koulutusohjelman 
laatimisen kannalta valttiimii.tontit sisiillyttaii ansioluetteloon niiistii ja 
kokonaisaikamiiiiristii tarkka erittely. 

Kunlun tut!Untoa suorittamaan UU!ii kertaa hyviiksyttii.viin kiiytiin
nollisestii koulutusohjelmasta ja huhti-toukokuulla 1953 jiirjestettiivien 
,-almennuskurssien jiilkeen toimeenpantavan tutkinnon vaatimuksista eri 
ainei.ssl\ tiedoitetaan erik seen. (Ropj n: o 155/498, 25. 8. 52.) 

Kone- ja varasto-osastojen virkatutkintoon 
valmistavat oppikurssit. 

Kone- ja vnrasto·o astojen vi rkamiehiltii. opetustoirueu ohjesaannon 
40 §: n mukaan vaadittavaan virkatutkintoon valmistavat kurssit alka
vat rautatieopistossa maanantaina lolcakwun 13 paiviinii klo 11.00 kestii.en 
tntkintoineen jonluknun J piiivii.an saakka. 

Luettelot niiille kur~seille ja tutkintoon aikovista konttoriapulai
~ista ja -oppi.lai:<ta on muhdolli imman tiiydellisten nimikirjakorttien 
(kovien) l<era lii.hetcttiivii asianomaiRteu esimiesten toimesta rautatie· 
opiston johtajalle sy·yskuun 25 piiiviiiin menne sii.. Oppilaitten on kurs· 
sei lle saapuessaan .iiitettiivii harjoittelukirjansa, josta ilmenee, ettii. oppi· 
las on suorittanut sii.ii.detyn kiiytiinnollisen harjoittelun ja alustavan kuu
lustelun sekii on mainitun ohjesiiiinnon 41 ym. §§: n mukaan muutenkin 
oikeutettu osallistumaan kone- ja varasto-osastojen virkatutkintoon. 
(Ropj n:o 178/496, 25. 8. 52.) 

Vieraiden kielten opetus rautatieopistossa. 

II elsingin .ia liihiymparistiin kaikille rautatieli.i.isille. 

Kun eri tahoilla on toivottu filmin avulla tapahtuvan kieleuopetuk
sen jatkamista ro.utatieopistossa, kehoitetaan asiasta kiinnostuneita 
ilmoittamaan opiston kausliaan kirjeellisesti tai puhelimella 218 

a) tiiydelliset nimensii ja toimipaikkansa sekii virkansa, toimensa tai 
tyonsii. laadun, mainiten samalla 

b) mihin kurssiin tai kmsseihin haluaa osallistua. 
Opiston kii.ytettlivii.nii. on: 
1) englanninkielen alkeiskurssi, 
2) englanninkielen jatkokurssi ja 
3) ranskankielen alkeiskurssi. 

(Ropj n :o 179/497, 25. R. 52.) 

Helsinki 1 952 . Yaltloneu,·o•ton kirjapaino 



KASKYLEHTI N:o 45 
1 g 5 2 

Viittaus Kaskylehdessa ju lkaistuun maarilykseen merkltiin: 
Kl n:o 1/52. 2 ( = lehden numero, vuosi, asian numer~;~). 
Jakelua koskevat muutosi lmoitukset on tehtava palnatus.jaostoon. 

To i m it us: Rautatiehall itus, 2 kerros, huone 24. 

Sis a 11 y s : 1. Muutoksia aikatauluun 119. - 2. Korjauksia ,Rautateiden 
Aikatauluun" (virkaturisti). - 3. Liikennepaikkoja koskevia muutoksia. - 4. 
V R: n kotiinkuljetuksen aloittaminen Haminan asemalla. - 5. Kiitotavaran 
rahdin tilittaminen. - 6. Rengasmatka· ja matkailulippuliikenne 1952. - 7. 
Matkalippualennuksia. - 8. Avoimia virkoja ja toimia. - 9. Rautatieopiston 
kurssiohjelma syyslukukaudeksi 1952. 

Muutoksia ai.k:atalrluun 119. 

1. 9. 1952 lukien pysahtyvat junat n: o 8&1/862, 863/864 j a 1 
865/866 tarpeen vaatiessa (S) Siikasu on seisakkeella. (Kut 
n:o 1266, 27. 8. 1952). Kl n:o 45/52. 1. 

8. 9. 1952 lukien rmuutetaan junan n: o 227 lahto H ameenlin 
nasta 22. 14 j a saapuminen Par01laan 22. 23. (Kut n: o 1397, 1. 
9. 1952). K1 n : o 45/52. 1. 

Korj auksia ,Rautateiden Aikatauluun '' 
(virkaturisti), voim. 1. 9. 1952. 

Siv. 42 : Harjavallan nimi muutetaan Mersto•laksi ja Knm- 2 
mun Harjavallaksi . 

Siv. 44 : Junan n :o 495, lahto Kltp :sta klo 4.42, kohdalta 
poistetaan buomautus. (Kut n:o 1397, 1. 9. 52) . IG n:o 
45/52. 2. 

Liikennepaikko.ja koskevia muutoksia. 

Rautatiehallit us on paattanyt, etta J amsank osken ~aituri- 3 
vaihde muutetaan pysakiksi syyskuun 1 paivasta 1952 lukien. 
Taman vuoksi muutetaan sanotun Eikenn epaikan, julkaisussa 
, Liikennepaikkoj en valimatkat " olevat merkinnat seuraaviksi : 

5621. - 4. 9. 1952. 
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Ov 60. 
Tpe 102. 
Ilpk 132. 

Tl 142. 

K Tim 464. Jns 472. 
Kon 573. Kw 339. 
01 584. Pm 290. 
Ri 218. Sk 250. 
Yw 462. Luk. 1. 9. 
52. (Rh/lko n: o 
1753, 26. 8. 1952) 
Kl n: o 45/52. 3. 

Rataosan Orivesi-Jamsa henkilojunien kulku ulotetaan 
.Himsiinkoskel~e sanotusta piiiviista lukien voimassa olevien aika
taulujen mukaisesti. (Rhf'lko n: o 1753, 26. 8. 1952). 

VR : n kotiinkuljetuksen aloittaminen 
Haminan ase:malla . 

Rautatiehalli:tus on paattanyt, etta Haminan asemalla 15. 9. 
1952 lukien ailoitetaan valtionrautateiden autoiila tapahtuva 
rautateitse saapuneiden tavaroiden ikotiinkuljetus sekii rauta
tei:tse edelleen Hihetettavien tavaroiden nouto lahettajilHi vah
vistettua kotiinkuljetustaksaa soveltaen. (Rhjlko n: o 1751, 26. 
8. 1952). Kl 11:0 45/52. 4. 

Kiitotavaran rahdin tilittaminen. 

Yhdenmukaisen menettelyn aikaansaamiseksi huomautetaan, 
etta Hihetysasemalla maksetun kiitotava.ran rahti ti!litetiiiin sen 
suuruudesta riippumatta mwksuleimalla tai maksumerkeilla. 
Lahe'tykset, joiden rahti on 1,000 markkaa suurempi, on lahetys
asemaHa vietava erikoisluetteloon. (Kl n: o 20/52. 6.). 

MiiaraasemaUa maksettavat kiitotavaralahetykset on vietava 
erikoisluetteloihin seka liihto- etta maaraasemalla. Naidenkin 
lii.hetysten rahdilt saadaan t ilittiia maksuleimalla tai i·ahtimer
keilqa. (Kl n:o 14/52. 10.) . (Yltr n:o Y. 107/222, 1. 9. 1952). 
ill. n:o 45/52. 5. 

Renga5matka- ja matkailulippuliikenne 
1952. 

Rengaslippuja myydiiiin vielii kuluvan syyskuun loppuun 
saakka. Koska sisiivesilaivaliikenne on lopettanut useimmat 
vuoronsa elo-syyskuun vaihteessa, kehoitetaan tiedustelemaan 
varustamoil.ta tai niiden edustajil.ta rengas- ja matkailuil.ippulii
kenteeseen sisiiltyviii 1aivavuoroja ja niiden aikatauluja sekii 
huomauttamaan niistii iippuja ostavalle yleisolle. (Ks. Kl n: o 
21/52. 1. A 5 ja 29/52. 10. ). (Mj 1. 9. 1952). Kl n: o 45/52. 6. 
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Matkalippualennuksia. 

llelsinki: 12-16. 9. 1952; Suomen Reserviupseeriliiton pohjois- 7 
maiset maastomestaruuskilpai1ut; kilpailijat; 25 %, myos pikaj. 
Helsinki: 16-20. 9. 1952; Suomen Kaartin muistojuhla; entiset 
kaartilaiset; 50%, myos pikaj. 
lnkeroinen: 18-23.9. 1952; Suomen Ampujainliiton ja.rjestamat 
Suomen ampumamestaruuskilpailut (hirvilajit); 25 %, myos 
pikaj. 

Avoimia virkoja ja toimia. 

Ylimiii.iriiinen fJ pl insini:iiirin toimi, Turun konepajalla. Kirjalliset ha- 8 
kemukset toimitettava koneosaston johtajalle viimeistaan 18. 9. 1952 ennen 
kello 12. 

A. p. fC l. kirjurin virka rautatiehallituksen tariifitoimistossa. Rauta
tiehallituksen piiii.johtajalle osoitetut hakemukset jatettava rautatiehallituk
sen kirjaajalle viimeistiiii.n 27. 9. 1952 ennen klo 12. 

2. varikkojaksossa seuraavat esityksen perusteella tii.ytettii.vii.t toimet: 
Kaksi 1 l. vawnuntarkastajan tointa, joista 1 Tampereen varikolla (Pri) 
ja 1 Seinii.joen varikolla (Sk); kaksi fJ l. vaununtarkastajan tointa, joista 
1 Tampcreen varikolla (Hpk) ja 1 Seinajoen varikolla (Yw); kolme vau
nunvoitelijan tointa, joista 2 Tampereen varikolla (1 Tpe, 1 Pej) ja 1 
Seinajoen varikolla (Kok); ylcsi veturinpuhdistajanesimiehen toimi Tampe
reen varikolla (Tpe); kaksitoista veturinliimmittiijiin tointa, joista 10 Tam
perecn varikolla (5 Tpe, 2 Pri, 2 Ra ja 1 Tl) ja 2 Seinajoen varikolla 
(Sk). Koneosaston johtajalle osoitetut hakemukset on jii.tcttiivii. asianomai
sen varikon pii3llikolle viimci taan 21. 9. 52. 

fJ l. koneinsiniiiirin virka (erikoistehtava: siib.koteknilliset tyot) kcskus
hallinnon koneosastossa. Rautatiehallitukselle o oitetut hakemukset toimitet
tava rautatiehallituksen kirjaajalle viimeistiian 29. 9. 1952 ennen kello 12. 

Yleisen vaikean asuntopulan takia kehoitetaan hakijoita ennen hake
musten jiittlimistii ottama.au sclvii.ii asunnonsaantimahdollisuuksista. 

Rautatieopiston kurssiohjelma syyslukukaudeksi 1952. 

Tlemmiit liikenneoppiku1·ssit (1 luokka): 9 
alk. 29/9 klo 11 piiiitt. 20/12, 
jatkuen 7/1 53 klo 8.10 
Ohjclmaan sisiiltyy myos rautatiehallituksen kirjelmiin n: o 1319/3787, 

10/6 52 edellyttiimii. ilmn.j!lrrukoulutus. 

Kone- ja vamsto-osastojen oppikurssit (1 luokka): 
alk. 13/10 klo 11 pii.iitt. 5/12, 

tutkinto , 8/12 , 17/12 
todistusten jako 18/12 

Veturinkuljettajaoppiku?·ssit (fJ luoklcaa): 
alk. 18/8 klo 11 piiiitt. 

tutkinto , 8/12 , 
tutustumiskiiyntejii. ja todistusten jako 

5/12 
19/12 
20/12 
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Alemmat liikenneoppilcurssit (1 luokka): 

alk. 18/8 klo 12 paatt. 
tutki.nto , 8/12 , 

tutustumiskaynteja ja todistusten jako 
Kuukausilomat 13/9, 11/10 ja 15/11. 

5/12 
18/12 
19/12 

Oppilasasuntolan asukkaat on valittu ylempien ja alempien liikenneoppi-
kurssien seka veturinkuljottajaoppikurssien oppilaista perhesuhteet ja mat
kan pituuden huomioonottaen. 

Ylemmiin liikennevirkatt~tkinnon (Kl n: o 42/52 1.) toimeenpanosta kuu
lutetaan crikscen. 

Vaunumiesoppikurssit jarjestetaiin kevatlukukaudella 1953. 
Hallinto- ja talousosastojen oppiku1·ssit tultaneen jarjestamaan keviit

lukukaudclla 1953 myos rata- ja rautatierakennusosastojen toimistohenkilo
kunnan koulutustarpeistin sovelletuin, laajennetuin ohjelmin. 

Liikenneosaston konttoriapulaisille ja -oppilaille ehka jo kuluvana syys
l ukukautena jarjestettavistii alustavista liikenneoppikursseista tiedoitetaan 
erikseen. 

Tarif[iosaston oppikursseja ei jarjesteta. Tariffiosaston virkatutki.n
toon valmistautuvat osallistuvat lukuvuonna 1952-1953 osin ylempiin lti
kenneoppikursseihin, osin heille jarjestettyyn erikoisopetukseen. 

Lukukauden aikana toimeenpannaan rataja"ksojen ja rautatierakennus
ten toimistovirkailijain II luentopiiiviit. 

Batavartijain luentopiiiviii ja.rjestetaiin 6 piiivaii. kestiivina 36 ratava.r
tijalle ke.rrallaan eli kaikkiaan 25 ryhmiille. Asianomaisille tiedoitetaan la
hemmin ratajaksojen pii.ii.llikkojen viilityksella. 

Lukukauden aikana pidettaneen luentopiiivii.t myos jii?"jestelymestareille. 
Englanninkielen kirjeellinen jatko-opetus ja veniijiinkielen kirjeopetus 

yhdysliikennevaunumiehille ym. siiti:i kiinnostuneille virkailijoille jatkuvat. 
Kirjekurssoille voi jatkuvasti ilmoittautua. 

Muita kielikursseja, lukuunottamatta mahdollisesti Helsingissii. toimeen
pantavaa filmiopetusta, ei syyslukukautcna jiirjesteta. Kielten harrastajat 
voivat kuitenkin ryhtya valmistautumaan .rautatieopistossa aikanaan pidet
tavii.n v·irallisiin kielitutkintoihin englanni.n, saksan, venii.jii.n ja ranskan 
kielissii.. 

T1wvalaitekursseista tiedoitetaan aikanaan a. o. liikennejaksojen pii.iil
likoille. 

VetuTinliimmittiijiiktvrsseja ori konejaksoissa pannaan toimeen luku
vuonna 1952-1953 a. o. paiillikoille ilmoitettavassa laajuudessa. 

1. 10. 52 jiilkeen eri jaksoissa jarjestettavilla alokas- ja il7naja7'7'ukurs
seilla noudatetaan laajennettua ohjelmaa ja niiden jiilkeen suoritottavat 
tutkinnot tuottavat alunperin patevyyden rautatiehallituksen kirjelmiin n: o 
1319/3787, 10/6. 52 edellyttamaan konduktoorittomien junieu ilmajarrujen 
koetteluun ja yksiukertaisten vaihtoliikkeiden ohjaukseeu (Jt 181 : 1 ja 
161: 9 b) . 

Lisaksi pannaan ltikenne- ja konejaksoissa tarvittavassa maari.n toi
meen viitatun kirjelmiin edellyttamia Uiydennyskursseja yleisen li ikenne
virkatutkinnon tai alemruan patevyystutkinnon aiemmi.n suorittaneille. 

Ehtokuulustelut yleistii. ltikennevirkatutki.ntoa, alustavaa liikennevirka
tutkintoa ja vaunumiestutkintoa varten jarjestetaiin 22/9-27/9. Ehtolai
sille tiedoitetaan lahe=lit ajaukohdat paiillyston viilityksella. Veturinkul
jettajatutki.nnossa ehtoja saaneet osallistuvat 8/12-19/12 toimecnpanta
vaan tutkintoon. (Ropj 181/504, 30/8. 52.) 

H eleinki ~952. Valtlon•uToltoa Jdr;japaiae 
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Viit t aus Kaskylehdessa julkaistuun maaraykseen merkitaan : 
Kl n:o 1{52. 2 ( = lehden numero, vuosi, asian numero). 
Jakelua koskevat muutosilmoitukset on tehtava painatusjaostoon. 

To i m i t u s : Rautatieh allitus, lehtipalvelu. 

. S i s a 11 y s: 1. VR Kiiskylehden toimitus. - 2. Paperisinettien kiiytiin· 
toonotto valtionrautateillii. - 3. Paperijiitteet. - 4. Liikenneosaston viran ja 
toimen haltijain vuosilomien jiirjestely eriiissii tapauksissa. - 5. Muutoksia 
aikatauluun 119. - 6. Liikennepaikkoja koskevia muutoksia. - 7. Imatran
kosken liikennoimi tapa. - 8. Puhelinvartiopaikat. - 9. Pikajunan lisiimak
sut. - 10. Matkalippualennuksia. - 11. Tyonvahyyden takia vapautuva tyo· 
voima. - 12. Kuljetuksen aikana kadonneen munalaatikon etsiminen. 
13. Avoimia virkoja j a toimia. 

VR Kaskylehden toimitus. 

VR Kaskylehden toi.mituksen ja rautatiehallituksen lehtipa1- 1 
velun osoite on ti:istedes: Helsinki, rautatiehallitus, 4. kerros, 
huone 39. 

Paperisinettien kaytantoonotto valtionrautateilla. 

Rautatiehallitus on paaWinyt, etta valtionrautateiden sisiii- 2 
sessa postiliikenteessa on arvoUi.hetykset tahan asti kaytfumossa 
olleiden lakkasinettien sijasta suljettava ja inetoitava paperi
sineteilla. 

Paperisinetti on valmistettu va1tionrautateiden .tunnuskuvalla 
varustetusta ohuesta valkoisesta paperista. Sinetin koko on n . 
55 X 52 mm, ja on sen kaantopuoli postimerkin tapaan varustettu 
liimalla. Paperisinetit on kasittelyn ja sailyttamisen helpottami
seksi valmistettu arkeiksi ja kiisiWia jokainen standardikokoa 
A 4 (210 X 297 mm) oleva arkki 20 paperisinettia. 

Sinetit kiinnitetaan liihetysten paallyksiin samoihin kohtiin 
kuin lakkasinetit on kiinnitetty, minka lisiiksi kuhunkin paperi
sinettiin tuloo kiinnittiimisen jiilkeen painaa viihintaiin kaksi vir
kaleiman (liikennepaikoilla nimi- ja paiviileiman) painannetta 
siten, etta osa jokaisesta leimauksesta tulee paperisinettiin ja osa 
Iahetyksen paallykseen. 

Paperisinetit tilataan painatusjaostosta . (Rh/ To n:o 1780, 
2/ 9 1952) Kl n : o 46/ 52. 2. 

5761 . - 11. 9. 1952. 
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Paperijatteet .. 

Kumoten Kl n :o 46/ 51. 4: a annetun maarayksen rautatie
hallituksen ja J atekeskus Oy : n valilla tehdyn ·opimuksen n : o 
V. 91/ 1144; 22. 5. 1950 peru teella myytaviin jatepaperin ja 
-pahvin hinnoista, on rautatiehallitus maailman markkinoilla 
tapalltnneen jatepaperien hinnanalennuk en vuoksi paattanyt 
Jatckcskus Oy:n anomuksesta, etta sanotulta toiminimelta peri
taan jiitepaperista ja -pahvi ta 1. 10. 1952 lukien ruk 4 : 75 kg :lta 
vapaasti vatmussa Helsingin Lansisatamassa ja autokuormissa 
vapaasti toiminimen varastoSI a Helsingissa tai vaihtoehtoisesti 
vapaasti vaunussa Tam}'ellan tehtaalla I nkeroisissa. Tavaran 
liihettajan ja asianomaisen liikennejakson paallikon tehtavaksi 
jaa ratkaista, mika va taanottoasema kussakin tapauksessa on 
edulli in. 

Muussa suhteessa jaaviit mainitun sopimuksen ehdot muuttu
mattomina voimaan. (Rh Vo n :o V. 1181/1638; 2. 9. 52) . Kl 
11:0 46/ 52. 3. 

Liikenneosaston viran ja toimen haltijain vuosi
lomien jarjestely eraissa t apauksissa. 

VR Kiiskylehdes a n: o 8/ 51. 5 olleen, otsikkoasiaa koskevan 
maarayksen 1 kohta muutetaan kuulumaan seuraavasti: 

1. Kun liikennepaikalla samanlaisia tyovuoroja suorittaville 
Yirkailijoille jarjestetaiin vuosilomat periittain yhtii sijaista kayt
taen, sijainen suorittaa koko sijaisuu. aikansa niitii vuoroja, joi
hin han alnksi on tullut eli ensimrnaiseksi lomalle lahteneen vuo
roja ja lomalta saapuva ryhtyy hoitamaan seuraavan lomalle Uih
tevan vuoroja. Lomalta saapuvan tulee lomansa loppuessa ja 
viimeistaan viimeisena lomapiiiviiniian ottaa selva vuoronsa alka
misesta. (Lt n: o 1912, 3. 9. 1952) Kl n: o 46/ 52. 4. 

Muutoksia aikatauluun 119. 

6. 9. 1952 lukien pysiihtyy jw1a n:o 105 aina (.6) lauantaisin 
ja pyhapaivien aattoina Savion laiturilla . (Kut n :o 1414, 5. 9. 
1952.) Kl n:o 46/ 52. 5. 

15. 9. 1952 lukien pysahtyvat junat 11: o 61 ja 66 tarpeen vaa
tiessa (S) Horman seisakkeella. (Kut n :o 1346, 3. 9. 1952.) 
Kl n: o 46/ 52. 5. 
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Liikennepaikkoja koskevia muutoksia. 

IIiirijarven seisakkeen liikennoiminen lopetetaan ja sei ake 6 
lakkautetaan 1. 9. 52 lukien, joten sita koskevat merkinnat poi -
tetaan julkaisusta ,Liikennepaikkojen vi:ilimatkat''. (Lkoj n: o 
2047, 29, 8. 52.) Kl n:o 46/ 52. 6. 

Porin aseman alail ena avataan syy kmm 15 paiva ta 1952 lu
kien liikenteelle Teura tamon raide seuraavin, julkai ·uun Liiken
nepaikkojen valiroatkat tehtavin merkinnoin: 

Pori 
Tom·astamon 
raide Pri 3. Tt Satakunnan Osuusteu-

rastamoa varten. 
Luk. . 9. 52. (Lkoj 
n: o 2050, 29. 8. 
52). Kl n: o 46/52. 
6. 

Imatrankosken llikennoimistapa. 

Jatkuvien virheellisten menettelyjen takia huomautetaan, vii- 7 
taten Kl n: o 20/52. 2, etta Imatrankosken py akki on 1. 6. 52 
lukien avattu vain tavarahikenteelle (T), joten sanotulle liikenne
paika1le ei enaa aa myyda matkalippuja eikli liioin osoittaa mat
katavaraa. (Lkoj n:o 1993, 23. 8. 52.) Kl n:o 46/52. 7. 

Puhelinvartiopaikat. 

15. 9. 1952 lukien toimii Ristinununen laituri puhelinvartio- 8 
paikkana (Pv) juniin n:o 79, 43, 11 ja 63 nahdcn. (Kut n:o 
1391, 2. 9. 1952.) Kl n:o 46/ 52. 8. 

Pikajunan lisamaksut. 

Tariffisaannon 7 § :n 4 lisamaarayk en viimeinen kappale 9 
muutetaan seuraavan sisaJtoisek.si: 

Pikajunan lisalippua asemalta ostettaessa voidaan mat1.'11Sta
jalle, hiinen niin halutes aan, myyda li<Jalippu myO..« pnlnumatkaa 
varten. Tallainen lisalippu on myyti:i.· sa varustetta va merkin
nalla ,Paluu". Lipun kelpoi uusaika on 15 pii.iviili leimaarni -
paivii mukaanluettuna. (Tfo n: o 1060, 2. 9. 52.) Kl n: o 46/ 52. 9. 

Matkalippualennuksia. 

Helsinki ja Hyvinkaa: 19.-23. 9. 1952; Tyovaen Urheih:tliiton 1 0 
suunnistamismestaruuskilpailut Karkkilas a; kilpailijat; 25 %, 
myos pikaj. 



10 

11 

12 

13 

46 

Myllykoski: 19.-23. 9. 1952; Suomen Suunnistamisliit on mesta
ruuskilpailut l\fyllyk s'kcn Kilpa-Veikkojen jarjestamina; kilpai
lijat; 25 %, myos pikaj. 
Lahti: 19.-23. 9. 1952; Suomen Suunnistamisliiton nuorten 
suunni tami mestaruuskilpailut Lahden Suunnistajat-37 :n jar
jestamina; kilpailijat; 25 %, myos pikaj. 
Vaasa : 19.-23. 9. 1952; Idrottsklubben Hellas r. £: n jarjesta
mat Finlands venska Orientering forbundin me taruuskilpailut; 
kilpailijat; 25 %, myi:is pikaj. 

Tyonvahyyden t a k:ia v apautuva tyovoima. 

Rautatiehallituksen kirjelmliiin n: o 1710/13301 - 3. 12. 1948 viita
ten ilmoitetaan, etta Turun polttoainevarastolta vapautuu syyskuun 15 
piiiviiiin mennessii tyonviihyyden takia 12 polttoainetyontekijliii. 

Niita valtionrautateiden viranomai ia, jotka mahdollisesti t arvitsevat 
y lliimainittua tyovoimaa, kehoitetaan tiedustelemaan sitii 2. varastojak
son piiiillikoltii, Turku, tai rautatiehallituksen taloustoimiston huol tojaos
tolta. (Tthj n: o 353/835, 2. 9. 1952.) Kl n: o 46/52. 11. 

Kuljetuksen aikana k adonneen munalaatikon etsiminen. 

Liikennepaikkojen piiallikoita kehoitetaan etsimalin Lappeenrannasta 
'I'urun satamaan kuljetottavaksi otettua kadonneeksi ilmoitettua muna
laatikkoa, jossa merkki 0/Y 'L'uote-Valitys n: o 770. Loydettaessii tyh
jiina on laatikko lii.hetettiivii 'l'urun satamaan luovutettavaksi Oy Tuote
Valitykselle seka loydosta ilmoitettava liikennotoimiston tiedustelujaos
tolle. Jos kyseinen munalaatikko tavataan muuia sisal tiiviina, on tie
dustelujaostolle ilmoitettava, mille liikennepaikalle ja kenelle o oitettuna 
se on jatetty kuljetettavaksi. (Llwj n: o 2077, 2. 9. 1052.) Kl n : o 
46/52. 12. 

Avoimia virkoja ja toimia . 

2 l. lcirjurin y. 'l' · virlca toistaiseksi Seiniijoen varikossa (Sk) ; piiiij oh
tajalle osoitetut hakemukset toimitettava rautatichallituksen kirjaajalle vii
meistliiin 10. 10. 1952 ennen kl o 12. 

Veturimtestarinvirka toistais ksi Seinajo<'n varikossa (Vs); koneosaston 
johtajalle osoitetut hakemukset toin1itettava rautatiehallituksen kir jaajalle 
viimeistiiiin 25. 9. 1952 ennen klo 12. 

Ylimaiirainen vaturimrstarintoi1ni toistaiseksi 6. konejaksossa (R oi); 
koneosaston johtajalle osoitetut hakemukset toimitettava 6. konej aksonpiiiil
likolle viimeistiiiin 22. 9. 1952. 

Seuraavat esityksen perusteella tiiytettiiviit konttoriapulaisen toimet : 
yksi 1 l. konttoriapulaiscntoimi 10. ratajakson toimistossa ja lcolme 2 l. 
konttoriapulaisentointa, joista yksi 1. ratajakson toimistossa, yksi 4. rata
jakson toimi tos a ja yksi 11. ratajakson toimistossa. Rataosa ton j ohta
j alle osoitetut bakernuksct ou jatettavii asianomaisille ratajaksonpiiiillikoille 
viimeistiiiin 27. 9. 52. 

2 l. taTklcaajanvirka rautatiehallituksen tarkastustoimistossa. Rautatie
hallitukselle osoitetut hakemukset jatettiivii rautatiehallituksen kirjaaj alle 
viirneistiiiin 2. 10. J 952 ennen klo 12. 

Ylcisen vaikean asuntopulan takia kehoitetaan hakijoita ennen hake
musten jattiimistii ottamaan selvii.ii asunnonsaantimahdollisuuksista. 

Helsinki 1952. Valtioneuvoston kirjapaino 
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Viittaus Kaskylehdessa julkaistuun maaraykseen merkitaan: 
Kl n:o l/52. 2 ( = lehden numero, vuosi, asian numero). 
Jakelua koskevat muutosilmoitukset on tehtava painatusjaostoon. 

To i mit us: Rautatiehallitus. 2 kerros, huone 24. 

Sis a 11 y s : 1. Veroasioiden hoito. 

Veroasioiden hoito. 

Kun valtionrautateiden veroasioiden hoidossa on todettu tapah- 1 
tuneen laiminlyonteja ja virheellisyyksia ja kun asiassa aiikaisemmin 
annetut maaraytkset, joita ei ole otettu Maarayskokoelman I osan 
toiseen painokseen, ovat osittain vanhentuneet, on rautatiehallitus 
vahvistanut noudatettavi'ksi seuraavat uudet, va.liaikaiset maii
raykset: 

1. Tarkeimmat valtionrautateiden verovelvollisuutta kunnallis
verotuksessa koskevat saannokset ovat kunnallishallituksesta kau
pungissa 8 paivana joulukuuta 1873 annetun asetuksen 53 §: n 
3 kappaleessa (L. 21. 12. 1923) ja 55 §: n 1 kohdassa (L. 30. 12. 
1947) seka maalaiskuntain 'kunnallishallinnosta 15 paivana kes3r 
kuuta 1898 annetun asetuksen 78 § :n 3 ikappaleessa (L. 30. 9. 1932) 
ja 82 § :n 5 (L. 19. 11. 1943) ja 7 (L. 30. 12. 1947) kohdissa. 

2. Tulojen ilmoittamisvelvollisuudesta kunnallisverotusta varten 
9 paivana huhtikuuta 1919 annetun lain mukaan on jokaisen vero
velvollisen mm. maaraaikana annettava kunnan taksoituslautakun
nalle vahvistetulle kaavakkeelle laadittu ilmoitus tuloistaan. Velvol
lisuus veroilmoituksen antamiseen valtionrautateiden ldinteistoistli 
kuuluu ,kunkin kiinteiston isannoitsijiille, jollaisena on, ellei joille
kin taloille ole erityista isiinnoitsijaa maaratty, a eman tai pyslikin 
alueella ja niiden alaisilla liikennepaikoilla olevaan Iriinteaan omai
suuteen nahden asianomainen asemapaiillikko tai pysakinhoitaja, 
linjalla liikennepaikkojen viilillii olevaan ikiinteaan omaisuuteen 
nahden asianomainen ratamestari seka varikoilla ja konepaja
alueilla, varastot niihin luettuna, olevaan kiinteaiin omaisuuteen 
niihden asianomaisen laitoksen paallikko, Hankasalmen sahalla sahan 
isiinnoitsija, Konnunsuon polttoturvevalmistamolla valmistamon esi
mies ja rautatierakennuksilla ra~ennus- tai tyopaiillikko. (Vrt. Kl 
n: o 16/ 51. 1.) Isannoitsijan tehtlivien hoitamisesta valtionrauta-

05949/52. 22. 9. 1952. 
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teiden muilla kuin edelHimainituilla kiinteistoilUi rautatiehallitus 
paattaa erikseen. 

3. Veroilmoitusten laatimista varten on rakennusten kunnos a
pido ta vastaavien viranomaisten, kuten rataja'kson paiillil{oiden, 
vuo ittain ennen tammilumn 15 paivaa liihetettava asianomaisille 
isiinnoitsijoille ilmoitukset edellisen kalenterivuoden aikana 4. koh
dassa tarkoitettujen kiintei<;tojen vuotuisista kaytto- ja kunnossa
pitokustanmrksista ja arvonvahennyksista, ja tulee naista ilmoituk
sisla, jotka on allekirjoitettava, kayda selville, milla liikennepaikalla 
•rakennu on, ruita korjauksia kussakin rakennukse a on tehty seka 
korjausku ·tannusten ja arvonvahennysten maara kunkin raken
nuksen osalta erikseen. 

4. Veroilmoitukset on laadittava kaavakkeille huolellisesti ja 
selvasti. Kaavakkeita taytettaessa on huomioitava, 

- etta tuloik i merkitaan riittavasti eriteltyina ne kiinteisto
tulot, joista voimassaolevien maaraysten mukaan on veroa suori
tettava (vrt. alempana kohta 9. ) ; 

- etta vahennyksi~ i merkitaan veronalaista tuloa tuott'ameisiin 
kiinteistoihin kohdist·uneet kaytto- ja kunnossapitolmstannukset sekii 
kohtuulliset arvonvahennykset (kunnallisverotu.kseen nahden ei 
arvonvahenny ten SutU'UUtta ole taman Hihemmin maaritelty, mutta 
vertailun vuoksi huomattakoon, etta valtion tulo- ja omaisuu vero
tukses a on vahvistettu seuraavat enim.miiisproscnttimaarat: asuin
ja hallintorakennuksista, puisista 2 1/2 % ja kivisista ll/2 % seka 
talousrakennuksista, puisista 5 % ja kivisista 21/2 %) ; 

- etta kysymykseen tulevat vahennyserat, esim. vuosikorjauk
sct, nuohousmaksut, lumityot ja arvonviihennykset, merkitaan il
moituk een eri summina ja niista selvityksena liitetaan ilmoituk.seeu 
joko jaljem1os ratajakson paallikon antamasta ilmoituksesta tai eril
linen luettelo kunkin rakennuksen osalle tulevista viihennyksista; 

- eWi milloi.n 'ldiytto- ja kunnossapitokustannuksiin si<>altyy 
palkkamenoja, on huomioitava myos lap ilisa- ja kan anelakemak
suista aiheutunut 5 % :n menoera; 

- etta epaselvi a tapauksissa on neuvoteltava asianomaisen 
talousjakron paa.lli-kOn kanssa .. 

Mikali taksoituslautakunta vaatii tietoja sellaisista tuloista, joita 
ei ole veroilmoitukseen merkitty ja joista isiinnoitsija ei katso val
tion olcvan verovelvollinen, on lisaselvitys annettava erillisena vero
ilmoitusta oikaisematta. 

Veroilmoituksesta on jaljennos lahetettava tammi'kuun kuluessa 
talousjakson paallikolle. 
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5. Kunkin isiinnoitsijan on ilmoitettava kuntansa taksoitus- 1 
lautalrunnalle, etta milloin lautak.unnan puheenjohtajan on lahe-
tetta vii rau tatiehallitukselle lmnnallisverotuksesta maalaiskunnissa 
20 paiviinii tammih.11uta 1922 anne tun asetuksen 7 § : ssii tarkoiietut 
ilmoitukset, paiitosjiiljennokset, otteet tai veroliput, taman tulee 
tapahtua asianomaisen isannoitsijan viilityksellii. Kmmalli viran
omaisille 011 11iinikaan tarpee11 vaatiessa huomautettava, ettei rauta
tiehallitukse11 27 <piiivana elokuuta 1948 a11netun kunnallislain 
212 §: n mukaa11 tarvitse suorittaa asiakirjoista lunastusta. 

6. Kun taksoitus 011 toimitettu ja taksoitusluettelot on lruulut
tamisen jalkeen asetettu verovel vollisten 11ahtl:iviiksi, 011 i.sannoit
sija11 viipymiittii tarkastettava luettelot sekii lahetettava ilmoitu 
valtionrautateille pan11usta ayrimaiirasUi talousjakso11 piiiillikolle. 
Jos valtionrautateille on maii.ratty ayrejii tuloilmoituksesta poiketen 
tai veroilmoitus on ollut virheellinen, on ilmoitukseen liitettavii 
otteet taksoitusluettelo ta ja tak oituslautakunnan poytiikirjasta seka 
muut tarvittavat selvitykset ja todisteina kaytettavat asiakirjat. 
Ilmoituksessa on myos mainittava maiiriiaik:a, jonka kuluessa muis-

. tutukset taksoitusta va. taan on esitettiivii tutkijalautakunnalle. 
Talousjakson piiiillil{on on liihetettiiva asiakirjat sekii jiiljenn()s 
veroilmoituksesta oman lau ·untonsa ohella ra.utatiehallituly en lain
opilliseen toimistoon mahdollisesti aiheutuvia toimenpiteitii va.rten. 

7. Islinnoitsijii on velvollinen edustamaan valtionrautateitii tut
kijalautakunnas a, milloin rautatiehallituksen a ianvalvoja on hiinet 
siihen valtuuttanut, seka rautatiehallituksen lainopilliseen toimis
toon viivytyk etta liihettiimiiiin ottecn tutkijalautwkunnan poytii
kirjasta asiassa . 

8. I annoitsijiin tulee hankkia kunnallisviranomai ilta vero
lippu, todistaa se oikeaksi ja liihettaa talousjakson paii.llikolle maksu
maariiyksen antamista varten. Vero on uoritettava maaraaikana 
silloinkin, kun taksoitukse ta eh<ka tullaan Yalittamaan. 

9. Valtionrautateiden veronalaisiksi. tuloiksi on katsottu muut 
kuin rautatieliikentee ta saadut tulot, 1mn. vuokratulot valtion
rautateiden henkili:ikunnalle - asemapaallikkojii, pysiiJcinhoitajia ja 
ratavartijoita lukuunottamatta - vuokratuista asuinhuoneistoista, 
asemahotelleista, a unto-, tehdas- ja liiketonteiksi vuokratuista 
alueista seka maino vuokratulot ja tulot hiekan myynnistii. 

Verovapaiksi tulollisi on, paitsi muita liikennetuloja, katsottu 
myo vuokrat asema.piiiillikoiden, pysiikinhoitajien ja ratavartijain 
virka-asunnoista, asemaravintoloista ja yleisiin tal'koituksiin vuokra
tuista alueista. 

Viihennyksiksi on hyvak ytty rakennusten kaytto- ja kunnossa
pitokustan11ukset ja kohtuulliset arvonvahennykset. 
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Valtionrautatiet on verovelvollinen vain todellisista tuloista, 
minldi vuoksi verotus harkinnan pcrusteella ei rautateihin nahden 
voi tulla kysymykseen. 

Nama roaaraykset, joilla kumotaan rautatiehallituksen kirjeet 
n:o H. 507/ 1347, 18. 2. 1927 ja H. 507/ 1615, 25. 2. 1927, ovat 
voimassa joul,lwun 1 paivasta 1952 lukien toistaiseksi. (Rh n: o 
1820, 9. 9. 1952'') K1 n: o 47 a/ 52. 1. 

Helsinki 1952. Valtioneuvoston kirjapaino 
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Viit taus Kaskylehdessa julka istuun maa raykseen merkitaan: 
Kl n :o 1/52. 2 (= le hden nu mero, vuosi, asian numero). 
Jake lua koskevat muutosilmoitukset on ' · ava pa inatusjaostoon. 

To i m i t us: Rautatiehall iws, 2 kerros, huone 2-4. 

S i 5 a lly 5 : 1. Liikennepaikkoja koskevia ruuutoksia. - 2. Liikennesaii.nni:in 
3 § :n 5 a kohdan ruuuttaminen. - 3. Korvauksen anominen rautatiekuljetuk5en 

aikana vahingoittuneista ja kadonneista vii.kijuomaHihetyksista. - 4. Kuormalavo
jen palautus. - 5. Hallantorjunta-aineen savuhapon kuljetus. - 6. Turun pei t e
kylliistiimi:in toiminnan lopettaminen toistaiseksi. - 7. J akelukuljetusten tilitys. 
-8. Makuupaikkalippujen lomakkeet. - 9. Matkatoimistoille myonnettyjii lipun· 
myyntioikeuksia. - 10. Matkalippualennuksia. - 11. Aloitetoiminta. - 12. Kul
jctuksen aikana kadonneen vaununpeitteen et iminen. - 13. Kuljetuksen aikana 
kadonneen saksofonin etsiminen. - 14. Kadonneita matkalippuja, virkamerkkeja 
ym. - 15. Avoimia virkoja ja toimia. - 16. Hiihtiijien leiri uokatissa. - 17. 
VR: n suunnistamismestaruuskilpailut. 

Liikennepaikkoja koskevia muutoksia. 

Lauritsalan aseman alaisena, km : lla 294 + 533 m, avataan 1 
syyskuun 22 paivasta 1952 lukien liikenteelle Pontus-niminen sei-
sake seuraavin, julkaisuun Liikennepaikkojen valimatkat tehtavin 
merkinnoin : 

se Pontus 14 Lauritsala 2. 
Joutseno 12. 
Lr 6. Imr 33. 
Spl 75. Par 
94. Kw 102. 
Hko 228. P m 
259. Jns 380. 

H Luk. 22. 9. 52. (Lkoj 
n : o 745, 8. 9. 1i2) 
Kl n:o 47/52. 1. 

Seisakkeella pysahtyvat tarpeen vaatiessa (S) junat n:o 703, 
704, 705, 706, 11 ja 12. 

Liikennesaannon 83 §: n 5 a kohdan muutta
minen. 

Liikennesaannon 83 §: n 5 a kohta muutetaan seuraavansisal- 2 
toiseksi: 

a) jos vaunu on asetettu vastaanottajan kaytettavaksi hanen 
osoittamalleen paikalle tai muulle sellaiselle paikalle, jossa purka-

05920J52. - 18. 9. 1952. 
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minen voi tapahtua, klo 16.01- 7.00, paattyy purkamismaaraaika 
samana paivana klo 16.00. 

(Lkoj n:o 2164, 12. 9. 1952) Kl n:o 47/52. 2. 

Korvauksen anominen rautatiekuljetuksen 
aikana vahingoittuneista ja kadonneista 
vakijuomalahetyksista. 

Oy .A.lkoholiliike .A.b ilmoittaa, etta se on toukokuun 1 paivana 
1952 lopettanut niiden vakijuomaUihetystensa vakuuttarnisen, 
jotka jatetaan rautatielle knljetettaviksi paikkakunnille, joissa 
ei ole Oy .A.lkoholiliike .A.b: n myymiilaa. Kl n: o 14/52 kohdassa 
4 olevia miiariiyksia ei enaa voida noudattaa, vaan on meneteltavli 
tavaran tiedustelusaannon maiiraysten mukaisesti, kun maaseu
dulla asuville tilaajille rautateitse kuljetettaviksi jatettyja viiki
juomaliihetyksia vahingoittuu ja katoaa. (Lkoj n: o 2075, 5. 9. 
1952). Kl n:o 47/52. 3. 

Kuormalavojen palautus. 

Kun kuormalavojen on usein todettu palautuvan huonosti 
kotiasernilleen, jopa katoavankin, kehoitetaan asianomaisia pa
lauttamaan ne viivytyksetta. 

SamaHa huomautetaan, etta Kouvolan asemalla kaytetUivat 
kuormalavat on palautettava rahtitavarana umpivaunuissa. (Lkoj 
n:o 1845, 9. 9. 52) Kl n:o 47/52. 4. 

Hallantorjunta-aineen savuhapon kuljetus. 

Hallantorjunta-ainetta savuhappoa saadaan laheWiii myos kii
totavarana ehdolla, etta aine on huolellisesti pakattu tiiviiseen 
astiaan. (Lt n :o 2026, 10. 9. 52) Kl n: o 47/52. 5. 

Turun peitekyllastamon toiminnan 
lopettaminen toistaiseksi. 

Turun aseman peitekyllastamon toiminta lopetettu toistaiseksi. 
Kylliistiirnisen aloittamisesta ilmoitetaan myohemrnin. 

(3 ljp n: o 803/1142, 10. 9. 52.) 
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Jakelukuljetusten tilitys. 

Rautatiehallitus on eraiden asiakkaiden kanssa tehnyt rahti- 7 
sopimuksia, joihin sisaltyy maarayksiii n. s. jakelutariffista. Niiitii. 
sopimuksia on liihiaikoina tarkoitus tehdii niin runsaasti, etta jo
kaisesta sopimuksesta ilmoittaminen VR Kaskylehdessii ei 1maa 
ttlle kysymykseen. Tasta syysta on tiillaisten sopimuskuljettlsten 
tilityksesta vahvistettu seuraavat yleiset ohjeet: 

1. Asemavaunujen puitteissa lahetettaville tavaraerille laadi
taan yhteinen rahtikirja, joka osoitetaan miiaraaseman paallys
tolle, ja johon rahti merkitaan. Tama rahtikirja viedaan erikois
ltletteloon. 

Taman lisaksi laaditaan kullekin yksityiselle Hihetykselle joko 
kuormakirja, liihetyslista tms. tai tavallinen rahtikirja. Tavaran 
ltlovutus vastaanottajille tapahtuu naiden perusteella ja jaa niista 
maaraasemalle aina yksi kappale, johon vastaanottaja kuittaa ta
varan saaduksi. Jakelussa tarvittavat paperit kuljetetaan maara
asemille lahettajan kirjekuoressa. 

2. Siirtovaunujen (jakeluvaunujen) puitteissa lahetettliville 
tavaraerille laaditaan yhteinen rahtikirja, joka osoitetaan stirto
kuormausaseman paallystolle ja johon merkitaan siirtokuormaus
asemalle saakka laskettu vaunukuormarahti. Nama rahtikirjat 
viedaan erikoisluetteloihin. 

Taman lisaksi laaditaan kullekin yksityiselle lahetykselle joko 
tavallinen tai erikoisrahtikirja. Niihin merkitaan lahetysasemaksi 
siirtokuormausasema. Rahti siirtokuormausasemalta lopulliselle 
maarapaikalle merkitaan niin ikaan niihin. Nama jatkorahdit voi
daan maksaa joko lahetys- tai maaraasemilla. J atkorahdit tilite
taan maksupaikasta riippumatta maksuleimakoneiden tai rahti
merkkien avulla, joten naita yksityisten lahetysten rahtikirjoja ei 
vieda erikoisluetteloihin. 

Jatkokuljetusten rahtikirjojen numerot, maaraasemat ja ta
riffipainot on merkittava siirtokuormausaseman paallystolle osoi
tetun rahtikirjan B-osan klilintopuolelle. Kaikkien rahtikirjojen 
B-osat on lahetettava maaraasemilta kuukausitilien mukana tar
kastustoimistoon. 

3. Kahden aseman asemavaunuihin kuormatuille lahetyksille 
laaditaan ensimmaisen maariiaseman paallystolle osoitettu yhtei
nen rahtikirja, johon merkitaiin ensimmiiiselle maaraasemalle 
saakka laskettu rahti. Tama rahtikirja viedalin erikoisluetteloon. 

Ensimmaiselle maaraasemalle meneville yksityisille Uihetyksille 
laaditaan taman lisliksi samanlaiset jakelupaperit kuin asema
vaunuissa kuljetettaville lahetyksille on kohdassa 1 mainittu. Toi-
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selle miUiraasemalle menevien Hihetysten osalta menetellaan sa
moin kuin siirtovaunuihin kuormatuista lahetyksista on kohdassa 
2 mainittu. 

YlUi olevat maaraykset koskevat siis vain rahtisopimuksen 
alaisia Uihetyksia, joten niita ei sovelleta tavallisiin kuljetuksiin. 
(Tfo n:o 1088,10. 9. 52) Kl n:o 47/52. 7. 

Makuupaikkalippujen lomakkeet. 

Asemien lippuvarastoissa sailytettavina olevia makuupaikka
vihkolippuja (lomake n : o 2223 ) saadaan tulevan lolakuun 1 pai
vasta lukien ryhtya kayttamaan tavallisten 2 lk makuupaikka
lippujen lomakkeina. Ne saadaan myyda loppuun ja tilittaa 
numerojarjestyksessa taysihintaisina tavalliseen tapaan. Ks. Kl 
n:o 43/51. 5. (Tfo n:o 1091, 11. 9. 1952.) Kl n:o 47/ 52. 8. 

Matkatoimistoille myonnettyja lipunmyynti
oikeuksia. 

Rautatiehallitus on myonUinyt Maaseudun . Matkatoimisto 
Oy : lle oikeuden myyda valtionrautateiden matkalippuja toimis
tossaan 11. s. SOKOS-talossa Helsi11gissa (Rh n : o 1113/ 3740, 10. 6. 
1952). Toimisto kayttaa liike11imea MATKA YHTYMA. ( T ..Eo 11: o 
1080, 10. 9. 1952). Kl11:o 47/52. 9. 

Matkalippualennuksia. 

Helsinki : 24. 9.- 1. 10. 1952; Suome11 Oppikouluje11 Urheiluliito11 
uintimestaruuskilpailut ; kilpailij at ja toimitsijat; 25 %, myos 
pikaj . 
Turku : 25-30. 9. 1952; Sve11ska Finla11ds Skolidrottsforbu11din 
mestaruuskilpailut yleisurheilussa; aile 20-vuotiaat kilpailijat; 
25 %, myos pikaj. 
Lappila : 26-30. 9. 1952 ; Suunnistamise11 Suo men mestaruuskil
pailut Riihimae11 Suunnistajie11 jarjestamina; kilpailijat; 25 %, 
myos pikaj . 
Helsinki : 3-7. 10. 1952; ve11ska Finla11ds Skolidrottsforbundin 
mestaruuskilpailut ui11nissa; aile 20-vuotiaat kilpailijat; 25 %, 
myos pikaj . 
Helsinki : 3-7. 10. 1952; Opaskoirayhdistyksen jarjestamat opas
koirien opastuskokeet; sokeat ; 25 %, myos pikaj. 
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Aloitetoiminta. 

Seuraavat aloitteet on palkittu: 11 
Ratamestari A. Nykii.nen, Koivu: 
\"R:n alueilla olevien metsien hoidolliset hakkuut. Kunniakirja asian vireille 
saamisesta. 
2 l. kirjuri Eero Raty, Helsinki: 
Pikajunan konelippujcn lisii.maksuhinnan painaminen lipun etupuolelle. Kun
niakirja. 

Kuljetuksen aikana kadonneen vaununpeitteen 
etsiminen. 

Liikennepaikkojen piiii.llikoita kehoitetaan etsimaii.n Lohjan Kalkkiteh- 12 
taan omistamaa vaununpeitetta, jossa on suurin kirjaimin: Lohjan Kalkki-
tehdas Oy Lojo Kalkverk A b ja n: o 446. Loydettaessa on peite liihetettiiva 
Kirkniemen asemalle sekii lovdostii ilmoitettava liikennetoimiston tiedustelu
jaostolle. (Lkoj n: o 2177, 12. 9. 1952). 

Kuljetuksen aikana kadonneen saksofonin etsiminen. 

Liikennepaikkojen piilillikoitii kehoitetaan etsimiiiin Rovaniemeltii Kuo
pioon matkatavarana n: o 1 kuljetettavaksi otettua kadonnutta saksofonia, 
joka on mustassa suorakaiteen muotoisessa laatikossa. Paitsi saksofonia on 
laatikossa myos nuotteja, joissa on omistajan Kaarlo Mustosen nimi. Loy
dettiiessii on saksofoni liihetettiivii Kuopion asemalle sekii loydostii heti 
puhelimitse ilmoitettava. liikennetoimiston tiedustelujaostolle. (Lkoj n: o 
2110, 8. 9. 1952). 

Kadonneita matkalippuja, virkamerkkeja ym. 

13 

Seiniijoen varikon (Sk) yliln. veturinkuljettajan Urho Ka.asalaisen po- 14 
jalle J ormalle 22. 7. 52 kirjoitettu tilapiiinen vapaalippu n: o 0469733 mat-
kalle Seinii.joki-Helsinki on kadonnut 10. 8. 52 ja kuoletetaan. (Sk vrp 
n: o 443/325, 12. 8. 1952.) 

7. konejakson ylim. veturinkuljettajalle Antti Ensio Karhuselle kirjoi
tettu kesiikausiva.paalippu n: o 38233/765 matkalle Kouvola-Nuppulinna 
sekii 17. 9. 48 kirjoitettu virkamerkki n:o 1132 ja ylim. vaununvoitelijalle 
Pasi Kolpolle kirjoitettu kesiika.usivapaalippu n:o 3 100/762 matkalle 
Kotka.-Lappila ovat kadonneet ja kuoletetaan. (7. knjp n: o 525, 14. 8. 
1952.) 

Porin aseman 1 1. asemamiehelle Esko Sakari Va.taselle 13. 1. 1950 kir
joitettu virka.merkki n: o 358 ja matkalle Pori-Kulju kirjoitettu kesiikausi
va.paalippu n: o 65512/ 1311 ovat kadonneet ja kuoletetaan. ( 4. ljp n: o 
1277/2629, 14. 8. 1952.) 

Toijalan ylim. konduktoorin A. Luotosen tyttiirelle Eva Liisalle 9. 8. 52 
kirjoitettu tilapiiinen vapaalippu n: o 0507751, matkalle Toijala-8alo on 
kadonnut ja kuoletetaan. ( 4. ljp n: o 1294/2667, 15. 8. 1952.) 

Tilastotoimistossa konttoriapulaiselle Aino Hiinniselle kirjoitettu kesii
kausivapaalippu n: o 44669/894 Helsingin-Toijalan viilille on kadonnut ja 
kuoletetaan. (Tit n:o 92, 19. 8. 1952.) 
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Konepajatyoliiiselle Matti Valorannalle kirjoitettu kesiikausivapaalippu 
n: o 061672/1234 matkalle Kuopio--Hiirola on kadonnut ja kuoletetaan. 
(Kuo kpp n:o 224, 22. 8. 1952.) 

Koneenkiiyttiijii .A.arne Saaristolle kirjoitettu kesiikausivapaalippu n: o 
45201/905 matkalle Helsinki-Toijala on kadonnut ja kuoletetaan. (1. rtjp 
n:o 707, 25. 8. 1952.) 

Konduktoori V. Toikan tyttiirelle Pirkolle 27. 6. 52 matkalle Hamina
Oulu kirjoitettu tilapliinen vapaalippu n: o 410335 on kadonnut ja kuolete
taan. (7. ljp n: o 1645/3078, 29. 8. 1952.) 

Mil<kelin aseman ylikaytii.viinvartija Ida Viiiitiiselle 14. 4. 50 kirjoitettu 
virkamerkki n: o 124 on kadonnut ja kuoletetaan. (7. ljp n: o 1670, 3118, 
2. 9. 1952.) 

Kuivaniemen pysii.kin asemamestarin P. J. Kainuan tyttii.relle Anjalle 
1. 9. 52 kirjoitettu kouluvapaalippu n:o 28/ 720 matkalle Kuivaniemi-Kemi 
on kadonuut ja kuoletetaan. (6. ljp n:o 1522/ 3376, 6. 9. 1952.) 

Ylim. asemamiehelle Arvi Anselm .A.holalle kirjoitettu kesiikausi vapaa
lippu n:o 69306/ 1387 matkalle Joensuu-Kolma on kadonnut ja kuoletetaan. 
(8. ljp n: o 1057/1999, 6. 9. 1952.) 

Putkityoutekijii. Olavi Auviselle matkalle Hyvinkii.ii.-Iukoo kirjoitettu 
kesakausivapaalippu n:o 61962/1240 on kadonnut ja kuoletetaan. 

Levysepii.napulaiselle Terho Koposelle matkalle Hyvinkiiii.-Haviseva 
kirjoitettu kesii.kausivapaalippu n: o 61958/ 1240 ja 2. 7. 52 matkalle Hyvin
kiia-Oulu kirjoitettu tilap. vapaalippu n: o 414461 ovat kadonneet ja kuole
tetaan. (Hy knp n:o T/482, 8. 9. 1952.) 

Liikenneoppilas Heikki Eskolalle matkalle Hii.meenlinna-Turenki r..jalle 
1. 8.-30. 9. 52 kirjoitettu asuntovirka-aikalippu n: o 058950/ 1179 on kadon
nut ja kuoletetaan. (2. ljp n:o 1470/5230, 10. 9. 1952.) 

Tariffitoimistossa ent. siltavartija Valde B. Pohjoselle 26. 8. 52 kirjoi
tettu 3 11< tilapiiinen vapaalippu n: o 483531 matkalle Kilo--Kemijlirvi on 
kadonnut ja kuoletetaan. (Tfo n: o 1854, 10. 9. 1952.) 

Avoimia virkoja ja toimia. 

6. konejaksossa seuraavat esityksen perusteella tiiytettii.viit toimet: vus~
toista veturilnli:illnmittiijiin tointa (8 01, 3 K em, 3 Kon, 1 Roi) ; neljii vawTMbn
voitelijaim tointa (2 01, 2 Kon); yksi tallimiehen toimi (Kem). Koneosaston 
johtajalle osoitetut hakemukset on jii.tettii.vii. 6. konejaksonpiiiillikolle viimeis
taiin 26. 9. 1952. 

2. konejaksossa (Ri) viisi esityksen perusteella tliytettii.viiii veturinliim
mittiijiin tointa. Koueosaston johtajalle osoitetut hakcmukset jiitettlivii 2. kone
jakson paallil!:Olle 2. 10. 52 mennessii. 

Yksi 1·aTcennu·smestarin virka 1. ratajaksossa (Helsinki). Rataosaston joh
tajalle osoitetut hakemukset jiitettavii rautatiehallituksen kirjaajalle viimeis
taan 4. 10. 52 ennen klo 12. 

Seuraavat esityksen perusteella tiiytettiivlit ratavartijan ja opastinasenta
jan toimet: y7csi 1 l. ratavartijan toimi 9. ratajaksossa, km 228,726--234,726 
('l'avastila) ja kolme S l. ratava1·tijan tointa, joista yksi 4. ratajaksossa, km 
320-327 (Karra) , yksi 8. ratajaksossa, km 961-969 (Imari) ja yksi 12. 
ratajaksossa, km 791,5-798 (Karhunpiia) ; yksi opastinasentajan toimi 3. 
opastinmestarin piirissa (Kemi). Rataosaston johtajalle osoitetut hakemukset 
on jatettava asianomaisille ratajaksonpiiiillikoille viimeistii.iin 4. 10. 1952. 
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1 l. ratailnsini:iori1t virka linjahallinnon rataosastolla. Ra.utatiehallitukselle 15 
osoitetut hakemukset jatettavii. rautatiehallituksen kirjaajalle viimeistaan 20. 
10. 52 ennen klo 12. 

Yleisen vaikean asuntopulan talria kehoitetaan hakijoita ennen hakemusten 
jattii.mistii. ottamaan selvaa asunnonsaantimahdollisuuksista. 

Hiihtajien leiri Vuokatissa. 

Urheilutoimikunta on, edellyttaen, etta riittii.vii. maarii osanottajia ilmaan- 16 
tuu, paattiinyt toimeenpanna Vuokatissa, aktiivihiihtii.jillemme tarkoitetun val
mennusleirin 6.-20. 10. 52 vii.lisenii. aikana siten, etta halukkaat voisivat viipya 
perilla lyhyemmii.nkin aikaa, viihintaan kuitenkin 3 pli.ivaii. Tii.na aikana hiih-
tajat suorittaisivat harjoituslenkkien lomassa sopivaa ruumiillista tyotii. ja 
heille pidettli.isiin erilaisia valmennukseen liittyviii. luentoja. Urheilutoimikunta 
- ottaen huomioon hiihtii.jien suorittaman tyon arvon - maksa&. oleskeluk.us
tannukset perilliioloaikana., mutta vapaalippuja luk.unnottamatta, muita etuja 
ei voida tarjota. Leirille voitaisiin aaapua ja sieltii. lahtea sen mukaan kuin 
asianomaisten vuosilomat, vapaapli.ivii.t ja muut olosuhteet sallivat. 

Jotta leirille halukkaista hiihtiijistii saataisiin selvyys etukiiteen, kehoite
taan kaikkia aluetoimikuntia ottamaan yhteys hiihtii.jiinsa asian edelleen tie
doittamiseltsi. Kysymykseen tulisivat luonnollisesti kaikki nuoretkin, lupaavat 
hiihtiijii.mme, eivatka vain nimekkaimmat miehemme. Alue- tai piiritoimikuntia 
pyydetaan liihettiimiiii.n tiedot siitii, ketkii hiihtii.jistii. olisivat halukkaat leirille 
saapumaan ja mitkii pii.ivii.t he siella voisivat viipya. Lopullinen suunnitelma 
valmistetaan naiden ilmoitusten saavuttua, mista syysta va.stauksia odotetaan 
ti:ismiillisesti Z5. 9. 5Z mennessa. Leirin johtajana tulee toimimaan urheilu
ohjaaja V. Riisii.nen. 

VR : n suunnista.mismesta.ruuskilpailut. 

Kutsumme taten kaikkia VR Urheilun piirejii. jiisentensii. kautta osallistu- 17 
maan VR:n auunnistamismestaruuskilpailuihin, jotka jarjestetii.ii.n 5 piiivii.nii. 
lokakuuta. 1952. Kokoontuminen Lahden asemalla 5. 10. 52 klo 10.30, (junan 
73 saa.vuttua. La.hteen) josta. kuljetus kilpailupaikalle. 

Sarjat: A. Yleinen n. 13 km; B. (Vii.hemmii.n suunnistaneille n. 8,5 km; 
C. Yli 35 v. n. 8,5 km; D. Yli 43 v. n, 7 km; E. Yli 50 v. n. 5,5 km; Naisten 
sarja n. 5,5 km. 

Dmoittautumismaksut: A-sarja 150:- muut sarjat 100:-. 
Dmoittautumiset (maksuineen) liihetettii.va viimeistii.ii.n 1. 10. 1952 osoit

teella: Asm. E. Matiskainen, Lahti 

VRU: n Lahden aluetoimikunta. 
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KASKYLEHTI N:o48a 
1 9 5 2 

Viittaus Kaskylehdessa julkalstuun maii.rii.ykseen merkltaan: 
Kl n:o 1/52. 2 ( = lehden numero, vuosi, asian numero). 
Jakelua koskevat muutosilmoitukset on tehtava painatusjaostoon. 

To i mit us: Rautatiehall:tus, lehtipalvelu. 

Sis a 11 y s : 1. Palkantilausten uudelleenjarjestely. 

Palkan tila us ten uudelleenj arj estely. 

Palkantilausten helpottamiseksi ja yksinkertaistuttamiseksi on 1 
rautatiehallitus paiiWinyt keskitti.iii palkantilaukset ja niita koske-
van kirjanpidon nykyisistii talousjaksoista muodostettavaan erikoi-
seen palkantilauskeskukseen, jonka nimeksi on miiari.itty Valtion
rautateiden Palkkakeskus. Nykyisia talousjaksojen alueita noudat-
taen jakautuu Palkkakeslms kolmeen koneryhmi.ian, joista ensimmai-
seni:i aloittaa toimintansa 2. talousjakson alueen kiisitHiva Palkka
keskuksen koneryhma Tampereella. Vakinaisten viran ja toimen 
haltijain palkkoja ryhdytiiiin siellii tilaamaan ensi marraskuun ja 
ylimai.irii.isten ensi vuoden alusta lukien. Tyontekijiiin palkkojen 
tilaamisesta sekii Helsinkiin ja Mikkeliin tulevien koneryhmien toi
minnan aloittamisesta ilmoitetaan myohemmin. Valtionrautateiden 
sisiiisessa kirjeenvaihdossa on Palkkakeskuksesta kiiytcttiiva nimi
lyhennysta Pake. 

Siirryttiiessii uuteen palkantilausjarjestelmaiin on liikenneosas
tolla l i ike 11 11 epa i k an p a all i k 0 n otettaYa huomioon SCU

raavat yleiset ohjeet: 
1. Palkkalistojen kirjoittarninen. Liikennepaikoilla ei eniia kir

joiteta muita palkkalistoja kuin lisiimenolistat, lomake n: o 2902, 
sellaisista tilapaisistii toista aiheutuneista tyopalkoista, joissa tyon 
suorittaja on ollut valtionrautateiden palveluksessa enintiUin yhden 
kuukauden. 

2. H enkilOkirja. Kaikista jatkuvasti valtionrautateiden palve
luksessa olevista henkili:iista, jotka saavat palkkansa palkkamomen
teilta, on pidettiiva henkili:ikirjaa, lomake n: o 1139. Kutakin hen
kiloii kohti ...-arataan kaksi rivia, joista ensimmaiselle tulee virantoi
mitukset, vuosiloma-, sairaus- yms. merkinniit kuukausittain 1-31 
paivilta, ja toiselle merkinnat yli- ja sunnuntaityotunneista, yora
hasta yms. Kirjassa voidaan samoja nimia henkilo- ja '' irkanume-

05981/52. - 23. 9. 1952. 
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roineen kayttaa useamma.n kuukauden ajan leikkaamalla kirjan 
va1ilehdista katkoviivaa pitkin vastaava osa pois. uuremmilla ase
m.illa on edelleen kayteitava vuorolomaketta n : o lHO, jolloin hen
kilokirjassa riittaa vain yksi rivi henkiloa kohti. Jos samalla lii
kennepaikalla on useampia itsenaisia toim.ipaikkoja, joissa tyot jar
jestetaan ja niita Yalvotaan, on kussakin tallaisessa paikassa piclet
Uiva omaa henkilokirjaa niin, etta jaljempiina mainitut palll:ka
ilmoitukset voidaan nai ta paikoista Uihcttaa s u or a an Pakelle. 
Henkilokirjat otetaan ldiytantoon 2. talousjakson alueella ensi nlo
den alusta lukien ja muualla ita mukaa kuin uuteen palkanti]au -
jarjestelm.aan siirrytaan. 

3. Palkkausilrnoitus. Niiden ?limaaraisten toimenhaltijoiden, 
joilla ei ole Yakinai ta virkaa tai tointa, koko palkkausten, lisa
palkkioita lukuunottamatta, seka vakinaisten viran tai toimen hal
tijoiclen viransijaisuuspalkkioiden tilaamista vartcn on kuukausit
tain laaditta-va ilmoitus lomakkeelle n: o 2906, johon mer kiWi. \Tat 
tarpeelliset tiedot saadaan henkilokirjasta. Ilmoitukscen ei siis 
merkita niita vakinaisia viran tai toimen haltijoita, jotka k. o. lmu
kaudelta saavat vain oman varsinaisen palkkauksensa. 

4. Lisiipalkkioilmoitus. Lisapalkkioilmoitus, Jomake n:o 2907, 
laaditaan seka lmukaudelta ettii 3-viikkoiskaudelta maksettavien 
lisapalkkioiden tilaamista nrten. TanittaYat tiedot saadaan pie
nemmilla liikem1epaikoilla ·uoraan hcnkilokirjasta ja suurcmmilla 
himiin lisaksi tuntikirjoista tai -korteista. 

5. Palkkaus- ja lisapalkkioilrnoitusten li.ihettii?ninen. Kaikki sekii 
3. kohdassa mainitu t viransijaisuuspalkkioita koskevat palkkaus
ilmoitukset etta 4. kohdas a mainitut lisapalkkioilmoitukset on la
hetettavii Pakelle viimeistaan neljantena paivana sen ajanjakson 
loppumi e ta lukien, jota ilmoitus ko kee. Ylimaiiraisten toimenhal
tijain palkkausta koskevat 3. kohdas a mainitut palkkausilmoi
t.ukset on Hihetettava Pakelle kuukau ittain 23. paivana . . J os Hilloin 
ylimaaraisen toimenhaltijan palkkaukseen mahdollisesti nikuttavaa 
\':irantoimitusta kuukauden lopulla ei Yarmuudella ticdeta, Yoidaan 
ilmoitus silta osin ottaa vakinaisten Yiransijaisuuspalkkioita koske
vaan ilmoitukseen seuraavan kuukauden 4. paivana. 

6. ill uiden osastojen tai 1•ieraan jakson ktt tannettat•at tyot . 
Muiden osastojen menoista ei enaa kirjoiteta erillisia palkkali toja, 
vaan tilataan kaikld Yieraan jakson kustannettavien toiden palk
kaukset erittelemattomina yhdessii oman jakson palkkausten 
kanssa. Palkkailmoituksen mukaan on talloin lahetettava tilimer
kintiiilmoitus eli Timi, lomake n: o 2972, erikseen kullekin jak ·olle, 
jonka laskuun toita on suoritettu. Timiin merkitaan maksava jakso 
ja tyon suorittanut jakso, kustannusten yhteinen markkamaara seka 
lyhye ·ti tyoselostus tai kustannusten erittely. 



-3- 48 a 

7. Virkavapaus sairauden takia. Jos pyydetty sairausloma tulee 1 
aiheuttam.aan pidatyksen palkkauk esta, joka on maiiratty Paken 
tilattavaksi, on asiapaperit viipymatta kii iteltavii ,ja ne osoitettava 
kuten tahiinkin aRti loman myontaviille viranomaiselle. A.siapape
reista paiillimmiiiseen on merkittava asianomaisen aikai ·emmin sen 
vuoden aikana pitamien ja nyt kysymyksessa olevien uusien sairaus
paivien lukumiiarat seka aikamaiira, ko. ka anomus on jatetty ja 

k . l k . . . Aik. 27, nyt 10. M l. .. 
mer 1tty oma orttnn es1m. :Merk. Hpk 819_ 52_ er onnan var-

mentaa asianomainen lomakortinpitaja nimikirjoituksellaan. Sen 
jalkeen on anomu sellaisenaan pantava kuoreen, joka osoitetaan 
Pakelle. Tarpeellisten merkintojen jalkeen Pake liihetti:ia asiapape.. 
rit edelleen loman myontavalle viranomaiselle. 

. Verokirjcd. Kaikkien muiden, paitsi tyontekijain, verokirjat 
on lahetettavii Pakelle ·ailytettiiviksi. Valtfo,arainministerion teke
miin huomautuksen johdosta on vast'cdes Yerokirjoja vastaanotet
taessa asianomaiselta tiedusteltava, onko hanen henkikirjoituspaik
kakuntan a sama kuin verokirjan antanut kunta, ja on kielteisissii. 
tapauksissa henkikirjoituspaikkalrunta merk:ittii.va verokirjan kan
nen etusivulle. 

9. Rahalaitokseen maksu. Jokaisella valtionrautateiden jatku
vas a palveluksessa olevalla on oikeus saada palkkauksensa makse
tuksi, pait i asemakassan kautta, haluamalleen saiistO- tai talletus
tilille postisiiastopankkiin tai postisiirtotilille tahi talletu tilille 
liike- tai siiastopankkiin taildm osuuskassaan. Tarkoitu ta varten 
on jokaisessa asemakassassa pidettii.va nahtavana sekii asianomai ten 
saatavissa ilmoituslomakkeita n: o 2962. 

10. H enkilokortit. Erehdysten viiltti:imi ek i seka palkanmaksun 
joucluttamiseksi numeroiclaan kaikki henkilollisyystoclistukset eli 
nk. virkamerkit Paken toimesta koko rataverkon kasittiiviin numero
sarjoihin. Numerot tulevat olemaan samat kuin asianomaisten hen
kilOnumerot palkkalistois a. 2. talousjakson alueella olevis a jak
soissa annettavat uudet henkilOllisyystodistukset on jo tasHi Uihtien 
kirjoitettava uudelle henkilokorttilomakkeelle n: o 1127. Henkilo
kortti on aina ennen asianomaiselle antamista lahetettava Pakelle 
numeroitavak i, joten sita ei siis muualla numeroida. Vanhat vir
kamerkit on 2. talousjakson alneella olevissa jak oissa uusittava 
kuluvan vuoclen aikana. Entinen valokuva kelpaa, jos ·e on selva 
ja viihintaiin 5 X 7 sm kokoinen. Niik i piiivil{si, joina Yirkamerkki 
on uusittavana, on asianomaiselle annettava siitii toclistus. 

J 1. Sekalaiset tulot. Asemakassoissa kannettavat sekalaiset tulot 
jactaan seuraavasti kahteen r:vhmaan, joi ta kumpaakin varten on 
asemakassojen tilattava eri sekalaisten tulojen kirja: 
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1) Pol t top u u t. Polttoainevarastosta luovutettaYaa taYaraa 
myytiiessii annetaan maksajalle sekalaisten tulojen kirjasta seldi C
etta A-kappale. 0-kappale jiia maksajalle kuitiksi ja A-kappaletta 
vastaan saa han tavaran varastosta. Asemakassa laatii B-kappa
leista yhdi telman ja tilittaa ne jaksonkassaan merkitsemalUi ?hteis
summan tilityslomakkeen "polttopuut"-sarakkeeseen. 

2) M u u t s e k a 1 a is e t t u 1 o t . Kaikista muista sekalaisista 
tuloista, myos painotuotteista, joita ei siis enaa eritella, kirjoite
tuista kuiteista laaditaan toinen yhdistelma, jonka yhteissumma 
merkitiiiin tilityslomakkeen "sekal. tulot, muut ''-sarakkceseen. A
kappaleita ei saa eniiii erotella, vaan on A- ja B-kappaleet sailyiet
tiiva parittain sekii alkupcraises a jarje tyksessa ja samalla kertaa 
Hihetettavii tilityksen mukana jaksonkassaan. 

Kanto-osoituksen perusteella kannettujen tulojen kuittiin on 
ehdottomasti kirjoitettava tulojen val-vontanumero, joka uusittuihin 
kanto-osoituksiin on merkitty alleviivattuna "tulon laatu"-sarakkee
seen. 

12. Kayte.ttiiviit lyhennykset. Uudessa koneellisesti tehdyssii 
pa1kka1istassa kiiytetaiin numerohlkuja merkitsemaan: 

1) p a 1 k k a 1 a a t u a t m s. : kaksi numeroa stm1man edellii 
liitteen n: o 1 mukaisesti osoittaa, mitii palkkalaatua tms. niiden 

jaljessii oleva mk:-maarii tai lulm on, esim. I 01 117500 I 
peruspalkka 17,500 mk, I 04 I 1440 I = ikiilisii 1,440 mk Ja 

I 16 I 8 / = 8 sunnuntaityotu11tia; 

2) vir k a a, to i 11 t a t a i am matt i a : 11elja 11umcroa 
liittee11 11: o 2 mukaisesti; 

3) o sa s to a : kaksi numeroa osoittaa mi1ta osastolta tai jak
solta asia11omainen saa palka11, jolloin 11umeroista jalkinunaine11 
osoittaa jakso11 jarjestys11umeroa ja edelline11 merkitsee osastoa 
siten, etta 1 = talousjaksot, 2 = ratajaksot 1-9, 3 = ratajaksot 
10-12 sekii 4 = kone-, 5 = liikenne- ja 6 = varastojaksot, esim. 
12 = 2. talousjakso, 24 = 4. ratajakso, 31 = 11. ratajakso, 45 = 5 . 
. konejakso, 57 = 7. liikennejak ·o ja 63 = 3. varastojakso; seka 

4) til i k aut t a : tilikausi on se yleensii 10-piiiviii11en ajan
jakso ( = 1/3 kuukautta), jolle kulloink:in kysymykseen tu1evan 
palkanmaksun ensimmainen piiiva sattuu, ja merkitaan tilikausi 
kolmella numerolla, joisia ensimmainen merkitsee kulumassa olevan 
vuosiluvun viimeistii numeroa (tiinii vuonna siis = 2) ja kaksi 
muuta osoittavat tilikauden jiirjestys~uvun vuoden a1usta lukien, 
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esim. 202 = 11-20 pv tammik. 1952, 225 1-10 pv syysk. 1952 1 
ja 315 = 21-31 pv toukok. 1953. 

YlHi 1) ja 2) kohdissa mainittuja nUU1erolukuja on myos ldiy
tettavii palkkailmoitus1omakkcita tiiytettiiessii ja saa liitteenii olevia 
luetteloja tarpeen mukaan tilata erikseen painatusjaostosta. 

Edellii olevia ohjeita on soveltuvin kohdin noudatettava myos 
l i n j a h a 11 i n n o n m u i 11 a o s a s t o i ll a. Asia a koskevat Hi
herruniit ohjeet seka erikoisohjeet jaksojen p1:i.ii1likoille antaa talous
osaston johtaja. (Rh/ To n: o 1843, 9/ 9 1952.) Kl n : o 48a/ 52. 1. 
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1 Liite N :o 1. 

Palkkalaadut t m s. 

01 - peruspalkka vakin. 
02- , ylim. 
03 - , viransijaisille 
04 - ikalisa vakin. 
05- ylim. 
06 , viransijaisille 
07 - pukuavustu · Yakin. 
08 , ylim. 

40 - tuntipalkka pennia 
41 - aikapalkan tuntiluku 
42 , mk 
43 - urakassa kaytetyt tunnit 
44 , · lasketut , 
45 , palkka mk 
46 - vuorotyolisa, halvempi 

09 , viransijaisillc 47 
" 

vuoro 
kalliimpi 

10 - kalliinpaikanlisa vakin. 
11 - " ylim. 4 

vuoro 
- tyokalukorvaus 

12 - , viransij. 49 - vastuulisa ttmteja 
13 vuosimatkaraba 50 

" 
mk 

H yli- ja hatatyotunnit: 51 - paivaraha: paivalulru + 
50+ 100 % a mk 

15 , kon·aus mk 52 - , yht. mk. 
16 - sunnuntaityotunnit 53 - Yuosiloma: pY ja tunteina 
17 - , korvaus mk 5-! - , yht. mk. 
18 - palkintorahat 
19 - junanlahettajien lisapalk

kio 

55 - sairasajan paivi:it ja tunnit 
56 - , palkka mk 
57 - varikkolisii lt.mteja 
58 , yht. mk 20 - saastopalkkio 

21 - lisapalkkio pv + toimi 59 - likai en ja raskaan tyon-
mom. 1. lisa: t. 

22 , , 2. 60 - likaisen ja raskaan tyon-
23 - , , 3. lisa: mk 
24 - lisiipalkk:ion maiirii mk 61 - asumiseroli a 
25 - konaus konttorihuoneesta 62 - paikallislisa 
26 - virantoimitusraha: veroton 63 - rahastusvelv. raha: tunnit 
27 - , verollinen 64 - , mk 

+ yoraha 67 - yhteissumma ilman indek-
28 - piiivarahaa 

kaan 
liitteen mu- sia 

29 - muuta ansiota liitteen 
mukaan 

30 - elinkorkoa paivilHi 
31 - , mk 
32 - tchopalklrio 
39 - tuntipalkka mk 

68 - indeksilisii 
69 - verollinen ansio yhteensii 
70 - kuukausivuokra 
71 - perhe-elakevalruutusmaksu 
72 - VR Elakelaitos 
73 - sairaskassa 
74 - huoltotili 

• 
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75 - ennakkopidatys 81 - pukuan1stuksen h10n1tu -
76 - 1;3 palkan luov. pv sai- paivia 

rauden takia 82 - kalliinpaikanlisan luovutus-
77 - 1f2 palkan luov. pv sai- paivia 

rauden takia 83 - vuosimatkarahan luovutus-
paivia 

78 - palkan luov. yk ·it. loman 84 - sairaala-ajan pv + luov. 
takia a mk 

79 - liikaa saatuja palkkapai- 85 - luovutuksen maara mk 
via 90 - muuta luovutusta liitteen 

0 - ikali an luovutuspaivia mukaan 

Liite N :o 2. 
Ote virkanumeroista : 

3006 - koneinsinoori, 1 l. 1916 - nturimestari 
3007 - ratainsinooTi, 1 l. 1802 - kirjuri, 1 l., a. p. 
2812 - ratainsinoori, 2 l. 1 03 - lennatinteknikko, 2 l. 
2813 - koneinsinoori, 2 l. 1805 - jarjestelyme tari 
2814 - liikennetarka taja, 1 l. 1806 - ratame tari, 1 1., 1 pl. 
2702 - asemapalillikko, 11., 1 pl. 1701 - autonkulj: n esimies 
2603 - asemapaallikko, 11., 2 pl. 1702 - ratamestari, 1 l., 2 pl. 
2502 - a emapaallikko, 1 l. , 3 pl. 1704 - asemamestari, y. p. 
2503 - vara tonpaiillikko, 1 l. 1610 - kirjuri, 2 l., y. p. 
2504 - varikonpaii.Uikko, 1 l. 1611 - autoasentaja, 1 l. 
2406 - liikennetarkastaja, 2 l. 1612 - ratamestari, 2 l. 
2407 - apulaisasemapaallikko, 1613 - konemestari 

y. p. 1501 - autonasentaja, 2 t.• 
2310 - asemapaallikko, 2 l. 1502 - veturinkuljettaja 
2311 - varikonpaallikko, 2 1. 1503 - vaunumestari, 1 l. 
220 - apulai a emapi:Hillikko, 1504 - alikoneme tari 

a. p. 1505 - lipunmyyja, 1 1. 
2209 - varastonpaiillikko, 2 l. 1506 - ylikonduktoori 
2212 - apulaisvarikonpaiillikko 1507 - asemamestari, a. p. 
2102 - asemapaaliikk:o, 3 l. 150 - polttoainetyonjohtaja 
2005 - a emapaallikki:i, 4 l. 1401 - kirjuri, 2 1., a. p. 
2006 - apulaisvarastonpaiillik.ki:i 1402 - vaunumestari, 2 l. 
2008 - asemakassanhoitaja 1403 - lipunmyyjii, 2 l. 
2009 - kirjuri, 1 l., y. p. 1404 - kondu.kti:iori 
2010 - lenniitintelmikko, 1 l. 1-105 - autonkuljettaja, 1 l. 
2011 - rakennu mestari 1406 - kaasumestari 
1913 - asemapiiii.llikko, 5 l. 1407 - pakkamestari, 1 l. 
1914 - kirjanpitiij~i 1408 - Yaakamestari, 1 l. 

1 



1 

48a -8-

1409 - rataesimies 
1410 - vaihdem. esimies, 1 1. 
1411 - asetinlaitemies 
1412 - lennatinasentaja 
H13 - opastinasentaja 
H14 - varastomestari, 1 1. 
1305 - autonkuljcttaja, 2 l. 
1306 - sahki::ittaja, y. p. 
1307 - pakkamestari, 2 !. 
1308 - vaakamestari, 2 !. 
130!) - vaihdem. esimies, 2 l. 
1310 - vaununtarkastaja, 1 l. 
1311 - varastomestari, 2 l. 
1312 vaihdemies, 2 l. 
1313 asemamiestcn esimies 
l3H puutarhuri 
1200 - sahki::ittaja, a. p. 
1201 - veturinlammitUiji:i 

1202 - vet. puhdist. esimies 
1203 - vaununtarkastaja, 2 l. 
1204 - vahtimestari, y. p. 
1205 - a emavahtimestari, y. p. 
1206 - vaihdemies, 2 1. 
1207 - junamies 
l108 - kontt. apul. 1 l. 
1109 - vahtimestari, a. p. 
1110 - asemavahtimestari, a. p. 
1111 - ratavartija, 1 l. 
1112 - pmnppukoneenkayttaja 
1113 - asemamies, 1 l. 
1115 - vaununvoitelija 
1003 - ratavartija, 2 l. 
1004 - a emamics, 2 l. 
1005 - tallimies 
0908 - kontt. apul., 2 l. 
0701 - vahtimies 

Ylimiia.raisten ja tilapiiistcn virkojen ja toimien virkanumerot 
saaclaan, kun vastaaYan vakinaisen virkanumeron ensi1mniiiseen 
numeroon lisataan luku 4. Esim. H0-1 = kondukti::ii::iri ja 5404 
= ylim kondukti::ii::iri. 

Ote ammattinumeroista: 

800-1. 
8009. 
8013. 
8014. 
8104. 
8210. 
8211. 
8212. 
8301. 
8512. 
8527. 
8602. 
8603. 
8612. 

ammattioppilas 
aputyi::intekija 
asentaja 
alokas 
etumies, tyi::ikunnan 
halkotyi::iesimies, allc 10 v. 

" yli 10 v. 
hevosmies 
ikkunanpesija 
kirvesmies 
konttorioppilas 
lastaaja, mies 

, nainen 
liikennetyi::il. mies, kuor-

maus 
8613. liikennetyi::il. mies, muut 
8614. liikennetyi::il. nainen, kuor

maus 

8615. 

8616. 

8626. 
8629. 
9201. 
9209. 
9210. 
9211. 
9212. 
9213. 
9304. 
9309. 
9519. 
9520. 
9602. 

liikennetyi::il. nainen, 
muussa tyi::issa, rask. 

liikennetyi::il. nainen, 
muussa tyi::issa, kev. 

lumityi::intekija 
liikenneoppila ' 
sekatyi::intekija 
siivooja, a.seman-

" vaunun-
" rakennusten-

sillanvartija, mies 
, nainen 

tavaran siirtaja 
tyi::iesimies 
verajanvartija, mies 

" 
nainen 

yovartija 

Helsinki 1952. Valtioneuvoston kirjapaino 
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Viittaus Kaskylehdessa JUikaistuun maaraykseen merkitaan: 
Kl n:o 1/52. 2 ( = lehden numero, vuosi, asian numero). 
Jakelua koskevat muutosilmoitukset on tehtava painatusjaostoon. 

To i mit us: Rautatiehallitus, lehtipalvelu. 

Sis a 11 y s: 1. Muutoksia aikatauluun 119. - 2. Liikennepaikk.oja koskevia 
muutoksia. - 3. Kaasusiiilioiden n=eron merkitseminen kuljetuskirjaan. - 4. 
Matkustajavaunujen sairasosastot. - 5. Tavaran vakuuttaminen Eurooppalaisessa 
Vakuutus-Oy :ssii.- 6. Vientipuolukan kuljetukset. - 7. Kadonneita matkalippuja, 
virkamerkkejii ym. - 8. A voimia virkoja ja toimia. 

Muutoksia aikatauluun 119. 

22. 9. 1952 lukien pysahtyy hj n: o 259 tarpeen vaatiassa (S) 1 
.Avannin seisakkeella. (Kut n:o 1492, 19. 9. 1952). Kl n:o 
48/52. 1. 

Liikennepaikkoja koskevia niuutoksia. 

Kotkan aseman alaisena avataan lokakuun 1 paivasta 1952 2 
lukien liikenteelle Norssaaren raide seuraavin, julkaisuun Lii
kennepaikkojen valimatkat tehUixin merkinni:iin: 

Kotka 
Norssaaren 
raide Kta 1 Tt Luk. 1. 10. 52. (Lkoj 

n:o 21 1, 18. 9. 52) 
Kl n: o 48/ 52. 2. 

Kupittaan aseman alaisena avataan lokakuun 1 paivasta 1952 
lukien liikenteelle Raidekaari-niminen raide seuraavin, julkaisuun 
Liikennepaikkojen valimatkat tehtavin merkinnoin: 

Kupittaa 
Raidekaari Kupi 1. Tt Luk. 1. 10. 52. (Lkoj 

D: 0 2196, 19. 9. 52) 
Kl n: o 48/ 52. 2. 

Kaasusailioiden numeron merkitseminen kuljetus
kirjaan. 

Kaasutehtaiden taholta on valitettu, ettei kaikilla liikenne- 3 
paikoilla merkita kaasusailioiden numeroita kuljetuskirjaan. 

6021. - 25. 9. 1952. 
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Asianomaisia kehoitetaan virkaeclesvastuun uhalla huolehtimaan, 
eWi kuljetettavaksi oteth1jen kaasusailioiden numerot merkitiian 
kuljetuskirjoihin. (Lkoj n:o 2205, 17. 9. 1952). Kl n:o 48/52. 3. 

Matlrustajavaunujen sairasosastot. 

Matkustajavaunujen Ei 22701-22710 ja 22721-22735 saii·as
osastojen ulko-oYia on rikottu ja junia myohastytetty sen vuoksi, 
cttei ole tunnettu ovien avaamisesta annettuja ohjeita. Huomau
tetaan, etta sanotut ohjeet ovat Kl: ssa n: o 25/50. 2 ja on niita 
ehdottomasti noudatettava. (Lkoj n:o 736, 18. 9. 52). Kl n:o 
48/52. 4. 

Tavaran valruuttaminen Eurooppalaisessa Valruu
tus-Oy: ssa. 

Tavaraa vakuutettaessa sattuneiden virheellisyyksien johdosta 
huomautetaan, etta kaikki samalla kuljetuskirjalla kuljetettavaksi 
jatetyt tavarat sisaltyvat vakuutukseen ja on niista valruutus
maksu suoritettava. Vrt. Julkaisun ,Rautateitse kuljetettavan 
tavaran Vakuuttaminen Eurooppalaisessa Tavara- ja Matka
tavaravakuutus-Osakeyhtiossa" II luvun 1 § :n maarayksia. 

Rautatieviranomaisten on kehoitettava niita, jotka haluavat 
vakuuttaa vain osan kuljetettavaksi jatettavista tavaroistaan, 
lahettamaan vakuutettavat ja vakuuttamattomat tavarat eri 
lahetyksina. (Lkoj n:o 2216, 18. 9. 1952) . Kl n:o 48/52. 5. 

Vientipuolukan lruljetukset. 

Vientipuolukan kuljetuksiin vaunukuormin Pohjanmaalta Hel
singin satamiin on kaytettava paiiasiallisesti pikatavarajunia n: o 
1062 ja 1064, Savosta pikatavarajunaa n : o 1072, mikali tavara 
kuljetetaan rahtitavarana. Jos kuljetus vaaditaan suoritettavaksi 
henkilojunilla (esim. 56, 64, 78, 74, 452/1042) ja siihen on mah
dollisuus, kuljetusmaksu on kannettava pikatavaratariffin mu
kaan. Koska laatikkopuolukan laatu hitaan kuljetuksen aikana 
huomattavasti heikkenee, kehoitetaan kaikkia asianomaisia erit
tain huolellisesti valvomaan, etta vientipuolukoiden kuljetuksissa 
ei paase tapahtumaan viivastymisiii. (Kut n:o 1460, 19. 9. 1952). 
Kl n: o 48/52. 6. 
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Kadonneita matkalippuja, virkamerkkeja ym. 

Tarkastustoimiston ylim. virastoapulaiselle Edvin Johanssonille kirjoi- 7 
tettu kesii.kausivapaalippu n: o 64116/1283 matkalle Helsinki-Toijala on 
kadonnut ja kuoletetaan. (Yltr n: o Y. 114/243, 22. 9. 1952). 

Avoimia virkoja ja toimia. 

7. Konejaksossa on seuraavat esityksen perusteella tii.ytettii.vii.t toimet 8 
avoinna: S2 veturinlammittiijiin tointa (20 Kw, 1 Kta, 1 Hma), yksi 1 l. 
vau'1!1Untarkastajan toimi (Imr), kolme e l. vaununtarkastajan tointa (2 Kw, 
1 Wna) ja kaksi vaununvoitelijan tointa (Kw). Koneosaston johtajalle osoi-
tetut hakemukset, joihin 1 l. vaununtarkastajan tointa (Imr) ja 2 1. vaunun· 
tarkastajan tointa (Wna) hakevien tulee liittii.ii. todistus venii.jii.nkielen tai· 
dosta, on toimitettava 7. konejaksonpaallikolle viimeistii.ii.n 2. 10. 52. 

Seuraavat esityksen perusteella tii.ytettii.vii.t konttoriapulaisen toimet: 1 l. 
konttoriapulai-sen toimi 3. konejakson toimistossa (Tku), vUsi 2 l. konttori· 
apulaisen tointa, joista yksi 1. konejakson toimistossa (Psl), yksi 6. konejak
sossa (Kem), yksi 7. konejakson toimistossa (Kw), yksi 8. konejakson toi· 
mistossa (Jns) ja yksi 9. konejakson toimistossa (Jy) sekii. ylim. 1 pl. kont· 
toriapulaisen toimi 2. konejakson toimistossa (Ri) . Koneosaston johtajalle 
osoitetut hakemukset on jiitettii.vii a. o. konejakson pii.iillikolle viimeistiiii.n 
4. 10. 1952. 

1 l. konttoriapttlaisen toimi rautatiehallituksen varastotomistossa. Tii.yte· 
tii.ii.n esityksen perusteella. Varasto·osaston johtajalle osoitetut hakemukset on 
toimitettava rautatiehallituksen varasto·toimistoon viimeistii.iin 6. 10. 1952. 

8. liikennejaksossa tii.ytetii.ii.n esityksen perusteella seuraavat toimet: kwusi 
junam·iehen tointa, joista kaksi Nurmeksen asemalla, yksi Lieksan asemalla ja 
kolme J oensuun asemalla; k'U'USi 1 l. asemamiehen tointa J oensuun asemalla; 
yksi 2 l. asemamiehen toimi Tohmajiirven asemalla. 

Liikenneosaston johtajalle osoitetut hakemukset jii.tettiivii asianomaisen 
liikennepaikan pii&llikolle 6. 10. 52 mennessii.. 

Kolme ylikonduktoorinvirkaa, joista kaksi Jyvii.skylii.n ja yksi Iisalmen 
asemalla; lcyntmenen konduktoorinvirkaa, joista neljii. Iisalmen ja kolme Jyvii.s
kylan asemalla sekii yksi kullakin asemalla: Lieksa, Pieksiimaki ja Savon
linna; yksi e l. paklcamestarinvilrka Kriopion asemalla. Rautatiehallituksen 
liikenneosaston jolttajalle osoitetut hakemukset on jii.tettiivii. rautatiehallituksen 
kirjaajantoimistoon viimeistuii.n 8. 10. 1952 ennen klo 12. 

9. liikennejaksossa on esityksen perusteella tiiytettii.vii.nii. seuraavat virat 
ja toimet: yksi asemamiesten esimiehen virka Kuopion asemalla; . yksi 1 l. 
vaihdemiehen toimi J yvii.skyliin asemalla; yksi 2 l. vaihdemiehen toimi Suo
nenjoen asemalla; Tcuusi 1 Z. asemamiehen tointa, joista yksi Varkauden ja 
kolme Jyviiskylii.n asemalla sekii yksi Pajujiirlen ja yksi Miintylahden laituri
vaihteella; kaksi e l. asemamiehen tointa, joista yksi Sukevan asemalla ja 
yksi Paltasen laiturivaihteella; lcaksitoista junamiehen tointa, joista yksitoista 
Jyviiskyliin asemalla ja yksi Varkauden asemalla. Liikenneosaston johtajalle 
osoitetut hakemukset on jiitettii.vii asianomaiselle asemapii.iillikolle viimeistiiiin 
10. 10. 1952. 

Savonlinnan kolmannen luokan aseman asemapiiiillilconvirlca. RautatiehalH· 
tukselle osoitetut hakemukset on jiitettii.vii. rautatiehallisuksen kirjaajantoimis· 
toon vimeistii.iin 22. 10. 1952 ennen klo 12. Nimitotty asemapiiiillikko on vel· 
vollinen vasta.anottamaan kysymyksessiiolevalla asemalla olevan postitom.ipaikan 
hoita.jan toimen. 



8 

48 -4-

Yksi y. p. 1 l . kiTjurinvirka Kuopiou asemalla; yksi y. p. :B 1. linjakiT ju
ri?wirka kolrnannessa liikennejaksossa; kolme y. p. 2 l. kitrju1·invirkaa, joista 
yksi Iisalmen, yksi Kuopion ja yksi Huutoksen asemalla; yksi y. p. asema
mestarinvitrka Puukarin pysii.killii.; nelja a. p. 2 l. kirjurinvi?·kaa, joista yksi 
kullakin asemalla: Toijala, Lieksa, Varkaus ja Petii.jii.vesi. Rautatiehallituksen 
paajohtajalle osoitetut hakemukset on jii.tettii.vii. rautatiehallituksen kirjaajan
toimistoon viimeistii.an 22. 10. 1952 ennen klo 12. Puukarin pysii.kille nimitetty 
asemamestari on velvollinen vastaanottamaan kysymyksessiiolevalla pysiikillii. 
olevau postitoimipaikan hoitajan toimen. 

Yleisen vaikean asuntopulan takia kehoitetaan hakijoita ennen hakemusten 
jiittiimistii. ottamaan selvaii asunnonsaantimahdollisuuksista. 

Helsinki 1952. Valtioneuvoston kirjapaino 



KASKYlEHTI N:o 49 
1 9 5 2 

Viittaus Kaskylehdessa tulkaistuun maaraykseen merkitaan: 
Kl n:o l/52. 2 ( = lehden numero, vuosi, asian numero). 
Jakelua koskevat muutosilmoitukset on tehtava painatusjaostoon. 

To i mit us: Rautatiehallitus, lehtlpalvelu. 

Sis a 11 y s : 1. VR Kii.skylehden jakelu. - 2. Muutoksia Liikennesii.ii.ntoon 
ja Asema- ja junapalvelussii.iintoon. - 3. Muutoksia aikatauluun 119. - 4. 
Liikennepaikkoja koskevia muutoksia. - 5. Yleiskaavan muutos. - 6. Poltto
turpeen rahditus. - 7. Matkalippualennuksia. - 8. Avoimia virkoja ja toimia. 

VR Kaskylehden jakelu. 

Painatuskustannusten supistamiseksi on rautatiehallitus ta- 1 
naan tapahtuneessa esittelyssa paattanyt, etta niissa tapauksissa, 
jolloin VR Kaskylehdessa julkaistava asia on sen laatuinen, ettei 
sen voida katsoa koskevan koko valtionrautateiden henkilokun-
taa, Kaskylehden jakelu toimitetaan supistettuna ns. a-jakeluna. 
Jokaisessa a-jakelun jalkeen ilmestyvassa normaalijakelun Kiisky
lehdessa ilmoitetaan ensimmaisena asiana a-jakelun julkaisemi
sesta. (RhjHlo n:o 1878, 23. 9. 1952). 

Muutoksia Liikennesaantoon ja Asema- ja 
junapalvelussaantoon. 

Liikennesaannon 16 §: n 4. lisamaarayksen 4. kappale muute- 2 
taan kuulumaan seuraavasti: 

,Eraissa kolmannen luokan vaunuissa on erityisia osastoja 
sairaiden kuljetusta varten. aissa osastoissa kuljetetaan ainoas
taan sellaisia sairaita, jotka eivat sairasta tarttuvaa tautia, tuber
kuloosia lukuunottamatta." 

amoin muutetaan Asema- ja junapalvelussaannon 17 §: n 3. 
kohta seuraavan sisaltoiseksi: 

,Kunkin konduktoorin tulee omalta osaltaan huolehtia siita, 
etta eriiissa kolmannen luokan vaunuissa olevat sairasosastot pi
detaan suljettuina ja lukittuina, mikali niita ei kayteta sairaiden 
kuljetukseen . .A.inoastaan siina tapauksessa, etta tilanahtaus ju
nassa sen vaatii ja osastoa ei tarvita sairaan kuljetukseen, saa 
siihen piiastaa pienten lasten kanssa matkustavia henkiloita. Osas-

06131/ 52. - 2. 10. 1952. 
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tojen tyontoovet lukitaan talloin avattuun asentoon, niin etta 
matkustajat eivat voi vetaa 1l.iita kiinni. 

J os pikajunan kaikki kolmannen luokan paikat on loppuun
myyty, mutta vaunuissa mahdollisesti olevia sairasosastoja ei ole 
tilattu sairaankuljetukseen, saadaan naihin osastoill.in myyda 
paikkalippuja edellamai1l.ituille lasten kanssa matkustaville henki
loille, kuitenkin aikaisintaan tuntia ennen junan lahtoa varsinai
selta Hihtoasemaltaan". (Rh/ lko n:o 1880, 23 . 9. 1952) Kl n:o 
49/52. 2. 

Muutoksia aikatauluun 119. 

1. 10. 1952 luk.ien muutetaan junan n : o 651 Tornio-Kauli
ranta aikataulu taman kaskylehden liitteen mukaiseksi. (Kut 
n:o 1320, 26. 9. 1952) . Kl n:o 49/ 52. 3. 

26. 9. 1952 lukien pysahtyy juna n: o 132 aina ( 6. ) Puisto
lassa. (Kut n:o 1423, 24. 9. 1952). Kl n:o 49/52. 3. 

29. 9. 1952 lukien on junan n: o 62 tuloraide Myllymaellii. 
oleva raide 2. (Kut n: o 1507, 26. 9. 1952) . Kl n: o 49/52. 3. 

29. 9. 1952 lukien pysahtyy juna n: o 776 tarpeen vaatiessa 
(S) Tokeron ja Outisen seisakkeilla. (Kut n:o 1509, 26. 9. 52) . 
Kl n:o 49/52. 3. 

Liikennepaikkoja koskevia muutoksia. 
Julkaisuun Liikennepaikkojen valimatkat, Karhulan ascman 

alaista Sunilan satamaa koskevien merkintojen kohdalle, 8. sarak
keeseen lisataii.n: 

Kymin Oy: lie Jii.ltetet 
tiiviit, Hallan rai
t eilla purettavat lii
ltetykset on osoitet
tava Sunilan sata
maan. Luk. 6. 10. 
52. (Lkoj n: o 2148, 
23. 9. 52) Kl n: o 
49/ 52. 4. 

N aantalin aseman alaisena avataan lokakuun G paivasta 1952 
lukien liikenteelle Sokeriraide seuraavin, julkaisuun Liikenne
paikkojen valimatkat tehtavin merk.innoin : 

Naantali 
Sokeriraide 

Nnl 2. Tt J uusikassokeri Oy: tii 
varten. Luk. 6. 10. 
52. (Lkoj n : o 2245, 
23. 9. 52) Kl n :o 
49/ 52. 4. 



49 

6. 10. 52 lukien poistetaan julkaisusta Liikennepaikkojen vali- 4 
matkat, Naantalin aseman alaista Oljyraidetta ko kevista merkin
noistii, 8. sarakkeesta ,.Juurikassokeri Oy". (Lkoj n: o 2245, 
23. 9. 52 ) . Kl n: o 49/52. 4. 

Yleiskaavan muutos. 

Simojoen sillan muutostyon valmistuttua sallitaan tasta alkaen 5 
rataosalla Kuivaniemi-Simo kuormaulottuma I. 

Vastaava muutos on merkittava Yleiskaavaan N: o 1294 muut
tamalla isossa kartassa k. o. rataosan vari mu taksi ja poistamalla 
tama rataosa punaisella painetusta ,Huom! Ainoastaan kuorma
ulottuma II sallittu rataosalla"-luettelosta. (n: o Rtt 1112/ 1219, 
25. 9. 52). Kl n: o 49/ 52. 5. 

Polttoturpeen rahditus. 

Kulkulaitosten ja yleisten toiden ministerio on suostunut sii- 6 
hen, etta polttoturve saadaan 1. 10. 1952 lukien rahdittaa samalla 
tavoin kuin koivuhalot ja etta tasta valtionrautateille aiheutuva 
tulojen menetys korvataan yleisista varoista sen mukaan kuin 19 
paivana toukokuuta 1950 annettu laki valtionrautateiden talon-
den hoidon yleisista perusteista maaraa. 

Taman mukaisesti on polttoturpeen vaunukuormaluokka 1. 10. 
1952 lukien toistaiseksi alennusluokka H 1. Alennusluokan II 1 hin
noitusluvusta on Kl 18/ 52. 8 mukaisesti viihenneWi.va luku 4. Mi
kali lahetyksessa on yksinomaan polttoturvetta, on myos vajaa
painoluokan hinnoit11-sluvusta vahennettiiva luku 4. Polttoturpeen 
tariffipaino on 500 kiloa kuutiometri, kuten muidenkin alennus
luokkien tavaroiden. Alennus on myonnetty nimenomaan vain 
polttoturpeelle, joten sita ei myonneta turvepehkulle eika turve
pehkuun verrattaville muille tavaroille. (Tfo n: o 1134, 25. 9. 52) 
Kl n: o 49/52. 6. 

Matkalippualennuksia 

Hyvinkaa: 16-21. 10. 1952; TUL: n vapaapainin mestaruuskil- 7 
pailut; osanottajat ja toimitsijat; 25 %, myos pikaj . 

Inkeroinen: 17-21. 10. 1952; Urheiluseura Inkeroisten Vihurin 
jii.rjestamat TUL: n viestisuunnistusmestaruuskilpailut; kilpailijat 
ja toimitsijat; 25 %, myos pikaj. 
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Avoimia virkoja ja toimia. 

Ylim. :e l. lcirj~vrin vi1·lca Hyvinkiiiin varastossa. Varasto-osaston johtajalle 
osoitetut hakemukset on toimitettava rautatiehallituksen varastotoimistoon 
viimeistiiiin 16. 10. 52. Rautatien asunto saatavissa. 

Esityksen perusteella tiiytetiiiin 9. konejaksossa : neljatoista veturinliim· 
1nittiijiin tointa (9 Pm, 2 Jy, 2 llm1 1 War) sekii ylcsi vaununvoitelijan toimi 
(1 Par) . Koneo aston johtajalle osoitetut hakemukset on jiitettavii 9. kone
jalison piiiillikolle viimeistiiiin 17. 10. 1952. 

Kalcsi y. p. :e l. lcirjwinvirlcaa ja ylcsi a. p. :e l . ki1'ju1'invi1·ka rautatiehalli· 
tuksen tarka-stustoimistossa. Rautatiehallituksen paiijohtajalle osoitetut hake· 
mukset jatettiivii. rautatiehallituksen kirjaajalle viimeistiiiin 24. 10. 1952 en
nen kello 12. 

Y leisen vaikean asuntopulan takia kehoitetaan hakijoita ennen hakemusten 
jiittiimistii ottamaan se1viili asunnonsaantimahdollisuuksista. 

Liite. 
Kl n:o 49/ 52. 3. 

1 

Tor 
Silta 20 
Kivir. 
Aj1\ 
Yli 
Kko 
Silta 45 
Apa 

Kri 
Potkuk. 
Krp 
Niem. 
Mro 
Pkp 
Kny 
Arm ass. 
Nrn 
Tolppi 

Ytr 
Avs 

Silta 20 
Rtl 

Klr 

Sj 651. Tor-Klr 2. 3. 
Sn 65 Pn 56. H1c 5. (65) 

1. 10. 52-31. 5. 53 

2 3 4 5 
I 

6 

- I - - - 16.20 
- - - - -
- 3.0 5 s 25 
- 4.3 7 16.32 33 
- 2.8 5 38 39 
- 6.4 10 49 50 
- - - - -
- 4.5 7 57 58 
- 5.5 9 17.07 17.08 
- 5.9 9 s 17 
- 2.8 4 21 22 
- 3.2 5 s 27 
- 2.5 4 31 32 
- 4.1 7 39 42 
- 5.0 8 6 50 
- 4.1 8 s 58 
- 3.2 6 18.04 18.05 
- - - - -
- 4.2 8 13 14 
- 7.3 12 26 31 
- - - - -
- 3.2 5 s 36 
- 4.0 7 43 -

7 8 

-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

654 
-
-
-
-
-
-
-
-
-I 
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Vilttaus Kbkylehdessi 1ulkaistuun miirlykseen merkltiln: 
Kl n:o 1/52. 2 (- lehden numero, vuosl, asian numero). 
Jakel ua koskevat muutosilmoitukset on tahtivii painatusjaostoon. 

To 1m it us: Rautatieh allitus. lehtl palvelu. 

S 1 s !illy s: 1. Sairasloman anominen. - 2. Tampereen alueen jaksonhuolto
pliiillikon viran hoitaminen. - 3. Pesukoneiden pistorasiat. - 4. Polttoaineiden 
kii.ytto valtionrautateiden virka- ja asuinhuoneissa sekii. myynti rautatielii.isille. -
5. Liikennepaikkoja koskevia muutoksia. - 6. Muutoksia aikatauluun 119. - 7. 
Huhtamii.ki-Ybtymii. Oy :n kuljetusbii.kit. - 8. Paperisii.kkien binta. - 9. Kulje
tuksen aikana kadonneen koneosan sisii.ltii.vii.n laatikon etsiminen. - 10. Virka
miesbuoneet. - 11. Tavaranluokitus. - 12. Matkatoimistoille myonnettyjii. lipun
myyntioikeuksia. - 13. Matkalippualennuksia. - 14. Kadonneita matkalippuja, 
virkamerkkejii. ym. - 15. Avoimia virkoja ja toimia. - 16. Harrastustaiteilijat. 

Sairasloman anominen. 

Rautatiehallitus on, kumoten kirjelmansa n :o H. 39/990, 21/2 1 
1936, piUi.ttanyt asiassa seuraavaa: 

Anottaessa kuukautta lyhyempaa sairaslomaa asianomaisen on 
toimitettava liihimmalle esimiehelleen liiiikiirintodistus, sekii, jos 
esimies katsoo sen tarpeelliseksi, kirjallinen sairasloma-anomus. 
Kuukauden tai sita pitemmiin ajan kestiivaii sairaslomaa on aina 
anottava kirjallisesti ja anomukseen liitettavii liilikiirintodistus. 
Kummassakin tapauksessa on esimiehen viipymatta liihetettava ha
nelle jatetyt asiakirjat omine lausuntoineen sairasloman myonta
valle viranomaiselle ja samalla tehtava esitys viransijaisen miiiiraa
misesta, jos eri sijainen on tarpeen. (Rh/To n:o H. 1334, 30/9 
1952.- Vert. M.K II s. 1. 93.) Kl n:o 50/52. 1. 

Tampereen alueen jaksonhuoltopaallikon 
viran hoitaminen. 

1. 10. 1952 lukien jarjestetiiiin 2. jaksonhuoltopiiiillikon, jonka 2 
asemapaikka on ollut Tampere tehtavien hoito tapahtuvaksi r:luta
tiehallituksesta kiisin. K. o. jaksonhuoltopaallikon virka-alueen rajat 
jiiiiviit enalleen. (Tthj n:o 394/865, 6. 10. 52.) Kl n:o 50/52. 2: 

6253. - 9. 10. 1952. 
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Pesukoneiden pistorasiat. 

Selvennykseksi Kl n: o 30/ 51. 2 olevaan maiiraykseen ilmoite
taan, ettei pesukoneita varten asenneta pistorasioita, jos ko. pesu
koneen omistajan kaytettavissa on yleisessii pesutuvassa oleva pisto
rasia tai pistorasia voidaan asentaa tallaiseen pesutupaan, jossa 
sita voi kayttaa useampikin perhe. (Stt n: o 2201/ 1034, 4. 10. 1952.) 
Kl n:o 50/52. 3. 

Polttoaineiden kaytto valtionrautateiden virka
ja asuinhuoneissa seka myynti rautatielaisille. 

Kumoten kiertokirjeensa N: o 2/ 1931 ja siihen myohemmin teh
dyt muutokset on rautatiehallitus tanaiin maarannyt polttoaineiden 
kaytosta valtionrautateiden virka- ja asuinhuoneissa sekii niiden 
myymisestii rautatielaisille seuraavaa: 

1) Valtionrautatiet jaetaan polttoaineiden kayttoon nahden 
kahteen alueeseen, joista 

ensimmiiinen alue kasittiia linjan Kokkola-Suonenjoki-Var
kaus eteliipuolella olevat rataosat, Kokkolan asema mukaan luet
tuna, ja 

toinen alue kaikki ensimmaisen alueen pohjoispuolella olevat 
rataosat, Suonenjoen ja Varkauden asemat mukaanluettuina. 

2) Polttokausittain (1 / 6-31/ 5) saadaan virkahuoneisiin ja nii
hin virka-astmtoihin, joihin luontoisetuina annetaan polttoaineet, 
antaa seka rautatieliiisille myyda allamainitut enimmaismiiiirat 
polttopuita: 

A. Virkahuoneisii1~ saadaan antaa polttopuita enintiian seuraa
vat maarat: 

I alue II alue 
Suurempiin liikenne- ja toimistohuo-

neisiin (yli 120 m3) .. . .... .. . . . . . 7m3 8 m3 koivuh. 
Pienempiin liikenne- ja toimistohuo-

neisiin (120 m3 tai aile) ........ . . 5 " 6 " " 
Jos liikenne -ja toimistohuoneita varten nain myonnetyt poltto

puumaarat jollakin paikkakunnalla osoittautuvat riittii.mattomiksi, 
voi varasto-osaston johtaja asianomaisen jakson tai muun vastaa
vassa asemassa olevan pii.ii.llikon perustellun esityksen perusteella 
myontiiii. luvan lisahalkojen saamiseen. 

B. Asuinhuoneistoihin saadaan antaa tai myyda polttopuita 
enintii.ii.n seuraavat maiirat: 
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UuniHimmitystaloissa huoneiden lammittiimiseen: 

I alue II alue 

Keittio (tai 1 huone) •••••••• 0 0 ••• 0 5 m3 6 m3 koivuh. 
Huone ja keittio I 9 . . . . . . . . . •••• 0 •••• 

" 
10 

" " 2 huonetta ja keittio . . . . . ...... . . . 12 
" 

13 
" " 3 

" " 
, •••••••••••• 0. 15 

" 
17 

" " 4 
" " " 

• • • • • 0 ••••• ... 18 
" 

20 
" " 5 

" " " 
. . . . . . ........ 21 

" 
23 

" " 6 
" " " 

.............. 24 
" 

27 
" " 7 

" " " 
.... .. ... 0 ••••• 27 

" 
30 

" " 
Yhden perheen asuintaloihin, joissa on keskusliimmitys, anne

taan tai myydaan liimntittamiseen samat maarat polttopuita kuin 
uunilammitystaloihin. 

Paitsi Uimmitystarkoitukseen saavat rautatieliiiset ostaa ruoan 
valmistukseen molemmilla alueilla allamainitut enimmliismaarat 
polttopuita: 

Uunilammitystaloissa: 

a) ke~t~io~n, jossa on puuhella, mutta ei kaasu-
keltmta ............................... . 6 m3 sekahalkoja 

b) kettioon, jossa on sekli puuhella etta kaasu-
keitin ..................... · ............ . 4 " " K eskusliimmitystaloissa: 

a) keittioon, jossa on puuhella, mutta ei kaasu-
keitintli .... . .......................... . 7 " " b) keittioon, jossa on sekli puuhella etta _kaasu-
keitin ................................. . 5 " " 
Huoneistoihin, joissa on joko kaasu- tai sahkohella, ei lainkaan 

myyda polttopuita ruoan valmistukseen. 
3) Jos annetaan tai myydaan toisenlaatuisia halkoja kuin 2. 

kohdassa olevissa taulukoissa mainitaan, annetaan koivuhalkojen 
asemasta sekahalkoja 20% enemman kuin koivuhalkoja ja seka
halkojen asemasta koivuhalkoja 20% viihemman kuin sekahalkoja. 

4) Jos sekahalkojen asemasta kaytetlian tai myydiian saha
rimoja tai radasta murrettuja vanhoja ratapi:ilkkyja taikka kay
tosta poistettuja lennatin-, puhelin- tai aidanpylvaita, rakennusjat
teita y. m. jatepuita, saadaan kuutiometrimaariia korottaa 50 %: lla. 
Radasta murrettuja ratapolkkyja lasketaan menevlin yhteen kuu
tiometriin 12 kappaletta. 

4 
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5) Jos annetaan tai myydaan kivihiilia, koksia tai polttotur
vetta halkojen asemasta, lasketaan yhden tonnin kivihiilia vastaa
van 5 ms ja yhden tonnin koksia 6 ms seka 1 tonnin polttoturvetta 
3 ms koivuhalkoja. 

6) Halot luovutetaan aina taysin kuutiometrein. Jos prosentti
ylennyksen tai alennuksen kautta syntyisi murtolukuja, lasketaan 
¥2 kuutiometria tai enemman kokonaiseksi kuutiometriksi, ja va
hempaa kuin 1f2 kuutiometria ei oteta lukuun. 

7) Oulussa ja Hyryn.salmella ja niista pohjoiseen olevilla rata
osilla saadaan tassa maarayksessii mainittujen polttoainemaarien 
lisaksi antaa tai myyda enintlian 30 kpl radasta murrettuja van
hoja ratapolkh.---yjii jokaista huonetta kohti. 

8) Liikenne- ja toimistohuoneita samoin kuin asuinhuoneistoja
kin varten tulee jokaisen tyytyli niihin polttoaineisiin, joita kul
loinkin voidaan antaa tai myyda. Liikenne- ja toimistohuoneita 
varten sekii niille rautatieliiisille, jotka saavat polttoaineensa luon
toisetuna, luovutetaan polttoaineet kuormasta kaadettuna asian
omaisen polttoainesiiilytyspaikan eteen, ja velotetaan ti.istli aiheu
tuvilla kuljetuskustannuksilla asianomaista osastoa. 

9) Polttopuut luovutetaan yhden metrin pituisina, mutta voi
dan varastojaksonpaallikon harkinnan mukaan sellaisissa poltto
ainevarastoissa, joissa halot katkaistaan koneellisesti, vahvistettua 
sahausmaksua vastaan luovuttaa lyhyempini.ikin, jos tama vaikeuk
sitta ja saannollisiii toitii hairitsemiittii voi tapahtua. 

Sellaisille liikennepaikoille, jollla ei ole polttoainevarastoa, on 
polttoaineiden tarve myyntiii varten huomioitava polttoaineita 
tilattaessa virkahuoneita ja -asuntoja varten. Tilaukset on tehtiivii 
taysin vaunukuormin. 

10) Myyntihinnoittelussa on huomattava seuraavaa: 
a) koivuhalkojen hinnalla myydaan halot, joihin ei ole sekoi

tettu muuta puulajia, ja 
b) sekahalkojen hinnalla muut halot huomioonottaen, etta 

niiden joukossa ei saa olla koivua. 
Halkovaraston hoitajan on tilatessaan varastoonsa myyntihal

koja nimenomaan mainittava, ettli kyseessa on myytiivaksi tarkoi
tetut halot, jotta liihettlija jo kuormatessaan tavaraa vaunuun voi 
toimittaa lajittelun. 

Puutavarakirjanpitiijien on hoitoalueissaan valvottava, ettei 
korkeampihintaista halkoa luovuteta alempiarvoisen hinnalla. 

11) Halkoja ei saa valita, ja on halkojen antaja vastuussa siitii, 
etta halot otetaan halkopinoista jarjestyksessii. 

12) Valtionrautateiden palveluksessa oleville henkiloille, jotka 
asuvat virka-asunnoissa, joihin luontoisetuina annetaan polttoai-
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neet, annetaan polttoineita Ui.mmitykseen heidan hallinnassaan ole- 4 
van huoneluvun mukaan, kuitenkin enintaan heille kuuluvaa virka
asuntoa vastaavan huoneluvun mukaan. 

Niille rautatieUi.isille, jotka eivat ole oikeutetut luontoisetuina 
annettaviin polttopuihin ja joilla on oma. talous, saadaan myyda, 
sikali kun polttoaineita voidaan luovuttaa, heidan vakinaisen asun
tonsa todellisen huoneluyun mukaan, ei kuitenkaan suurempia 
kuin alia olevassa taulukossa mainittuja huonemliiirili varten eri 
palkkausluokissa, nimittain: 

Palk.kausluokka 

29-40 ja rautatieliiakareillli .... ... . 
24-28 ........................ .. . 
17-23 .......................... . 
11-16 ...................... . ... . 
1-10 ja tyontekijoille ....... .... . 

Kaupungcissa ja 
kauppaloissa 

6 huonetta 
5 
4 
3 
3 

" 
" 
" 
" 

Maaseudulla 

7 huonetta 
6 
5 
4 
3 

" 
" 
" 
" 

Huoneeksi luetaan ainoastaan lammityslaitteella varustettu 
asuinhuone ja keittio. 

13) Saunan, pesutuvan ja leivintuvan, eteisen ja lammitettli
vien kellarien lammitykseen ei anneta eika myyda eri polttoaineita. 

Tilap. toimihenkilo ja tyontekija ovat oikeutettuja ostamaan 
polttoaineita vasta palveltuaan 6 kuukautta ja silloinkin vain edel
lytyksella, etta heidan toimintansa valtionrautateilla jatkuu tois
taiseksi. 

Tilapainen toimihenkilo saa ostaa polttoaineita samoin perus
tein kuin hiinen palkkaansa vastaavan palkkaluokan mukaan palk
kaa nauttiva vakinainen tai ylimaarliinen viran tai toimen haltija. 

14) Kulumassa olevan polttokauden aikana tyohon ryhtyneelle 
rautatielaiselle saadaan antaa tai myydii polttoaineita yllaolevien 
perusteiden mukaan laskettuna tasaisilta kuukausilta tyohon ryhty
mista tai polttoaineiden osto-oikeuden alkamista seuraavan kuukau
den alusta. 

15) Rautatielainen, joka asuu jonkun luona tiiy ihoidossa, sa
moinkuin sekiu, joka asuu vanhempiensa tai miehensii luona, ei 
ole oikeutettu ostamaan polttoaineita valtionrautatielta, ellei han 
todistettavasti ole kodin pliliasiallinen ellittlijli. 

16) Polttoaineita tilattaessa virkahuoneita ja -asuntoja varten 
ilman maksua on kaytettavli tilauskirjaa, lomake N: o 3060, jonka 
lehdet on numeroitava ja tilausta tehtliessli huolellisesti tliytettava 
sekli tilaus laheteWivli asianomaiselle jakson tai muulle vastaavassa 
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asemassa olevalle plii:illikolle hyvaksyttavaksi ja tarkkailukortille 
merkittavaksi. 

Kaikki polttoaineet, jotka polttokauden kuluessa luovutetaan 
virkahuoneita ja -asuntoja varten ilman maksua tai myydi:iiin rau
tatielaisille, on tilauksen hyvaksyjan merkittava polttoaineiden 
myyunin ja kayton tarkkailukortille, lomake N : o 3061. 

17) Rautatielaisen, joka haluaa ostaa polttoaineita valtionrauta
teiden varastoista, on siiUi ilmoitettava paallikollensa kirjallisella 
tilauksella, lomake N: o 3060, ollen mainittu paallikko velvollinen 
tarkastamaan, ettei asianomaiselle myyda suurcmpaa miiaraa polt
toaineita kuin mihin hiin on oikeutettu. Tilaukseen on liitetti:ivii 
talonomistajan, isiinnoitsiji:in tai kahden luotettavan henkilon todis
tus, tilaajan hallinnassa olevien huoneiden lukumiiiirasHi.. Paallikko 
hyviiksyy samalla tilauksen ja merkitsee sen tarkkailukortille, 
lomake N: o 3061. 

18) Eliikettii nauttivat cntiset rautatieliiiset ja eliikeWi nautti
vat rautatieliiisten lesket, jotka eliiviit omassa taloudessaan ja ovat 
kodin paaasialliset eliittiijat, saavat polttokausittain ostaa poltto
aineita samojen perusteidcn mukaan kuin rautatieliiiset, kuitenkin 
enintiian 8 kuutiometriii joko koivu- tai sekahalkoja. Ylimaarliista 
elliketta nauttivilla on sama oikeus. 

Polttoaineiden myyuti tapahtuu erikoista ostolupatodistusta vas
taan, joka on voimassa 5 vuotta, ja on sitii kaytettiiessa esitettavii 
luotettava selvitys siitii, etta todistuksen haltija tliyttiiii osto-oikeus
ehdot. Sen saamista varten tulee eliikettii nauttivan entisen rauta
tielliisen antaa liihimmiille polttoainevaraston hoitajalle ostolupa
anomus, jossa on mainittava asianomaisen suku- ja ristimiinimet, 
syntymaaika, entinen virka tai ammatti, toimipaikkakunta erot
taessa, nykyinen postiosoite ja mistii polttoaineet halutaan ostaa. 
Rautatielaisen lesken tulee antaa vastaavat henkilotiedot kuolleesta 
miehestliiin. Anomusta tulee seurata talonomistajan, isiinnoitsijiin 
tai kahden luotettavan henkilon antama todistus siitii, etta hakijalla 
on omassa kiiytossaiin asuinhuoneisto ja etta han on kodin piia
asiallinen eliittiijii. 

Ostolupa-anomus lahetetiiiin rautatiehallituksen puutavartoimis
toon, joka hankittuaan tilitoimiston selvityksen siita, etta hakija 
on eliikkeellii oleva rautatieliiinen tai elakettii nauttiva rautatie
liiisen leski, maksutta antaa ostolupatodistuksen. Ostolupatodistus 
liihetetiiiin sille polttoainevaraston hoitajalle, jolle ostolupa-anomus 
on jiitetty, edelleen hakijalle toimitettavaksi. 

Ostolupatodistulrsen haltijan kuoltua tai menetettyii oikeuden 
halkojen ostoon valtionrautateiltii on asianomaisen polttoainevaras
ton hoitajan rautatien virkapostissa liihetettiivii hiinelle palautetut 
ostol upatodistukset puutavara tomistoon. 



-7- 50 

Polttoaineiden myynmssa eUikkeelHi oleville rautatieHiisille ja 4 
elaketta nauttiville rautatielaisten leskil1e noudatetaan kaikissa 
muissa suhteissa virassa oleville rautatieUiisille myytavien poltto
aineiden myynnista voimassa olevia maarayksia. 

19) Tilattujen polttoaineiden hinta samoinkuin kaikki muutkin 
niista mahdollisesti suoritettavat maksut on asianomaiselle kassan
hoitajalle maksettava, ennenkuin polttoaineet saadaan ostajalle luo
vuttaa, ja on ostajan itsensa kustannettava niiden kuljetus rauta
tien varastopaikalta ostajan asunnon sailytyspaikkaan. 

20) Polttoineiden myyntihinnat samoinkuin puiden katkomi
sesta johtuvat lisamaksut miHiraa rautatiehallitus ja julkaistaan 
vahvistetut hinnat kaskylehdessa. 

21) Kohdassa 18 mainitun tilauksen perusteella suorittaa ostaja 
asianomaiseen asemakassaan polttoaineiden hinnan ja saa maksus
taan lomakkeelle n: o 4205 kirjoitetun kuitin, lomakkeen C-osan. Sa
maHa annetaan ostajalle lomakkeen A-osa, jota vastaan ostaja saa 
polttoaineet varastosta. A-osat on alavarastonhoitajan lahetettava 
paavarastolle kuukausitilityksen yhteydessa. 

Lomakkeen B-osan Uihettaa kassanhoitaja tilityksen yhteydessa 
talousjaksoon. Polttoaineiden myynnista saadut tulot tilitetaii.n ta
lousjaksoon k;olmasti kuukaudessa siten, eWi 1-10 paivina peri
tyt tulot tilitetaan kuukauden 13 paivan, 11-20 paivina perityt 
tulot 23 paivan ja 21-31 paivina perityt tulot seuraavan kuukau
den 3 paivan tilityksen yhteydessa. 

Polttoaineiden myyntiin kaytetaan erillista lomakekirjaa n: o 
4205, jonka kassanhoitaja tilaa talousjaksosta. 

Lomake n: o 4205 on kirjoitettava erikseen joka ostajalle ja on 
siihen merkittava myos polttoaineiden maara, laatu ja yksikko
hinta, jotta talousjakso voi laatia ja varastolle lahettaa asemittain 
yhdistelmat varaston tilikuukauden aikana myydyista polttoaineista. 
Talousjaksoissa on talloin huomattava, etta 3. paivan tilityksesta on 
polttoaineista tilitetty kanto otettava jo kulumassa olevan kuu
kauden kassatiliin, eika siis edelliselle kuukaudelle kuten muut kan
not 3. paivan tilityksesta. 

22) Tilatut ja maksetut polttoaineet on ajettava pois varasto
paikalta kuulmuden kuluessa maksupaiviista lukien, muuten on os
taja velvollinen suorittamaan rautatiehallituksen miiadiaman hin
nankorotuksen kuukaudelta, ellei kuljetuksen viiviistyminen johdu 
siita, ettei varasto ole voinut luovuttaa polttoaineita maariiajassa. 

23) Viran tai toimenhaltija tai ylim. toimenhaltija, jonka virka
asuntoon on annettu lammitykseen tarkoitetut luontoisetuihin kuu
luvat polttoaineet, ei ole oikeutettu asunnostaan muuttaessaan vie-



4 

5 

50 -8-

maan mukanaan kayttamatta olevia, valtionrautateilta saamiaan 
polttoaineita, ja on asianomaisen virkailijan paallikko velvollinen 
valvomaan, etta asunnosta poismuuttava virkailija ennen muuttoaan 
tekee tilin kuluttamistaan polttoaineista, ollen tilinteossa saatu tu
los merkittava huoneistoa koskevaan tarkailukorttiin, lomake n: o 
306L Jos muutto tapahtuu kesken polttokautta on tuloksesta annet
tava asunnosta muuttavalle todistus, jonka perusteella lasketaan, 
miten paljon hanen uutta asuntoaan varten jalella olevan poltto
kauden kuluessa saadaan polttoaineita luovuttaa. 

24) Rautatielaiselle, joka on oikeutettu ostamaan polttoaineita 
valtionrautateilta ja joka siirtyy toiseen rautatietoimeen, missa ha
nelta on samanlainen oikeus, on hanen lahimman paallikkonsa pyy
dettaessa annettava todistus siita, minka verran polttoaineita han 
kuluvana polttokautena on rautatielta ostanut ja on tallainen todis
tus ehdottomasti vaadittava, ennenkuin uuteen toimeen siirtyneelle 
saadaan polttoaineita luovuttaa. 

25) Polttoaineiden tilittajan on ehdottomasti merkittava kaikki 
valtionrautateiden varastopaikoista huoneistojen vajoihin tai eri
koisvarastopaikoille viedyt polttoaineet kulutetuiksi samana tilitys
kuukautena, jolloin ne on varastosta luovutettu. 

26) Sita, joka myy tai muuten luovuttaa valtionrautateilta saa
miaan tai ostamiaan polttoaineita muille, rangaistaan asianhaarojen 
mukaan, ja voi syyllinen sitapaitsi menettaa oikeutensa polttoainei
den ostoon. 

27) Nama maaraykset eivat koske polttoaineiden kayttoii kone
pajoissa, vaihdekojuissa y. m. s. eika myoskaiin sahausjatteiden 
kayttoii Hankasalmen sahalla, joissa polttoaineiden kayton valvonta 
kuuluu asianomaiselle jakson ja konepajan piiallikolle seka sahan 
isannoitsijalle ja puutavaratoimistolle. 

28) Nama miiaraykset koskevat myos rautatierakennusosastoa ja 
tarpeen vaatiessa voi rautatierakennusosaston johtaja antaa ]ahem
pia solveltamisohjeita. (Rh n:o 1615, 30. 9. 52) Kl n :o 50/52. 4. 

Liikennepaikkoja koskevia muutoksia. 

Kauhajoen aseman alaisena avataan lokakuun 13 paivastii 1952 
lukien liikenteelle Osuuskaupan raide seuraavin, julkaisuun Liiken
nepaikkojen viilimatkat tehtavin merkinnoin: 
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Kji 1. Tt 
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Kauhajoen Osull!kaup
paa varten. Luk. 13. 
10. 52. (Lkoj n:o 
22!}7, 1. 10. 52) Kl 
n:o 50/ 52. 5. 

Jiimsii.n aseman alaisena, km: lla 2, o 2 5 mainitul ta asemalta J sk: n 
suuntaan sijaitsevana avataan lokakuun 13 pii.ivastii 1952 lukien 
liikenteelle Pii.nkalii-niminen seisake seuraavin, julkaisuun Liikenne
paikkojen viilimatkat tehtavin merkinnoin: 

I 
se Pii.nkli.lll. 22 J amsa 2. 

Jamsankoski 2. 
Ov 58. Tpe 100. 
Hpk 130. Tl. 

140. 

HM Luk. 13. 10. 52. (Lkoj 
n: o 2262, 3. 10. 52) 
Kl n:o 50/52. 5. 

Seisakkeelle pysiihtyvat tarpeen vaatiessa (S) henkilojunat n:o 
471--478. 

Muutoksia aikatauluun 119. 

6 

1. 10. 1952 lukien pysahtyy juna n:o 1 tarpeen vaatiessa (S) 7 
Janhialan laiturivaihteella matkustajien jattamista varten. (Kut. 
n:o 1508, 30. 9. 1952). Kl n:o 50/ 52. J). 

1. 10. 1952 lukien muutetaan tavarajunan n:o 4004 lr.1lku Porin 
-Peipohjan valilla tapahtuvaksi ta.man kaskylehden liitteena ole
van aikataulun muk:aiseksi. (Kut. n:o 1527, 29. 9. 52) Kl n:o 
50/ 52. 6. 

6. 10. 1952 lukien pysii.htyy juna n:o 243 tarpeen vaatiessa (S) 
Joutjii.rven seisakkeella. (Kut. n:o 1530, 3. 10. 1952). Kl n:o 
50/ 52. 6. 

Huhtamaki-Yhtyman OY: n kuljetushiikit. 

Huhtamaki-Yhtyma OY :lle on kokeilumielessa myonnetty tois- 8 
taiseksi oikeus kayttaii kuljetushiikkeja Rantamiielta Helsingin, 
Kouvolan, Lahden ja Tampereen asemille kuljetettavien asema- ja 
siirtovaunulahetysten yhteydessii. 

Sekii. hakit etta niiden pohjarakenteena olevat kuormalavat on 
varustettava juoksevalla jarjestysnumerolla ja merkinnalla ,Ram". 
Merkinnat on tehtii.va kuormalavan molemmille puolille pitkii.n si-
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vun kulmatukiin, numero toiseen ja nimilyhennys toiseen tukeen, 
seka hakkiin sellaiseen sivuputkeen, eWi ne hakin ollessa kokoon 
taitettuna ovat selvasti nakyvissa. 

Rantamaen asemalla on kaytossa olevista kuormalavoista ja kul
jetushakeista pidettava kirjaa lomakkeella n: o 4463 (peitepaiva
kirja), josta tulee ilmeta, milloin ja mihin ne on lii.hetetty ja mil
loin saatu takaisin. Mikali lavat ja hakit eivat ole palautuneet koh
tuulliseksi katsotun ajan kuluttua, on Rantamaen aseman ryhdyt
tava asian vaatimiin etsintatoimenpiteisiin. 

Kuormalavojen ja kuljetushakkien painoa ei lueta menomatkalla 
tariffipainoon ja saadaan ne palauttaa maksutta rautatien kuljetus
saatetta kayttaen. Hakit on palautettava kokoon taitettuina joko 
kuormalavojen yhteydessa tai erillisina. (Lkoj n: o 2197, 30. 9. 
1952) Kl n:o 50/52. 7. 

Paperisakkien hinta. 

Kuljetuksen aikana rikkoutuneiden paallysten uusumseen kay
teWi.vien paperisakkien hinta korotetaan lokakuun 15 paivasta 
1952 lukien 25 markasta 40 markkaan kappaleelta. Uusituista pa
perisakeista on entiseen tapaan (rh:n kirj. n:o 34/132, 9. 1. 45) 
rahtikirjoihin liitettava erilliselle paperille kirjoitettu ilmoitus, 
jossa mainitaan, missa, milloin ja kuka uusimisen on toimittanut 
seka uusijan virka tai toimi. Maaraaseman on taman ilmoituksen 
nojalla periWi.va vastaanottajalta edellamainittu hinta ylimaarais
ten liikennetulojen shekkikirjalla n : o 1816. (Rh/lko n: o 1888, 1. 
10. 52). Kl n:o 50/52. 8. 

Kuljetuksen aikana kadonneen koneosan 
sisaltavlin laatikon etsiminen. 

9 Liikennepaikkojen piii:illikoita kehoitetaan etsimaan Hangosta 
Helsinkiin kuljetettavaksi otettua ruskeaa pahvilaatikkoa, joka sis. 
virvoitusjuomien tiiyttokoneen tiiyttopiiiin hammaspyorineen. Laa
tikon suuruus 40 X 35 X 35 sm. Tayttopaa on pyorea, halkaisija 
320 mm, suurin korkeus 80 mm ja paino 14,5 kg. Loydettiiessa on 
laatikko lii.hetettavii Helsinkiin henkilojunassa ja lOydostii ilmoitet
tava liikennetoimiston tiedustelujaostolle. (Lkoj n:o 2274, 27. 9. 
1952). 
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Virkamieshuoneet. 

Lokakuun 15 paiviista 1952 lukien jiirjestetiiiin Lahden asemalle 1 O 
virkamieshuone, johon sijoitetaan kaksi vuodetta. (Lkoj n: o 2296, 
1. 10. 52) Kl n:o 50/ 52. 10. 

Ta Yaranluokitus. 

Rautatiehallitus on mlHi.riinnyt enintiiiin 2 metrin pituiset poltto- 11 
rangat puulajista riippumatta 15. 10. 1952 lukien toistaiseksi luetta-
viksi vaunukuormaluokkaan 10. Tastli on tehtli.vli merkintii. Aakko
selliseen tavaranluokitustaulukkoon hakusanojen llalot, Rangat, 
Riu'ut, Salot, Seipaat ja Tangot kohdalle. (Tfo n:o 1169/ 52) Kl 
n: o 50/ 52. 11. 

Matkatoimistoille myonnettyja lipunmyynti
oikeuksia. 

Rautatiehallitus on myontanyt Vaasan Matkatoimisto Oy:lle oi- 12 
keuden myydii valtionrautateiden matkalippuja Pietarsaaressa ja 
jarje tiia myynnin tapahtuvaksi. Jakobstad Resebyra-Pietarsaaren 
Matkatoimisto nimisen avoimen yhtion vlilityksella. (Rh n: o 
971/ 2773, 28. 4. 52.) (Tfo n:o 1163, 2. 10. 1952) Kl n:o 50/ 52. 12. 

Matkalippualennuksia. 

Helsinki: 16-21. 10. 1952; Suomen Kuurojen Liiton jiirjestiimii 13 
Karjalan kuurojen heimojuhla; kuurot osanottajat; 25 %, myos 
pikaj. 

J yvaskyHi.: 30. 10--4. 11 1952; TUL: n nuorten nyrkkeilymesta
ruuskilpailut; aile 20-vuotiaat osanottajat ja toimitsijat; 25 %, 
myos pikaj. 

Koria: 30. 10--4. 11. 1952; Suo men Partiopoikajlirjeston suunnis
tamis- ja partiotaitokilpailut; aile 20-vuotiaat partiolaiset; 25 %, 
myos pikaj. 

Kadonneita. matkalippuja, virkamerkkeja ym. 

J oensuun aseman junamies Matti Laukkaselle 11. 4. 1949 kirjoitettu 14 
virkamerkki n:o 13 on kadonnut ja kuoletetaan. (8. ljp n:o 1106/ 2068, 
22. 9. 52.) 
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Turun polttoamevaraston polttoainetyoliiiselle Iivari Haverille kirjoi
tettu kesiikausivapaalippu n:o 56482/1130 matkalle Turku-Lohja on kadon
nut ja kuoletetaan. (2. rtjp n:o 287, 23. 9. 52.) 

Vallilan aseman yl. pl. 2 1. kirjuri Juho Jalmari Kaivannolle 25. 4. 1952 
matkalle Helsinki-Lohja kirjoitettu kesakausivapaalippu n: o 58219/1165 
sekii v. 1944 annettu virkamerkki n:o 21 ovat kadonneet ja kuoletetaan. 
(1. ljp n: o 1288/3447, 24. 9. 52.) 

2. konejaksossa. Ri palvelevalle vet. liimmittiijiille Pentti Ja.lmari Oster
man'ille kirjoitettu kesaka.usivapaalippu n: o 067 442/1349 matkalle Riihi· 
maki-Siitama sekii 26/7 kirj. tilap. va.paalippu n: o 0357455 ja 26. 2. 51 
kirj. virkamerkki n:o 484 ovat kadonneet ja kuoletetaan. (2. knjp n:o 
380/Vpl, 25. 9. 52.) 

Veriijanva.rtija Stiina Soinnulle kirjoitettu kesiikausivapaalippu n: o 
48835/977 24. 4. 52 matkalla Kupi-Th on kadonnut ja kuoletetaan. (3. ljp 
n:o 839/1209, 22. 9. 52.) 

1. konejakson ylim. tallimiehelle Kosti Saarelalle kirjoitettu asuntolippu 
n:o 52939/1059 matkalle Tuomarila-Helsinki on kadonnut ja kuoletetaan. 
(1. knjp n: o 546/Vpl, 26. 9. 52.) 

Ratavartija K. Patialan pojalle, Mauri Kalevi Patialalle 27. 8. 52 kir· 
joitettu kouluvapaalippu n:o 18/637 matkalle Kinni-Varpanen on kndon· 
nut ja kuoletetaan. ( 11. rtjp n: o F. 5/11, 26. 9. 52.) 

Ryonii.njoen pysiikin asemamiehelle Aarne Hotille kirjoitetut tilapiiiset 
vnpaaliput n:o 415259 ja 415260 matkalla Rnj-Hki ja virkamerkki n:o 3 
ovat kadonneet ja kuoletetaan. (Ap Rnj n:o 243, 27. 9. 52.) 

Tyontekijii. Vilho Savolaiselle 10. 7. 52 kirjoitettu tilapiiinen vapaalippu 
n: o 355920 matkalle Kouvola-Helsinki ja 1. 5. 52 kirjoitettu kesii.kausi
vapaalippu n:o 38/496 matkalle Kouvola-Harviala ovat kadonneet ja kuo· 
letetaan. (9. rtjp n:o 748, 26. 9. 52.) 

Ratatyontekijii. Jalo Kautolle kirjoitettu kesii.kausivapaalippu n:o 
071349/1427, 1. 5. 1952 matkalle Helsinki-Nastola on kadonnut ja kuolete
taan. (1. rtjp n:o 862, 29. 9. 52.) 

Vet. kuljettaja Johannes Hopeakosken vaimolle Paulalle 18. 9. 52 kir· 
joitettu tilapii.inen vapaalippu n :o 0457881 matkalle Jyviiskylii.-Suolahti 
on kadonnut ja kuoletetaan. (9. knj n: o 1050/684, 2. 10. 52.) 

Helsingin aseman 1 l. asemamies Jussi Matias Mattilalle 29. 1. 52 
kirjoitettu virkamerkki n:o 1185 on kadonnut ja kuoletetaan. (Ljp 1 n:o 
1313/3537, 1. 10. 52.) 

Ratamestari S. Korven tyttarelle Irjalle 5. 9. 52 kirjoitetun koulu· 
vapaalipun n:o 15/646 matkalle Ii-Oulu on kadonnut ja kuoletetaan. (8. 
rtjp n:o 1072, 29. 9. 52.) 

27. 8. 52 kirjoitettu koul. vapaalippu n: o 4/667 rtv Kaarlo Perennon 
pojalle Reima, matkalla Liminpuro-Kajaani on kadonnut ja kuoletetaan. 
(7. rtj n:o 105/II/5, 4. 10. 52.) 

Avoimia virkoja ja toimia. 

Oikaisu: Kl n:o 48/52. 8 avoimeksi julistetut kolme yp. e l. kirjwrin vir
kaa ovat yksi kullakin asemalla: Iisalmi, Kuopio ja Huutokoski. 

4. liikennejaksossa seuraavat esityksen perusteella tii.ytettiiviit virat ja toi· 
met: asemamiestenesimiehenvirka: yksi Tampereella, e lk. vaihdemiehentoinnia: 
yksi Orivedellii. ja yksi Haapamiiella, 1 lk. asemamiehentoimia: yksi Tampe· 
reella, yksi Toijalassa, yksi Porissa, yksi Haapamiiellii. ja yksi Jiimsii.nkoskella, 
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£ l'k. asemamiehentoimia: yksi Kyttiilassii, yksi Niinisalossa, yksi Aitonevan 15 
laiturivaihteella ja yksi Sotkian laiturivaihteella seka junam1ehentoimia: kolme 
.Porissa ja yksi Haapa.mii.ella. Liikenneosaston johtajalle osoitetut hakemu.kset 
on jatettava asianomaisen liikennepaikan pii..ii.llikolle viimeistii..ii.n 22. 10. 52. 

Lapuan 'kolmannen luo'kan aseman asemapaalli'konvilr'ka; y'ksi ylemmii.n 
palkkausluokan apulaisasemapaalli'konvirka Helsingin asemalla ja Vaasan ase· 
man asemakassanhoitajanvirka. Rautatiehallitukselle osoitetut kirjalliset hake· 
mukset on jatettiivii rautatiehallituksen kirjaajantoimistoon viimeistii..ii.n 5. 11. 
1952 ennen klo 12. 

Yksi y. p. 1 l. linja'kirjurinvir'ka kahdeksannessa liikennejaksossa; y'ksi a. p. 
1 l. kilrjurinvilr'ka Nokian asemalla; ka'ksi y. p. asemamestarinvirkaa, toinen 
Suoniemen ja toinen Vaskuun pysakilla; 'kuusi y. p. te l. kilrjurinvirkaa, joista. 
yksi kullakin asemalla: Helsinki, Hanko, Lappila, Riihimiiki, Tampere ja Veh
mainen; ka'ksi a. p. te l. linjakirjurinvilrkaa ensimmaisessa liikennejaksossa; 
ka'ksitoista a. p. £ l. kilrjurinvirkaa, joista kaksi Jiirvenpiiiin ja kaksi Porin 
asemalla sekii yksi kullakin asemalla: Helsinki, Hanko, Tampere, Kangasala, 
Korkeakoski, Kolho, Pannii.inen ja Huutokoski; ka'ksi :e l. lipunmyyjanvirkaa, 
toinen J:ielsingin ja toinen Lahden asemalla. Suoniemen ja Vaskuun pysiikeille 
nimitetyt asemamestarit ovat velvolliset vastaanottamaan kysymyksessiiolevilla 
pysii.keilla olevan postitoimipaikan hoitajan toimen. Rautatiehallituksen pii.ii.· 
johtajalle osoitetut kirjalliset hakemukset on jatettii.vii. rautatiehallituksen kir· 
jaajantoimistoon viimeistii.ii.n 5. 11. 1952 ennen klo 12. 

Yksi jii.rjestelymesta.rinvirka Lahden asemalla; 'kahde'ksan ylikonduktoorin· 
virkaa, joista kolme Helsingin, kaksi Karjaan, kaksi Tampereen ja yksi Riihi· 
maen asemalla; kolmetoista konduktoorinvirkaa, joista viisi Helsingin ja kolme 
Riihimiien asemalla seka yksi kullakin asemalla: Hyvinkaa, Karjaa, Lahti, 
'l'ampere ja Seiniijoki; kaksi It l . pakkamestarinvirkaa, toinen Tikkurilan ja toi· 
nen Tam pereen asemalla; yksi It l . vaa'kamesta.rinvilrka Pietarsaaren asemalla. 
Rautatiehallituksen liikenneosaston johtajalle osoitetut kirjalliset hakemukset 
on jatettii.vii. rautatiehallituksen kirjaajantoimistoon viimeistaii.n 22. 10. 1952 
ennen klo 12. 

Y leisen vaikean asuntopulan takia kehoitetaan hakijoita ennen hakemusten 
jii.ttii.mista ottamaan selvii.ii asunnonsaantimahdollisuuksista. 

H arrastustaitellijat . 

Niita rautatiella toimivia harrastustaiteilijoita, jotka haluavat osallistua 16 
J:ielsingissa marraskunn 14-21 piiivina jarjestettii.vaii.n harrastustaiteilijain 
nii.yttelyyn kehoitetaan ilmoittamaan osallistumisestaan kuluvan lokakuun 20 
piiiviiiin mennessii. allekirjoittaneelle, ilmoittaen samalla minkiilaisia taidetnot-
teita tulevat asettamaan naytteille. 

K . L. Kulo 
Rautatiehallitus, Huoltojaosto, Helsinki. 
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Liite 
Kl n :o 50/5B. 6. 

Tj 4004. Pri-Tpe 3. Pri-Pej. 
Sn 75. Pn 40. Tv 1. (60) 

6 1 2 3 4 5 

Pri - - 15.05 41, PM 9 
Ulv 
ill a 
Ruskila 
Nal 
Tattaral 
Lamm. 
Voimal. 

7.2 
3.7 
3.3 
3.0 
1.5 
4.4 

14 
9 
8 
8 
5 

10 

15.19 20 
29 30 
s 38 
46 48 
s 53 
s 16.03 

Hva 3.6 8 16.ll 13 4007 
Mer 
Jarila 
Pej 

1.8 5 
4.2 10 
5.1 II 

18 20 
s 30 
41 18.05 4019, 423, 

4021 , 448, 
42, 4018. 



Helsinki 1952. Valtioneuvoston kirjapalno 



KiSKYLEHTI N:o51 a 

1 9 5 2 
Viittaus Kaskylehdessa Julkaistuun maaraykseen merkitaan: 
Kl n:o 1!52. 2 ( = lehden numero, vuosi, asian numero). 
Jakelua koskevat muutosilmoitukset on tehtava painatusjaostoon. 

To 1m it us: Rautatiehallitus, lehtipalvelu . 

Sis a 11 y s: 1. Valtionrautateiden tilityssaii.nto. 

Valtionrautateiden tilityssaanto. 

Rautatiehallitus on vahvistanut "Valtionrautateiden tilityssaan- 1 
non" (lomake 11: o 2637) voimaan tulevaksi marra kuun 1 piiivana 
1952. Saanto jaetaan painatusjao ton toimesta liikcnnepailmille. 

H enkiloliikenteen tilityksessa noudatetaan kuitenkin nykyi, ta 
a ·emajiirjestystii viela marraskuun ja joulukuun tileis ·a ja aakko ·
jarjestykseen siirrytaan Ya ta Yuoden Yaihtee sa. 

1'avaraliikenteen tilityksessii on huomioonotettava: 

1. Lokakuun tilit laaditaan ja lahetetaan Trt: oon marraskuussa 
entiseen tapaan. Lokakuun tileihin isaltyvat saapu11eet makset.ta
vat rahtikirjat, jotka lunastetaan marraskuun puolella, hlitetaan 
erikoisluettelojen paaWimisee11 saakka entiseen tapaan lokakuun 
jaannoskantona ilma11 maksuleimaa tai rahtimerkkejii. Niista mak
setta,ista rahtikirjoista, jotka on liihtoasemalla piiiYatty ennen 
marraskuun 1 pii.iYaii 1952, mutta jotka OYat erikoisluettelojen paat
tiimishetkelUi lunastamatta, on maaraaseman e h d 0 t t 0 m a s t i 
laaditta va perima ttoman ta Yaran 1 uettelo 11: o 4118, jonka summa 
mm·kitiian siirtona lokakuun ka akirjaan ja pai:itiliin, mutla ei 
marra kuun ka ·sakirjaan eika piiatiliin. Perimiittoman tavaran 
luetteloon merkit~-1 kuljetusmaksut samoinkuin tilien paattamisen 
jalkeen mahdolli ·esti saapnvat maksettavat lokakuun rahtikirjat 
tilitetiiiin aikanaan maksuleimaa tai rahtimerkkejii kii~rttaen. 

2. Otteet n:o 4108 ja -!UO seka supistelmat n:o 4109 ja 41Jl 
jaaYat pois ki:iytostii ja on niiden jii.l,jellii oleYat Yarastot Hihetet
tava lokaknun tilien Yalmistuttua painatn. jaostoon: 

3. usi lahtevi:iu tavaran erikoisluettelo (lom. 4102) otetaan 
kayttOon. Painatusjaosto UiheWia asemill e alkneran tilauk etta. 

06390/ 52. - 17. 10. 1052. 
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-1:. Liikmmetulojen pi.iiitilin n:o 4201 uusin paino. otetaan ka;t·t-
1 tOi:in. Painatusjaosto Hihettiiii asemille alkueran tilauksetta. 

!i. J-'mnaketta n: o 4101 ki.iytetiiau . aapuneideu mak ·ettavien 
kuljctuskirjain luettelona ja lomaketta n: o -1:222 saapuneiden jalki
Yaatimusten luettelona. Sitten klm nyk:yiset painokset loppuvat. 
otetaan ki.iyttoon uusi painos lomakkeesta n: o 4101, johon myoskin 
saapuvat jiilkivaatinmkset merkitaiin. 

6. l\Iaksuleimaa tai rahtimerkkejii ka:vttiien tilitetaan ainoastaan 
tilit~·ssaiiunon 28 §: n 1. kohdassa mainitut kuljetusmaksut. 

7. Ne liikennepaikat, jotka jaavat ilman maksuleimakonetta, 
voiYat tilittaa suuret rahdit (yli 10,000 mk) myos siten, eWi kir
joittavat ylim. liikennetu lojen shckkikirjasta lmljetusmaksua vas
taaYan kuitiu. Kuittiin merkiti:ii.in rahtikirjan mrmero ja pi.iivays 
ja liimaiaan se Yascmmasta rennasta rahtikirjan B-osaan. 

8. KuiWkirjat n: o 2246, jotka tilataan Trt II: sta, tilitetaan 
tavaraliikcnteen osa·lta Jomakkeella 4125 .ia matknsiajaliikenteen 
osalta lomakkeella 4014. 

Tilitylcsessii .iaksou knssaan on huomioonotettava, etta lokaku un 
.iiliinniiskanto tilitcti.iiin 16. paiviin tilityk en yhtc:nlessi.i. (Rh/ 'l'fo 
n:o Hl~l~. 7. 10. 1~!12. ) Kl n:o !1 1 a / !12 . I 

H~l s inki 19c'\2. Vnllioneuvo~ton kiJ·japaino 



KASKYLEHTI N:o 51 
1 9 52 

Viittaus Kaskylehdessa julkalstuun maaraykseen merkitaan: 
Kl n:o 1/52. 2 ( = lehden numero, vuosi, asian numero). 
Jakelua koskevat muutosilmoitukset on tehtava painatusjaostoon. 

To i mit us: Rautatiehallitus, lehtipalvelu. 

Sis a 11 y s: 1. Rautatielaisille myytavien halkojen hinnat. - 2. Muutoksia 
aikatauluun 119. - 3. Paperin kuljetukseen luovutettavien v aunujen kunnon totea
minen. - 4. Tavaran paallyksen merkitseminen kuljetuskirjaan. - 5. Tavaran
luokitus. - 6. Turkisvirkalakkien tilaaminen. - 7. Vaununpeitteiden etsinta. -
8. Avoimia virkoja ja toimia. - 9. Rautatieopiston kielikurssit. 

Rautatielaisille myytavien halkojen hinnat. 

Rautatiehallitus on, kumoten VR Kiiskylehdessa n: o 50/ 51. 2 1 
otsakeasiasta annetut maaraykset, paattanyt, etta haloista, jotka 
valtionrautateiden varastoista myydaan rautatielaisille, on 1 pai
vasta marraskuuta 1952 lukien toistaiseksi perittava allaolevassa 
luettelos a mainitut kuutiometrihinnat. 

Allamainitut hinnat ovat valtionrautateiden liikennepaikoilla 
halkomittoihin ladottujen 1/ 1 m sekahalkojen hintoja. 

1/ 1 rn koivuhalkojen hinta on rnk 200 :- sekahalkojen hintaa 
kalliimpi m3: ltd. 

Rataosat ja liikennepaikat: 

1ft m sekahalot 
mk m3:ltii 

Helsinki-Sornainen-Tikkurila . . .. . ......... . 1,525:-
1,470:-
1,430:-
1,470:-
1,440:-
1,430:-
1,525:-
1,525:-
1,430:-
1,500:-
1,455:-
1,455:-

(Tikkurila)-Kerava-Porvoo-(Riihimaki) 
(Hyvinkaa)-(Lohja) ......... . ....... . ..... . 
Lohja-Lohjan kauppala-Keskilohja . . . . .... . . 
(Keskilohja)-(Karjaa) ..................... . 
Karjaa-Lappohja .......................... . 
(Lappohja)-Hanko .... . ......... ...... ... . 
Huopalahti-Luoma ........................ . 
Tahtela-Kaunislahti ... . ... . . . . .. .......... . 
Riihimaki .............. . .... . .. . ........... . 
(Riihimaki)-(Toijala) ........ . ............. . 
(Riihimaki)-Lahti ....................... . . 

06384/ 52. - 16. 10. 1952. 
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(Lahti)-Heinola . .................. . ..... . . . 
(Lahti)-Koria .. .. . . .. . . ... .......... .. .... . 
Turku ......................... . .. ......... . 
(Turku) -Naantali-Nousiainen ...... .. .... .. . 
(Nousiainen)-Uusikaupunki ... ..... . ........ . 
(Turku)-Salo ............................ . . 
(Salo)-(Karjaa) . .......................... . 
(Turku)-Aura . ......................... . . . 
(Aura)-Toijala ...................... . ..... . 
(Toijala)-Valkeakoski .............. .. . . .. . . . 
(Toijala)-(Tampere) .......... . ...... . .... . 
Tampere--Siuro .............. .. .... . ....... . 
(Siuro)-Karkku .... .' . ... .................. . 
(Karkku)-Peipohja-IIarjavalta . ... ..... . .. . 
(Peipohja)-Kiukainen-Kauttua-Rauma ... . . 
(Harjavalta)-Ulvila-(Pori) ............... . 
Pori-Miintyluoto ................. .... ...... . 
(Tampere)-Suinula .............. ... ....... . 
(Suinula)-Orivesi-Jiimsii . ... ..... .... . .... . 
Orivesi-(Vilppula) ............. .. ... .. ..... . 
Vilppula-Miintta .......................... . 
(Vilppula) -Haapamiiki .................... . . 
(Haapamiiki)-Kotala . . .. . ......... ..... .... . 
(Kotala)-(Kovesjoki) .... .... .. ............ . 
Kovesjoki-(Pomarkku) ..................... . 
Pomarkku-(Pori) ........... ....... .... ... . 
(Haapamiiki)-(Seiniijoki) . . .......... . ..... . 
Seinajoki-Laihia ....... ..... . . ............. . 
(Laihia) Vaasa-Vaskiluoto . . .. . ....... .. . ... . 
(Seiniijoki)-(Teuva) ............... . .. . .. .. . 
Teuva-(Periilii)-Kristiinankaupunki ........ . 
Peralii-(Kaskinen) ................. .... . .. . 
Kaskinen ..... . .. ............. . . .. ......... . 
( Seiniijoki)-Kovj oki-U usikaarlepyy . . ... .... . 
Kovjoki-Pannainen .................... . . .. . 
(Pannainen)-Pietarsaari ........... . .... ... . 
Pannainen-(Kokkola) ... . ... .. ...... . ...... . 
Kokkola-Ykspihlaja .. .. ............. .. ..... . 
(Kokkola)-(Kannus) .. . ........... .. ....... . 
Kannus-Ylivieska-(Oulainen) .............. . 
Oulainen-(Lappi) . .. ... . ... .... ... .... .... . 
Lappi-(Raahe) ...... .. .. .. . ............... . 
Raahe ..... . . .... . ....... ..... .. .... . ... ... . 

1,425:-
1,425:-
1,550:-
1,500:-
1,470:-
1,500:-
1,455:-
1,500:-
1,465:-
1,430:-
1,470:-
1,500:-
1,455:-
1,425:-
1,480:-
1,450:-
1,480:-
1,485:-
1,440:-
1,440:-
1,425:-
1,400:-
1,390:-
1,375:-
1,400:-
1,415:-
1,375:-
1,440:-
1,485:-
1,390:-
1,450:-
1,420:-
1,450:-
1,390:-
1,390:-
1,420:-
1,390:-
1,420:-
1,390:-
1,375:-
1,400:-
1,415:-
1,450:-
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Lappi-(Kempele) ......... . .. . ...... . ...... . 
Kempele . . . . ............. .. . . . . . . .. . ....... . 
(Kempele)-Oulu .. . . . . . ...... . ............. . 
(Ylivieska)-(Oksava) . ...... . ............ . . . 
Oksava-(Runni) ..... . ..................... . 
Runni- (Iisalmi) .. .. .... . .... . .... . ........ . 
(Oulu)-Muhos .. . . . . .. .. . .... . ...... . ..... . 
(Muhos)-(Nuojua) . . ....... . ....... .. ..... . 
Nuojua-Vaala ..... . .. . ...... . ............. . 
Oulu- Tuira .... .. . ..... . .................. . 
(Tuira)-Haukipudas .. .. . ... . .. . ........... . 
(Haukipudas) - Kuivaniemi ... . ... ... . .. . .... . 
(Kuivaniemi)-Laurila ...................... . 
(Laurila)-(Tornio) .. . . . ... . . . . . .. . ........ . 
Tornio .. . .... . ... . ... . ... ... .. .. .. . ..... . .. . 
(Tornio)-Kauliranta .. . ... . . . ..... . ....... . . 
(Laurila)-Koivu .. .... . ... . ... . ... . .. . .... . . 
(Koivu)- (Rovaniemi) . . ... . . . ..... . . . ...... . 
Rovaniemi . .... . ... . .... . . .. . . .... . ........ . 
(Rovaniemi)-(Kemijarvi) .. . .......... . .... . 
Kemijarvi-Kelloselka . ... .... .. ........ . .... . 
Hyrynsalmi-(Kontiomaki) . . . . . .. ........... . 
Kontiomaki-Kivesjarvi ... .. . .. . .. .. ... .. .. . . 
(Kivesjarvi)-(Vaala) . ...... . ..... . .. . .. . .. . 
(Kontiomaki)- (Kajaani) . . . ... . . .. ..... . .. . . 
Kajaani . .... .. . . . .. .. ....... . .. . .......... . 
(Kajaani )- (Soinlahti) .. . .. .. ........... . .. . 
Soinlahti-Iisalmi .. .... . . . .. . ..... . ... . .... . 
Kontiomii.ki-Maanselka . . . . ..... . .. .. . . ..... . 
(Maanselka)- (Lieksa) . . ....... . ... . . . ...... . 
Lieksa ...... ... . . . . ... .. ..... .. ...... . ..... . 
(Lieksa)-Kaltimo ............. . ... . ...... . . . 
(Kaltimo)- (Joensuu) ... . . . ......... . ...... . 
Joensuu-Hammaslahti .. ................... . . 
(Hammaslahti)-Kaurila .... ... ............. . 
(.Joensuu)-Viinijarvi-Outokumpu ... .. ..... . 
Viinijarvi- (Varkaus) . .... . ... . ......... . .. . 
(Iisalmi)- (Kuopio) ....... . ........... . .... . 
Kuopio ..... . .... . .. .... . . . .... . ... . ....... . 
(Kuopio) - Haukivuori ................... . .. . 
(Haukivuori)- (Mikkeli) . ...... . . .. .. .. . .... . 
Mikkeli-Selanpaa . . ... ..... . .. . .. .... ...... . 
(Selanpaa)-Voikka- Kouvola-Kuusankoski . . . 

1,415: -
1,470: -
1,500:-
1,335: -
1,360:-
1,325:-
1,430 : - · 
1,400: -
1,380:-
1,500: -
1,440:-
1,500:-
1,510:-
1,375: -
1,410:-
1,360:-
1,450: -
1,375: -
1,410: -
1,375: -
1,410:-
1,325 : -
1,340:-
1,375: -
1,350:-
1,380:-
1,360:-
1,340:-
1,340: -
1,285:-
1,325:-
1,300:-
1,325:-
1,340: -
1,325 : -
1,325: -
1,325: -
1,320:-
1,360:-
1,340:-
1,320:-
1,375:-
1,430: -

ol 
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Kouvola-Inkeroinen ........................ . 
(Inkeroinen)-(Kymi) .................... . . . 
KYTDi-(Kotka) ............................ . 
Kotka ... . . . .................. . ..... · · · · ·. · · 
(Inkeroinen)-(Hamina) .................... . 
liamina . . .................................. . 
(Kouvola)-(Pulsa) . . ....... . .............. . 
Ptlisa-Lauritsala .. ... ... .. .... .. . .. . . .. .... . 
(Lauritsala)-(Tainionkoski) ....... . ........ . 
Tainionkoski-Imatra-Vuoksenniska-V uoksen 
sat. . .......................... · · · · · · · · · · · · · 
(Imatra)-Immola .......................... . 
(Irrunola)-Simpele-(Parikkala) ........... . . 
Imatra-Vallinkoski ................. . .. . ... . 
Raippo-Vainikkala ................. . ....... . 
Tiusala-Asunta .. . ................... . ..... . 
(Asunta)-(Jyviiskylii) . . .................... . 
(Jyvaskylii)-.Aiinekoski ........ . . . ... . ...... . 
J yvasky lii-V aajakoski . . . ........... . ....... . 
(Vaajakoski)-(Hankasalmi) ..... . . . ........ . 
Hankasalmi- Pieksiimaki-Tiuutokoski-Varkaus 
H uutokoski-Savonlinna ... . .. . .......... . ... . 
(Savonlinna)-Parikkala-Tivia ............. . 

1,430:-
1,450:-
1,470:-
1,500:-
1,450:-
1,470:-
1,380:-
1,375:-
1,340:-

],375:-
1,375:-
1,340:-
1,375:-
1,375:-
1,365:-
1,340:-
1,350:-
1,390:-
1,350:-
1,340:-
1,340:
],325:-

Halot jaetaan hinnoittelua varten puulajeiltaan seuraaYaan kah-
teen ry hmiian: 

1) koivuhalot, joihin ei ole sekoitettu muuta puulajia, ja 
2) sekahalot, joitten joukossa ei saa olla koivua. 
Halot luovutetaan yhden metrin pituisina, mutta voidaan varas

tonpiiallikon harkinnan mukaan sellaisissa polttoainevarastoissa, 
joissa halot katkaistaan koneellisesti, luovuttaa lyhyempiniikin, jos 
tama vaikeuksitta ja siiiinnollisia toita hairitsemiitta voi tapahtua, 
jolloin edella mainittujen hintojen lisiiksi on maksettava: 

% m pituisiksi katkotuista haloista mk 70: - kuutiometrilta 
ljg " " " " " 100 : - " 
1,4 " " " " " 130 : - " 
Tilatut ja maksetut halot on ajettava pois vara topaikalta kuu

kauden kuluessa maksupiiivasta lukien, muute11 on ostaja velvolli
nen suorittamaan 125 markan korotuksen kuukautta k:ohti kuutio
metrilta, ellei kuljetuksen viivastyminen johdu siita, ettei varasto 
ole voinut luovuttaa halkoja maaraajassa. (Rh 11:0 2005, 7. 10. 
1952.) Kl 11: o 51/52. 1. 
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Muutoksia aikatauluun 119. 

15. 10. 1952 lukien pysiihtyy juna n : o 909 tarpeen vaatiessa 2 
(S) Haapanoron seisakkeella. (Kut n: o 1562, 10. 10. 1952.) Kl 
n: o 51/ 52. 2. 

15. 10. 1952 lukien toistaiseksi muutetaan junan n: o 1016 aika
taulu Lahden-Jarveliin viililla seuraavaksi: Hih. Lh 19.30, Okr 
19.42, Okr pv j. 18, Hr 19.57/20.17, koht. 259, lask. ohi 18, Tnl 
(pv. junan 18 kul. ollessa) 20.30, Jr 20.42/ 20.51. (Kut n:o 1565, 
10. 10. 1952) . Kl n:o 51/52. 2. 

Paperin kuljetukseen luovutettavien vaunujen 
kunnon toteaminen. 3 

Kastumisvahinkojen lisiiantymisen johdosta kehoitetaan ase
mia tarkoin valvomaan, etta vienti- ym. paperin kuljetukseen 
luovutetaan vain ehytkattoisia ja -seinaisia vaunuja, ensi sijassa 
Gbr-, Gbp- ja kaksinkertaisella katolla varustettuja Gb-vaunuja. 
Samalla huomautetaan, etta Kl n: o 32/ 51. 2: ssa annettu ma.iirays 
Gbp- ja Gbr-vaunujen kiiytostii on edelleen voimassa. (Kut n : o 
1574, 9. 10. 1952.) Kl n:o 51/52. 3. 

Tavaran piUi.llyksen merkitseminen kuljetus
kirjaan. 

Yhdenmukaisuuden aikaansaamiseksi on kuljetuskirjoissa py- 4 
rittavii kiiyttiimiiiin tavaran piiiillyksestii seuraavia lyhennyksiii: 

Muoto I La at u 

I 
Pahvi 

I Kangas I Metalli Paperi (Kar- Puu 
tonki) 

Lasi 

paketti .... .. I pap phv I kgs I 
kaaro - rulla . ·I 

" " I " I 
sakki . .... .. . I psk I sk I 
laatikko . ... . I krt I lt I lt 
h iikki ..... ... I I hiik I hiik 
tynnyri •..• . . I I tyn I tyn 

astia · kannu ·1 
kanisteri . ... I ast I ast ast 

kori ......... I I kori I kori 
pullo · pullakko l I I pul pul 
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Jos paallyksen laatu on painettuna merkitty kuljetuskirjaan, 
mutta tavara on ilman p~Uillysta, tai jos tavarassa on muunlainen 
paallys, on merkinta viivattava yli ja kuljetuskirjan ,Lahettajan 
merkinnat"-sarakkeeseen tehtava tasta huomautus ja tunnustet
tava tama lahettajan allekirjoituksella oikeaksi (Ls 65 §: n 10 
lm.). Lyhennyksista on yleisolle tiedoitettava sopivalla tavalla. 
(Lkoj n:o 1443, 4. 10. 1952.) Kl n:o 51/52. 4. 

Tavaranluokitus. 

Rautatiehallitus on maarannyt, etta Koho-levyt (lastuvillasta 
ja sementista valmistettuja levyja) 20. 10. 1952 lukien luetaan 
vaunukuormaluokkaan 8. Tasta on tehtava merkinta Aakkoselli
seen tavaranluokitustaulukkoon hakusanan Rakennuslevyt koh
dalle. (Tfo n: o 1182, 8. 10. 52.) Kl n: o 51/52. 5. 

Turkisvirkalakkien tilaaminen. 

Rautatiehallitus ja Rantalan Lakkitehdas Oy, Seinajoki, ovat 
tehneet sopimuksen turkisvirkalakkien valmistamisesta rautatie
laisille. Lakit valmistetaan tilaajan toivomuksen mukaan joko ns. 
laivaston mallia (pystykorva) tai ns. jahtimallia. Paallinen teh
daan joko sheviotti- tai diagonaalikankaasta seka koneosastolai
sille ja automiehille, mikali he haluavat, nahasta. Junanlahettajat 
saavat lakkiinsa punaisen ja linjakirjurit sinisen irtopaallisen 200 
markan lisamaksusta. Hinta on koosta ja paallisen laadusta riip
pumatta 1,750 markkaa kappaleelta, mihin hintaan sisaltyy ko
kardi ja siipipyoralaatta. Erikoismerkit kiinnitetaan haluttaessa, 
mutta peritaan niista hankintahinta. Lakkien Uihettamisesta ai
heutuvat kustannukset on tilaajien suoritettava. 

Halukkaat saavat tehda tilauksensa taman Kaskylehden liit
teena olevaa tilauskaavaketta kayttaen. Tilauskaavakkeet on 
lahetettava liikennepaikan, varikon tai alavarikon paallikon tai 
ratamestarin valityksella rautatiehallituksen huoltojaostoon ja 
toimitetaan lakit tilaajille suoraan tehtaasta joko rautateitse jalki
vaatimuksella tai postitse postiennakolla tilausten saapumisjarjes
tyksessli.. (Tthj n: o 40, 8. 10. 1952.) Kl n: o 51/52. 6. 

Vaununpeitteiden etsinta. 

VR:n vaununpeitto n:o Vs 177 on ilmoitettu kadonneeksi. Peitto tavattu 
viimeksi 16. 9. 1952 Jokelassa, mistii se on ilmoitettu mainittuna piiivana 
lii.hetetyksi Sornaisiin kuorman peittona vaunussa 103631. Jos k. o. vaunun· 
peitto on e. m. paivamaiiriin jalkeen jossakin esiintynyt, niin pyydetaan kii· 
reellisesti ilmoittamaan 1. liikennejakson toimistoon. (1. ljp n:o 1290/3628, 
8. 10. 52.) 
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Avoimia virkoja ja toimia. 

1. liikennejaksossa seuraavat esityksen perusteella tii.ytettii.vat virat ja 8 
toimet: £ l. konttoriapulaisen toillnia: yksi Helaingin ja yksi Malmin ase-
malla; y1csi asemamiesten esimiehanvir1ca Kauklahden asemalla; asetinlaitemie-
hen toi1nia: kaksi Helaingin ja yksi Oulunkyliin asemalla; 1 l. 1!aihdemiehen
toillnia: kolme Helsiugin ja yksi Sornii.isten asemalla; 1 l. asemamiehentoimia: 
seitsemiin Helsingin, yhdeksii.n Vallilan, kymmenen Pasilan ja yksi Huopalah-
den asemalla sekii. yksi Nuppulinnan laiturivaihteella; junamiehentoillnia: kah· 
deksan Helsingin, yksi Sorniiisten, kaksi Pasilan ja yksi Porvoon asemalla. 
Hakemukset jii.tettii.vii. asemapii.ii.llikolle viimeistii.ii.n 31. 10. 1952. 

Rautatieopiston kielikurssit. 

Kuluvan syyslukukauden aikana jarjestetiiii.n rautatieopistossa seuraavat g 
kielikurssi t: 

Englannin1cielen fUmial1ceiskwssit: 
Rinnakkaiskurssit torstaina klo 9.30-11 ja 19-20.30; 

Englanninkielen filmijat1cokwssit: 
Rinuakkaiskurssit keskiviikkoisin klo 16.15-17.45 ja 

perjantaisin , 10--11.30; 

Ranskan1cielen filmialkeiskwssi: 
Perjantaisin klo 18-19.30. 
Kurssit alkavat 15. 10. 52 ja on uusilla oppilailla mahdollisuus jatkuvasti 

ilmoittautua. (Ropj n: o 179/589, 11/10. 52.) 
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Liite Kl n: o 51/52. 6 

Irtileikattava ja tiiytettii.vii. mieluimmin koneella tai tekstaten ja lii.hetet
tii.vii. virantoimituspaikan esimiehen viilityksellii. rautatiehallituksen huolto
jaostoon. 

Turkisvirkalakkien tilaus. 

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

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

Virantoimituspaikka ..... . ...... . ........................ . ... . .... . ..... . 

Postiosoite 

Lakin malli: ns. jahtimalli, pystykorvamalli. *) 

Lakin numero .. . ... . .. ............... ..... ....... .................... . . 

Lakin pii.ii.llinen: sheviotti, diagonali, nahka *) 

Irtopii.ii.llinen: junanlii.hettii.jiin, linjakirjurin *) 

Siipipyorii.laatta: a) yleinen: kuuseuhavukoristeinen, ilman kuu.senhavukoris
tetta *) 

Kokardin vii.ri 

b) vcturimiesten: kuusenhavukoristeinen, ilman kuusenhavu
koristetta *) 

.1£rikoismerkit ....................... . ... . .............................. . 

1'ilaajan allekirjoitus. 

*) 1'arpeeton ylipyyhitii.ii.u. 

Helsinki 1952. Vn.ltioneuvoston k:irjapaino 



KASKYLEHTI N:o 52 
1 9 5 2 

Viittaus Kaskylehdessa 1ulkaistuun maaraykseen merkitaiin: 
Kl n:o 1/ 52. 2 ( = lehden numero, vuosi, asian numero). 
Jakelua koskevat muutosilmo itukset on teh tava painatusja ostoon. 

To 1m it us: Rautatiehallitus, lehtipalvelu. 

Sis a 11 y s: 1. Valtionrautateiden tilityssli.li.nto. - 2. Kappaletavaran kuljet
taminen Oy Pohjolan Liikenne Ao:n autoilla.- 3. Sairasosasto junissa n:o 61/ 62. 
- 4. Liikennepaikkoja koskevia muutoksia. - 5. Sokeille kuuluvien opaskoirien 
kuljettaminen kli.simatkatavarana. - ~· Tavaroiden pali.llystaminen. - 7. Tavaran 
luokitus. - 8. Neuvostoliittoon menevien Hihetysten tullikasittelya varten tarvit
tavat asiakirjat. - 9. Posti- ja lennatinlaitoksen omien asuntovaunujen kuljetus
kirjat. - 10. Matkalippualennuksia. - 11. Kuljetuksen aikana kadonnut veturin 
ilmapumppu. - 12. Kadonnut vaununpeitto. - 13. Kadonneita matkalippuja, 
virkamerkkeja ym. - 14. Avoimia virkoja ja toimia. 

Valtionrautateiden tilityssaanto. 

Otsikossa mainitusta asiasta on julkaistu erillinen VR Kasky- 1 
lehti n: o 51 a/52. 

Kappaletavar an kuljett aminen Oy Pohjolan 
Liikenne Ab :n autoilla. 

Rautatiehallitus on sopinut Oy Pohjolan Liikenne Ab: n 2 
kanssa kappaletavaran kuljettamisesta mainitun yhtion autoilla 
20. 10. 1952 lukien seuraavilla rataosilla: 

Ala-Vojakkala-Kauliranta, 
Lautiosaari-Hirvas. 

Edellinen hoidetaan Kemista ja Kaulirannasta ja jalkimmai
mainen Kemista ja Rovaniemelta kasin, ja sovelletaan niihin 
rautatiehallituksen ja Oy Pohjolan Liikenne Ab: n kesken 20. 4. 
1951 tehtya kappaletavaran kuljetusta autoilla koskevaa erikois
rahtisopimusta (ks Kl n: o 24/ 51. 11) muutettuna sikali, etta sen 3. 
kohdan viimeisessa lauseessa oleva sanonta ,25 p kilolta" on 
oleva ,50 p kilolta". 

Kyseisissa kuljetuksissa lasketaan kuljetusmaksut rautatievali
matkojen mukaan ja kuljetuskirjat laaditaan kuten tavallisissa 
rautatiekuljetuksissa. (Kut n: o 1583, 13. 10. 1952.) Kl n: o 
52/52. 2. 

06573. - 23. 10. 1952. 
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Sairasosasto junissa n: o 61/62. 

Junassa n:o 61 oleva Ei-vaunu, jossa on sairaiden kuljetus
osasto, jaii Rovaniemelle, jonka vuoksi paikat junan n: o 62 ko. 
osastoon on tilattava sielta eika Kemijarvelta. (6. ljp n: o 
1708/3927, 15. 10. 1952.) Kl n:o 52/52. 3. 

Liikennepaikkoja koskevia muutoksia. 

Rautatiehallitus on paattanyt alentaa Anttilan pysakin laituri
vaihteeksi marraskuun 1 paivasta 1952 lukien. Taman johdosta 
muutetaan sanotun liikennepaikan, julkaisussa ,Liikennepaikko
jen valimatkat" olevat merkinniit seuraaviksi: 

lv Anttila
Ander.sbole At 2 Hinthaara 5. 

Nikkila 8. 
HbnTR Hpk 290. Tim 539. 

Prv 15. Ke 18. 
Psl 44. Hy 48. 
Ri 60. Lo kaut· 

ta Kr 147. 
Klh kautta Kr 

128. 

J ns 548. Kon 648. 
Kw 181. 01 742. 
Pm 365. Sk 408. 
Tl 136. Yw 620. 
Luk. 1. 11. 52. 
(Rh/lko n: o 2034, 

13. 10. 52) Kl n: o 
52/ 52. 4. 

'J.1yrviian aseman alainen Maenkylan seisake avataan marras
kuun 1 paivasta 1952 lukien myos maidon ja maidonkuljetus
astiain liikenteelle, joten seisakkeen liikennoimistapamerkinta 
julkaisussa ,Liikennepaikkojen valimatkat" on mainitusta pai
viista lukien HM. (Lkoj n:o 583, 15. 10. 52.) Kl n:o 52/52. 4. 

Sokeille kuuluvien opaskoirien kuljettaminen 
kasimatkata varana. 

Rautatiehallitus on paattanyt, etta kaikki sokeat saavat kul
jettaa opaskoiransa kasimatkatavarana henkilovaunuissa. Taman 
johdosta muutetaan Liikennesaannon 40 §: n 1. lisamiiarays kuulu
maan seuraavasti: 

,1. Sokeiden opaskoiria saadaan opastettaviensa mukana kul
jettaa kasimatkatavarana henkilovaunuissa, myos makuuvau
nuissa." (Rhjlko n:o 1947, 13. 10. 52.) Kl n:o 52/52. 5. 

Ta varoiden paallystaminen. 

0/Y Shell A/B:lle toukokmm 13 p:na 1941 kirjeella Lt n:o 
1489/3111, poikkeuksellisten olojen vallitessa myonnetty oikeus 
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kayttlia rasva- ja vaseliinituotteittensa pliallyksena Hikkipellin 6 
puutteessa lmpregnoidulla paperilla vahvistettuja vahvoja pahvi
kotelopakkauksia, peruutetaan tulevan tammikuun alusta lukien, 
joten tlissa suhteessa on jalleen noudatettava liikennesaannossli 
annettuja maarayksHi. 

Samasta paivastli lukien kumotaan lokakuun 2 paivana 1947 
annettu kirje Lt n: o 2265, minka mukaan lipeiikivea saatiin 
poikkeuksellisten olojen vallitessa peltitolkkien puutteessa kul
jettaa toistaiseksi parafiinilla kyllastetyissa, erityisesti lipeakivea 
varten valmistetuissa pahvitolkeissa, joten lipeakiven kuljetuk
sessa on jalleen noudatettava liikennesaannon I liitteen 14-15 
§§: ssa olevia maarayksia. 

Asiakkaille ilmoitetta va muutoksesta. (Lkoj n: o 2361, 8. 10. 
52.) Kl n: o 52/52. 6. 

Taten kumotaan rh:n 18. 6. 43 antama maarays n:o 1399/7529, 
minka mukaan lihalahetysten suojuksena saatiin poikkeuksellisten 
olojen vallitessa kayttaa kankaan asemesta voimapaperia, joten 
lihojen kuljetuksessa on jii.lleen noudatettava liikennesiiiinnon 68 
§: n 1. lm: n toisessa kappaleessa olevia maiirayksia. - Miiariiys 
tulee voimaan tulevan tammikuun alusta lukien. Asiakkaille 
ilmoitettava muutoksesta. (Rh/lko n:o 2035, 13. 10. 52.) Kl n:o 
52/52. 6. 

Tavaran luokitus. 

Aakkoselliseen tavaranluokitustaulukkoon on 1. 11. 52 lukien 7 
tehtavii seuraavat lisiiykset ja korjaukset: 

Alumiinisementti ................................. . 
Apulannan levittajiit ............................. . 
Aurat, lumi-, autoja varten .. . .................... . 

rauta-, traktori- ........................... . 
Autonosat: alustarunko, ilman pyoriii., jousia yms ... . 

etupakka ............................. . 
jouset ................................ . 
jousen kannattimet ................... . 
lavat ................................. . 
ohjaamot, puiset ................ . ..... . 
palkit ................ . ............... . 
puiset 1. n . m. . ........................ . 

Granuliitti (seulottua luonnonhiekkaa): kotimainen 
ulkomainen .. 

7 
K 4 
K 5 

KK 5 
K 5 

4 
4 
5 
2 

KK 2 
5 
2 

10 
9 
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Hartsi: akaroidi . . .......... ... ................... . 
havupuu- . . . . .......... ........... . ... . .. . . 

7 5 
5 

juokseva ( ei hartsii:iljy) ...... ............. . 7 
panimo- ... .......... ....... ..... .. ... .. .. . 5 
teko- ..................................... . 2 

~~akulj~ttimet, myos osina ........ ... .. . ....... . 
Hakit: pmset . . ................................. . . 

KK 4 
KK 5 

Sisakkain pakatut ................ . ........ . K 5 
Jalustakivet, hakatut, sahatut ..... . ....... ...... . . . 8 
Kuljetuslaatikot ja -hakit, laudoista ja vaneerista .. . . KK 5 

Sisakkain pakatut .. ..... . K 5 
Kumi, raaka- (kautsu) ... . ......... . ....... . ... .. . . 1 

vaahto- ....... . ... .... . .... .... . ..... . ..... . K 1 
Laatikot: lauta- (myi:is rautalevylla vuoratut) ...... . KK 5 

Sisakkain pakatut .... ... . K 5 
Laatikot: pun- (myi:is rautalevylla vuoratut) ....... . KK 5 

Sisakkain pakatut ....... . K 5 
Laatikot: vaneeri-: pakkaus- ja kuljetus- . ........ . KK 5 

muunlaiset karkeahkot . . . . KK 3 
hienot ...... .. .......... . KK 1 
Sisakkain pakatut K. 

Lakkojen ohennusaine (Tinneri) (LS 1,4) ......... . 1 
Lannanlevittajat, ks myi:is apulannan leviWi.jat . . ... . KK 4 
Katuojakivet, hakatut, sahatut ........ . .......... . 8 
Kivijalkakivet, hakatut, sahatut ................... . 8 
Maaliaineiden ohennusaine (Tinneri) (LS 1,4) .... . . 1 
Makuuvaatteet: hi:iyhenilla taytetyt . . ... .... . . . ... . KK 1 

olkipatjat .............. . .. . . .... . KK 2 
muut taytetyt ................... . KK 1 

Massey-Harris, leikkuupuimuri .. . ........ . ...... .. . KK 4 
Matkalaukut: pegamoidi-, vaneeri- ..... . .......... . . KK 1 

Sisakkain pakatut ..... . . . K 1 
Muovijauhe ..... ..... ....... ..... . ............... . 2 
Muovipuristemassa ............................ ... . 2 
Pakkaus- ja kuljetuslaatikot ja -hakit ............. . KK 5 

Sisakkain pakatut ....... . K 5 
Pegamoiditeokset: matkalaukut yms . . ........ . .... . KK 1 

Sisakkain pakatut .... . .. . K 1 
Porraskivet, hakatut, sahatut ..................... . 8 
Puhaltimet, ks Tuulettajat. 
Puimakoneet, ks myi:is Massey-Harris Leikkuupui-

muri ..................................... . KK 4 
Puuhakit, ..... .. .............. . .... .. .. ..... .. ... . KK 5 
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Sisiikkiiin pakatut ...................... . 
Puulaatikot (myos rautalevyllii vuoratut) ......... . 

Sisiikkiiin pakatut . , ................... . 
Ra.kennuskivet, hakatut, sahatut ... . .. . .. . ......... . 
Rehujauhot, l:tta maissi-, riisi- ja rehukakkujauhoja 
Reunakivet, hakatut, sahatut .................. . .. . 
Riisirehujauhot .................. ..... ....... . . . .. . 
Sementti: asbesti- ja haponkestiiva .. . .. . .... . .... . 

alumiini-, asfaltti- ..................... . 
tavallinen ....... ... ............... . .. . . . 

Sihdit, maito- . . .................................. . 
laatikkoihin tai hiikkeihin pakatut ... . 

Sankyvaatteet: hoyhenilUi taytetyt ................ . 
olkipatjat ......................... . 
rnuut taytetyt .. ... . .. .. ... ........ . 

Tinneri ks. Maaliaineiden ja lakkojen ohennusaine. 
Tuulettajat, rnoottoreineen ........ . .... . .......... . 

ilman moottoria .... . ...... . ... . ... ... . 
osina lmten kokonaisina 

Vaahtokumi, ks kumi 
Vaneerilaatikot ja -rasiat: pakkaus- ja kuljetu- .. .. 

muunlaiset karkeahkot .. 
hienot .. ........... .. .. . 
Sisakkain pakatut K. 

Vuodevaatteet: hoyhenilla tiiytetyt . ........ ... ... . 
olkipatjat .. ..................... . 
muut taytetyt ... .... . ........ . .. . 

(Tfo n: o 1222, 20. 10. 52) Kl n: o 52/52. 7. 

52 

K 5 
KK 5 

K 5 
8 
9 
8 
8 
5 
7 
9 

KK 1 
K 1 

KK 1 
KK 2 
KK 1 

2 
KK 2 

KK 5 
KK 3 
KK 1 

KK 1 
KK 2 
KK 1 

Neuvostoliittoon menevien lahetysten tulli
kasittelya varten ta.rvittavat asiakirjat. 

., 

Kun raja.-asemilla on aiheutunut viiviistymisia tavarain luo- 8 
vutuksissa euvostoliittoon sen johdosta, etta spesifikatiot ja 
muut tullimuodollisuuksien tayttamista varten tarpeelliset llsia
kirjat ovat myohastyneet, huomautetaan asemille, etta mainitut 
asiakirjat on ehdottomasti liitettiiva rahtikirjaan ja lahetettiiva 
tavaran mukana raja-asemalle. (Tftk n:o 324, 17. 10. 1952) Kl 
n: o 52/52. 8. 
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Posti- ja lennatinlaitoksen omien asunto
vaunujen kuljetuskirjat. 

Sen johdosta, eWi lomaketta n:o 1922 (ent. B n:o 197 a) 
kaytetaiin nykyisin valtionrautateiden oman tavaran tilityksen 
alaisena kuljetuskirjana, maarataan, etta rautatiehallituksen 
kiertokirjeessa n: o 23/3356, 12. 10. 1929 mainitun kuljetuskirjan 
(B n: o 197 a) asemesta ki:iytetai:in posti- ja lenni:itinlaitoksen 
omia asuntovaunuja siirretti:iessa liikennepaikalta toiselle joko 
tyhjina tai korjauskuntineen kuljetuskirjana kuljetussaatetta 
n: o 1906, joka maaraaseman on lahetettava trt I: een. (Tfo n: o 
1219, 18. 10. 1952.) Kl n:o 52/52. 9. 

Matkalippualennuksia. 

Kemi, Kotka: 30. 10--4. 11. 1952; Suo men Painikomitean 
jarjestamat kr. roomalaisen painin juniorimestaruuskilpailut; kil
pailijat ja toimitsijat; 25 %, myos pikaj. 

Ulvila: 30. 10--4. 11. 1952; Suo men Nyrkkeilyliiton nuorten 
mestaruuskilpailut; kilpailijat ja toimitsijat; 25 %, myos pikaj. 

Helsinki: 13-18. 11. 1952; Raittiuden Y stavain nuorisojuhta
jiston kokous; alle 20-vuotiaat; 25 %, myos pikaj. 

Jyvaskyla, Pietarsaari, Varkaus ja Mantyluoto: 13-18. 11. 
1952; TUL: n mestaruuskilpailut kr. room. painissa (yleiset ja 
nuorten sarjat) ; kilpailijat ja toimitsijat; 25 %, myos pikaj. 

Kuljetuksen aikana kadonnut 
veturin ilmapumppu. 

VR Hyvinkalin konepaja.lta 19. 8. 52 Joensuun varikolle osoitettu vetu· 
rin ilmapumppu Tandem n:o 5145 on kadonnut matkallo. Hy-Jns. Tavat· 
taessa. pyydetaii.n ilmapumppu lii.hettii.maan osoitteella. 8. koneja.kso, Joen· 
suu. (8. knjp n:o 712, 14. 10. 1952.) 

Kadonnut vaununpeitto. 

J okioisten ' rauta.tie kaipa.a vaununpeittoaan n: o 7. Loydettii.essa toimi· 
tetta.va omistajalleen. (J 7. 10. 1952.) 

Kadonneita matkalippuja, virkamerkkeja ym. 

7. ra.tajakson toimistossa 27. 8. -52 kirjoitettu koululaisvapaalippu n:o 
4/667 ra.tavartija Kaarlo Perennon poja.lle Reimalle, matkalle Liminpuro
Kajaani, on kadonnut ja kuoletetaan (7. rtj n:o 105/ II/ 5, 4. 10. 52.) 
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Tampereen varikon veturinlammittaji.i.lle Matti Moisiolle kirjoitetut 13 
seuraavat tila.p. vapaaliput ovat kadonneet ja kuoletetaan: n:o 0477610, 
kirj. 5. 8. 52 matka.lle Haapa.miiki-Vaasa seka n:o 0477656, kirj. 15. 8. 52 
matkalle Haapamiiki-Helsinki (Tpe vrp 13. 10. 1952.) 

1. I. autonkuljettajalle Eino Turuselle 9. 10. 52 kirjoitettu tilapiiinen 
vapaalippu n:o 0537622 matka.lle Kuopio-Helsinki on kadonnut ja kuole· 
tetaan (5 vtjp n:o 647/549, 14. 10. 1952.) 

Vaihdemies K. L. Luodon leskelle Aino Marialle kirjoitettu tilapiiinen 
vapaalippu n: o 0404081 matkalle Riihima.ki-Kauniainen on kadonnut ja 
kuoletetaan (2. ljp n:o 1726/5923, 15. 10. 1952.) 

Pasilan aseman ylim. junamies Eero Ketulle 6. 10. 52 kirjoitettu tila
painen vapaalippu n:o 0542297 matkalle Helsinki-Oulu on kadonnut ja 
kuoletetaan (Ljp I. n: o 1406/3752, 17. 10. 52.) 

Joensuun varikolla 1 1. vaununtarkastaja Aarne Ville Koposelle 15. 3. 
1950 kirjoitettu virkamerkki n:o 736 on kadonnut ja kuoletetaan (8. knjp 
n: o 726, 18. 10. 1952.) 

Avoimia. virkoja. ja toimia. 

AIJamainitut linjahallinnon rataosastolla avoinna olevat virat seuraavissa 14 
ratajaksoissa : yksi rake11:1wsmestarin virka (opastinmestari) 2. ratajaksossa 
(Riihimii.ki) ; kaksi 1 pl. 1 l. ratamesta?·invirkaa, joista yksi 4. ratajaksossa 
(Rauma) ja yksi 9. ratajaksossa (Simola) ; yksi e pl. 1 l. ratamestarinvirka 6. 
ratajaksossa (Piinnii.inen) sekii yksi rataesimiehen virka 11. ratajaksossa (Piek
sii.mii.ki). Rataosaston johtajalle osoitetut hakemukset jiitettii.va rautatiehalli
tuksen kirjaajalle viimeistiiii.n 7. 11. 1952 ennen klo 12. 

Seuraavat esityksen perusteella taytettaviit ratavartijan- ja konttoriapulai
sentoimet: 1 l. mtavartijantoimia: yksi 1. ratajaksossa, turvalaitetyot (Pasila), 
yksi 5. ratajaksossa, km 418,261--425,097 (Xii.nekoski), kaksi 7. ratajaksossa, 
toinen turvalaitetoitii varten ja toinen hitsaustoita varten (Oulu), kummalle
kaan ei ole valtion asuntoa, yksi 8. ratajaksossa, km 826-833,5 (Simo) seka 
yksi 9. ratajaksossa, km 192-194 Savon rataa, km 192-194 Kuk rataa ja km 
192-193,2 pii.ii.rataa (Kouvola); e l. ratavartijantoimia: yksi 1. ratajaksossa, 
km 13,5-18 (Kilo), yksi 11. ratajaksossa., km 384,5-392 (Partaharju) ja 
kaksi 12. ratajaksossa, joista yksi km 508-516 (Ristinpohja) ja yksi km 
840-847 (Saviaho); 1 l. konttoriapulaisentoimi 2. ratajakson toimistossa. 

Rataosaston johtajalle osoitetut hakemukset on jatettiivii asianomaisille 
ratajaksonpiiiillikoille viimeistiiiin 7. 11. 1952. 

2. varikkojaksossa seuraavat esityksen perusteella tii.ytetti.i.vat toimet: neljii 
pwmppukoneenkayttiijiintointa Tampereen varikolla (Ra). Koneosaston johta
jalle osoitetut hakemukset on jatettiiva asianomaisen varikon piiiillikolle vii
meistiiii.n 8. 11. 1952. 

1 l. tarkkaajanvirka (a.p.) rautatiehallituksen varastotoimistossa. Rauta
tiehallitukselle osoitetut hakcmukset on toimitettava rautatiehallituksen kirja.a
jalle viimeistiiiin 12. 11. 1952 ennen klo 12. 

e l. ratainsinoorinvirka linjahallinnon rataosastolla. Rautatiehallitukselle 
osoitetut hakemukset jatettiivii rautatiehallituksen kirjaajalle viimeistiiiin 24. 
11. 1952 ennen klo 12. 

Yleisen vaikean asWltopulan takia kehoitetaan hakijoita ennen hakemus
ten jiittiimistii ottamaan selvaa asunnonsaantimahdollisuuksista. 
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Viittaus Kaskylehdessa julkaistuun maaraykseen merkitaiin: 
Kl n:o 1/52. 2 ( = lehden numero, vuosi, asian numero). 
Jakelua koskevat muutosilmoitukset on tehtiiva painatusjaostoon. 

To 1m it us: Rautatiehallitus. lehtipalvelu. 

S is a 11 y s: 1. Palkantilau ten uudelleenjarjestely. 

Palkantilausten uudelleenjarjestely. 

Talousosaston johtaja on rautatiehallituksen syyskuun 9 pai- 1 
vana 1952 tekemaan paatokseen (Kl n: o 48 a/ 52) nojautuen an
tanut seuraavat liihemmat ohjeet henkilokirjan pitiimisestii ja Pa-
keUe liihetettiivien palkkailrnoitt~sten laatirnisesta: 

Palkantilausten uudelleen jarjestelyn (Kl n: o 48 a/52) tultua 
voimaan on kullakin itsenaisemi toimipaikalla, jossa tyot jarjeste
taiin ja niita valvotaan, palltkojen maarittelemisen peruskirjana 
henkilokirja. Tata kirjaa on pidettava huolellisesti, silUi. myos 
mahdollisiin myohaisempiin tiedustelu.ihin henkilokunnan palk
kaukseen vaikuttaneesta kaytosta on tasta kirjasta saatava selvitta
viit tiedot. 

YlUi mainituilla itsenaisilla toimipaikoilla tarkoitetaan linjahal
linnon liikenneosastolla 3., 4. ja 5. luokan asemia, satama-asemia 
ja pysakkeja, joilla liikennepaikan piiallikko pitaii henkilokirjaa 
paitsi omasta myos alaistensa laiturivaihteiden y. m. s. henkilokun
nasta, seka niita 1. ja 2. luokan asemien toimipaikkoja, joissa ase
mapiiallikon maaraamat, toita jarjesteleviit ja valvovat kirjurit tai 
esimiehet pitaviit kuk:in omaa henkilokirjaansa valvonnassaan ole
vasta henkilolrunnasta. Koneosastolla pidetaan tiillaisina toimipailr
koina varikoita ja alavarikoita. Liikenne- ja konejaksojen toimis
toissa pitaviit henk:iloasioita hoitavat virkamiehet henkilokirjaa 
sekii toimiston henkilokunnasta etta valittomasti jakson piiallikon 
alaisista linjalla tyoskentelevista henkiloista. Rata- ja varastojakso
jen toimistoissa pideti:ian henkilokirjaa koko jakson sellaisesta hen
kiloku)lD.asta, josta henk:ilokirjaa on pidettava. 

Henkilok:irjaan on merk:ittavii kaikki sellaiset valtionrautateiden 
jatkuvassa palveluksessa olevat herik:ilOt, jotka saavat palkkansa 
palkkamomenteilta, kuten viran tai toimen haltijat, ylimal:iraisen 
toimen haltijat, tilapiiiset toimihenkilOt, liikenne- ja konttorioppi
laat, alokkaat, siivoojat ja liihetit, olipa palvelus liikennepaikalla 
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jatkuYaa taild\:a he11kilo vain tilapaisesti muualta sinne maarattyna. 
llenkilokirjaan ei siis rnerkita niita tyontekijoita, jotka saavat 
palkkansa tyomaariirahoista. 
• Henkilokirjaa on tilattavissa kahta eri kokoa, nimittain pienern
rnille toirnipaikoille kahden vuoden kayttoa varten valmiiksi sidot
tuina kirjoina (lom. 1139/ 2), joista 60-lehtinen on sopiva enintaiin 
18 henkilon seka 90- ja 120-lehtiset enintaan 27 ja 36 henkilon 
henkilOkirjaksi, seka suuremrnille toimipaikoille yhden vuoden 
kayttoa varten tarkoitettuja kirjoja (lorn. 1139), joita on valmiiksi 
sidottuina 60- ja 90-lehtisia vastaten henkilokirjaa 80 ja 120 henki
lOlle. Eri tilauksesta sidotaan henkil<ikirjaa rnyos rnuina lehti
rnaarina. 

HenkilOkirjaa kaytettaessa Yoidaan suurernpien ascmien eri 
henkiloryhrnilJe varata rnaaratyt sivut Siten, etUi Yiihernrnan rnuut
tuvilie ryhmille kaytctaan kirjan alkuosaa ja rnuille ryhmille kir
jan loppuosaa. Valilehtia kaventamalla, t. s. leikkaamalla va1ileh
tien reunasta osa pois ,Oma virka N: o"- ja ,Jatkuva sijaisuus"
sarakkeiden valiviivaa pitkin, voidaan samoja nimia henkilo- ja 
virkanumeroineen ldiyttaa hyvaksi useamman kuukauden ajan. 
Kussakin ryhmassa on henkilokirjaan rnerkittava henkilot siten, 
etta virka-, toirni- ja ammattinumerot tulevat niistl:i annetun luet
telon mukaiseen jarjestykseen, seka edelleen kaikki sarnan virka-, 
toimi- tai arnrnattinurneron omaavat periikkiiin henkilonumeroiden 
mukaisesti suurenevassa nurnerojarjestyksessa. Henkilokirjan 
kayttokautena lisaa tulleet henkilot merkitaan henkilokirjaan ryh
rnansa loppuun tulojarjestyksessa, rnita tarkoitusta varten on va
rattava tarpeellinen tila. .Asianon~ P.i'lten l1enkil0nurnerot ilmoite
taan Pakesta. 

Henkilokirjaa on pidettiiva todellisten paivien rnukaisesti ja 
voidaan selvyyden vuoksi kuukausittain smmuntai- ja rnaanantai
paivien valinen pystyviiva viivoittaa rnuista viivoista eroavaksi. 
Sarnoin voidaan tehda kuukauden viimeisen paivan jiilkeen, jos 
kuukausi on lyhyempi lruin 31 paiviia. Henkilokirjan mukaisesti 
tehtaessa palkkausilmoitusta (lorn. 2906) on huomattava, etta !run
kin henkilon kohdalle henkilokirjan ylariville merkittyjcn paiva
lulrumiiarien yhteissumman tulee aina olla yhta suuri kuiu paivien 
luku siina kuukaudessa, jota ilmoitus koskee. Saapuneista ja pois
tuneista seka tilapaisista on naet ilmoitukseeu merkittava heidau 
rnuualla olonsa paivien luku ennen saapumista seka samoin poistu
misen jalkeen. Itse saapuminen merkitiidn aina luvulla 33 ja pois
twrninen vastaavasti luvulla 34, mita lukuja ei ole otettu palkka
laatuluetteloon, koska ne eivat esiinny palkkalistalla. 

Muut henkilokirjaan sekii palkkailrnoituksiin tehtiiviit rnerkin
nat selviavat tarkastelemalla seuraavia, henkilokirjaan tehtavista 
tiirkeimmista rnerkinnoista annettuja rnalliesimerkkeja: 
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Esim. I. 
T i 1 ann e : 4 1. asemapiiallikko Helle on ollut sairaana 2-7/ 10 

ja hanen sijaisekseen on miiaratty a.p. 2 1. kirjuri Kokkonen, joka 
hoitaa asemalla avoinna olevaa y.p. 2 1. kirjurin vi1·kaa. airau -
loman ajaksi on vt. y .p. 2 l. kirjurin Kokkosen virkaa maaratty 
hoitamaan sahkottiijii Kulmala. 

II en k i 1 o k i r j a: Palkkalaatuluetielosta 1oydetiiiin sairaus
ajan piiivat = 55, mika numero merkitai.in kirjaan asemapaallikko 
IIelteen ylariville 2. pv: n kohdalle. Seuraavasta paivasta alkaen 
vedetaan viiva nuolenkarkineen ja merkitaiin paivien luku 6 nuo
len kannan paalle. Nuolen keskikohdan paalle merkitaan sulkeihin 
sen henkilon henkilonumero, joka hoitaa virkaa. - Kirjuri Kok
kosen kohdalle on jo kuukauden vaihteessa merkitty ,Jatkuvan 
sijaisuuden" sarakkeeseen y.p. 2 1. kirjurin virkanumero, mika 
luettelon mukaan on 1610, ja virkanumeron paiille luku 21, mikii 
taas palkkalaatuluettelon mukaan osoittaa lisapalkkiota momen
tilta 1, mihin lruuluvat avonaisten virkojen ja toimien hoitajien 
palkat, seka vedetty jatkuva viiva ilman nuolenldirkeii virantoimi
tuksen pituuden mukaan. Asemapiiallikko Helteen sairausloman 
alkaes a merkitiiiin Kokkoselle 2. pv: n kohdalle sen vir an numero, 
jota Kokkonen on miiaratty hoitamaan, ja taman virkanumeron 
paalle luku 23, mika palkkalaatuluettelon mukaan osoittaa lisa
palkkiota momentilta 3, mikii taas on viransijaisten palkkamo
mentti. Nuoli ja piiivamaiira 6 merkitiiiin kuten asemapiiiillikko 
Helteellekin, mutta nuolen piiiille sulkeihin merkitiiiin ensiksi sen 
henkilon henkilonumero, jonka virkaa Kokkonen hoitaa, siis a ema
paallildto Helteen numero 24113, ja toiseksi sen henkilon henkilo
numero, joka taas vuorostaan hoitaa Kokkosen virkaa, eli siis Kul
malan henkilonumero 34412. - Sahkottaja Kulmalan kohdalle 
merkitiiiin 2. pv: lie y.p. 2 l. kirjurin virkanumero 1610 seka palk
kalaatu 23, nuoli ja paiviiluku 6, kuten Kokkosen kohdalla jo on, 
mutta nuolen piialle merkitiiiin ulkeihin Kokkosen henkilonumeron 
26705 li aksi vain pieni viiva, mikii osoittaa, ettei Kulmalan omaa 
virkaa hoitamaan ole miiiiriitty lisiipalkkaan oikeutettua henkiloii. 

P a 1 k k au s i 1m o it us: Asemapiiiillikko Hell etta ei merkitii 
ilmoitukseen, koska hiin on vakinaisen viran haltija eikii. han saa 
tii.ltii. kuukaudelta lisii.palkkaa. Hiinen sairauspaperinsa on aikoi
naan lahetetty edelleen ja huolehtii Pake mahdollisesta palkanpidii.
tyksestii. - Kirjuri Kokkosen kohdalle merkitiiiin nimen ja henki
lonumeron lisiiksi hii.nen oma virkanumeronsa sekii. lisiipalkkasarak
keista toiseen y.p. 2 1. kirjurin ja toiseen 4 l. asemapiiiillikon virka
numero. Kun Kokkonen oli 6 pv asemapl:Uillikon sijaisena, jii.i hii-

1 
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nelle y.p. 2 l. kirjurin viranhoitoa 31-6 eli 25 pv, ja merkiHUin 
paivat 25 ja 6 seka palkkalaadut 21 ja 23 vastaaviin sarakkeisiin. 
Omassa virassaan ei han ollut paivi:Hikiian, joten siihen merkitaan 
vain viiva. - Sah.kottaja Kulmalan kohdalle merkitaan vastaavasti 
lisapalkkaa virasta 1610 6 pv, jolloin hiinelle jaa omassa virassa 
oloa 31-6 eli 25 pv, mikii luku merkiHian hanen oman virkansa 
pv -sarakkeeseen. 

Esim. II. 
T i 1 anne: Ylikonduktoori Nenonen on ollut vuosilomalla 

7-14/ 10 ja hiinen sijaisekseen koncluktoorin palkalla on maaratty 
,junamies Siitonen, jonka maiirays ylim. koncluktooriksi on jatkunut 
lokalmulle viela 10 pv. Siitosen sijaisena toimii 1 l. asemamies 
Sinkkonen, jolle taas on sijainen saaplmut Tampereelta. Vielii on 
asemalle 1/ 10 lukien nirnitetty konduktoori Viitala 13/ 10 lukien 
maaratty virantoimitukseen Toijalaan seka ylim. konduktoorina 
lokakuulla JO pv toiminut 11. vaihdemies Kurki 14/ 10 lukien Tam
pereen pikatavaratoimistoon. 

Hen k i 1 o k i r j a: Ylikonduktoori Nenosen kohdalle 7. pv: lle 
merkitaan palkkalaatu 53 = ' 'llO ilomapaivia seldi siita edelleen 
nuoli, paivaluku ja sijaisen henkilonumero. - Koncluktoori Viitala 
oli Porin junamies ja nimityksensa konduktooriksi han sai 1/10 
lukien. Tama merkitaan siten, etta ,JatkuYa sijaisuus"- sarakkeen 
yHiriville kirjoitetaan h.anen entinen virkamm1eronsa 1207 = juna
mies ja sen paalle numero 33, mika, kuten sanottu, merkitsee asian
omaisen saapumista henkilokirjan pitiijan valvottavien joukkoon, 
aivan samoin kuin luku 34 merkitsee taas poistumista naiclen val
vottavien ,joukosta. Virkamuneron 1207 alle merkit~ian sen liikenne
paikan numero, mista a ianomainen on saapunut, Hissa tapauksessa 
numero 601 = Pori. Lucttelon asemien muneroista saa Pakelta tai 
painatusjaostosta, mutta voidaan numeroiden sijasta kayttaa ase
mien nimilyhennyksiakin, siis 601: n sijasta Pri. Viitalan virantoi
mituksen sittemmin alkaessa Toijalassa 13/ 10 merkitaiin 13. pv: lle 
34 ja 507 tai 34 ja Tl = poistunut Toijalaan. - Vaihdemies Kur
jen kohdal1e on kuukauden alussa merkitty ,Jatlmvaan sijaisuu
teen" palkkalaatu 22 = mom. 2, ylim. henkilokunnan palkkiot, sekii 
ylim. konduktoorin virkanumero 5404. Sitten 14. pv: lie merkitiian 
hanen lahtonsa Tpe pikatavaratoimistoon 3:1: ja 501 Ptt tai 34 ja 
Tpe Ptt. - Junamies Siitosen kohdalla on huomattava, etta ,Jat
kuvassa sijaisuudessa" on ylim. konduktoorin virkanumeron alla 
Siitosen sijaisen henkilonumero ja 7. pv:na on konduktoorin eika 
ylikonduktoorin virkanumero, koska palkkaus maksetaan konduk
toorin viran mukaan, vaikka sijaisuus aiheutuu ylikonduktoorin 
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vuosilomasta. - Asemamies Sinkko en kohdalla olevat merkinnat 1 
on jo selitetty. - Alokas Tammen virkanumero 8014 I<>ytyy am
mattinumeroiden joclkosta ja saaJmminen Tampereelta, 33 ja 501, 
merkitaiin henkilokirjaan saapumu;paivaa edeltaneelle paivalle, 
aivan samoin lmin merkittiin Viitalan saapuminen Porista 1/ 10 1. 
pv:n edelle ,Jatkuvaan sijaisuuteen''. Sijaisuudcn paattyessa H / 10 
merkitaan paluu Tampereelle taas paattymispaivaa seuraavalle eli 
15. pv: lle 34 ja 501. Sen merkiksi, ettei asianomainen ole henkilo
kirjan pitajan valvottavi.en joukossa knukauden alussa tai lopussa, 
on hiinen kohdalleen ,Jatkuva sijaisuus"- tai lmukauden viimeisen 
paiviin sarakkeeseen vedettava viiva. 

P a 1 k k au s i l m o it u : Ylikonduktoori Kenosta, kuten ase
mapaallikko Hellettaki:ian, ei ollcnkaan merkiHi. ilmoit ukseen. -
Konduktoori Viitalalle merkiHian ensin hanen saapumisensa Porista 
,Lisapalkkiota"- arakkeeseen 33 ja 601 seka, ko ka hi:inen saa
pumisensa ei aiheuttanut talle lnnlkandelle yhtaan pois aolopaivi:ia, 
merkitaan pv-sarakkeeseen viiva. Oma sa virassaan ehti Viitala 
olla 12 pv, joten poissaolopaiviksi jai 31-12 eli 19 pY, mildi 
merkitaan lisapalkkion toiseen sarakeryhmaan. - Vaihdemies Kur
jella oli ylim. konduktoorina oloa 10 IW ja omassa toimessa 3 pv 
eli yhteensa 13 pv, joten pois aolopi:iiviii jai 31-13 eli 18 pv. -
.Junamies Siitonen oli 8 pv konduktoorin viransijaisena seka 6 pv 
ylim. konduktoorina, mitka molemmat on momentoinnin takia 
merkittava erikseen. Konduktoorina oloa oli 8 + 6 eli 14 pv, joten 
omas a toimessa oloa jiii 17 pv. - Asemamies Sinkk:osella oli 
kaksi eri virantoimitusmaaraystii, mutta palkkalaatujen ja virka
numeroiden ollessa samat merkitaan ne yhteiselHi pY-luvulla 14, 
jolloin oman toimen paivia ji:ia 17. - Alokas Tammen kohdalle 
merkitiian virantoimitusta 8 pv, seka lisapalkkiosarakkeisiin ennen 
saapumista 33 muuallaolopaiYat 6 sekii poistumisen 34 j~ilkeen 
muuallaolopaivat 17. Omassa tehtiivassaan alokkaana ci Tammi 
tahan henkilokirjaan merkittaYien joukossa ollessaan ollut paivaa
kaan, joten pv-sarakkeeseen tulee vii•a. 

Esim. III. 
H en k i l o k i r j a: Edellisissa esimcrkeissa on henkilokirjaan 

tehty merkintoja vain :vlariveille, minka takia tassa tarkastellaan 
alarivien kayttoa. AlariYeille ei merkita minkaanlaisia nuolia Yaan 
ainoastaan kaksoisnumerolukuja. T~Ulaisessa kaksoisnumeroluvussa 
edellinen luku osoittaa palkkalaatua ja jalkimmiiinen vastaavaa 
lukumaaraa. Luvut erotetaan toisistaan pisteemi. 

Lis a pal k k ail m o it us: - a) Sunnutaityotunnit merki
ti:ian erilaatuisista virantoimituksista erikseen ja jos talloin rin-
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etunlmi n:o 

24 1131 Helle 12005 1 
I 

I 65.

1

6
. 

I 1 (26705) I 

-+ I I I I 116.· J ·I I I I I I Kalle I 

26 7051 Kokkonen 11401 
21. I I 23. I 6. I (24113 3«12) I -+I I I I I I I I 1610 2005 

I 

I I I 116. 4 1 I I I I I l16. 8 1 I I Matti I I I 
34 4121 Kulmala 11306 1 

I 
23. I 6. I 1 (26705-l I 

-+ I I 
I I 

I I I 
I 

1610 

Aivo I I I I I 
co 

I 1506 I 
I 

I 
1

16. J I I ~ . I 
I 1(46874) I I 

I 
37 1351 Nenonen I 53. 

Jussi I I I I I I I 
11404 1 

33. I 
I I I I I I I I I I 

134. I I I 
41 3181 Vlitala 1207 507 I I 

Ti.mo 
601. I I 

44 6611 Kurki 11312 1 
22. I I I I I I I I I --.I I 

I 
I 34.

1 

5404 I 

I 
• 501 

Heikki I I I I I I I I I I I I Ptt. 
I 

46 8741 Siitonen 11207

1 

5~~·4 I I I I I I I 2s. I s. I 1 (37135 ~8289) I I 

114. 3 

1404 

Simo 
(48289) I I I I I I I I I -> I 116.9.51 I 

I 3 23. I I I I I I 23. I s. I I (46874-42632) I I 

I 
48 2891 Sinkkonen 111 1207 1207 

Otto 
I (46 74) I I I I I I I I -+I I I I I 33. 23. 8. I I 1 (48289-) 1 I 34. 

42 G32j Tammi 8014 - I 501 1207 501 

Veikko I I I 
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V altionrautatiet 

Palkkausilmoitus Ioka kuulta 1 9 .52 

Sukuniml ja Omassa Lisiipalkkaa Lisapalkkaa Llsapalkkiota' I 
virassa 

Henkilii 
n:o I pv ~~ ~ I virasta ~~ I I vcrasta -~ 1 1 -~ 1 I enslmroainen 

~~pv~~pv etunimi n:o ".,. pV ~~ pv n·o 8"~ n;o =~ 0 

26 7051 Kokkonen 1 1401 1- 21 125 1 1 610 23 1 6 1 2 005 I I I I 
Matti *) I I I I 

34 :4121 Kulmaia: 1
1
1306 125 23 1 61 1610 I I 61 12o I a 60 havit.al. 

Aivo I I I I 
41 3181 Viitala . l

1
14o4 112 I I I I 33 1-1 I I 601 

Timo I I 134 [ 19 1 507 

44 6611 Kurlrirteikid 11 1312 1 
3 22 110 1 5 4o4 I I I 134 118 1 501 

I I I I Ptt 

46 8741 t)~tonen . . . . 1 1 207 117 22 1 61 5 404 23 1 8 1 1 404 I I 09 1-5ion lf'tXS-
: Simo I I I 

I seHJa 
Hki 

' I Sinkkonen 1
1
1113 117 23 1141 1 207 I I 09 114 1 I I 48 289 ............ 

' Otto I I I I 

42 '6321 !ammi ........ 1 8 014 1 - 23 1 8 1 1 207 I I 33 1 6 134 117 1 501 

• Veikko I I I I I I 

V altionrautatiet 

Lisapalkkioilmoitus ajalta 3j11- 23ju 1952 

Snkunimi ja Sunn.tyokorvans ja Snnn.tyokorvaus ja Virantoimitns-
ylitunnit ylltunnit rahat 

Henki!O . 
n:o 

omassa l p ~ ~~ ~ ~~ virassa l ~g ~~ ~ ~~ ~ veroll. l veroton 
ensimmiiinen 

etunimi virassa g F 0 ~o t:S ~ 1==0 

n:o :;:· ~ ~ n:o ~~ ~~ ~~ 

24 1131 Helle .. 
: Kalle ll *~oo5 /-4 1-l I 1-1 I 

26 7051 K:0kkM:fti 1~1-1-1 1610 I 8
1-1 

720 I 
I 1-1 1-1-1 

2005 1 4 1-1--I-
37 1351 Nen?.n.on l~l__g_l-1 I 1-1 I 1386 

• Jussi 

46 8741 t)~to!len .... 
: Simo 1~1-1-3 1- 1404 1~1-1 1766 I~ 

•) Tamii r!Vi jiitettava jokaisen palkansaajan kohdalla vapaaksi Paken merkintojii. varten. 
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nakkaissarakkeet eivat riita, kaytetaan. useampia riveJa, kuten 
mallissa kirjuri Kokkosen kohdalla. - b) Ylitunneista merkitaan 
todelliset tunnit. - c) Virantoimitusrahat merkitaan ilmoituk
seen vain markkamaiirina, esimerkissa = Kokkosella 8 X 90 mk 
yorahaa, Nenosella verotonta 1,386 mk seldi Siitosella verollista 
1,766 mk ja verotonta 81 mk. 

P a 1 k k au s i l m o it us: Kaild'i edelHi mainitsemattomat lisa
palkkiot tila taan palldm usilmoituksen ,Lisa palkkiota "-sarakkeissa: 
a) Pukuavustus, palldmlaadut 07- 09, merkitaan ilmoitukseen 
vain, jos asianomainen ei saa pukuavustusta omassa virassa olles
saan, mutta kylliikin hoitacssaan muuta Yirkaa, esim. Sinldronen 
ollessaan H pv junamiehena = 09 ja 14. Jos asianomainen oma sa 
virassaan saa pukuavustusta, mutta se on tilapaisesti jostakin 
syysta maaraajalta pidatettavii, merkitaan se ilmoitukseen viihen
nysmerld,isena ja se1itykselHi \arustettuna, esim. Siitonen on 5 pv 
kmsseilla = 09 ja -5. -b) Junanlahetyspalkkio esim. 15 pv:ltii, 
palkkalaatu 19, merkitaan 19 ja 15. - c) Korvaus konttorihuo
neesta, pallllialaatu 25, esim. marraskuulta = 25 ja 30. - d) Teho
palkkio, palkkalaatu 32, merkitaan viimeiseen ,pallllialaatu"-sarak
keeseen ja markkamaara ilman otsikkoa olevaan sarakkeeseen. -
e) Pohjois-Suomen haYitetyn alueen paivaraha, palkkalaatu 51+ 
selvitys ,hiivit. al. '', merkitiian kuten esimerkissa Kulmalan koh
dalla = 51 ja 20 a 60:- hav. al. - sekii f) Palkkalaadut 28 = 
piiivarahaa liitteen mukaan ja 29 = muuta ansiota liitteen mukaan, 
mihin kuuluvat koryaus virantoimituksesta asemapaikan ulkopuo
lella, kilometrirahat, kielitaitolisa, konekirjoituslisii, korvaukset koe
ajoista ja opetustoimesta seka komiteakustannukset, merkitaan 
ilmoitukseen vain siina tapauksessa, etta asianomainen henkilo saa 
samalla kertaa jotakin muutakin lisapalkkiota. Muussa tapauksessa 
kaytetaan lisamenolista- tai matkalaskulomaketta. 

J otta pall\;kailmoitusteu lahettamisessa valtyttaisiin viivytyk
silta, on liikennepaikan piiallikon huolehdittava siita, etta kuu
kauden 4. ja 23. paivina Hihetettavat, liikennepaikan alueella teh
tavat palkkailmoitukset kerataan yhteen ja etta taman jalkeen se 
henkilo, jonka tehtavana on asemakassan tilityksen toimittaminen 
junaan, toimittaa myos nama palkkailmoitukset maaratyissa junissa 
kulkeviin talousjakson ku1jetuslaatikoihin. 3-viikkoiskaudelta laa
dittavien ilmoitusten lahettamisesta oikeaan aikaan on asianomaisen 
henkilokirjan pitajan huolehdittava. (Toj n:o 1782, 27/ 10. 1952.) 
Kl n: o 53 a/ 52. 

Helsinki 1952. Valtioneuvoston kirja.paino 



KASKYLE HTI N:o 53 
1 9 5 2 

Viittaus Kaskylehdessa JUikaistuun maaraykseen merkitaan: 
Kl n:o l/52. 2 ( = lehden numero, vuosi, asian numero). 
Jake lua koskevat muutosilmoitukset on tehtava painatus jaostoon. 

To i m it us: Rautatiehallitus, lehtipalvelu. 

S is ally s : 1. Tietojen antaminen viran- ja toimenhaltijain syyttamistii. kos
kevista jutuista. - 2. Muutoksia aikatauluun 119. - 3. Lii.mminvaunuta,•aran kul
jetus. - 4. Vapaiden makuupaikkojen ilmoittaminen. - 5. Tyonviihyyden takia 
vapautuva tyovoima. - 6. Avoimia virkoja ja toimia. - 7. Rautatieopiston kieli · 
kurssit. 

Tietojen antaminen viran- ja toimen
haltijain syyttamista koskevista jutuista. 

J otta nekin rangaistukset, joihin valtionrautateiden v:iran- tai 1 
toimenhaltija tuomitaan yleisissa alioikeuksissa, saataisiin selville 
ja voitaisiin merkita asianomaisen henkilon nimikirjaan, miiarataan 
jakson ja konepajan paallikot seka kaikki muutkin paallystootJ 
kuuluvat, joiden valityksella rautatien palv~luksessa olevat haaste-
taan oikeuteen, ilmoittamaan rautatiehallituksen lainopilliseen toi
mistoon kunkin 1·ikosasiassa vastaajaksi haastetun viran- tai toimen
haltijan nimi ja toimi, tuomioistuin seka miksi paivaksi ja mista 
syystii. on haastettu. Taman ilmoituksen perusteella voi lainopilli-
r..en toimisto sitten asianomaiselta oikeuden puheenjohtajalta pyytaa 
ilmoitusta rangaistuksesta. (Rh/ffio n:o 2181, 22. 10. 1952) Kl 
n : o 53/ 52. 1. 

Muutoksia aikat auluun 119. 

25. 10. 1952 lukien pyslihtyy juna n:o 776 tarpeen vaatiessa (S) 2 
liasan seisakkeella. (Kut n :o 1610, 20. 10. 1952) Kl n: o 53/ 52. 2. 

Lamminvaunutavaran kuljetus. 

Lii.mminvaunutavaran kuljetusmiiiirayksiin aikataulukautena 119 3 
tehdalin 1. 11. 1952 alkaen seuraavat muutokset: 

Siv. 9. II Pikatavara, Helsingista: 
3205 01 SIV liihetetii.an m ja to eika ti ja p 
3206 Ilm SUV lii.hetetiiii.n ti ja p 1071 Kw 

k ja l 1071 Mi/779 Pro 
, to ja s 971 Kuo/981 Ilm 

(Kut n:o 1633/ 1739, 24. 10. 1952) Kl n:o 53/ 52. 3. 

06818. - 30. 10. ·952. 
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Vapaiden makuupaikkojen ilmoittaminen. 

Makuuvaunuja kuljettavissa junissa vapaina olevien makuu
paikkojen myynnin tehostamiseksi maiiratiian AJS :n 24 § :n 10. 
kohtaan viitaten, eWi ennen tiillaisen junan liihtoa varsinaiselta 
Uihtoasemaltaan tulee makuuvaunuista huolehtivan konduktoorin 
ilmoittaa vapaista ma!kuupaikoista paivavaunujen konduktoorille, 
joka puolestaan matkalippujen tarkastuksen yhteydessa tiedottaa 
siita piiivavaunuissa matkustaville. 

Tiedotus voidaan tarvittaessa toistaa. 
Mikali viela taman jalkeen j iia vapaita makuupaikkoja tulee 

johtavan konduktOorin ilmoittaa niistii sopivalla asemalla junan
lahettajalle, joka kovaaiinisen viilityksellii tiedottaa asiasta junaan 
nouseville matkustajille tai, tilanteesta riippuen, ilmoittaa siitii 
seuraavalle junan pysiihtymisasemalle tiedotettavaksi. (Lkoj n: o 
2501, 21. 10. 1952) Kl n :o 53/ 52. 4. 

Tyonvl!.hyyden takia vapautuva tyovoima. 

Rautatiehallituksen kirjelmiiiin n: o 1710/ 13301, 3. 12. 1948 viitaten 
ilmoitetaan, etta Lahden rakennusmestarin osuudelta vapautuu 15. 12. 1952 
mennessii 11 sekatyomiestii t yonviihyyden vuoksi. 

Niitii valtionrautateiden viranomaisia, jotka mahdollisesti tarvitsevat 
y llii.mainittua tyovoimaa, kehoitetaan tiedustelemaan sitii 2. ratajakson piial
likolta, Riihimiiki, tai rautatieballituksen huoltojaostolta. (Tthj n: o 445/895, 
23. 10. 1952.) 

Avoimia virkoja ja toimia. 

1 l. va1·ikonpiiiillikonvirka toisessa konejaksossa (Ri ) . Rautatiehallituk· 
selle osoitetut kirjalliset hakemukset toimitettava rautatiehallituksen kirjaa
jalle viimeistiiiin 24. 11. 1952 ennen kello 12. 

Rautatieopiston kielikurssit . 

Kuluvana syyslukukautena rautatieopistossa jiirjest ettiivien kielikurssien 
aikamiiiiriit ovat esitettyjen toivomusten mukaisesti muuttuneet seuraaviksi: 

Englanninkielen f i lmialkeiskurssit: 
Rinnakkaiskurssit keskiviikkoisin klo 9.30-11 ja 19.30-21; 

Englanninkielen f i lmijatkoktbrssit: 
Rinnakkaiskurssit keskiviikkoisin klo 18-19.30 ja 

torstaisin , 16.15-17.45; 

Banslvankielen [ilmialkeisk-urssi: 
Perjantaisin klo 18-19.30. 

Uusilla oppilailla on mahdollisuus jatkuvasti ilmoittautua. Jotta ope· 
tuksesta koituisi tiiysi hyoty, toivotaan osanottajien olevan siiiinnollisesti 
Jii.snii. vaihtoehtoisilla tunneilla. (Ropj n:o 179/ 604, 23 . 10. 52.) 

Helsinki 1952. Valtioneuvoston kirjapaino 



KASKYLEHTI N:o 54 
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Viittaus Kaskylehdessa JUikaistuun maaraykseen merkitaan: 
Kl n:o 1/52. 2 ( = lehden numero, vuosi, asian numero). 
Jakelua koskevat muutosilmoitukset on tehtava painatusjaostoon. 

To i m It us: Rautatlehallltus, lehtlpalvelu. 

Sisallys: 1. Palkantilausten uudelleenjiirjestely.- 2. 4:nnen ja 5:nnen 
konejakson perustaminen. - 3. Liikennepaikkoja ko kevia muutoksia. - 4. Muu
tos Aikataulukirjan A-osaan. - 5. Kokousvapaaliput. - 6. Henkilokunnalle ruyy
tiivien suojapukujen hinnat. - 7. Matkalippualennuksia. - 8. Avoimia virkoja 
ja toimia. 

Palkantilausten uudelleenjarjestely. 

Otsikossa mainitusta asiasta on julkaistu erillinen YR Kasky- 1 
lehti n: o 53 a/52. 

4: nnen ja 5: nnen konejakson perustaminen. 

Rautatiehallitus on piiiittanyt, eWi 1. 12. 1952 lukien peruste- 2 
taan 4: s ja 5: s konejakso ja etti:i. samasta ajankohdasta lukien 
siirretaan nykyisesta 2: sesta varikk:ojaksosta asianomaisct rataosat 
kuuluYiksi nyt perustettuihin konejaksoihin sen mukaan k:uin VR 
Kask:ylehdessa n: o 5/ Y. l 952 on maaratty. (Rh n: o II. 801, 22. 10. 
1952) Kl n:o 54/ 52. 2. 

Liikennepaikkoja koskevia muutoksia. 

Jamsan aseman alaisina avataan marraskuun 10 paivasta 1952 3 
lukien yleiselle liikenteelle Olkkolan ja Peralanlahden satamarai-
teet seuraavin, julkaisuun Liikennepaikkojen Yalimatkat tehtavin 
merkinnoin: 

Jii.msa. 
Olkkolan 
satamaraide 
Periiliinlahden 
sataruaraide 

Jas 7. 

Jiis i. 

Tt 

Tt 

Luk. JO. 11. 52. (Lkoj 
n: o 2575, 31. 10. 1 

52) . Kl n : o 54/ 52. 3. 

.Julkaisussa Liikennepaikkojen valimatkat, Kausalan aseman 
alaisen Sotevan raiteen kohdalla, sarakkeessa 8 oleva merkinta 

0()!-) 5. - 6. 11. 1952. 
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,Sotevaa varten" muutetaan J 0. lJ. 52 lukien ,Sotevaa ym. var
ten." (Lkoj n:o 2502, 31. 10. 52) Kl n:o 54/ 52. 3. 

Kotkan aseman alaisena aYataan marraslruun 1 paivasta 1952 
lukien liikenteelle Hankldjan raide senraavin, julkaisuun Liikenne
paikkojen valimatkat tehtavin merkinnoin: 

Kot ka 
Hankkijan 
raiclc 

Kta 1. Tt Kcskusosuusliike 
Hankkijaa varten. 

Luk. 1. 11. 52. (Lkoj 
n:o 2485, 23 . 10. 
52) . Kl n: o 54/ 52. 3. 

10. 11. 52 lukien poistetaan julk:aisusta Liikennepaikkojen viHi
matkat Porvoon aseman alainen Simolinin raide ja tilalle merki
taan : 

P orvoo 
Simolinin ja 
Soclerstromiu 
rai rle 

I Prv 2. 

I 

Muutos Aikataulukirjan A-osaan. 

Tt Ab L . imolin Oy : tii I 
ja Verner 'cider· 
strom Oy: tii vartcn. 
LulL 10. 11. 52. 
(Lkoj n:o 2516, 29. 
10. 52) . Kl n:o 
54/ 52. 3. 

1. 11. 1952 Jukien otetaan rataosalla Peipohja-Ramna suun
nassa Pej-Ra kayttoon jtmapainotaulukko n: o 1 kuitenkin edel
lytykselHi, etta jarruakselin lUVl.lll maaraava lasku Oll edeileen 
12.5 Oj 00 . Edellaolensta johtuen on Aikatulukirjan A-osan sivulle 
11 olevaan taulukkoon tehtava vastaava korjaus. (Kut n : o 1443, 
27 . 10. 1952). Kl l1: 0 54/ 52. 4. 

Kokousvapaaliput. 

lluomautetaan, etta niiden rautatielaisjarjestojen, joilla lmlu
vana vuonna ei ole ollut oikeutta saada ylimaadiisia vapaalippuja 
n10si- ja johtolruntien kokouksiin matkustamista varten, on mikali 
haluavat nauttia tallaista oikeutta vuonna 1953, toimitettaya va
paalippusaiinnon 5 §: n 3 lm: n mukaiset anomukset rautatiehal1i
tuksen kii·jaajan toimistoon ennen joulukuun 1 paivaa 1952. 

JarjestOjen, joilla tana vuonna on edelliimainittu vapaalippu
oikeus (Kl n: o 59/51. 14) ja jotka haluavat siiiJyttaii mainitun 
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oikeuden, on ilmoitettava siita tariffitoimistoon J. 12. 1952 men- 5 
nessii. lVIyos tapahtuneet muutokset, esim. alayhdistysten suhteen, 
on samalla ilmoitettava. (Tfo n: o 1243, 25. 10. 52) Kl n: o 54/ 52. 5. 

Henkilokunnalle myytavien suojapukujen 
hinnat. 

Huoltojaosto ilmoittaa, etta rautatiehallituk en ja Suomen Rau- 6 
tatielaisten Liitto r. y: n vii lisen voimassa olevan tyoehtosopimuk-
sen edellyttamien suojapukujen myynti tapahtuu Pa ilan varas-
tosta VR Kaskylehdessa n: o 55/ 1950 julkaistujen ohjeiden mukai-
sesti ja on naiden suojapukujen hinnat vahvistettu seuraanksi: 

Avostwjaptwut: n:o 48 1080:- Vmpisuoja1Juv.: n:o 48 1547:-
, 50 1110:- " 50 15 4:-
, 52 1124:- " 52 1610:-
, 54 1163:- " 54 1655:-
, 56 1195:- " 56 1700:-
, 5 1230:- " 58 J 10:-

('l'thj n:o 15/ 915, 1. 11. Hl52) Kl n:o 54/ 52. 6. 

Matkalippualennuksia. 

Kotka: 14--19. 11. 1952; 'uomen Nyrkkeilyliiton yleiset mesta- 7 
ruuslcilpailut; kilpailijat ja toimitsijat; 25 %, myos pikaj. 

Avoimia virkoja ja toimia. 

Ylcsi 1·eviisorinvirka 1. talousjaksoRsa (Helsinki) . Rautatichaliitukselle 
osoitetut kirjalliset bakemukset toimitettava rautatiehallituk8en kirjaajalle 
viimeistii.lin 14. 11. 1952 ennen kcllo 12. 

t l. konttoriapulaisentoimi rautatiehallitukscn puutavaratoimisto a. Va
rasto·osaston jolttajalle osoitetut hakt?mukset on toimitettaYa rautatiehallituk
~en vara totoimistoon nimPistaiin 17. 11. 1952. 

Kolme ylikonduktooriwd1·kaa, joista kaksi Kouvolan jn yksi Turun a ·e
malla; kolme konduktoorinvirkaa, joi ta yk i Kouvolan, yksi Mikkdiu ja yksi 
llaminan asemalla. RautatiPhallituksen liikenueosaston johtajalle osoitetut ha
kemuksE't on jatettava rautatiehallituksen kirjaajantoimistoon viimeistaau 19. 
11. 1952 enneu klo 12. 

1. koncjaksossa seuraavat psityksen pcrusteella tiiytettiiviit toimet: 8 v e
turinliimmittiijiintointa (PRJ ) ja 1 znunppulconaenkiiyttiijiintoimi (Psl) . Kone
ORaston joiltajalle o oitctut hak('muksct on jatettiiva 1. konejakson piiallikollc 
viimeistiiiin 20. 11. 1952. 

8 
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1 l. konttoriapulaisentoimi Vaasan konepajassa. Tii.ytetii.an esitykseti pe
rusteella . .h..oneosaston johtajnlle osoitetut hnkemukset on toimit.ettnva Vaasan 
konepajanpaii.llikolle viimeistiiiin 22. 11. 1952. 

Kolme ylimiiiiriiistii raltcnnusml'staria ( kulkulait. opintosuunta) ja yksi 
ylimiiiiriiinen konettknikko otetaan Suolahden-Haapajdrven rautatiemkennuk· 
selle. Vuosipalkkio on rakonnusmestareilla valtion viran ja toimen haltijoille 
valtvisteltujen palkkausten 16, 18 tai 20 palkkausluokan mukainen riippuen 
asianomaisen aikaise=asta palveluksesta ja kokemuksesta, seka konetekni
kolla 16 palkkausluokan mukainen. Hakemukset, joihin on liitettava tarpeelliset 
koulu- ym. todistukset ja virkatodistus, osoitetaan rautatierakennusosaston joh
tajalle jn lii.hetetiiiin sanottmm osastoon rautatiehallitukseen 22. 11. 52. Lii
hempia tietoja toimiin liittyvistii seikoista \'O idnau saarla puh. 10371/391. 

Yksi lcirjanpitiijiin ja yksi 2 l. lcirjwrin Y·l'· rirlca rautatiehallituksen puu· 
tavnratoimisto sa. Paii.johtajalle osoitetut hakemubet 011 toirnitettava rauta
tiehallituksen kirjaajalle viimeistii.ii.n 26. ll. 1952 ennl'n klo 12. 

IIaminan kolmannen luolr.an sekii .Am·an nr:.ljii,mcn luokan asemien asema
piiiitlikonvirat. Rautatiehallituksellc o oiletut IHtkemukset on jatcttiivii. rauta
tiellallitukscn kirjaajantoimistoon viimeistaii.n 1. 12. 1952 ennen klo 12. Aumn 
asemalle nimitctty asemapiiiillikko on velvollineu vastnnnottamaan ky eessa· 
olevalla asemalla olevan postitoimipaikan hoitajan toimPn. 

Yksi y .p. 1 l. linjakirjwinvirka ensimmii.isessii liikennejaksossa; yksi y.p. 
1 7. kir.iu1·invirlca TampeTccn ascmalla; 7colmc a.p. 1 l . kirjurinvirk:aa, joista 
yksi Tikkurilan, yksi Salon ja yksi I runtran asemalla; nrljii y.p. !e l. ki?"ju;rin
virkaa, joist a yksi kullakin asemalla: Porvoo, Luumiiki, Kyrni ja IIietanen; 
yksi a.p. asemantestarim•i rka Kiunin pysakillii; lcal!deksan a.p. 2 l. kiTjurin· 
rirkaa, joista yksi kullakin asemalla: Jokela, Kauniainen, f:Huro, liaapamaki, 
Rautjiirvi, Mikkeli, IIurju ja Hamina; yl,;si 2 l. lipu.nmyyjiinvi1·l.;a Kouvolan 
asemalia; ylcsi siihki.ittiij(imvirlca llclsingin ascmalla. Rautatiehallitukscn piiii
johtajalle osoitetut hakcmukset on jiitctt·a\'ii. rautatichallitukseu kirjaajantoi
mistoou viimeistiiiin 1. 1 2. Hl52 ennen klo 12. 

Yks-i lci1"janpitiijiinri1"lco I. tulousjaksossa (Helsinki). Rautatiehallitukscn 
paajohtajalle osoitetut kirjalliset ltak 'mnksrt toimitcttava rautatiehallituksen 
kirjaajalle viimeistaiin 3. 12. 1952 Pll'tcn klo 12. 

Y lei sen vaikean asuntopulan takia kchoitetaan hakijoita ennen hakemusten 
jattiimista ottamaan selviia asunnonsaant imahdollisuuksista. 

Helsinki 1952. Valtioneuvoston kirjapaino 
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Viittaus Kask)rlehdessa julka istuun maa raykseen merkitian: 
Kl n:o 1/52. 2 ( = lehden numero, vu os i, asian numero). 
lakelua koskevat muutosilmoitukset on tehtava palnatusjaostoo n. 

To i m i t us: Rautatiehall ltus, lehtipalvelu. 

Si s a 11 y s : 1 . Vapolle vuokrattujen alueiden vuokrat. - 2. Liikenne
paikkoja ko kevia muutoksia. - 3. Laivaliikenne satamissa. - 4. Avovaunujen 
puupylviiiit. - 5. Kappaletavaran kuljettaminen Oy Pohjolan Liikenne .Ab:n 
antoilla. - 6. Vapaaliput. - 7. Siiilytyslippu. - 8. G. A. Serlaehius Oy Kan
kaan kappaletavaraliihetykset. - 9. Polttoturpeen rahditus. - 10. Rahtietu. 
11. Alennettuun hiutaan myytiivii.t matkaliput. - 12. :M:atkalippualennuksia. 
13. Tyonvahyyden takia VIR.pautuva tyovoima. - 14. Kadonneet npukytkimet. 
15. Kadonneita matkalippuja, virkamerkkejii ym. - 16. Avoimia virkoja ja 
toimia. - 17. Veturinliimmittiijii.oppilaita otetaan. 

Vapolle vuokrattujen alueiden vuokrat. 

' elvennykselu:;i otsakeasiaa koskeviin miHi.rayk iin (Kl n: o 1 
53/51. 11) on Yaltionrautateiden polttoainetoimiston (V APON) 
kanssa sovittu vuokra-alueiden suhteen niissa tapauksissa, joissa 
ei ole ky ymys pysyviksi varastopaikoiksi luovutetuista alueista 
(Kl n:o 5 /51. 1 kohta II. 7), meneteltavliksi seuraavasti: 

1) Kun V APO toimittaa VR: lle halkoja tai muuta puutava
raa, joka tulee luovutettavaksi jonkun Wkennepaikan va
rastoalueella sita mukaa, kuin tavaran kuljetus tapahtuu, 
tai valittomasti kuljetuksen paatyttya, maksaa VR: n va
rasto-osasto alueen vuokran ja tekee siita asemapaallikon 
kanssa vuokrasopimuksen. Ennen kuin kuljetus tallaiselle 
alueelle aloitetaan, ilmoittaa V APOn hankiutapiiri ao. puu
tavarakirjanpitajalle toimituksen aloittamisesta ja pyytai.i. 
hanta ryhtymaan toimenpiteisiin tarvittavan varastoalueen 
varaamiseksi ja vuokraamiseksi. Kuljetus saadaan aloit
taa vasta ·itten, kun alue on vuokrattu. 

2) Kun VAPO kuljettaa ja varastoi VR:n alueelle halkoja 
tai muuta puutavaraa, joka kuljetuksen tapahduttua tulee 
jaamaan V APOn hallintaan joko myohemrnin luovutetta
vaksi tai "\"' APOn toimesta kuormattavaksi rautatievaunu.i
hin ja lahetettavaksi VR: lle ta i muille kuluttajille, tekee 
V APO aluee ta vuokrasopimuksen ja maksaa vuokran. 

716]. - 13. 11. 1952. 



1 

2 

- 2-

IIankintapiiTin metsanhoita,ja, pnl'lesiruies tai piirityon
johtaja sopii alneen vuokt·aamisesta ao. asemapiiallikon 
kanssa ennen kuljetuksen alkamista. .Jos Uillainen varasto 
myohemmin kokonaan luovutetaan ko. alueella VR: lle, 
irrretaan samalla alueen vuokrasopimus vuokranmaksu

velvollisuuksineen siirtopaivasta lukien varasto-osastolle 
sopimalla tasta puutavarakirjanpiti:ijan kanssa. (Yoj n: o 
V. 1406/2021, 25. 10. 1952.) Kl n:o 55/52. 1. 

Liikennepaikkoja koskevia muutoksia. 

Sattuneiden vaarinkasitysten johdosta huomautetaan, ettii 
Herttoniemi ja Kauliranta ovat asemia, ja niita koskevat aikai
semmat merkinnat julkaisussa Liikennepaikkojen valimatkat on 
poistettava seka tilalle merkiWi.va: 

Hertonas, ks. 
Herttoniemi 

a Herttoniemi - Hrt 2 
Hertonas 

Perunaraide 

Kyllastyslai
toksen raide 

Satamarai
teet 

SOK:n raide 

Teollisuus-
raide 

Varastoraide 

Sivulla .18 : 

Olk 9. IT Psi 13. Ke 31. 
Hv 61. Ri 73. Lo 
kautta Kr 160 . . 
Klh kautta Kr 
97. 

Luk. 1. 1. 50. 
I 

IIrt 4. 

Hrt 4. 

Hrt 2. 

Hrt 1. 

Hrt 1. 

Hrt 1. 

Tt 

Tt Helsingin klaupungin 
ky llastyslaitoksen 
tan·etta varten. 

Tt I Trustivapaa Bensiini 
Oy: tii, Suomalainen 
Guli Oil Co Oy: tii. 
ja Petko Oy: tii. var
ten. 

Tt SOK:ta, Tuote-Valitys 
Oy:ta, Is-Te Oy:ta, 
~ ordqvist Oy: tii, 
»Ietsiipuu Oy:ta, 
Puukeskus Oy:ta ja 

I 
Yhdyspuu Oy:ta 
varten. 

Tt I Mercantile Oy: ta, 
Tieuhaaran Katto-
huopateollisuus 
Oy: tii, Sem ptalin 
Oy:ta, Paulig ja 
K:uia sekii HOK:ta 
v.arten. 

Tt 0. M:iikista varten. 



a. Ka.ulira.nta. 

~Iarjosauren 

raide 

Klr 71 
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Sivulle 59: 
Tor 75. I Lla 93. 01 

IGr 2. 

55 

' K Luk. 1. 12. 51. Hpk I 
207. 659, lim 482. Jns 

I 
642, Kou 373, Kw 

40, Pm 656, Ri 889, . 
Sk 541, Tl 813, Yw 

ITI 
329. 

(Lkoj n:o 2635 6. 11. 52.) Kl n:o 55/52. 2. 

Kaltimon aseman alainen Simanan seisake avataan marras
kuun 17 paivasta 1952 lukien myos maidon ja maidonkuljetus
astiain liikenteelle, joten seisakkeen liikennoimistapamerkinta 
julkai ussa Liikennepaikkojen valimatkat on mainitusta paiviista 
lukien HM. (Lkoj n: o 2581, 3. 11. 52.) Kl n: o 55/52. 2. 

Matkun aseman alaisena avataan marraslmun 17 paivasta 1952 
lukien liikenteelle Sahan raide seuraavin, julkaisuun Liikenne
paikkojen valimatkat tehtavin merkinnoin: 

Matku 
ahan raidc Mk 1. Tt Koski sen • aha Oy: tii. 

varten. Luk. 17. 11. 
52. (Lko.i n:o 2606, 
5. 11. 52) Kl n:o 
55/ 52. 2 

Toijalan aseman alaisena aYataan marraskuun 17 piiivastii 
1952 lukien liikenteelle Osuuskaupan raide seuraavin, julkaisuun 
Liikennepaikkojen valimatkat tehtavin merkinnoin: 

Toijala. 
Osuuskaupan 
raide 

'1'1 1. Tt 'l'oijalnu seudun Osuus· 

I 
kauppaa varten. 
Luk. 11. 11. 52. 
(Lkoj n: o 2596, 4. 
11. 52) Kl n:o 55/ 
.)~. 2 

Kymin Oy hoitaa Yaunujen siirrut 15. 11. 52 alkaen omalla 
Yeturillaan Y oikan aseman alaisilla Kymin Oy: n, Karpiiditehtaan 
ja Sammon raiteilla, jotka muuttuvat maksuvapaiksi ja poiste
taan merkintoineen julkaisusta Liikennepaikkojen valimatkat 
mainitusta paivastii lukien. (Lkoj n:o '2621, 7. 11. 52.) Kl n:o 
35/52. 2. 

Laivaliikenne satamissa. 

2 

T1aiYaliikenne Suolahden satamassa on paattynyt 3. 11. 52. 3 
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A vovaunujen puupylvaat. 

Avovaunujen puupylvaita on todettu varastoidun niin tiivii
siin pinoihin, ettei kosteus ole piUissyt haihtumaan ja pylvaat 
ovat alkaneet lahota. Epakohdan poistamiseksi kehoitetaan asian
omaisia ottamaan huomioon seuraavat seikat: 

Pylvaiden pinoaminen on aina suoritettava poikkirimoja kayt
taen seka ulkosalle etta katoksiin varastoitaessa. Varastojen 
vaihtumiseen on kiinnitetUiva erikoista · huomiota pylvaitii kiiy
tettaessa. (Lkoj n:o 2504, 25 . 10. 52.) Kl n:o 55/52. 4. 

Kappaleta varan kuljettam.inen 
Oy Pohjolan Liikenne Ab : n autoilla. 

5 Rautatiehallitus on sopinut Oy Pohjolan Liikenne Ab: n kan:sa 

6 

kappaletavaran kuljettamisesta mainitun yhtii:in autoilla 10. 11. 
1952 lukien rataosalla Kemijarvi-Kelloselka. Liikenne hoidetaan 
Kemijarvelta kasin ja sovelletaan siihen rautatiehallituksen ja 
Oy Pohjolan Liikenne A.b: n kesken 20. 4. 1952 tehtya kappale
tavaran kuljetu ta autoilla koskevaa erikoisrahtisopimu ta (ks 
Kl n: b 24/51. 11) muutettuna sikali, etta sen 3. kohhn viimei
sessa lauseessa oleva sanonta "25 p kilolta" on oleYa "50 p ki
lolta". 

Kyseisissa kuljetuksissa lasketaan kuljetusmaksut rautatieva
limatkojen mukaan ja kuljetuskirjat laaditaan kuten tavallisissa 
rautatiekuljetuksissa. (Kut n:o 15 3, 5. 11. 1952.) Kl n:o 
55/52. 5. 

Vapaaliput. 

Rautatiehallitus on 15. 11. 1952 lukien kumonnut vapaalippu
saanni:in 19. §: n 1. lisamaarayk en h-kohdan. (Rh/tfo n: o 2270, 
5. 11. 1952.) Kl n: o 55/52. 6. 

Sii.ilytyslippu. 

1 Asemat, joilla esiintyy kuukau ittain Yahintaan 10 kpl tariffi-
siianni:in 58 § :n 2. lisamaarayksen 1. kokdassa mainittuja polku
pyi:irien, potkukelkkojen tai suksien sailytyssopimuksia, saaYat 
t ilata Trt II: sta uusimallisia, pahvisen menolipun ~okoisia saily
tyslippuja, joihin sailytysmaksu, 100 mk, on painettu. Nama 
liput on kaytettiivii numerojiirjestykse sa ja tilitettiiva matkus-
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tajaliikennetilin ta.kasivulla kohdassa "Lisatulot matkustajalii- 'J 
kenteestii". Asemat, joilla kuukausittain esiintyy vain muutamia 
sailytyssopimuksia, kiiyttiivat edelleenkin korttia n: 0 1 19, ja 
liimaavat siihen sailytysmaksua vastaavan. maaran kuitteja kir-
jasta n:o 2246. (Tfo n:o 1301, .6. 11. 1952.) Kl n:o 55/52. 7, 

G. A. Serlachius Oy Kankaan 
kappaletavaralahetykset. 

G. A. Berlachius Oy Kangas on pyytanyt rahdinlaskijoille 8 
huomauttamaan, ettei tehtaalle Jyviiskyliian osoitettuja kappale
tavaraUihetyksia saa osoittaa ja rahdittaa Lohikosken syrjarai
teelle, vaan ainoastaan ,Jyva kylan asemalle. Tarpeettomien ta
kaisinmaksujen ja rahtioikaisujen valtUimi eksi rahditus on suo
ritettava taman mukaisesti. (Tfo n:o 1290, 4. 11. 52.) Kl n:o 
55/ 52. 

Polttoturpeen rahditus. 

Polttoturpeen tariffipainoksi on 6. 11. 1952 lukien vahvistettu 9 
350 kiloa kuutiometriltii. Muuten sovelletaan polttoturpeen rah
ditukseen Kl n: o 49/ 52. 6 mainit.tuja rahditusohjeita. (Tfo n: o 
129 , 5. 11. 52.) Kl n:o 55/ 52. 9. 

Rahtietu. 

Rautatiehallitus on myontanyt Hangon ja Turun satamiin 1 Q 
vaunukuormin liihetettiivalle vientitavaralle seuraavan rahtiedun: 

Jo lahetyspaikalta Turun satamaan on lyhyempi matka kuin 
Hangon satamaan, peritiian myos llangon satamaan lahetettii
viista tavarasta Tunm satamaan laskettu rahti. amain jos lii
hetyspaikalta Hangon satamaan on lyhyempi matka kuin Turun 
atamaan, lasketaan tavaraa Turkuun lahetettiie sa rahti llangon 

sataman viilimatkan mukaan. Jain laskien myonnetty rahtialen
nus aa kuitenkin olla enintiian yhta suuri kuin se alennus, joka 
todellisen maiiraasemal'l rahtia la kettaessa syntyy vahentamiilla 
tariffitaulukon mukaisesta hinnoitu luvu ta luku 5. Taman ra
joituk en tarkoituksena on e ·Hili esim. Tnrun lahiasemilta lahet
tiimasta tavaraa Hankoon samalla rahdilla kuin Turun sata
maan. 

Rahti tu on voimassa 15. 12. 1952-30. 4. 1953 vali en ajan. 
Naitii rahtietuja ei myonneta, jos lahettiija mahdollisesti on saa
nut ko. llangon tai Turun kuljetuksista jonkin erikoisalennuk
sen. (Rh/ tfo n:o 2271, 5. 11. 52. ) Kl n:o 55/ 52. 10. 
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Alennettuun hintaan myytavat matkaliput. 

Sattuneiden t apausten johdosta maariitaan, viita ten tilitys
saannon 23 § :n VI II kohdassa oleviin, alennettuun hintaau myy
tavia matkalippuja koskeviin maarayksiin, etta asianomaisen vir
kailijan on todistuslomakkeeseen ( n: o 2416 ja 2417) ennen mat
lmstajalle antami ta merkittiivii myyntiaseman nimi- ja piiiva
leiman alle sen Kiiskylehden, sa.hkeen tai kirjelman numero, jolla 
alennuksesta on ilmoitettu. Samalla huomautetaan, ettei konduk
toori alennuksella myytyjii lippuja tarkastaessaan saa missiian 
tapauksessa hyviiksya Uiyttiimiitonta tai vaillinaisesti taytettya 
toclistu ta. (Tfo n:o 1265, 28. 10. 52.) Kl n:o 55/52. 11. 

Matkalippualennuksia. 

Kuopio: 21-25. 11. 1952; Suo men Painonnostoliiton mesta
ruuskilpailut Kuopion Voimailijain jarjestamina; kilpailijat ja 
toimitsijat; 25 %, myos pikaj . 

Helsinki ja Turku: 27 . 11- 2. 12. 1952; Suo men nyrkkeily
mcstaruuskilpailut Suomen Nyrkkeilykomitean jiirjestaminii; kil
pailijat ja toimitsijat; 25 %, myos pikaj. 

Riihimaki ja Oulu : 27. 11-~. 12. 1952; Suomen Painiliiton 
mestaruuskilpailut; lrilpailijat ja toimitsijat; 25 %, myos pikaj. 

Tyonviihyyden takia vapautuva tyovoima. 

Rautatiehallituksen kirjelmaiin n : o 1110/ 13301, 3. 12. 1948, viitaten il · 
moitetaan, ettii. Vantaan sillanrakennukselta vapautuu 21. ll. 1952 men· 
nessii. tyon keskeytyksen vuoksi 9 kirvesmiestii. ja 15 sekatyomiesta. 

Niitii. valtionrautateiden viranomaisia, jotka mahdollisesti tarvitsevat 
y llamainittua tyovoimaa, kehoitetaan tiedustelemaan sitii. 1. ratajakson 
pii.ii.llikoltii., Helsinki, tai rautatiehalli tuksen huoltojaostolta . (Tthj n: o 
485/ 933, 10. 11. 1952.) 

Kadonneet apukytkimet. 

Toijalan aseman apukytkimet n: o 286-289, joita kii.ytetli.an automaat
tikytkimillii. varustettuja vaunuja kuljetettaessa, eivii.t ole palanneet koti
asemalleen. Apukytkimet, joissa on merkintii. Tl, pyydetiiii.n loydettiiessii. 
palauttamaan Toijalaan. (4. ljp n:o 1617/ 3-±72, 23. 10. 1952.) 

Kadonneita. matkalippuja., virkamerkkej ii ym. 

Ratavartija T. Hiivan pojalle Eskolle 23. 9. 52 kirjoitettu kouluvapaa
lippu n :o 41/704 matkalle Haapavatia-Suolahti on kadonnut ja kuolete
taan. (5. rtjp n: o 728/ 65, 21. 10. 1952. ) 
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Riihimaen aseman asemamiehelle Pauli Johannes Pasaselle 14. 9. 44 
annettn virkamerkki n :o 198 on kadonnut ja kuoletetaan. (2. ljp n:o 
1774/ 0040, 21. 10. 1952.) 

Alokas ' ' eikko Koskelle Haapamiien asemalla 12. 3. 47 kirjoitettu 
vi.rknmerkki. n:o 290 on kadonnut ja kuoletetaan. (4. ljp n:o 1616/ 3470, 
22. 10. 1952. ) 

Porissa junamies Y. Knuutilan t~·ttarelle Ullnlle kirjoitettu koululais
vapaalippu n: o 45/ 2-!3 ajaksi 12. 9.-31. 12. 1952 matkalle Pori-Miinty
luoto on kadonnut ja kuoletetaan. (4. ljp n:o 672, 27 . 10. 1952.) 

Seuraavat tyolii.isvapaaliput, jotka on kirjoitettu matkalle Hyvinkiia
Kauklahti, ovat kadonneet Hyvinkaiillii. 27. 10. 52 ja kuoletetaan: n : o 
045024 ajaksi 1. 11.-31. 12. 52 puut. etum. Aarne Nokkalalle, n :o 045032 
ajaksi 1.-30. 11. 52 puut. tyom. Yeikko 'l'abermanille ja n : o 045034. ajaksi 
1.-30. 11. 52 puut. tyom. Arvo Malinille. Kaikissa lipuissa merkintii. ,Kel
paa pikajunassa".· (Ypt n : o 366, 29. 10. 52.) 

Kirvesmies Tauno Sunikalle 30. 4. 52 kirjoitettu kesiikausivapaalippu 
n: o 18029/ 361 matkalle Tampere-Jiirvenpiiii on kadonnut 19. 10. 52 ja 
kuoletetaan. ( 4. rtjp n: o 64/ 821, 29. 10. 1952.) 

Kattilaseppii Matti Laavolalle, matkalle Hyvinkiiii-Inkoo, kirjoitettu 
kesiikausivapaalippu n : o 62285/1246 sekii 21 . 7. 52 matkalle Hyvinkiiii
Kemijiirvi kirjoitettu tilap. vapaalippu n: o 414905, ovat kadonneet ja kuo
letetaan. (Hy knp n : ot 591, 29. 10. 1952.) 

Pasilan polttoainevarastolla palvelevan polttoainetyomies Esa Matikai
sen vaimolle Ninalle 21. 10. 52 kirjoitettu tilapiiinen vapaalippu n: o 0458373 
matkalle Helsinki-Oulu on kadonnut ja kuoletetaan. (1. rtjp n: o 826/ 591, 
3. 11. 1952. ) 

Hatavartija Arvo Aleksander Pelkoson, Korkeakoski, virkame1·kki n: o 
28 on kadonnut ja kuoletetaan. ( 4. rtjp n : o 138/ 848, 5. 11. 1952.) 

Tariffitoimistossa ent. viilaajalle Ivar Kauliolle 26. 8. 52 kirjoitettu 
3 lk. tilapiiinen vapaalippu n : o 483529 matkalle Pieksiimiiki-Oulu on ka
donnut ja kuoletetaan. (Tfo n: o 1300, 6. 11. 52.) 

Avoimia virkoja ja toimia . 

Dcsinfektoorintoimi talousosaston terveydenhoitojaostossa. Talousosaston 
johtajalle osoitetut kirjaUiset hakemukset toimitettava rautatiehallituksen ta
lousosastoon viimeistiiiin 20 . 11. 1952 ennen klo 12. 

Kaksi tyonjohtajanL'irkaa, joista toinen toistaiseksi Hyvinkiiiin konepajassa 
(viilausosasto) ja toinen toistaiseksi Vaasan konepajassa (vaununkorjaus
osasto) ; yhdeksiin alityonjohtajanvi1·kaa, joista toistaiseksi kaksi P asilan kone
pajassa ( 1 pultti- ja niittiosasto, 1 aluslwhysosasto; erikoisalana siihkohitsaus
tyot), yksi Hyvinkiiiin konepajassa (kattilaosasto), kaksi Turun konepajassa 
(1 liikkiseppiiosasto, 1 vaununnosto-osasto) 1 yksi Vaasan konepajassa (veturi
osaSto), yksi Oulun konepajassa (vaununnosto-osasto), yksi Kuopion kone
pajassa (viilausosasto) ja yksi Pieksiimiien vaunukorjauspajassa (puutyo
osasto): kolmekymmentii vetu1·inkuljcttajanvirkaa, joista toistaiseksi viisi 1. 
konejakso~sa (Psl), kuusi 2. konejakso sa ( 4 Ri, 2 Kr), yksi 3. konejaksossa 
('l'ku) , kolme 4. konejaksossa (2 Tpe, 1 Pri), kolme 5. konejaksossa (Sk), 
kolme 6. konejaksossa (2 01, 1 Kem), neljii 7. konejaksossa (3 Kw, 1 Kta), 
kaksi . konejaksossa (Jns) ja kolmc 9. konejaksossa (1 Pm, 1 J'y, 1 Ilm). 
Koncosaston johtajalle osoitetut hakemukset toimitettava rautatiehallituksen 
kirjaajallr Yiimeistiiiin 27. 11. 1952 cnnen klo 12. 

15 

16 
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16 3. liikennejaksossa on ayoi.Jma s<>uraavat esityksen perusteella tiiyt ttiiviit 
toimet: 1 l. vaihdemiPhentoimia yksi Turus a sekii 1 l. asemamieheutaimia 
neljii 'l'urussa ja yk i Uudessakaupungissa. Liikenneosaston jobtajalle osoitetnt 

17 

hakemukset on jiitettiivii a ·ianomaisen liik<>nnepaikan piiiillikolle viimeistiiiin 
29. 11. 52. 

7. liikennejaksossa on haettavana semaavat esitykscn perustcella tiiytet· 
tiiv[it toimet: yksi 1 l . vaihde1niehentoimi Kouvolan asemalla; yksi it l. vaillde-
7niehen toimi Lappcenrannan asemalla; t•idsi jwnamiehentointa Kouvolan ase
malla; yhdeksiin 1 l. asemamiehentointa, joista kolme Kouvolan, lwlme Mik
kelin, yksi Haminan ja yksi Kotkan ascmalla sekii yksi Uron laiturivaihteella 
ja yksi 2 l. asemamiehentoimi Korian ascmalla. Liikenneosaston johtajalle osoi
tetut hakemukset on jiitcttiivii asianomaisille asemapiiiillikoillo viimeistiiiin 
29. 11. 1952. 

7. konejaksossa seunavat es1tyksen perusteella tiiytettii.viit toimet: kaksi 
2 l. vaum1-ntaTkastajantointa (1 Imr ja 1 Hma). Koneosaston johtajalle osoi· 
tetut hakemuk et on jatettii.vii. 7. konejaksonpii.tillikollc viimeistiHin 
30. 11. 52. 

Ki?"janpiti;ijiinvi?·ka rautatiehallituk~en tarkastustoimistossa. Piiajohtajalle 
osoitetut hakemukset jatettavii rautatiehallituksen kirjaajalle viimeistiUin 5. 
12. 1952 cnuen kello 12. 

Apulaisva,·ikonpiiiillilciin t"irka 4. konejaksossa (Hpk) . Rautatielmlli tuksellc 
osoitetut kirjalli et hakPmukset toimitettava rautatiehallitul,sen kirjaajallc 
viimeistiiiin 8.12. 1952 enncn !cello 12. 

2 l. konemsinijiirin virlca toistais(•k~i Pasilan konepajassa. Ro.utatieltalli · 
tuksclle osoitetnt hakcmukset toimitettaYa rautatiehallituksen kirjaajalle vii· 
meistiiiin 12. 12. 1952 enncn klo 12. 

Ki1·jampiti;ijanviTica toisto.i eksi Hyvinkaan kouepajassa ja 2 l. lcirjurin 
y. 11· viTka toistaisek~i 5. kon<>jakson toi.Jnistossa (Sk). Piiiijohtajalle osoitetut 
hakemukset toimitettava rautatiehallituksen kirjaajalle viimeistiHi.n 12. 12. 
1952 ennen klo 12. 

Yleisen vaikean asuntopuJan talda kehoitetaan hakijoita ennen hakcmnsten 
jattiimista ottamaan selvaa asunnonsaantimahdollisuuksista. 

Veturinlammittiijaoppilaita otetaan. 

Valtionrautateiden Helsingin kon<'pajaan otctaan t·eturinliimmittiijiioppi· 
laita. .Paiisyvaati.mukset ovA.t: SuomC'n kansalaisuus, tayttiinyt 16 vaan ei 
vielii. 21 vuotta ja suoritettu ylemruiin kansakouJun kurssi tai vastaavat tiedot . 
.Pyrkijoiden on lii.hetettiiva papintodistuJ<sen a tai ote iviilirekisteristii ja 
oikeaksi todistettu jaljennos kausakoulutodistuksestaan osoitteella: valtion· 
rautateidcn konepajan kouttori, Helsinki, viimei tiian marraskuun 1 i paivaksi 
1952. Anomuksessa on mainittava hakijan pituus ja paine. Myoherumin kutsu· 
taan sopiviksi katsotut konepajan lwnttoriin ja osa uaista jouluknnn 1 ja sitii 
<>ura.a.viksi piiiviksi psykotekrulliRiin kokei i:in. Matkoja vartcn ei anneta vapaa· 

lippuja, ruokaa eikii. asuntoa. Veturinlii=ittiijli.oppilaidcn oppiaika on 4 
vuotta ja oppilaat saavat tyochto opimuksen mukaiset palkkaedut. Vapaata 
asuntoa tai muita etuja i ole. 'l'uonnempana opetns tnlee tapahtumaan Hyvin
kali.n konepajassa. 

K onepajanpiiiillilclco. 

Helsinki 1952. Valtioneuvost.on k:irjapaino 
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Viittaus Kasky lehdessa Julkaist uun maaraykseen merkitaan: 
Kl n:o 1/52. 2 ( = lehden numero, "uosi, asian numero). 
lakelua koskevat muutosi lmoitukset on tehtava painatusja ostoon. 

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

Sis a lly s : 1. Asemakassan kassakirja ja tilitys jaksonka saan. 

Asemakassan kassakirja ja tilitys jaksonkassaan. 

Marraskuun l. paivana 1952 voimaan tulleen valtionrautatei- 1 
den tilityssaannon johdosta on asemakassan kassakirjan pitami. ·essa 
ja tilityksessii jaksonkassan noudatettava seuraaYia ohjeita: 

1. Uusitussa kassakirjas a on tulojen ja menojen laatusarakkei
den otsakkeet ja kuukauden pii.iviiluvut valmiiksi painettuina. Erik
seen tulot ja erikseen menot lasketaan seka kymmenpaivakausittain 
etta kuukausittain yhteen. Tulojen summan alle merkitaan ka ·sa
saasto edelliseltii kuukaudelta ja menojen summan alle kassasalistO 
seuraaYalle kukaudelle. Kassakirja paiitetiian kuukauden p1Hit
tyes ·a, joten tahan astinen ns. jaannoskanto jaa pois. 

2. Tulot Yieda.an kassakirjaan paivittiiin, tulolajeittain eri tel
tyina. Ka sakirjaan on vietiivii valtionrautateille kuulumattomista 
Yaroista jalkivaatimus-, ulosotto- ja vakuutu merkkivarat, Yiimeksi 
mainitut nettotuloina. 

3. Ulosottovaroista on edelliscn lisaksi pideWisii erillista ulos
ottopaivakirjaa. Kirjaan on merkittiiva sen henkilon nimi, jolta 
ulosotto on toimitettava, ulo otettava maiira seka paiviimiiara, jol
loin ulosottoasiapaperit on asemakassaan jatetty. Ulosottoviran
omaista on pyydettava nimikirjoituksellaan vahvistamaan merkin
nat. Ulosottovaroja ulosottoviranomaiselle maksettaessa on kiiteis
suorituksista liimattava kirjaan postin tai pankin antama kuitti. 

4. Kaikista D1nista vieraista varoista, joita ei ole merkitty 
vahennyksiksi palkkalistaan, lmten jasenmaksuista, joita palkan
maksun yhteydessii kannetaan, on pideWi.va. eri kirjaa eli ns. vierai
den varojen piiivakirjaa. Tiihan kirjaan viedaan saapumisjarjestyk
sessa kaikki tallaisia kantoja koskevat asiapaperit ja merkitaan kan
nettavien maksujen yhteismaara. Maksuja tilitettiiessii on kirjaan 
pyydettava a ianomaisen kuittaus tai liimattava vastaava postin tai 
pankin antama kuitti. 

7437. - 24. 11. 1952. 
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5. Jaksonkas::;a. ta saadut lisavarat 011 merkittavil kassakirjaau 
sen paivan kohdalle, jolloin ne on postista nostettu. 

6. Menojen puolella kas akirja sa on en immaisena kantovaro
jen sarake, johon on paidttain merkittaYa asemakassanhoitajan 
jaksonl,ms an postisiirtotilillc ,·iem~it \'arat. KantoYaJ·ojen tilille
pano, mika toistai::;eksi on tehhivi.i taysin tu hansin markoin, on 
paivittain toimitettaYa :siten, etta mahdollisimman :suuri osa paivan 
kannosta voidaan vieHi ::;amana paiYana vieda postiin. · 

7. Jos kuukauden Yiimei:sena paivi.ina ei koko seu pa.ivan kan
toa ole Yoitu panna jak onka ·::;an po ·tisiirtotilille, saadaan tilille
pano merkita kassakirjaan kuukauden viimeiselle paivalle, jos tilille
pano postiin suoritetaan heti sew·aaYan arkipaiYiin aamuna. 

1enotodi teista on paiYittain merkiW:i ,·ii ka:sakirjaan ne, 
jotka sina piiivana ovat tulleet tay ·in maksetuiksi. Ositt.ain mak
settu todiste, jota ei saada kokonaan maksetuksi, merkitiian kassa
kirjaan talousjakson maiirai:iman tilit.vspaivan kohdalle sen miiari.ii
senii. kuiu e on saatu mak et nksi. 

H. Asemakassa lahcttiia pi:ii.itilitykseu::;a jaksonka::;saan kuukausit
tain -L piiiYi.ini.i lomakkeel Ia n: o 3114. Tiita pi.iatilitysti:i ennakoiYat 
Yii!itilit ykset li.ihetetiii.in lomakkeella n: o 3113 lmukaus1ttain 4. ( mi-
ldili on tarpeen ) , 16. ja 23. pai\'inii. . 

10. Kuukal.lden 16. ja 2:3. paiYien valitilit~- lu;issii Hihetetaiin 
e<lellisen , pai.itt~-neen tilityskauden sekaJaisten tu]ojen todi:tcet ::;eki:i 
naina pi.i.i \'ina tilitettii.Yiksi maari.i.t~·t menotodistcet. IJisaksi on mai
nittuihin ,·alitilityksiin Yastaa Yasti merkitt~i vii edellisen, paatt~'11Cen 
tilityskauden ail{ana asemakas:san 'Jaatujen Ji i:i ,.a1·ojen kokonais
mi.i,ara seka asemakassasta jaksonkassan po:tisiirtotiliJle pantujeu 
kantoYarojen eri maarat. 

J 1. Kun kassakirja kuuka11den Yaihteessa paatetaan, siirtyvat 
osittain maksetut menotoclistcet maksetun maaraisina kassasaiistossi:i 
seuraaYalle kuukauclcll c .. Jos niiin toisellc kunkamlelle siirtnn-t 
todiste on tilitettaYi:i -1:. pii iYiina, ei sit a oteta edell isc11 kunka~1d~n 
pi.iatilit~·lceen . Yaan "~ilitilit,,· kseen, joka talliiin on laa<litta,·a m.,-os
kin -:1-. pi:iiYanii. Taten -t piih-ana Yoi asemakas:salla jaksonkassaan 
olla sekii paiitilitys edelliscl Ui kunkaudelta kuuka m1en ,·ai h tnessa 
'·allincen tilanteen mukaan etta kulnma ·sa oleYaan kuukaut een 
kuulm·a valitilit~, · menotodisteille, jotka jaks.oissa on kirjattu eclclli
·elle kuukaudelle, mutta jotka joko kokonaau tl'li o:sittain on mak
ettn vasta kuukauden Yaihteen jalkeen kuukanden 1---1- paiYina. 

12. Asemakassan paatilitykseen mcrkiti.ii:in dilitilit~·ksisHi lnm
kin tulo- ja mcnolajin yhtei ·maatat · ek~i lisaksi crikseen kuukamlen 
21. ja Yiimeisen paivi.in "iilisena aikana e ·iint.n1eet tulot ja menot. 
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Edelleen merkitaan piiatilitykseen menopuolellc tilityskuukauden 1 
Yelkakuljetustodisteiden yhdistelmien kokonaissumma. Jalkivaati-
mus-, ulo otto- ja Yakuutusmaksujen maii.rien, jotka myi:is merkiUi.an 
pi:U:i-, mutta ei viilitilitykseen, on tilityksen tulo- ja menopuolella 
oltava amat, joten niiden suoritus asianomaisille on toimitettava 
Hen mukai.·e ti. 

13. Valitilitys on lahetettava jaksonkassaan kahtena kappaleena, 
.joista ja·ksonkassa palauttaa toisen kuitattuna. Knitatut kappaleet 
on liitettaYa paatilitykseen, ,joka taas on jaksonkassaan lahetetUi.va 
kolmena kappaleena. aista jaksonkassa lahettaa ensimmaisen eli 
paillimmaisen tarkastustoimi toon ja palauttaa ~rhden asemakassaan 
kuittaukseksi koko tilityskuukauden todi ·teista. 

1-1:. Asemakassan hoitajan on tarkastettava kassansa kuukausit
tain 10., 20. ja viimei en pa.ivan paatyttya ja on kassatilanne eri
teltyna merkittava nakyviin ka sakirjamal1ista riippuen joko itse 
kassakirjaan tai eri paperille ·euraavasti: 

10. piiivana 

I 
20. paivana 

I 
31. paivanii. 

KassaRaasto ('th•ll . kuulta . ....... 

Tulot yht. kuukautl<'n alu~ta luki('n 

YhtCPJlRti 

I I Ml·not ) 'ht. kuulnnHlen alu~la luki<•n 

- .... .. 
h.a~sasau~to 1 

Halma kat<.'is<'ni-i 

va iltt oka~~oi na . .......... . 

~f,•notodi~teita osittain mak~ettuina 

( ntak~t>ttu mk ) ......... .. . . .. . 

Yajau~ta +. ylija~imii.li - ... · .. · .. · . ~. , 

KHRHasaasto 
----------~------~--------~---------

I 

15. Asemakassassa olevista Yajaul\sista ja ~·lijiiamista on pidet
t~h·a eri kit·jaa, johon merkita~in, miten ja missi.i toimistossa Yajauk
set tai )'lija~imat ovat synt.n1eet seka miten ne ovat poistuneet 
tileista. Vastaa \·at merkinna t Yajau ·ten ja )' lijiiamien H~'nt:vmisestii 
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seka niiden selviiimisesta on tehtava myos asianomaisen paatilityk
sen ta1•kastustoimistoon lahetettaviin kappaleen kiiiintopuo1elle. 

16. Edella olevilla maariiyksilUi, joita on noudatcwn·a jo kulu
Yan marraskuun ja ensi joulukuun vaihteessa, kumotaan liikenne
paikkojen kassakirjasta annettu talousosaston johtajan kirjelma 
n:o To 2/1, 4/ 1 49. VanhamaUinen kassakirjapainos on vastaavasti 
korjattuna kaytettiiva loppuun. (Toj n: o 165], 18/ 11 1952). Kl n: o 
fi6 a/ 52. 1. 

Helsinki 1952. Valtioneuvoston kirjapaino 
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Viittaus Kaskylehde~sa julkaistuun maaraykseen merkltain: 
Kl n:o 1/52. 2 ( = lehden numero, vuosi, asian numero). 
Jakelua koskevat muutosilmoitukset on tehtava painatusjaostoon. 

To i m it us: Rautatiehallitus, lehtJp;alvelu. 

Sis a 11 y s: 1. Rataosan Hyrynsalmi-Laaja avaaminen liikenteelle. - 2. 
Valtion viran tai toimen haltijain palkkauksen yleinen tarkistus. - 3. Enrnakko
perintalain mukaisten palkanpidatysvarojen maksaminen liiii.ninkonttoriin. - 4. 
Verenluovutukseen kaytetyn tyoajan korvaaminen. - 5. Valtionrautateiden eliike
laitokseen kuuluvien osakkaiden henkilokohtaista elakettii varten kann~ttavat 
elakemaksut. - 6. Kisko- ja rata-autojen liikkuminen tasoylikaytavien eristetyilla 
raideosuuksilla. - 7. Liikennepaikkoja koskevia muutoksia. - 8. Laivaliikenne 
satamissa. - 9. Kiitotavarakortit. - 10. Lukematili. - 11. Matkalippualennuksia. 
- 12. Tyonvahyyden takia vapautuva tyovoima. - 13. VR palvelukseen sopi
mattomia. - 14. Opastelyhtyjen etsinHi.. - 15. Kadonnut kuljotuslaatikko. -
16. Kadonneita matkalippuja, virkamerkkeja ym. - 17. A.voimia virkoja ja toimia. 

Rataosan Hyrynsalmi-Laaja avaaminen 
liikenteelle. 

Rautatiehallituksen ilmoitettua, etta rakenteilla olevasta Kon- 1 
tiomaen-Taivalkosken radasta 17.7 km pituinen rataosa Hyryn
salmi-Laaja on todettu olevan sellaisessa kunnossa, etta se voi-
daan avata valiaikaiselle liikenteelle, kulkulaitosten ja yleisten 
toiden ministerio on kuluvan marraskuun 8 piiivana maariinnyt, 
etta eclel1a mainittu rataosa Hyryusalmi-Laaja joulukuun 1 pai
vasta 1952 lukien liitetaan valmiisiin ratoihin ja luovutetaan 
valiaikaiselle, rautatiehallituksen liihemmin maiiriittiivalle ylei-
selle liikenteelle. Sen ohessa ministeriO on maiirannyt, etta sa
nottu rataosa hallinnollisessa ja tilastollisessa suhteessa on kuu-
luva Savon rataan ja Kajaanin liikennealueeseen, seka luettava 
kuuluvaksi 

2. talousjaksoon, 
6. liikennejaksoon, 

10. ratajaksoon, 

6. konejaksoon, 
5. varastojaksoon ja 

10. lennatinpiiriin. 

SamaHa ministerio on oikeuttanut rautatiehallituksen kayWi
miiiin asianomaisia miiiiriirahoja puheena olevan liikcnteen hoitoon 
sekii muutenkin jarjestamiian liikenteen hoidon sopivaksi katso
mallaan tavalla. 

07378. - 20. 11. 1952. 
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EdelUi olevan nojalla rautatiehallitus on maarannyt, etta Hy
rynsalmen-Laajan rataosa avataan ensi joulukuun 1 paivasta 
lukien taydelliselle henkilo- ja tavaraliikenteelle (K), ja etta 
se on luettava kuuluvaksi (Kontiomaen)-Laajan ylimaariilseen 
rautatielaakaripiiriin (laakarin asuntopaikka Hyrynsalmi). 

Rataosalla tulee olemaan seuraavat liikennepaikat: 
se Hyrynjarvi Hy rynsalmi 2 H 

Lja 16. Kon 48. 

se Hallavaara Hal L aaja 6. HTt Hpk 499. Tim 167 . .Jns 
& 
vh 

H ys 12. Kon 58. 327. Kw 525. 01 224. 
Pm 341. Ri 646. Sk 
533. Tl 653. Yw 321. 

p Laaja Lja Kon 64. K Hpk 505. Tim 173 . .Jns 
333. Kw 531. 01 
230. Pm 347. Ri 
652. Sk 539. Tl 659. 
Yw 327. 

Ylla mainittujen liikennepaikkojen sijainti on seuraava: 

Hyrynjarvi . . . . . . . . 706 km + 727 m 
Hallavaara . . . . . . . . 716 km + 521 m 
Laaja . . . . . . . . . . . . . 722 km + 271 m. 

(Kulk n:o 4542/ 8. 11. 1952. Rh/ffio n:o 2351/14. 11. 1952.) 
Kl n:o 56/52. 1. 

Valtion viran tai toimen haltijain palkkauk
sen yleinen tarkistus. 

Valtiovarainministerio on nojautuen valtion viran t ai toimen 
haltijain palkkauksen yleisesta tarkistuksesta 17 paivana tammi
kuuta 1952 annettuun valtioneuvoston paatokseen (38/52) toden
nut, eWi valtion viran tai toimen haltijain palkkauksen yleisen 
tarkistuksen perusteena oleva virallisen elinkustannusindeksin 
indeksipistelukujen keskiarvo oli vuoden 1952 kolmannella nel
jannekselUi 101. 

Taman vuoksi peruspalkkaisen viran tai toimen haltijain 
peruspalkat ja ikalisat seka sopimuspalkkaisen viran tai toimen 
haltijain sopimuspalkat samoin kuin, tulo- ja menoarvion rajoissa, 
peruspalkkaisen viran tai toimen haltijain kalliinpaikanlisat seka 
ylimaaraisten toimenhaltijain vuosipalkkiot, ikalisiit ja kailiin
paikanlisat suoritetaan 1 paivasta marraskuuta 1952 lukien cdel
leen 15 prosentin indeksikorotuksin eli siis saman suuruisina 
kuin lokakuussa vuonna 1952. 

(Asetuskokoelma n: o 353/52. Rh n: o H. 1450, 5. 11. 1952. 
Vert. MKII s. 1. 38.) Kl n:o 56/52. 2. 
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Ennakkoperintalain mukaisten palkanpidatys
varojen maksaminen laamnkonttorille. 

Valtiovarainministerio on myontanyt valtionrautateiden asian- 3 
omaisille viranomaisille oikeuden suorittaa ennakkoperintalain no-
jalla toimitetuista palkanpidatyksista kalenterikuukauden aikana. 
kertyneet varat Hi.aninkonttorille seuraavan kuukauden viimei-
seen pa1vaan mennessa. (Valtiovarainministerion paatos n: o 
VMKD ver. 303/723-1952, 6648, 12. 11. 1952. - Vert. Kl n:o 
50/46. 1.- Toj n:o 1436, 17. 11. 1952.) Kl n:o 56/52. 3. 

Verenluovutukseen kaytetyn tyoajan 
korvaaminen. 

Tehdyn esityksen johdosta rautatiehallitus on tanaan tapah- 4 
tuneessa esittelyssa paatti=inyt, etta niille valtionrautateiden pal
veluksessa oleville, jotka tyoaikana joutuvat kaymaan Suomen 
Punaisen Ristin V eripalvelussa luovuttamassa vapaaehtoisesti 
vertaan, saadaan korvata heidan taman johdosta menettamansa 
tyoaika yhdelta tyotunnilta kerran vuosineljanneksessa, ja etta 
niille verenluovuttajille, jotka kiireellisissa tapauksissa, suoran 
verensiirron ollessa kysymykses a, joutuvat tyoaikanaan mene-
maan verenluovutukseen, korvataan menetetty tyoaika yhdella 
tunnilla tapausta kohden, lisattyna matkaan tarvittavalla ajalla. 
Kummassakin t apauksessa asianomaisen on esitettava verenluovu
tuksesta todistus, mista tulee ilmeta myos luovutusaika ja -paikka. 
(Rh n:o H. 1479,5. 11.1952.) Kl n:o 56/52. 4. • 

Valtionrautateiden eliikelaitokseen kuuluvien 
osakkaiden henkilokohtaista elaketta varten 
kannettavat elakemaksut. 

Sen johdosta, etta Valtionrautateiden elakelaitokselle ei kulu- 5 
van vuoden loppupuoliskollakaan ole sanotun kassan osakkailta 
pidatetty elakema~suja henkilokohtaisiakaan elakkeita varten, 
eika lopullista ratkaisua naiden elakkeiden jarjestelysta viela ole 
tehty, on kuluvan vuoden loppupuoliskolta eraantyneet henkilo
kohtaisia elakkeita koskevat ohjesaannon mukaiset elakemaksut 
pidatettava joulukuulta maksettavasta palkkauksesta siten kuin 
Kl n : o 23/52. 3. kohdassa on maiuittu. (Toj n: o To 801, 11. 11. 
1952.) Kl n :o 56/52. 5. 
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Kisko- ja rata-autojen liikkuminen tasoylikaytii.
vien eristetyilla raideosuuksilla. 

Kun kisko- ja rata-autojen rakenteesta ja suhteellisen kevyestii 
painosta johtuen eristettyjen raideosuuksien kiiyttoon perustuvat 
tasoylikaytavien itsetoimiset ja osittainitsetoimiset varoituslaitok
set ja junailmoit:inlaitokset tiillaisen auton Hi.hestyessii ylikiiytii
viiii eiviit yleensii toimi, kehoitetaan kisko- ja rata-autojen kuljet
tajia myos niiillii laitteilla Yarustettuja tasoylikiiytaviii liihestyes
siian noudattamaan varovaisuutta ja tarvittaessa kayttiimiian vi
hellinopa teita. (Rt n:o 2974/4288, 14. 11. 1952.) Kl n:o 56/52.6. 

Liikennepaikkoja koskevia muutoksia. 

1 Imatran aseman alaiset Rautatehtaan raiteet poistetaan julkai-
susta Liikennepaikkojen viilimatkat 24. 11. 52 lukien ja tilalle 
merkitiian : 

I 
Imatra 

Kauppalan 
raiteet 

Imr l. Tt Imatran kauppalaa ja 
ko. raiteideu var
rella olevia teolli
suuslaitoksia varten. 
Luk. 24. 11. 52. 
(Lkllj n; o 2573, 
15. 11. 52) Kl n :o 
56/ 52. 7. 

Lieksan aseman alaiset Pankakosken raiteet muutetaan 24. 11. 
G2 lukien Sokojoen 1·aiteiksi. Julkaisuun Liikennepaikkojen Yali
matkat on tehtavii korjaus. (Lkoj n:o 2592, 12. 11. 52 .) Kl n:o 
56/52. 7. 

I1ieksan aseman alaisena avataan 24. 11. 52 lukien liikenteelle 
Pankakoski-niminen vaihde, jonne erkanee raide km: ltii 726 + 
678 m. Julkaisuun IJiikennepaikkojen \alimatkat on tehtavii seu
raa vat merkinnii t: 

lvh/ Pankakoski 

I I 
I I 

I I 
' \ 

44 LieksR 7. 
Jus 111. Vkt 
148. Kon 172. 

Tt Pankakosken teh<lasta 
varteu. Rahditus 
suoritetaan TS : n 50 
§ ; n maar. muk. 
Luk. 24. 11. 52. 
(Lkoj n: o 2592, 
13. 11. 52) Kl n : o 
56/ 5:3. 7. 
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Rauman aseman alaisena avataan 24. 11. 52 lukien liikenteelle 7 
'l'elakan raide seuraavin, julkaisuun Liikennepaikkojen vlilimat-
kat tehUivin merkinnoin: 

Rauma 
Telakan raide Ra 2. Tt Rauma-Repola O,v :tii. 

varten. Luk. 24. 11, 
52. (Lkoj n: o 2664, 
13. 11. 52) Kl n:o 
56/52, 7, 

Kirkkomaen laiturivaihde ja Unikankareen seisake muute
taan 24. 11. 52 lukien Myniimaen aseman alaisiksi seuraavin, jnl
kaisuun Liikennepaikkojen valimatkat tehtavin merkinnoin: 

(sarake G.) 
Kirkkomaki Mynamaki 10. 

Vinkkila 5. 
Ukp 25. Rai 32. 
Tku 40. Kr 153. 
Tl 168. 

Unikankare Mynamaki 4. 
Vinkkila 1L 
Rai 26. Ukp 31. 
Tku 34. Kr 147. 
'1'1 162. 

(Lkoj n:o 2622, 8. 11. 52.) Kl n:o 56/52. 7. 

Laivaliikenne satamissa. 

Laivaliikenne Iisveden ja Jauholah<.len satamissa on piiattynyt 8 
5. 11. ja Mikkelin satamassa 8. 11. 52. 

Kiitota varakortit. 

'l'ilityksissli on aiheutunut sekaannusta sen vuoksi, etta voi- 9 
massa olevien maliraysten vastaisesti on hyvaksytty kuljetuskir-
joina sellaisia kiitotavarakortteja, joiden kaikkiin osiin (A, 13, C, 
D) on lahetyksen vastaanottajan kuittausta varten painettu va
sempaan alakulmaan "Lahetys kuitataan saaduksi", vaikka tiima 
merkinta saa olla ainoastaan miHiraaseman kuukausitileihin lii
tettlivassa B-osassa. Taman johdosta huomautetaan Yakavasti, etta 
ainoastaan rautatiehallituksen vahvistaman kaavan mukaisia kiito
tavarakortteja saadaan hydiksya kiitotavaran kuljetuskirjoiksi ja 
etta tama on lmljetuskirjoja vastaanotettaessa nimenomaan tarkas
tettava. (Lkoj n:o 2401, 8. 11. 1952.) Kl n:o 56/52. 9. 
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Lukematili. 

Maksuleimako11een lukematilin 11: o 4131 toise11 sarakkee11 ot
sikko 011 muutettava seuraavaksi: "Leima us ten laskijan 11: o". 

J oka kerra11 kun lukematiliin merkitaan summalaskijan osoit
tama luku, on samalle riville toiseen sarakkeeseen merkittava 
myos leimausten laskijan luku. Asema- tai toimistopiiallikon on 
tarkkailtava, etta paivatiliin sisaltyvien leimakonetositteiden lei
moje11 luku tiismiiii, huomioonottaen mahdolliset viiiirinleimauk
set, leimausten laskijasta saadun leimausten luvun kanssa. (Yltr 
n:o Y.139/296, 12. 11. 1952.) Kl n:o 56/52. 10. 

Matkalippualennuksia. 

11 Savonlinna: ~9. 12. 1952; Suomen Matkailijayhdistyksen jiisen
yhdistysten neuvottelupaiviit; jiisenyhdistysten toimihenkilot; 
25 %, myos pikaj. 

12 

13 

Tyiinvahyyden ta.kia v apaut uva. t y iivoima. 

Rautatiehallituksen kirjelmaiiri n: o 1710/ 13301, 3. 12. 48 viitaten ilmoi
tet-aan, etta Keravan ratamestarin alueelta vapautuu H:i.hiaikoina maan rou
taannuttua 46 ratatyiintekijii.a tyiinvahyyden vuoksi. Niitii. valtionrauta
teiden viranomaisia, jotka mahdollisesti tarvitsevat yllamainittua t y iivoi
maa, kehoitetaan tiedustelemaan sitii 1. ratajakson paallikiiltii., Helsinki, 
tai rautatiehallituksen huoltojaostolta. (Tthj n: o 4 73/ 938, 11. 11. 1952.) 

Yllemerkittyyn kirjelmaan viitaten ilmoitetaan, etta Hovinsaaren rata
pihan laajennustyiimaalta vapautuu 22. 11. 1952 mennessa 5 sekatyiimiesta 
tyonvii.hyyden vuoksi. Niitii. valtionrautateiden viranomaisia, jotka mah
dollisesti tarvitsevat yllii.mainittua tyovoimaa, kehoitetaan tiedustelemaan 
sita 9. ratajakson paallikolta, Kouvola, tai rautatiehallituksen huoltojaos
tolta. (Tthj n :o 576/960, 13. 11. 1952.) 

Yllemerkittyyn kirjelmaan viitaten ilmoitetaan, etta 30. 11. 52 lukien 
vapautuu tyonvahyyden vuoksi Joensuun asemalta 6 alokasta ja Lieksan 
asemalta 3 alokasta seka korjaustOiden paattymisen vuoksi sii.hkiikonepajan 
alaisista viesti- ja voimalinjatyiikunnista 39 linjatyontekijaa. Niitii. val
tionrautateiden viranomaisia, jotka mahdollisesti tarvitsevat yllamainittua 
tyovoimaa, kehoitetaan tiedu·stelemaan sita alokkaitten osalta 8. liikenne
jakson paallikolta, Joensuu, ja linjatyonteki jain osalta sii.hkokonepajan 
pii.allikiilta, Riihimii.ki, taikka rautatiehallituksen huoltojaostolta. (Tt hj 
n:o 580/965, 15. 11. 52.) 

VR pa.lvelukseen sopimattomia. 

Oulunkylii.n aseman alokas Kalle Aabram Tormi (s. 31. 3. 31) on ero
t ettu 20. 11. 52 lukien sopimattomana rautateiden palvelukseen. (1. l jp n :o 
1540/4142, 14. 11. 52.) 
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Opa.stelyhtyjen etsinta. 

Varkauden aseman numeroilla War 1--6 varustetut loppuopastelyhdyt 1 Jl 
eivii.t ole pitempii.ii.n aikaan olleet kotiasemallaan, jonne ne pyydetiiii.n pa.- It 
lauttamaan. (9. ljp n: o 2999, 11. 11. 1952.) 

Kadonnut kuljetuslaatikko. 

Kurikan aseman tilien kuljetuslaatikko on 17/ 10 52 palautettu Trt 15 
III: sta Kurikkaan hiiviten tii.llii. matkalla. Laatikko on laudoista tt:hty, 
mitoiltaan 40 X 40 X 60 em ja harmaaksi maalattu. Laatikossa on mustalla 
aseman nimi Kurikka ja ka.nnessa valkoisella Trt III Hki. P yydetaii.n etsi-
miian ja loydettii.essii lii.hettiimii.ii.n os. asemapiiii.llikko, Kurikka. (5. ljp 
n:o 924/3866, 15. 12. 1952.) 

K adonneita ma.tkalippuja, virka.merkkeja ym. 

Veturinlii.mmittii.jii. Hjalmar Nystromin vaimolle Ruthille kirjoitettu 16 
tilapii.inen vapaalippu n: o 536681 9. 10. 52 matkalle Helsinki-Hanko on 
kadonnut ja kuoletetaan. (1. knjp n :o 654, 11. 11. 1952.) 

Tariffitoimistossa ranskalaiselle sanomalehtimiehelle de la Taille'lle 
erilcoisvapaalippukaavakkeelle kirjoitettu 2 l. lippu n: o 790/ 16 matkalle 
Tampere-Vaasa, Vaasa-Turku voimassa ll. 12. 1952 saakka, on kadonnut 
ja kuoletetaan. (Tfo n: o 1331, 13. 11. 1952.) 

Konttorioppilaalle Eeva Jii.rkii.lle kirjoitetut tilapii.inen vapaalippu 
Helsinki-Oulu, voimassa marraskuun 27 pii.iviiiin ja virkamerkki n:o Tit 85 
ovat kadonneet ja kuoletetaan. (Tit n:o 125, 13. 11. 1952.) 

Lahden polttoainevarastolla palvelevalle halkotyomies Niilo Saariselle 
matkalle Lahti-Kouvola 11. 11. 1952 kirjoitettu tilapiiinen vapaalippu n: o 
360091 on kadonnut ja kuoletetaan. (2 knjp n:o 452, 14. 11. 1952.) 

Helsingin asemalla palvelevalle alokkaalle Olavi Kemppiselle matkalle 
Helsinki-Tampere-Hclsinki 20. 10. 52 kirjoitettu tilapiiinen vapaalippu 
n:o 519917 on kadonnut ja kuoletetaan. 

Helsingin asemalla. palvelevalle alokkaalle Teuvo Hirvoselle matkalle 
Helsinki-Jiirvenpaii. ajaksi 1. 11.-31. 12. 52 kirjoitettu asuntolippu n: o 
65473/ 1310 on kadonnut ja kuoletetaan. (Ljp 1 n:o 1535/ 4135, 13. 11. 52.) 

Avoimia. virkoja. ja toimia. 

Tariffitoimistoon otetaan konekirjoitustaitoinen, mieluimmin virkatut- 17 
kinnon suorittanut henkilo. Liihempiii tietoja voidaan saada puh. 10371/ 361. 

Yleisen vaikean asuntopulan takia kehoitetaan hakijoita ennen hake
musten jii.ttii.mistii. ottamaan selviiii asunnonsaantimahdollisuuksista. 
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KiSKYLEHTI N:o 57 
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Vilttaus Kaskylehdessa julkaistuun maaraykseen merkitUn: 
Kl n:o 1/52. 2 ( = lehden numero, vuosi, asian numero). 
Jakelua koskevat muutosilmoitukset on tehtava painatusjaostoon. 

To i m it us: Rautatiehallltus, lehtlpalvelu. 

Sis a 11 y s : 1. .A.semakassan kassakirja ja tilitys jaksonkassaan. - Z. Tyon
antajan lapsilisa- ja kansaneliikemaksu. - 3. Vaunukuormat rataosalla Kauttua 
-Kiukainen. - 4. Liikennepaikkoja koskevia muutoksia. - 5. Laivaliikenne 
satamissa. - 6. VR kotiinkuljetusliikenne. - 7. Kappaletavaran jakelulmljetus 
autoilla. - 8. Korulomakkeet. - 9. Matkatoimistolle myonnettyja lipunmyynti
oikeuksia. - 10. Tyhjien piiiHlysten ym. palautus. - 11. Tavaran luokitus. -
12. Tyonvahyyden takia vapautuva tyovoima. - 13. Loppuopastelyhtyjen etsinta. 
14. Kadonnut happikaasusiiilio. - 15. Kadonneita matkalippuja, virkamerkkeja 
y:m. - 16 . .A.voimia virkoja ja toimia. - 17. Veturinkuljettajaoppikurssit. - 18 . 
.A.lemmat liikenneoppikurssit keviitluku.kaudella 1953. - 19. Osoitetiedustelu. 

Asemakassan kassakirja ja tilitys jakson
kassaan. 

Otsikossa mainitusta asiasta on julkaistu erillinen VR Kasky- 1 
lehti n: o 56 a/52. 

Tyi:inantajan lapsilisa- ja kansanelakemaksu. 

Lai ·sa tyonantajan lapsilisa- ja kansanelakemaksusta am1etun 2 
lain voimassaoloajan pitentamisesta, annettu Helsingissa 7 pai-
vana marraskuuta 1952, siiadetaan : 

Tyonantajan lapsilisa- ja kansaneHikemaksusta 22 pajvana 
heinakuuta 1948 annettu laki (544/48), ~sen 2 ja 9 § sellaisina 
kuin ne ontt 30 paivana syyskuuta 1949 annetussa laissa (618/ 
49), on edelleen voimassa 1 paivasta tammikuuta 1953 saman 
nwtlen loppuun. (Toj n: o To 1910, 18. 11. 1952. - Asetusko
koelma n:o 366/52.- Vert. Kl n:o 51/51. 1.) Kl n:o 57/52. 2. 

Vaunukuormat rataosalla Kauttua-Kiukainen. 

Rautatiehallitus on maiirannyt, etta Kauttuan-Kiukaisten ra- 3 
dalla saadaan yleiskaavan n:o 1294 pienoiskartasta poiketen kul
jettaa yhta suuria vaunukuormia kuin Kiukaisten-Peipohjan ra-

7516/ 52 - 27. 11. 1952. 
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taosalla ehdolla, etta juna ei milliiiin kohdalla Kauttuan ja Kiu
kaisten valillii ylita vaihtoliikennenopeutta, 35 km/t. (Rh n: o 
2392, 19. 11. 1952.) Kl n:o 57/52. 3. 

Liikennepaikkoja koskevia muutoksia. 

Tammikuun 1 paivasta 1953 lukien muutetaan Porokyliin ase
man alaiset Immosen seisake ja Karhunpiian laiturivaihde Valti
mon pysii.kin alaisiksi seka Valtimon pysakin alainen Nuolijiirven 
laiturivaihde Puukarin pysakin alaiseksi. Muutoksista on tehtaxa 
korjaukset julkaisuun Liikennepaikkojen valimatkat. (Lkoj n: o 
905, 22. 11. 52.) Kl n: o 57/52. 4. 

'rammikuun 1 paivasta 1953 alkaen alennetaan Porokylan 
asema Nurmeksen aseman alaiseksi linjatoimistoksi. Mainitusta 
piiivasta lukien poistetaan nykyiset, Porokyliin asemaa koskeYat 
merkinnat julkaisusta Liikennepaikkojen viilimatkat ja Nunnek
sen asemaa koskevat merkinnat muutetaan seueaaviksi: 

a I Nurmes 

Sahan raide 

Porokyla Por I 

Porokyliissii. 
on seuraavat 

1 
sy rj(iraiteet : 

Soraraide 

Valimon 
raide 

' 'fkt 85. 
j Jns 160. 

Kon 109. 

Nrm l. 

Nrm 3. 

Por ·l. 

Por 1. 

K 

Tt 

K 

IIpk 501. Ilm 218. Kw 
527. Ol ~75. Pm 34B. 
Ri 6-!S. Sk 58+. Tl 
655. Yw ~72. 

X 11 rmek en Rahna 
•arten . 

PorokyUUiu .ia Poro-
k v liissii oleville svr
_jilraiteille OROitettu· 
jen liihetysten kul- 1 

jetnskirjat kirjoite· 
taan suoraan Poro· 
kyliiiin . 

Tt Puolustuslaitosta .in 
Metsiihallitusta 
"l"nrten. 

Tt Nurmeksen Sementti· 
valimo Oy: tii ja 
Metsiihallitusta 

I varten. 

(Kulk. n: o 2128/381f'i, tl. 9. 52. Lkoj n: o 905, 2~ . 11. 52.) 
Kl n: o 57/52. 4. 

Tammikuun 1 paivasta 1953 lukien muutctaan seuraavien ase
micn ja pysakkien luokitusta: 

3. luokan asemiksi munteiaan : Outolnunmun ja Lielahden 
4. luokan asemat. 
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4. luokan asemiksi nmutetaan: OtaYan 3. luokan seka .Joutse- 4 
non, Raipon, Vuohijarven, Lohjan kauppalan ja IIerttoniemen 
5. luokan asemat. 

5. lnokan asemiksi muutetaan: Utin, Kantalan, IIeinaveden ja 
Nummelan neljiinnen luokan asemat sekii Vihtarin ja Abtialan 
pysakit. 

Pysakeiksi muutetaan: Uusi-Vartsiliiu 3. luokan sekii Hint
huar·an, Simon, Toivalan, .Juojiirven, Asunnan, Salmisen, Vesan
gan, Pinjaisten, Kom·an ja Vierumiien viidennen luokan asemat. 

(Kulk. n: o 1001/4032, 16. 9. 52 ja n: o 2128/3815, 8. 9. 52. 
Lko.i n:o 905, 21 . 11 . 52.) Kl n:o 57/52. 4. 

Laivaliikenne satamissa. 

Laindiikenne Yesijanen satamassa paattynyt 15/11 1952. 5 

VR kotiinkuljetusliikenne. 

Rautatiehallituksen tekeman paiitoksen mukaisesti aloitetaan 6 
Karjaan ja Haapamiien asemilla 1. 12. 52 lukien kotiinkuljetus
toiminta valtionrautateiden autoilla vahvistettua kotiinkuljetu ·
tariffia soveltaen. Samasta. piiiviistii lukien siirtyy Oy Pohjolan 
Liikcnne Ab: n autoilla Lohjan asemalla tapahtunut kotiinkulje-
t nsliikenne va ltionrautateiden autoilla hoidettavaksi. (Kut 1392, 
19. 11. 19G2.) Kl n: o 57/52. 6. 

Kappaletavaran jakelukuljetus autoilla. 

Rautatiehallituksen tekeman piiiiti:iksen mukaan aloitetaan 'I 
lcappaletaval"an jakelnkuljetus alempana mainituilla rataosilla 
Yaltionrautateiden autoilla seuraavasti: 

rataosan Haapamiiki- l(Punw-Kolho liikennepaikoille ja -pai
koilta Haapamiielta kiisin paallysti.iasemana Haapamaki, 

rataosan K££rjaa-F'iskari liikennepaikoille ja -paikoilta Kar
jaalta ldisin paallystoasemana Karjaa, 

rataosan Ahtiala-Jyranko liikennepaikoille ja -paikoilta Lah
dcsta ja IIeinolasta kiisin piiallystoasemana Lahti. Liikenne hoide
taan Heinola-Sysma-IIartola, Ileinola-Joutsa ja Lahti-1Iik
keli tavaralinjojen (ks. Kl 26/ 52, siv. 22) autoilla, joten niiden 
kaikJtien liihtopaikaksi miiariitiian 1. 12. 1952 lukien I1ahti. 
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Nykyisin Oy Pohjolan Liikenne Ab :n toimesta rataosalla Noppo 
-Meltola liikennepaikoille ja -paikoilta Riihimaelta, Lohjalta ja 
Karjaalta kasin hoidettu kappaletavaran jakelukuljetus siirretaan 
samasta paivasta lukien valtionrautateiden autoilla tapahtuvaksi ja 
paallystoasemaksi maarataan Hyvinkaa. (Kut n : o 1758, 20. 11. 
1952.) Kl n: o 57/52. 7. 

Korulomakkeet. 

Tulevan joulukuun 1 paivasta lukien otetaan kaytantoon 
uudet korulomakkeet kr 12-20 lx, jotka lahetetaan lennatintoi
mipaikoille ensimmaisen kerran tilauksetta. Vanhat lomakkeet 
ji:i.avat edelleen kaytantoon. Kaikkien korulomakkeiden hinta on 
joulukuun 1 paivasta lukien 50 mk kpl. (Yltr n:o Y.144/305, 
24. 11. 1952.) Kl n: o 57/52. 8. 

Matkatoimistoille myonnettyja 
lipunmyyntioikeuksia. 

9 Rautatiehallitus on myontanyt Pohjois-Karjalan Matkailijayh-
distys r. y:lle oikeuden myyda valtionrautateiden matkalippuja 
Joensuun Matkatoimistossa. (Rh n:o 1930/5925, 30. 9. 1952; Tfo 
n:o 1305/2245, 8. 11. J952.) (Tfo n:o 1373, 22. 11. 52.) Klo n:o 
57/52. 9. 

Tyhjien paallysten ym. palautus. 

1 0 Kun useat suumsiakkaat ovat ,-alittaneet, etUi et·i.iilla 
asemilla on tyhjia paallyksia ym. palautettaessa vaadittu asia
kasta esittamaan a. o. Hihetyksen saapumisrahtikirja t ai met·kit
semaan en numero palautusrahtikirjaan sellaisissakin tapauk
sissa, jolloin palautu asemalla varmasti tiedetaan palautettavaa 
paallysta kaytetyn rautatiekuljetuksessa, huomautetaan, ettei 
tarkoituksena ole ollut aiheuttaa asiakkaille tii11aisissa tapnuk
si sa tarpeetonta vainw. Nain ollen on paallykset palautetta•a 
palautustariflia sovelt<wn, jos asemalla ilman muuta varmasti 
tiedeUian, etta k. o. paallyksia on kaytetty sellaisen tavaran kul
jetukseen palautusasemalle, mikii on kuljetettu rautaticn kulje
tusneuvoilla. Mikali palautettavissa paallyksissa kuljetetun tava
ran epaillaa11 saapuneen mu.illa lmin rautatien kuljetusneuvoilla, 
on a. o. rahtikirja TS:n 43 §:n 3 lm:n mukaisesti edclJeenkin 
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vaadittava esittamaan tai on palautusrahtikirjaan merkittava 1 0 
sen numero. Rahtikirjan numeron merkitseminen palautusrahti
kirjaan on tarkoitettu olemaan vaihtoehtoisena a. o. rahtikirjan 
nayttamisen kanssa, joten palautusrahtikirjassa ei siis valttamatta 
tarvita k . o. rahtikirjan numeroa. (Tfo n: o 1365, 20. 11. 1952.) 
Kl n: o 57/52. 10. 

Tavaran luokitus. 

Aakkoselliseen tavaranluokitustaulukkoon on tehtava 1. 12. 52 11 
lukien seuraavat korjaukset ja lisaykset: 

Hoyry- ja moottoriveneet . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10 
Tariffipainot kappaletta kohden ovat: 
pituuden ollessa enint. 3.o m . . . . . . . . . . . . . . . 1,000 kiloa 

, , yli 3.5 m- enint. 5.o m . 1,500 , 
, , , 5.o m- enint. 7.8 m . 5,000 , 
, , , 7.8 m Ks Hoyry- ja 

moottorilaivat. 
Kuljetusmaksu lasketaan joko kappaletavara- tai vaunu

kuormaluokan mukaan vajaapainomaksuineen riipueu 
siita, kumpi laskutapa tuJee asiakkaalle edullisemmaksi. 

Laatikkolaudat, epiijalosta kotimaisesta puulajista, hoylaa
miittomiit ja toiselta tai molemmilta puolin kutterihoylii11ii 
hoylatyt . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9 
muunlaiset . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7 

Maanviljelyskoneiden osat (varaosat) l. e. m. sekii vahvoihin 
laatikkoihin tai hakkeihin osina pakatut maanviljelys
koneet luetaan samaan luokkaan lmin itse konekh1, kui
tenkin siten, ettei niita pidetii kookkaina. 

Rattaat . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10 
Tariffipainot kappaletta kohden ovat (myos hajalleen 

otettuina ja ilman pyoria): 
Kilpa-ajorattaiden . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 150 kiloa 
Muiden: 2-pyoraisten . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 600 , 

-!-pyoraisten . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1,000 , 
AsnntoYannujen: pituuden ollessa enint. 7.s m 3,000 , 

pituuden ollessa yli 7.s m 10,000 , 
Ks. myo Karryt ja Tyorattaat. 

,__ uodatinhiekka (senlottu luonnon hiekka) ks. Granuliitti. 
(Tfo 'n:o 1371. 22. 11. 52.) Kl n:o 57/52. 11. 
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Tyonvahyyden takia va.pautuva tyovoima. 

Rautatiehallituksen kirjelmiiiin n: o 1710/ 13301, 3. 12. 48, viitaten ilmo i
t.etaan, ettii Pasilan ratamestarin osuudelta vapautuvat allamainittuina ajan
kohtina tyonviihyyden vuoksi seuraavat tyontekijiit: 

4 muuraria . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28. 11. 52 lukien 
1 rappari . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28. 11. 52 
2 naispt1olista tyontekijiiii . . . . . . . . . . . . 24. 11. 52 
5 " " . . . . . . . . . . . . 30. 11. 52 

" 
" 
" 

Niitii valtionrautateiden viranomaisia, jotka mahdollisesti tarvitsevat 
ylliimainittua tyovoimaa, kehoitetaan tiedustelemaan sitii 1. ratajakson piiiil· 
likoltii, Helsinki, tai. rautatiehallituksen huoltojaostolta. (Tthj n: o 50i /96 , 
22. 11. 52.) 

Yllernerkittyyn kirjelmiiii.n viitaten ilmoitetaan, ettii Hankasalmen sa
balta vapautuu mkennus- ja uusimistOiden loppumi en vuoksi 25. 11. 195::!. 
ja 2. 12. 1952 yhteensii 14 tyomiestii. Niitii valtionrautateiden viranomaisia, 
jotka mahdolli esti tarvitsevat y lliimainittua tyo>oimaa, kehoitet.aan tiedu s
telemaan sitii. VR sahan isiinnoitsijiiltii., Hanl,asalmi, tai rautatiehallituk~eu 
huoltojn.ostolta. ('fthj n: o 599/ 969, 22. 11 . 52. ) 

Loppuopastelyhtyjen etsintii.. 

1. konejakson loppuopastelyhtyjii merki!Hi "Psl" on suurempi maara ka
teissa. Pyydetiiiin etsimiHi.n ja palauttamaan 1. konejaksoon Pasilaan. (I. 
knjp n: o 679, 21. 11. 1952.) 

Kadonnut happikaasusiiilio. 

Etsitiiiin happikaasusiiiliotii n: o 228472. Loytiijiiii pyydetiiiin Hihettii
miiiin se osoitteella: varikko, Iisalmi. (0 . knjp 17. 11. 1952.) 

Kadonneita matkalippuja, virkamerkkejii ym. 

Tariffitoimistossa entiselle veturimestari Juho Verner Lahtisen -.ai
molle Aino Lahtiselle 08. 11. 52 kirjoitettu tilapiiinen vapaalippu n: o 
0558829 matkalle Kouvola-Helsinld on kadonnut ja kuoletetaan. (Tfo n: o 
l:l52, 17. 11. 52.) 

Vaihdemies E. Kourqlan pojalle Eskolle kirjoitettu tilapiiinen vapaa· 
lippu n: o 046fJO'iti matkalle Simola-Tornio on kadonnut 9. 11. 52 ja kuole· 
tetaan. (7. ljp n: o 2185/!099, 18. 11. 1952. ) 

Kouvolan aseman v . t . asemamiehelle Kalle Olavi Oiuoselle 1. 11. 52 
kirjoitettu tilapiiinen vapaalippu n: o 500726 matkalle Kouvola-Helsinki on 
kadonnnt ja kuoletetaan. (7. ljp n:o 2186./4100, 1 . 11. 1952.) 

Polttoainetyontekijii. Olli Hyykoskelle kir,ioitettu virka-aikavapaalippu 
(asuntolippu) n: o 63756/1276, 1. Jl.-31. 12 . . 52, Hovaniemi-Misi on ka
donnut ja kuoletetaan. (4. rtjp n:o 87/459, 20. 11. 1952.) 

Liikenneoppilas Tauno Johannes Makelii.lle ajaksi 1. 10.-31. 12. 52 kir· 
joitettu virka-aikavapaalippu n:o 40035/ 021 Kylmiikoski-Ilomaki on kadun· 
nut jo. kuoletetaan. (3. ljp n:o 1073/2151, 22. ll. l952.) 
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Av oimia virkoja ja toimia . 

1. liikennejaksossa seurafwat esityksen perustcella tiiytctiiivii.t toimet: 16 
1 l. asemamielwntoilmia: kaksikymmentii Helsingin ja viisi Vallilan asemalla. 
Liikenneosaston johtajalle osoiietut hakemuksct on jii.tettavii. asianomaiscn 
liikennepaikan pii.ii.llikolle 11. 12 1952. 

Vahtimestm·intoimi Pasilan konepajassa. Tii.ytetiiiin csiiyksen pcrusteella. 
Koneosaston johtajalle osoitetut hakemukset on toimitettava Pasi1an kone
pajanpiHillikolle viimeistii.iin 12. 12. 52. 

Rau tatiehalli tuksen rauta tierakcnnusosaston l.;amreerinvi1·ka. Rau tatiehalli
tuksclle osoitetut hakemukset toimitettava rautatiehallituksen kirjaajalle vii
meistii.ii.n 20. 12. 1952 cnnen klo 12. 

Yleisen vaikean asuntopulan tak.ia kehoitetaan hak.ijoita cnnen hakemusteu 
jattii.mistii. ottamaan selvli.'i. asunnonsaantimahdollisuuksista. 

Veturinkuljettajaoppikurssit kevatlukukaudella 1953. 

T ulcvan kevlitlukukauden aikana jii.rjestettiiville veturinkuljettajaoppi.k-urs- 17 
setlle aikovien on j.atettiisii. rautatieopiston johtokunnalle osoitetut omakii.tiset 
hal<t•muksensa asianomaisille esimiehillcen niin aikaisin, etta ne lausuntojen 
~euraamina ehtiviit rautatieopiston johtajalle jouluJcwu1~ 13 paiviii:in mennessii. 
~iiiden anomusten kii.sittelyyn, niihin liitettii.viin asiakirjoihin ja muihin kurs-
seille piiiisyii koskeviin seikkoihin niihden on noudatcttava, mitii konemestarien 
piitcvyyskirjoista joulukuun 8 pii.ivii.nii 1949 annctun asetuksen §:ssa, kone
osaRton johtajan kirjelmiissa n:o Koh 157/622, 29. 3. 50, MK I : 12, opetus
toimen ohjesiiii.nnon 10, 11, 18, 59 ja 67 §§:ssii sekii konPosastoa koskcvassa 
MK 1V:ssii, k.irjoitus 5. 2., miiariitiiiin. Ansioluetteloa ei kuitenkaan tarvitsc 
liittaii, mikii.li pii.ii.syyn vaikuttavat seikat - muun ohella myos esim. nrka
virheestii. tai rikoksesta tuomitut rangaistukset - riittiiviin sclviisti kiiyviit 
ilmi a. o. konejakson piiiillikon hakemuks!'en liittfunii tii virallisesta nimikirjan 
jliljennoksestii. Myos mahd. nreillii. olcva kurinpito- tai rikossyyte on mainit-
tava. Koncpiirustusna~·tteitii ci liihetetii. tiinnc, vaan toteaa kukin konejakson
pii.iillikkii niiden olcvan veturinliimmittaja.tu tkinnon yhteydessii. virallisesti hy
v<.i.ksytt~·jii. Kttnldn }l(r/•ijan hakemu.skirjoihin on konejaksojen liitettiiva yksi
tyislcohtaiset laskelmat asianomaisen liimmitys- ja konepajakol~e?mtks·ista maini-
ten myos missii konepajassa v. m . tyokokcmus on hanloittu. Pelkkii k.irjallinen 
anomns ja nimikortin jiiljennos riittii.ii kuitenkin niiltii, jotka aikaisemmin 
ovat puheenaoleville kursseille hakeneet ja saanect oikeuden osallistua piiii.sy
tutkintoon. Viimeisestii pii.iisytutkintoon osanotosta on anomuksessa mainittava 
tarkka aikamliarii ja on asianomaisen csimichen myos tiissii tapauksessa hake
mukseen merkittiivii., minkiilainen liakijan kiiytos ja toiminta myobemmin on 
ollut. 

Piiiisytutkinto niiitii oppikursseja varten jiirjestctiiiin t iistai na joulukuun 
30 pi:iiviinii klo 11 rautaticopistossa. 

Tiihiin pii.ii.sytutkintoon ja sittE'mmin kursseille hy>iiksytyistii. ilmoltetaan 
aikanaau. Kurssit alkavat maanantaina tammikuun 12 piiiviina lcello 11.00. 
Eritvisesti huomautetaan, ettei mutatieopiston talrolta voida jiirjrstiiii t·auml
tms: majoitusta, vaan hoitaa kukin oppilas asuntokysymyksens:i oma-aloittei
se~i. (Ropj n: o 239/664, 19. 11. 52.) 
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Alemmat liikenneoppikurssit (konduktOorikurssit) 
kevatlukukaudella ~953. 

Mikiili riittii.vii. miiiirii pyrkijiiitii tulee pii.iisytutkinnossa hyviiksytyksi, jiir
jestetii.iin tulevan kevii.tlukukauden alemmille liikenneoppikursseille (konduk
tiiiirikursseille) myos toinen luokka. Kun koulutettujen miiiirii eri jaksoissa 
ja llikennepaikoilla ei jakaannu liikenneosaston tarvetta vastaavasti eikii ti
lanne ole toivotulla tava.lla parantunut ylemmiin pii.tevyystutkinnon suorittaneen 
henkiliikunnan vapaaehtoisen siirtymisen tietii nillle liikennepaikoille, joilla on 
jatkuvaa tutkinnon suorittaneiden vajausta, voidaan oppilaita ottaa tiille Iuo
kalle vain Haminan, Kotkan, Rauman, Riihimiien ja Turun asemilta. Kw·s
seille aikovien on jiitettiivii rautatieopiston johtokunnalle osoitetut hakemuk
sensa asianomaisille esimiehilleen niin aikaisin, etta ne lausuntojen kera ehtivii.t 
rautatioopiston johtajalle joulukwu,n 13 piiiviiiin mennessii. Nii.idcn anomusten 
kiisittelyyn, niihin liitettiiviin asiakirjoihin ja muihin kursseille piiiisyii koske
viin seikkoihin niihden on noudatettava mitii. opetustoimen ohjesii.ii.nnon 10, 11, 
17, 18, 45, 48 ja 55 §§: ssii sekii vaihdemiespii.tevyyttii koskevassa rautatie
hallituksen kirjelmiissii. n: o H. 797/3138, 3. 6. 38 mii.ii.riitiiiin. A.nsioluetteloa 
ei tarvitse liittii.ii., mikiili mainitun ohjesiiiinniin 54 § :ssii. edellytetyt scikat sekii 
virkavirheestii. tai rikoksesta mahdollisesti tuomitut rangaistukset selvasti ilme
neviit vira.llisesta nimikirjakortin jiiljennoksestii. Myos mahd. viroillii oleva 
kurinpito- tai rikossyyte on mainittava. Kirjallinen anomus ja nimikortin jiil
jonnos riittiiii niiltii, jotka aikaisemmin ovat hakeneet vastaaville kursseille ja 
saaneet jo osallistua pii.ii.sytutkintoon kerran tai useammin. Viirneisestii osan· 
otosta on mainittava anomuksessa tarkka aikamiHirii ja on asianomaisen esi· 
miehen myos ti.issii. tapauksessa merkittiivii hakemukseen, minkiilaincn hakijan 
kii.ytos ja toiminta myohemmin on ollut. 

Piiiisytutkiuto, jol;:a edellccnkin kiisittiiii objesiiiintojen, laskennon ja iiidin
kielen sekii ruotsinkielisiin niil1den myos suomenkielen kirjalliset kokeet, pidc
tiiii.n rautatioopistossa maanantaina joulukwun f9 piiiviinii klo 11.00. .Kurssit 
aJl;:avat keskiviikkona tammik1L!Un 7 piiiviinii klo 11.00. A.sunnostaan lmolehtii 
kukin itso. Vaunumajoitusta ei voic1a jarjestii.ii.. (Ropj 238/663, 19. 11. 52.) 

Osoitetiedustelu. 

Viilttiiii.kseen turhaa kirjccnvaihtoa keboittaa rautatiehallitus taten kaikkia 
henkilo- ja palkkausasioita hoitavia virkailijoitaan, jotka tietiivat jonkun alia· 
mainitun henkilon osoitteen, siitii. viipymatta ilmoittamaan rautatiehallituksen 
kirjaajalle, os. Helsinki: 

nim~ 

Koskinen, Matti R. ..... . 
Ollikainen, Pauli 0. E .. . 

ammatt~ 

rautatiel. 
ylim. asemam. 

syntymiivuos~ 

1923 

Helsinki 1952. Va.ltioneuvoslon kirja.pa.ino 

ai'ka·iscmp~ osoite 



KASKYLEHTI N:o58a 
1 9 5 2 

Viittaus Kaskylehdessa fulkaistuun maa raykseen merkit~Hin : 
Kl n:o 1/52. 2 { = lehden numero, vuosi, asian numero). 
Jakelua koskevat muutosilmoitukset on tehtava painatusjaostoon. 

To i mit us: Rautatiehallitus, lehtipalvelu. 

Si sa llys : 1. Yhdysliik.enne Oy Pohjolan Liikenne Ab:n kanssa. 

Rautatiehallituksen ja Oy Pohjolan Liikenne Ab :n kesken on 1 
tehty seuraava 

T A R I F F I S 0 P I M U S. 

I . Matkustajat ja matkatavara. 

1. Valtionrau tateiden ja Oy Poh jolan Liikenne Ab: n valisessa 
yhdysliikenteessa myydaan rautatieliikennepaikoilla varsinaisina 
yhdysliikennelippuina meno-, meno- ja paluu- seka matkailulip
puja kaikille Oy Pohjolan Liikenne Ab: n henkiloautolinjoille. 
Rautatieliikennepaikoilla myytavien muunlaisten lippujen kelpoi
suudesta nailla autolinjoilla on maaratty jaljempana kohdissa 
4, 5 ja 6. 

Oy Pohjolan Liikenne Ab :n autoasemilla myydaan meno- seka 
· meno- ja paluulippuja ja kirjataan matkatavaraa, joko kaikille 
tai vain maaratyille rautatiel iikennepaikoille. Tallaiset autoase
mat mainitaan Oy Poh jolan Liikenne Ab: n toimipaikkojen luette
lossa. (Liite I. ) 

2. Rautatieliikennepaikoilla myytavia yhdysliikenteen meno
seka meno- ja paluulippuja laadittaessa on rautatie- ja automat
koja varten kirjoitettava erilliset liput. Meno- ja paluulippua 
myytaessa on kumpaakin automatkaa varten kirjoitettava erilli
nen lippu. 

Rautatieliikennepaikoilla myytavia matkailulippuja laadittaessa 
on kutakin automatkaa varten kirjoitettava erillinen lehti, johon 
on merkittiiva myos k . o. automatkasta kannettava maksu. Auto
matkojen hinnat on merkittliva myos lippuvihon kanteen. 

Oy Pohjolan Liikenne Ab: n autoasemilla myydaan rautatie
matkoja varten pahvilippuja tai shekkilippujen lomakkeelle kir
joitettuja shekkilippuja. Automatkoja varten myydaan Oy l'oh
jolan Liikenne Ab: n tai Oy Matkahuolto Ab: n lippuja. 

7630. - 3. 12. 1952. 
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3. Yhdysliikenteessii lasketaan matkalippujen hinnat, jollei 
erikoistapauksi ·a toisin maiiratii, katkotariffin mukaan erikseen 
kummankin sopimuspuolen kuljetusmatkaosuuksilta. Rautatie
matkojen hinta lasketaan menolippujen osalta menolipun, meno
ja paluulippujen osalta meno- ja paluulipun seka matkailulipun 
osalta matkailulipun tariffin mt:tkaan. Oy Pohjolan Liikenne 
Ab: n osuus lasketaan yhtion miiaraaman tariffin :thukaan (Lilt
teet III ja IV). Niiin lasketaan lipun hinta silloin kun miiarii
paikkana on muu kuin rautatieliikennepaikka. JoUei autolinjan 
varrella oleva miHirii- tai lahtopaikka ole autoliikennepaikka, las
ketaan maksu matkustajan ilmoittamalta kilometrimaiiralta. 
M:iiiirii- tai liihtopaikaksi on merkittiiva tiilloin maara- tai lahto
paikasta yhdysasemalle pain lahinna oleva autoliikennepaikka . 
Nimen peraan on merkittaYa maara- tai lahtopaikan etaisyys 
mainitulta autoliikennepaikalta. Esim. ,Sieppijarvi + 7 km". 

Yhdysasemalla tarkoitetaan sita rautatieliikennepaikkaa, jolla 
matkustajat siirtyvat toisen sopimuspuolen kuljetusneuvoihin. 

Jos matkustaja siirtyy kuljetusneuvosta toiseen muulla kuin 
lippuun merkityll:i yhdysasemalla on konduktoorin tai rahasta
jan merkitUiYa lipun kaantopuolelle siirtymisaseman nimi ja mai
nittava, etta siirtyminen on siellii tapahtunut. 

4. J OS maarapaikkana on rautatieliikennepaikka, myyJ.iian 
matkustajalle maarapaikkaru1 matkustamaan oikeuttava rauta
tielippu, koska kahden rautatieliikennepaikan valisillii Oy Poh
jolan Liikenne Ab: n autolinjoilla kelpaavat kohdissa 5 ja 6 mai
nituin poikkeuksin sellaiset rautatieliput, jotka oikeuttavat nai
den liikennepaikkojen viiliseen junamatkaan. Automatkan ]Jiiat
tyes a on matkalippu luovutettava anton kuljettajalle tai rahas
tajalle. Jollei rautatielippua automatkaa seuraavan jtmamatkan 
takia voida autossa ottaa matkustajalta pois tai matkustajalla on 
ylei lippu tai kaikilla radoilla kelpaava kuukausi- taikka alue
lippu, on matkustajalle automatkan lahtoasemalla laadittava lo
makkeelle 1025 kk (Todiste linja-automatkoja varten) todiste, 
joka yhdessa rautatielipun kanssa kelpaa autossa ja joka on luo
vutettava anton kuljettajalle tai rahastajalle. Jos tama todiste 
on anton lahtoasemalla jaiinyt laatimatta, voidaan se laatia miiii
rapaikan rautatieasemalla tai voi sen laatia anton rahastaja. 

5. Kohdassa 6 mainittuja poikkeuksia lukuunottamatta eivat 
Oy Pohjolan Liikenne Ab: n autolinjoilla kelpaa vapaa-, konlu
lais-, senrne-, perhe, kansanedustaja- eika kuukausiliput (lukuun
ottamatta kaikilla radoilla kelpaavia knukausi- ja aluelippuja) ei
vatka alennuskortit. Opiskelija-, sanomalehtimies-, kaikki sotilaslipnt 
( ei knitenlman palvelukseen astumismaiiTaykset) seka kokous- ym. 
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tilaisuuksiin myydyt alennusliput kclpaavat Oy Pohjolan Lii- 1 
kenne Ab: n autolinjoilla vain silHi ehdolla, etta matkustaja suo
rittaa autossa Oy Pohjolan Liikenne Ab: n maariiaman lisiimak-
sun. 

6. Nii!Hi Oy Pohjolan Liikenne Ah: n autolinjoilla, jotka maii
ratylUi rataosalla korvaavat koko hcnkilojunaliikenteen (nykyi
sin Sotkamo-Vuokatti ja Kemijarvi-Kelloselka) kelpaavat kai
kenlflatuiset, vastaavaan rautatiematkaan oikeuttavat rautatie
liput (myos vapaaliput). Jollei rautatielippua voida kohdassa 4 
mainituista syistii automatkan piiiittyessii luovuttaa autonkuljet
tajalle tai rahastajalle, on meneteltiiva kuten 4 kohdassa on vas
taavissa tapauksissa miiiiriitty. 

7. Oy Pohjolan Liikenne Ab: n autolinjoilla kelpaavia lippuja 
rautatieliikennepaikoilla myytaessii on matkustajille huomautet
tava, cttii automatkaa varten on paikka autossa varattava yhdys
ascmalta hyvissii ajoin etukiiteen, mikali han haluaa varmi!>tua 
paikan saannista. Paikan varaus voi tapahtua kaikkien asemien 
ja pysiikkien valityksella aikaisintaan viikkoa ennen automatkan 
alkamista. Paikan varauksesta ei kanneta maksua. Paikan varaus 
voiclaan tehda vasta sitten, kun lippu on ostettu. Jos lippu on 
ostettu aikaisemmin, on se paikan varausta pyydettaessa esitet
tiiva. Varausluettelot toimittaa yhdysasemille Oy Pohjolan Lii
kenne Ab. Paikan numero ja sen kiiyttopaiv~i on merkittava lip
puun. Tassii tarkoitettuja yhdysasemia ovat: Hanko, IisalrrG., 
Joensuu, Kajaani, Kemi, Kemijani, Kuopio, Mikkeli, Nurmcs, 
Rovaniemi, Sotkamo, Tornio ja Vuokatti. Autolinjojen varsilta 
aloitettavia matkoja varten ei paikkoja voida ennakolta varata. 
Linja-autoasemilta oikcuttaa autoon kelpaava rautatielippu pai
kanvaraukscen maksamalla 15 markan varausmaksun. 

8. L~ivistettiiessii sellaisia matkalippuja, jotka kelpaavat seldi 
junassa etta Oy Pohjolan Liikenne Ab: n autoi<;sa, on huomattava 
seuraavaa: 

a) Lippuja tarkastaessaan tulee konduktoorin ja anton ra
hastajan lavistaa matkaliput myos silloin, kun autossa matkus
taYalla henkilollii on erityinen antomatkaa Yarten kirjoitettu to
uiste. Matkalippua, joka maarattyna aikana oikeuttaa tekemalin 
rajattoman maaran matkoja, ei liivistetii. 

b) J os matka au toss a suoritetaan lipulla, jota jo aikaisem
massa matkavaiheessa on kiiytetty rautatiella eika matkustajalla 
ole edellamainittua todistetta, on rahastajan kirjoitettaYa lipun 
taakse sen liikennepaikan nimi, jolta matkustaja tuli autoon ja 
Yarmennettava se omalla nimikirjoituksellaan. Jos matkalipun 
taakse on siirtymisasemalla lyoty taman aseman nimileima, ei 
yllamainittua merkintaa tarvitse tehda. 
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c) Menolippuun. olipa lippu minka laatuinen tabansa, on en
simmainen lavistys tehta:Yi:i. liplm oikean laidan ylapaiihiin ja seu
raavat sen alapuolelle samaan laitaan. Jo viimeineu matkan osa 
tehcUian junassa, on konduktoorin tehtava lippuun siiadetyt lop
pula visty kset. 

d) Meuo- ja paluulippuun, olipa lippu minkaJaatuinen ta
hansa, on ensimmainen lavistys menomatkalla tehtava lipun va
semman laidan ylapaahan ja seuraavat sen alle ja paluumatkalla 
oikean laidan ylapiiahan ja seuraavat sen alle. Kummankin mat
kan paattyessa tehdaan viimeinen lavistys asianomaisen laidav 
alapaahan. 

e) Matkailulippujen, rengaslippujen ja matkatoimistojen myy
mien kuponkilippujen lehdet lavistetaan samalla tavalla lmin 
menoliput tai niihin painettujen lavistysosoitusten mukaisesti. 

9. Yhdysliikenteessa kuljetettavalle matkatavaralle kirjoite
taan rautatieliikennepaikoilla tavallinen matkatavaran kuljetus
kirja, johon maarapailcaksi merkitaan yhdysasema. Yhdysaseman 
nimen jall{een on kirjoitettava autolinjan varrella olevan lopulli
sen maarapaikan nimi. 

Oy Pohjolan Liikenne .Ab: n autoasemilla kirjoitetaan matka
tavaralle kuljetuskirja rautatiematkalle valtionrautateiden matka
tavarakirjasta. .Autoaseman nimen peraan on kirjoitettava yhclys
aseman nimi. .Autokuljetusta varten on laadittava Oy Pohjolan 
Liikenne .Ab: n oma matkatavarakuljetuskirja. Autoasemien va
l ill a olevilta paikoilta ei kirjattua matkatavaraa oteta edelleen 
rautateitse kuljetettavaksi, vaaU: matkustajan on itsensa huoleh· 
dittava tavaran kirjaamisesta yhdysasemalla. 

10. Matkatavaran kuljetusmaksu lasketaan katkotari£fin mu
kaan erikseen kummankin sopimuspuolen kuljetusosuuksilta. 
Rautatien osuus lasketaan rautateiden matkatavaratari£fin ja 
Oy Pohjolan Liikenne Ab: n osuus yhtion maaraaman tari£fin 
mukaan. (Liite VI). Jollei autolinjan varrella oleva maara
paikka ole autoliikennepaikka, lasketaan aksu 3 kohdassa mai
nittua ohjetta soveltaen. 

11. Rautatieliikennepaikat tilittavat yhclysliikenteessa myy
mansa matkaliput ja kantamansa matkatavaran kuljetusmaksut 
yhdessa rautatien matkalippujen ja matkatavaran kuljetusmak
sujen kanssa. 

Oy Pohjolan Liikenne .Ab: n autoasemat tilittavat rautatien 
kuljetusosuuksilta kantamansa matkalippu- ja matkatavaramak
sut valtionrautateille siten kuin epaitsenaisten liikennepaikkojen 
tilityksestii on maariitty. Antoasemien paallystoasemat mainitaan 
Oy Pohjolan Liikenne Ab: n toimipaikkojen luettelossa. · 
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12. Oy Pohjolan Liikenne Ab: lie suoritetaan matkustajien ja 1 
matkatavaran kuljetuksesta sille kuuluYa maantietariffin muka,inen 
tulo-osuus en keraamien matkalippujen, todisteiden (1025 kk) ja 
matkatavaratodi tusten perusteella. Suoritus tapahtuu tilitoimiston 
viili tyksellii, jolle Oy Pohjolan Liikenne Ab: n on kuukausittain 
laadittavan laskun ohella toimitettava laskuun sisiiltyvat matka
liput, todisteet (1025 kk) ja matkatavaratodistukset. 

Kohdassa 5 mainituista sotilas- ja 25 %: n alcnnu.ksella myy
dyista alennuslipuista 0y' Pohjolan Liikenne Ab on oikeutettu 
veloittamaan vastaavan tayden tariffin mukai eta korvauksesta 
% seka sanomalehtimies-, opiskelija- ja 50 % alennuksella myy
dyistii alennuslipuista sanotusta korvauksesta puolet. 

13. Yhdysliikenteessa lmljetettava matkatavara voidaan va
kuuttaa Eurooppalaisessa Tavara- ja Matkatavaravakuutusosake
yhtiossa kaikilla rautatieliikennepaikoilla ja muillakin Hihetys
paikoilla, joissa on vakuutusyhtion asiamies. 

II. Kiito-, pika- ja rahtitavara. 

1. Tamii sopimus koskee seka Oy Pohjolan Liikenne Ab: n 
hoidossa olevaa kotiinkuljetusliikennettii etta liikennetta niilla 
Oy Pohjolan Liikenne Ab: n tavara-autolinjoilla, jotka on mai-
nittu liitteessa II. · 

2. Kotiinkuljetusliikenteessii sovelletaan samoja maarayksffi 
kuin valtionrautateiden hoitamassa kotiinkuljetusliikenteessa, jol
lei jaljempana nimenomaan toisin ole miiaratty. 

3. Yhdysliikenteessa otetaan kuljetettavaksi vain sellaista 
tavaraa, joka soveltuu autoissa kuljetettavaksi. 

4. Rautatieliikennepaikoilta otetaan tavaraa kuljetettavaksi 
mille Oy Pohjolan Liikenne Ab: n liitteessa II mainitulle r.uto
liikennepaikalle tahansa. Tavaran kuljetus rautateitse yhdysase
malle voi tapahtua kiito-, pika- tai rahtitavarana. Yhdysase
malla tarkoitetaan sitii liikennepaikkaa, jossa tavara siirtyy toi
sen sopimuspuolen kuljetusneuvoihin. 

Lahetyksille kirjoitetaan Hibetyspaikalla taYalliset rautatie
kuljetuskirjat, joiden ylareunaan Uihetyspaikalla on leimattava 
sana ,Autolla". Kuljetuskirjaan on maaraasemaksi merkitHiva 
autoliikennepaikka ja sulkumerkkeihin yhdysaseman nimi. Jos 
rautatiehallitus on tavaran kuljetuksesta tehnyt lahettajan kanssa 
erikoissopimuksen, on kuljetuskirjan yliireunaan lisaksi merkit
tavii sana ,Rahtisopimus". 
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Pika- ja rahtitavaran kuljetusmaksut voidaan suorittaa joko 
Hihetys- tai maarapaikalla, valtionrautateiden tariffisaannossii 
mainittujen pienlahetysten osalta kuitenkin aina Uihetyspaikalla. 
Kiitotavaramaksut on suoritettava Hihetyspaikalla, jollei erikois
tapauksissa ole toisin maaratty. Sekii rautatie- etta autokuljetus
maksu on suoritettava samalla paikalla. Pika- ja rahtitavara
Hihetyksille voidaan asettaa jalkivaatimus, jos sellainen asetta
minen valtionrautateiden liikennesaannon mukaan on mah
dollinen. 

5. Autolinjan varrelta vastaanottaa lahetykset joko auton
kuljettaja tai ne on tuotava Oy Pohjolan Liikenne Ab: n auto
liikennepaikalle. Rautatiekuljetus voidaan suorittaa joko kiito-, 
pika- tai rahtitavarana. 

Kuljetuskirjoina kaytetiian tavallisia rautatiekuljetuskirjoja. 
Kuljetuskirjoihin on lahetyspaikan nimen peraan kirjoitettava 
yhdysaseman nimi. Jos tavaran on ottanut kuljetettavaksi auton
kuljettaja, hanen on laadittava lahetykselle kuljetuskirja Oy Poh
jolan Liikenne Ab: n lomakkeelle, jonka perusteella yhclysase
malla kirjoitetaan Ui.hetykselle rautatiekuljetuskirja koko kulje
tusmatkalle. Autonkuljettajan on Hihettajalta kannettava rauta
t iekuljetuskirjasta ja sen tayWimisesta >altionrautateiden tariffi
saannon mukaan suoritettava maksu. Niinikaan on autonkuljet
tajan lahettiijaltii kannettava valtionrautateiden tariffisaannon 
mukainen maksu osoitelapuista, jolleivat osoitteet ole valtion
rautateiden liikennesaannon miiaraysten mukaiset. Jos lahetyk
sen kuljetusmaksut suoritetaan lahetyspaikalla ja tavaralle on 
asetettu jalkivaatimus, autonkuljettajan on lahettajalta kuljetus
maksun lisaksi kannettava myos jalkivaatimuspalkkio. 

Jos kuljetusmaksu halutaan suorittaa maarapaikalla, lahetta
jalta on otettava sitoumus mahdollisten vahinkojen ja kuljetus
ma)rsujen korvaamisesta sellaisista tavaroista, joista kuljetus
maksu valtion rautateiden liikennesaiinnon mukaan on Uihettajan 
suoritettava. Tallaisia tavaroita ovat mm. kala ja liha, metsan
riista, tuoreet vihannekset ja hedelmat, tuoreet marjat (puolu
koita lukuunottamatta), elavat kasYit, elavat eliiimet yms. 

6. Kiito-, pika- ja rahtitavarana kuljetettavien kappaletavara
lahetysten rahdit lasketaan suoran tariffin mukaan valimatkalta, 
joka saadaan, kun rautatiematkan pituuteen lisiitaan automatkan 
kaksinkertainen pituus. Liihetyksen hinnoitusluku saaclaan tiita 
yhdysliikennetta varten laauitusta hinnoituslukutaulukosta. (Liite 
V) . Kuljetusmaksu saadaan valtionraqtateiden tariffitaulukkojen 
maksutaulukoista, nain malirlityn hinnoitusluvun kohdalta. 

Kuljetusmaksut on aina lahetysasemalla laskettava perille 
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saakka, milloin kuljetuskirjan merkinnoista kay selville, etta 1 
tavara on tarkoitettu Oy Pohjolan Liikenne Ab: n autoilla edel-
leen kuljetettavaksi. Jos Hi.hettaja nimenomaan ilmoittaa, etta 
Uihetys toimitetaan yhdysasemalta edelleen muulla tavoin kuin 
Oy Pohjolan Liikenne Ab: n autoja kayWien, on rahti laskettava 
vain yhdysasemalle saakka eika ta.llaisten lii.hetysten kuljetus
kiejoihin saa leimata sanaa ,Autolla". Mikali Hihetysta ei lain-
kaan k.uljeteta junalla (yhdysasemalta kuljetettavaksi otetut 
liihetykset) lasketaan kuljetusmaksu todellisen valimatkan ja 
Oy Pohjolan Liikenne Ab: n tariffin mukaan. (Liite VI Yhteis-, 
jakelu- ja yksinomaan autolla kuljetettavat Uihetykset). Taman 
tariffin mukaan lasketaan yhdysasemilla lisamaksut myos sellai-
sista Uihetyksista, jotka lahetysasemilla on rahditettu vain yhdys
asemalle saakka. 

7. Pika- ja rahtitavarana kuljetettavien vaunukuormalahetys
ten kuljetusmaksut lasketaan katkotariffin mukaan erikseen kum
mankin sopimuspuolen kuljetusmatkaosuuksilta. Rautatien osuus 
lasketaan valtionrautateiden yleisen tariffin ja Oy Pohjolan Lii
kenne Ab: n osuus yhtion maii.raamien tariffien mukaan. (Liite VI). 

8. Liihetysten kuljetusmaksujen tilitys tapahtuu rautatielii
kennepaikoilla samalla lailla kuin tavallisten rautatiekuljetusten
kin tilitys, siis kaytti:imallii joko maksumerkkeja tai maksuleimaa. 
Oy Pohjolan Liikenne Ab: lle edelleen kuljetettaviksi jii.tettavat 
ja sen yhdysasemalle tuomat, rautateitse edelleen kuljetettavat 
lahetykset merkitaan erikoisluetteloihin yhdysasemilla. Muilla 
rautatieliikennepaikoilla lahetykset merkitiiiin erikoisluetteloihin 
yhdysaseman kohdalle. 

9. Valtionrautateiden toimesta laaclitaan yhdysasemilla kai
kista Oy Pohjolan Liikenne Ab: lle luovutetuista liihetyksista (auto
linjalle lahetetty tavara) maksutta kaksin kappalein kuormakirja 
lomakkeelle 1020. Kuormakirjan toiseen osaan autonkuljettajan 
on kuitattava liihetykset vastaanotetuiksi ja se jaa yhdysasemalla 
sailytettiiviiksi. Toinen osa annetaan autonkuljettajalle ja sitii. 
kaytetiiiin myos tilityskappaleena. Kuormakirjan mukana auton
kuljettajalle annetaan siihen merkittyjen Hihetysten kuljetuskirjojen 
vastaanottajalle annettavat osat ja ne osat, joihin vastaanottajan 
on kuitattava lahetys vastaanotetuksi. Tarkastustoimistoon liihetet
tiiviit kuljetuskirjojen osat jaiiviit yhdysasemalle. 

J os autonkuljettaja luovuttaa tavaran suoraan vastaanottajalle, 
hii.nen on otettava lruljetuskirjan kuittausosaan vastaanottajan knit
taus. Kuormakirjaan hii.nen on merkittii.vii. tavara luovutetuksi 
vastaanottajalle. Kuljetuskirjan lruittausosa hiinen on palautettava 
yhdysasemalle. Oy Pohjolan Liikenne Ab:n toimipaikkoihin luo-
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vutetuista HihetyksisUi on laadiitava eri luettelo (lomo 1020) 0 
Autonkuljettajan on otettava toimipaikan kuittaus kuormakirjaan 
ja luovutettava kuljetuskirjojen o at toimipaikkaano Toimipaikassa 
otetaan vastaanottajan kuittaus kuljetuskirjan kuittausosaano 
Toimipaikan on tilitettava kantamansa varat sekii palautettava 
rahtikirjojen kuittiosat yhdysasemalle sita mukaa kuin kaikki 
kuormakirjan liihetykset ovat tulleet lunastetuiksio Perimattomista 
J.ahetyksista on yhdysaseman annettava toimintaohjeeto 

Valtiomautateiden toimesta laaditaan yhdysasemalla maksutta 
kaksin kappalein kuormakirja lomakkeelle 1020 myos Oy Pohjolan 
Liikenne Ab: Wi vastaanotetuista Uihetyksistii ( autolinjalta saapu
nut tavara) 0 Kuormakirjan toinen osa on yhdysaseman kuittauk
sella varustettuna annettava autonh'"llljettajalle ja sita kaytetiiiin 
myos tilityskappaleenao Toinen osa jiiii yhdysasemalla sailyteWi
viiksio 

Kuormakirjojen maksusarakkeeseen merkitaan kappaletavara
kuljetuksista vain autokuljetusmatkan todellinen kilometrimaarao 
Vaunukuormalahetysten osalta merkitaan Oy Pohjolan Liikenne 
Ab: n rahtiosuuso 

Kuormakirjat on numeroitava juoksevalla numerollao Nume
rointi on aloitettava n:o 1:sta kunkin kuukauden alussao Auto
linjalle lahetetyn ja autolinjalta saapuneen tavaran kuormakirjat 
numeroidaan samaan numerosarjaano Kappaletavara- ja vaunu
kuormaliihetyksia ei saa vieda samaan kuormakirjaano 

100 Oy Pohjolan Liikenne Ab: n autonkuljettajan on tilitettiiva 
kaikki kantamansa, yhdysliikenteessa kuljetettujen lahetysten lrul
jetusmaksut ja jalkivaatimusvarat yhdysasemalle valittomasti mat
kan jalkeeno Autoasemien perittaviksi jaaneiden maksujen tili
tyksessii kaytetaan lomaketta 10230 

110 J ollei Oy Pohjolan Liikenne Ab ole lrnormannut tai pur
kanut sen toimesta kuormattavia tai purettavia vaunuja L : n 69 
ja 83 §: ssli saiidetyn aja11 lntluessa lisattyna kolmella vuorokau
della, on taman ajan yli me11evasta viiviistymisestii kannettava 
TS: 11 58 § : n 3 1m: n mukainen vaunuvuokrao Mikali sam a vaunu 
seka puretaan etta kuormataan samalla liikennepaikalla Oy Poh
jolan Liikenne Ab: 11 toimesta, myonnetaan mainittu kolmen vuo
rokauden pidennys vain yhden kerrano Vaunuvuokra on kannet
tava kaikista Oy Pohjolan Liike1111e Ab: n toimesta lruormattavista 
ja purettavista Yaunuista, mikali mainitulla tavalla pidennetty 
kuormaus- tai purkamisaika ylitetaan, siis sekii kappaletavara
ettli vaunukuormalahetyksia sisaWivista vaunuistao 

120 Kiito- seka pika- ja rahtitavaraliihetyksista suoritetaan 
Oy Pohjolan Liikenne Ab: lle kuuluva tulo-osuus siten, etta suoran 
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tariffin mukaan rahditettujen Hihetysten tariffipainon kutakin 1 
kiloa kohden maksetaan 57.5 p . kotiinkuljetusliikentecssii ja linja
liikenteessii sen lisaksi kultakin kilometriltii 1.3 p. 

Kuljetetut kilot ja suoritetut kilo-kilometrit lasketaan Oy Poh
.iolan Liikenne Ab: n toimesta knormakirjojen ja niihin merkit
tyjen autokuljetu matkojen perusteella. Maksut tasoitetaan val
tionrautateiclen tariffisaannon 2 §: n muka.isesti. 

Katkotariffin mukaan rahditetuista Hihetyksista suoritetaan 
Oy Pohjolan Liikenne Ab: lle kuuhwa tulo-osuus kuormakirjojen 
perusteella ja sen suuruisena !ruin maksut on kannettukin. 

Su01·alla tariffilla tarkoitetaan rahditusta, jossa kuljetusmaksu 
on la kettu joko yhdysliikennctta Yarten laadittua uoran tariffin 
hinnoitustaulukkoa (Liite V) kiiytettiicssa tai lisafunhlla rautatie
rahtia laskettaes a kaytettyyn hinnoituslukuun maiiratty luku. 
Katkotariffia kayteWiessii. on Oy P ohjolan Liikerme A b: n malum
osuus merkitty kuljetuskirjaan erillisena eriina. 

13. Tulo-o uuksien suoritus Oy Pohjolan Liikenne Ab: lle ta
pahtuu tilitoimiston viilityksella, jolle Oy Pohjolan Liikenne Ab: n 
on lruukausittain laadittavan laskun ohella toimitettava ne kuorma
kirjan osat, joiden perusteella lasku on laadittu. 

14. Yhdysliikenteessii kuljetettava tavara voidaan vakuuttaa 
Eurooppalaisessa Tavara- ja Matkatavaravakuutusosakeyhtiossa 
kaikilla rautatieliikcnnepaikoilla ja muillakin Hihetyspaikoilla, 
joi sa on vakuutusyhtion asiamies. 

15. Tamii tarif.fisopimus tulee voimaan 15. 12. 1952 lukien ja 
silHi. kumotaan 15. 5. 1950 lukien (ICl n:o 23/50) voimaan tullut 
tariffisopimus siihen tehtyine lisayksineen ja muutoksineen. (Rh/tfo 
n :o 2409, 25. 11. 1952.) Kl n:o 58 a/52. 

Liite I. 

Oy Pohjolan Liikenne Ab :n henkiloautolinjat ja niiden vali
matkat 1. 10. 51 alkaen. 

Helsinki- Turku-Turun satama. 

Km Km 

Ilelsinki 69 Nummi 
10 Pitajanmaki 85 Suomusjarven th. 
19 Bembole 89 Kitula 
35 Veikkola 115 Salo 
46 Nmnmenkyla 135 Kurjenkylii 
54 Hiidenvesi 167 Turku 
67 Saukkola 171 Turun satama. 
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1 Helsinki-Karjaar-Hanko. 
Km Km 

Helsinki 68 Kirkniemen th. 
10 Pitajanmaki 74 1\Iustio 
19 Bern bOle 89 Karjaa 
25 Kauklahti 107 Tammisaari 
52 Siuntio 143 Hanko. 

Helsinki-Porvoo-Kouvolar-Imatra. 

Km Km 
Helsinki 174 Kaipiainen 

5-1: Porvoo 199 Taavetti 
102 Lapinjarvi 210 Jurvala 
125 Elimaki 237 Lappeenranta 
144 Koria 256 Joutseno 
150 Kouvola 274 Imatra. 

Joensuu-llomantsi-Lylyvaara. 

Km Km 

.J oensuu as. 77 Ilomantsi kk. 
2!) IIeinavaara 89 Sonkaja 
-1:7 l\fetonlouhi 97 Lylyvaara th. 

Kuopio-Pieksli.maki-Mikkeli. 

Km Km 

Kuopio 126 Kantala 
26 Vehmasmaki 139. Haukivuori 
57 Suonenjoki 154 Kalvitsa 
82 Surnuinmaki 167 Hiirola 
99 Pieksamaki 183 M:ikkeli. 

11:1: Vehmaskyli:i 

Kuopio-Hamular-Tisalmi-Kajaani. 

Km Km 

Kuopio 98 Soinlahti 
5 Valkeinen 104 RykoUinmaki 

]..J: Toivala 110 Vanninmliki 
21 Kasurila 116 Kainunmaki th. 
25 Siilinjarvi 130 Sukeva 
30 liamula 147 II a tulanmaki 

Siilinjarvi 157 Pirttiselka 
42 Alapitka 160 l\fainua 
63 J.;apinlahti 182 Kajaani. 
90 Iisalmi 



K.m 

Kajaani as. 
1 Kajaani tori 

22 Mainua 

Km 

Kajaani as. 
1 Kajaani tori 

41 Paltamo 
62 Kivesjiirvi 

Km 

Kajaani as. 
1 Kajaani tori 

25 Kontiomaki 
44 Ristijarvi 
74 Hyrynsalmi 

Km 
Kajaani as. 

1 Kajaani tori 
13 Kuluntalahti 
28 Pohjavaara 
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Kajaani-Otanmliki. 

K.m 

31 Vuottolahti 
38 Otanmaki. 

Kajaa.ni-Paltamo-Saraisniemi. 

Km 

82 Jaalanka 
99 Vaala 

101 Jylhama 
114 Siiraisniemi. 

Kaja.ani-Hyrynsalmi-Juntusranta. 

K.m 

76 Hyrynsalmi kk. 
117 Ammiinsaari 
123 IIaukipera 
128 Suomussalmi 

as. 196 Juntusranta. 

Kaja.ani-Kuhmo-Lammasperli.. 

Km 
48 Sotkamo kk. 

113 Kuhmo kk. 
118 Kontiosalmen lossi 
131 Kahkolan th. 

38 Naapurivaara 154 Lammasperii. 
41 Vuokatti 

Kajaani-Sotkamo-Lontta. 

Km Km 
Kajaani as. 38 Naapurivaara 

1 Kajaani tori 41 Vuokatti 
13 Kuluntalahti 48 Sotkamo kk. 
19 Jormua 70 Ikola 
28 Pohjavaara 78 Lontta. 

Nurmes--Sotkamo. 

Km K.m 

Nurmes 38 Puukari 
2 Porokyla 48 Rumo 

16 Karhunpaa 57 Maanselka 
26 Valtimo 59 Komula 
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60 Kynniis 91 Vuokatti 
66 Saviaho 96 Sotkamo as. 
83 Juurikkalahti 98 Sotkamo kk. 

Kemi-Kaulinranta--Muonio. 

Km Km 

Kemi 135 Turtola 
29 Tornio 151 Pello 
55 Karunk:i 196 Sieppijarvi 
77 Pekanpaa 219 Kolari 
9-± Ylitornio 237 Akasjoensuu 

101 Aavasaksa 270 Eskelinen 
109 Kauliranta 302 Muouio. 
125 Juoksenk:i 

Kemi- Rovaniemi-Kemijarvi-Saija. 

Km Km 

Kemi 199 Hanhikoski th. 
8 Laurila 209 Kemijarvi 

40 Paakkola 237 Joutsijarvi 
49 Tervola 251 Kursu 
72 Koivu 264 Salmivaara 
97 Muurola 279 Salla 

121 Rovaniemi 297 Kelloselka 
149 Vikajarvi 320 Saija. 
166 Misin th. 

Kulloink:in voimas aolevat aikataulut tiedotetaan vuosineljan-
neksittain ilmestyvassa rautateiden aikataulujulkaisussa. 

Liite II. 

Oy Pohjolan Liikenne Ab: n toimipaikat ja niiden valimatkat 
ta varalinj oilla. 

Tari£fi· 
Km valimatka 

Oulu 
97 194 Pudasjarvi 

1. Oulu-Kuusamo. 

Oy Pohjolan Liikenne Ab 
Hevakivi 

180 360 Taivalkoski kk. Osuusliike Otso 
181 362 J okikyla 

" 198 396 Inget 
" 214 428 Kuolio , 

240 480 Kuusamo Oy Pohjolan Liikenne Ab 
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2. Kaulinrantar--Muonio. 
Tariffi-

Km valimatka 

Kauliranta 
42 8-! Pello 

Oy Pohjolan Liikenne Ab 
Ahola 

88 176 Sieppijarvi Kauppias KyostiHi 
Tiensuu 112 224 Kolari 

195 390 ~iuonio Kauppias Pietikii~nen 

3. Rovaniemi-Kittiliir--Sirkka. 

Rovaniemi Oy Pohjolan Liikenne Ab 
159 318 KittiHi 
177 354 Sirkka 

4. Rovaniemi-Ivalo-Inari. 

Rovaniemi Oy Pohjolan Liikenne Ab 
130 260 SodankyUi 
295 590 Ivalo 
335 670 Inari 

5. Hyrynsalmi--Suomussalmi. 

Hyrynsalmi Tavaratoimisto 
10 20 Hoikankyla 
26 52 KeraHinkyla 
44 88 .Ammansaari 
54 108 Suomussalmi 

6. Kajaani-Sotkamo--Kuhmo. 

Kajaani Oy Pohjolan Liikenne Ab 
14 28 Pirttimiiki Rautatieasema 
19 38 Parkua 
40 80 Vuokatti 
45 90 Sotkamo Matkahuolto 
47 94 Sotkamo kk. 
N l.f8 Ontojoki 
94 1 8 Tikkanen 

112 224 Kuhmo 

7. Joensuu-llomantsi. 

Joensuu Oy Pohjolan Liikenne A.b 
25 50 Heinavaara Pohjois-Karjalan Osuusliike 
31 62 Keskijarvi 
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1 Tariffi· 
Km viilirun.tka 

47 94 Metonlouhi 
57 114 1\1ariovaara 
66 132 Maukkula 
77 154 Ilomantsi Kaupp. S. Mikkilli 

8. Joensuu-Kontiolahti kk-Juuka. 

Joensuu Oy Pohjolan Liikenne Ab 
7 1:1: Lehmo 
9 18 Kylmaoja Rautatieasema 

18 36 Kontiolahti 
21 42 Kontiolahti kk. 
46 92 Romppala 
56 112 Kopravaara 
64 128 Ahmovaara 
78 156 Nunnanlahti 
90 180 Juuka kk. 

9. Siilinjarvi-Pielavesi. 

Siilinjarvi Ta vara toimisto 
12 24 Kaarmelahti Kaupp. Martta 1\I.iettinen 
14 28 Kaarmelahti 

" 
Kaarin Rissanen 

15 30 Kinnunlahti 01. Kalla sivmnyymalii. 
20 40 Maaninka Kuopion Osuusliike 
22 44 Maaninka Maaningan Talouskauppa 
28 56 Ahkionlahti Kaupp. E. Hiltunen 
38 76 Tuovilanlahti Kuopion Osuusliike 
38 76 Tuovilanlahti Savon Mylly 
63 126 Pielavesi Otto Silvasvuoren korjaamo 

10. Siilinjarvi-Juankoski. 

Siilinjarvi Tavaratoimisto 
9 18 Kuuslahti Kuuslahden Talouskauppa 

15 30 Haapamaki Kaupp. V. Ollikainen 
23 46 Hal una 

" 
T. J. Pentikainen 

26 52 Suholanmaki 
" 

Seth Pitkanen 
30 60 Sydanmaa thra 
34: 68 Nilsia Nilsian Osuusliike 
30 60 Sydanmaa thra 
46 92 Pelonniemi Muuruveden Osuusliike 
52 104 Juankoski Juankosken Osuusliike 



Oy Pohjolan Liikenne Ab: n henkilokuljetustariffi A. Liite III. 
(Kii.ytetii.ii.n kaikilla muilla paitsi Lapin lii.ii.nissii. olevilla linjoilla.) Kilometrihinta: 1-20 km 3/-, 21-50 km 2/75, yli 

50 km 2/50. - (Voimassa 1. 2. 51 alkaen toistaiseksi.) 

km mk km mk km rrJ; km mk km rnk km mk km mk 

1-7 20 64 180 122 325 178 ·165 234 605 290 'l-1.5 346 885 
9 25 66 185 124 330 180 470 236 610 292 750 348 890 

10 30 68 190 126 335 182 475 238 615 29-l 755 350 895 
12 35 70 195 128 3-!0 184 480 240 620 296 760 352 900 
14 40 72 200 130 M5 186 485 242 G25 298 765 354 !:105 
16 50 74 205 132 ~50 188 490 244 630 300 770 356 tllO 
18 55 76 210 134: 355 190 ·195 246 635 302 775 35 915 
20 60 78 215 136 360 192 300 248 (i40 304 'i80 360 !120 
22 65 80 220 138 365 194 505 250 645 306 785 363 H25 
24 70 82 225 HO 370 196 510 252 650 308 7!}0 364 930 
26 75 8-! 230 1-!2 375 198 515 254 655 310 795 366 935 
28 80 86 235 H4 380 200 520 256 660 312 800 368 940 
30 90 88 :~4:0 146 385 202 525 258 665 314 805 370 945 ..... 

32 95 90 245 148 390 204 530 260 670 316 810 372 950 0\ 

34: 100 92 250 150 395 206 5~)5 262 675 318 8l5 374 955 
36 105 9-:1: 255 152 ·~00 208 540 26':1: 6~0 320 820 376 960 
38 110 96 260 154 405 210 545 266 1)85 322 825 378 965 
40 115 98 265 ]56 410 212 550 268 590 324 830 380 mo 
42 120 100 270 158 415 2]..! 555 270 695 326 835 382 975 
44 125 102 275 160 420 216 560 272 700 328 840 38-:1: 980 
46 130 104 280 162 -:1:23 218 565 274 705 330 8-:1:5 386 !)85 
48 135 106 285 16-:1: ·t30 220 570 276 710 332 850 388 990 
50 140 108 290 166 4;35 222 575 278 715 33-:1: 855 390 ~95 

52 150 110 295 168 44:0 224 580 280 720 336 860 392 1000 
54 155 112 300 170 4-15 226 585 282 725 338 ~65 394 1005 
56 160 114 305 172 450 228 590 284 730 340 870 396 1010 Qt 

58 165 116 310 174 .J-55 230 595 286 735 3-:1:2 87:5 398 1015 00 
0) 

60 170 118 315 176 .J.nO 232 600 288 740 3+.1: 880 400 1020 
62 175 120 320 Kuukausilipun hinta on 2: 15 kilometrilta, vahin maksu 500: -. -



Liite IV. Oy Pohjolan Liikenne Ab : n henkilokuljetustariffi B. 
(Kliytetiiii.n ainoastaan Lapin lliani sii. Kemissii ja sen pobjoispuoleDa ole villa linjoilla.) Kilometrihinta: 1-20 km 3/15, 

21-50 km 2/ 90, yli 50 km 2/65. - (Yoimassa 1. 2. 51 alkaen toistaiseksi.) 

km mk km mk km n;k km mk km mk km mk km mlc 

1-6 20 64 190 122 340 178 490 234 640 290 785 346 935 
8 25 66 195 124 345 180 495 236 645 292 790 348 940 

10 30 68 200 126 350 1 2 500 238 650 294 795 350 945 
12 40 70 205 128 355 184 505 240 655 296 800 352 950 
14 45 72 210 130 360 186 510 2':1:2 660 298 810 354 955 
16 50 74 215 132 370 188 515 244 665 300 815 356 960 
18 55 76 220 134 375 190 520 246 670 302 820 358 965 
20 65 78 225 136 380 192 525 248 675 304 825 360 970 
22 70 80 230 13 385 194 530 250 680 306 830 362 975 
24 75 82 235 140 390 196 535 252 685 308 835 364 985 
26 80 84 240 142 395 198 545 254 690 310 840 366 990 
2 5 86 245 144 400 200 550 256 695 312 845 368 995 

CD 30 90 88 250 146 405 202 555 258 700 314 850 370 1000 
..... 

100 90 255 J-!8 410 204 5f\O 32 260 705 316 855 372 1005 
34: 105 92 260 150 415 206 565 262 710 318 860 374 1010 
36 JJO 94 265 152 420 208 570 264 720 320 865 376 1015 
3 115 96 270 154 425 210 575 266 725 322 870 378 1020 
40 120 98 2 0 156 430 212 580 268 730 324 875 380 1025 
42 125 100 285 158 435 214 585 270 735 326 880 382 1030 
4-1: 135 102 2.90 160 440 216 590 272 740 328 885 384 1035 
46 140 104 295 162 445 218 595 274 745 330 890 386 1040 
48 145 106 300 164 455 220 600 276 750 332 900 388 1045 
50 150 108 305 166 460 222 605 278 755 334 905 390 1050 
52 155 110 310 168 465 224 610 280 760 336 910 392 1055 
5..J: 160 112 315 170 470 226 615 282 765 338 915 394 1060 

= 56 165 114 320 172 375 228 620 284 770 340 920 396 1065 
00 58 170 116 325 174 480 230 625 2 6 775 342 925 398 1070 
1.0 

60 175 118 330 176 485 232 635 288 780 344: 930 400 1080 
62 180 120 335 Kuukausilipun hinta on 2: 30 kilometriWi, vahin maksu 500: -. -
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Liite V. 

Suoran tariffin hinnoitustaulukko 
Valtionrautateiden ja Oy Pohjola:n Liikenne Ab: n viilisessa 1 yhdysliikenteessa 15. 12. 1952 lukien. 

Tariff!- Tariffi-
va!i- Kiitotav. Pikatav. Rahtitav. viili- Kiitotav. Pikatav. llahtitav. matka. matka 
km km 

2 85 79 74 11G 115 109 104 
4 86 80 75 125 116 110 105 
6 87 81 76 134 117 111 106 
8 88 82 77 147 118 112 107 

10 89 83 78 160 119 113 108 
12 90 84 79 175 120 114 109 
15 91 85 80 191 121 115 110 
17 92 86 81 210 122 116 111 
19 93 87 82 228 123 117 112 
22 94 88 83 247 124 118 113 
24 95 89 84 265 125 119 114 
27 96 90 85 283 126 120 115 
29 97 91 86 303 127 121 116 
31 98 92 87 335 128 122 117 
33 99 93 88 3 5 129 123 118 
35 100 94 89 435 130 124 119 
37 101 95 90 490 131 125 120 
40 102 96 91 545 132 126 121 
43 103 97 92 600 133 127 122 
46 10-:1: 98 93 675 134 128 123 
50 105 99 94 760 135 129 124 
54 106 100 95 850 136 130 125 
60 107 101 96 950 137 131 126 
66 108 102 97 1050 13 132 127 
72 109 103 98 1160 139 133 12 
78 110 104 99 1270 140 134 129 
85 111 105 100 1380 141 135 130 
92 112 106 101 1500 142 136 131 

100 113 107 102 yli 1500 143 137 132 
108 114 108 103 

2 
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Liite V I . 

Katkotariffin hinnoituslukutaulukko 

Oy Pohjolan Liikenne Ab: n osuuclen laskemista varten valtion-
rautateiden ja Oy Pohjolan LiikenneAb: n viilisessa 

yhdysliikenteessa. 

<i s- ~ p;· ><1 ts: <.j ~ ~~-~ ts: ..... ~ c-t- ~ ~ 
~~ ..... ~ ,.... ., t:r 

~~ ~: ., ~("1-("'1"'-<1 rt- .,,., (;"t- ("'i- c-t- ·~ C'"t'" 
t:r;:l '--< ~ g.~ e. t:r?" ::T;:! '---"' P-' 0 ...!,..('t) """" CD cl CD :0 CD cl ., < t= ,.. ........ CD 0> ~P'~cnoo ~ ~ ~ ~·~Cf Km <+"" ~ c-t- fj' ... ' 

,....,... <+:>;' ~ .... 
~g '-< ., Km '-< c '-'!po 

C'1- _. 0 c......~ . ::<"'< ~0 c:-t" ~0'=--J. ::<"'<: 
Ill ... • p:;; 2 s ~ "' "' 00 ... . ~::::a~ "' ~ ~a ~C,{l' CD 

CD ..., ~s ::r'G. P' C'tl ~~ . ':' "'"'~ 
;t"~ 

II;' '?9~9 • ' ;::! <;: 

10 78 60 56 180 129 111 107 
20 91 73 69 190 130 112 108 
30 98 80 76 200 131 113 109 
40 104 86 82 215 132 114 110 
50 108 90 86 230 133 115 111 
60 111 93 89 2-!5 134 116 112 
70 113 95 91 260 135 117 113 
80 116 98 94 280 136 118 114 
90 118 100 96 300 137 119 115 

100 120 102 98 315 138 120 116 
110 122 104 100 355 139 121 117 
120 123 105 101 355 140 122 118 
130 124 106 102 375 141 123 119 
140 125 107 103 400 142 124 120 
150 126 108 104 425 143 125 121 
160 127 109 105 450 144 126 122 
170 128 110 106 475 145 127 123 

500 146 128 124 

M:aksut saadaan valtionrautateiuen maksutaulukoista a. o. hin-
noitusluvun kohdalta. 

Matkatavarasta, mika kokonsa ja laatunsa pnolesta on sel
laista, etta se soYeltuu linja-autossa kuljetettaYaksi ja painaa yli 
15 kiloa, kannetaan yllaolevan tariffin mukaiucn maksu. 15 kiloa 
kevyempi matkatavara kuljetetaan matkustajan vastuulla mak
sutta ehclolla, etta han Yoi itse sen huoltaa. Polkupyoristii ja 
koirista ka1metaan lj2 lipun hinta, polkupyoristii enintaan 150 mk 
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kappaleelta. Suksista kannetaan :14 lipun hinta, enintaiin 100 mk, 1 
lastenvaunuista ja potkukelkata lj2 lipun hinta, enintiiiin 150 mk. 
Koirien kuljetukseen on auton Uihtoasemalta pyydettava lupa. 
Vahin mak u matkataYarasta on 30 markkaa. 

Vaunukuormaliihetysten hinnoituslukuja kaytettiiessii on rahti 
laskettava vahintiian 3,000 kilosta. 



Helsinki 1952. Valt!oneuvoston kir-japaino 



KASKYLEH I N:o 58 
1 9 5 2 

Viittaus Kaskylehdessa JUikaistuun maaraykseen merkttiln: 
Kl n:o 1/52. 2 ( = lehden numero, vuosi, asian numero). 
Jakelua koskevat muutosi lmoitukset on tehtava 111ainawsjaostoon. 

To i m i t us: Rautat iehallltus, lehti111alvelu. 

sis a 11 y s: 1. Rautatiehallituksen ja Suomen Rautatielaisten Liiton r . y. Yli.li
sen tyoehtosopimuksen halytysluontoista t:rotli. koskevien saiirutosten soveltaminen. 
- 2. Kivihiilen kiiytto valmiiksi muuratuissa helloissa. - 3. Rata-autossa piuet
tavat opastimet. - 4. Desinfektoorin puhelin. - 5 .. Joululiikenne 1952. - 6. 
5. liikennejakson vaununjaon siirtaminen Vaasasta Seinajoelle. - 7. Liikennepaik
koja koskevia muutoksia. - 8. Talviloma-alennus 1953. - 9. 'fornion kautta 
meneviit kansainviiliset tavaralahetykset . - 10. Matkalippualennuksia. - 11. VR 
pah·elukseen sopimattomia. - 12. Apukytkimien etsinta. - 13. Kadonnut vaunun· 
pylvaiden irroittaja. - 14. Kadonneita matkalippuja, virkamerkkejii. ym. - 15. 
A voimia virkoja ja toimia. 

Rautatiehallituksen ja Suomen Rautatielais
ten Liiton r. y. valisen tyoehtosopimuksen 
halytysluont oista tyota koskevien saannosten 
soveltaminen. 

Rautatiehallituksen ja Suomen Rautatielaisten Liiton r. y. vii- 1 
lilUi on sovittu, kulkulaitosten ja yleisten toiden ministerion tyo
voima-asiain osaston osallistuessa neuvotteluihin, ylHi mainitun 
tyoehtosopimuksen 8 §: ssa olevien, halytysluontoista tyota kos
kevien saannosten soveltamisesta seuraavaa : 

H alytysluontoista tyotii todettiin olevan sellaisen tyon, joka 
ei ole tyoaikalain 12 §: n tarkoittamaa varsinaista hiitatyota, 
mutta jonka tyonantaja kuitenkin katsoo olevan edullista suori
tuttaa varsinaisen tyoajan ulkopuolella, koska siten valtytiiiin 
mahdollisilta suuremmilta menoilta, kuin mitii tyon suorittaminen 
halytysluontoisena tyona tulee maksamaan. 

Tyoehtosopimuksen 8 § : n saannoksiii ei siis sovelleta tyoaika
lain 12 § : n tarkoittamiin hiitiityotapauksiin, vaikka tyontekij a 
olisikin kutsuttu hatatyohon varsinaisen tyoaikansa ulkopuolella. 

Hiilytysluontoiseen tyohon kello 21- 6 valilla kutsutulle tyon
tekij alle maksettavasta kahden tunnin palkkaa vastaavasta kor
vauksesta on yhden humin palkkaa vastaava korvaus tarkoitettu 
tyohon valrnistautumiseen kuluvan ajan ja toisen tunnin palkkaa 
vastaava korvaus tyon piiatyttya peseytymiseen yms. kuluvan 

07686. - 4. 12. 1952 
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ajan korvaamiseen, joten, jos hiilytysluontoiseen tyohon kutsu
minen tapahtuu aamuyostii, tyontekijiin jiiiidessii sen jiilkeen 
viilittomiisti varsinaisen tyoaikansa mukaiseen tyohon, maksetaan 
vain tyohon valmistautumiseen kuluvan ajan korvauksena yhden 
tunnin palkkaa vastaa.-a korvaus. 

Edellii mainittuna yoaikana hiilytysluontoiseen tyohon kutsu
tulle tyontekijalle maksetaan tyoajalta 100 o/o: lla korotettu 
palkka vain kello kuuteen saakka aamulla. Taman jiilkeen suori
tetaan tyontekijalle siiiinnolliseltii tyoajalta maksettava palkka, 
ja mika.li tyonteko jatkuu kauemmin kuin kahdeksan tu11tia kello 
kuudesta aamulla lukien, maksetaan kahdeksan tuntia ylittiiviltii 
tyotunneilta tyoaikalaiil. mukaisesti korotettu palkka. Rh 11: o 
H . 1537, 25. 11. 1952.) Kl n:o 58/52. 1. 

Kivihiilen kiiytto valmiiksi muuratuissa 
helloissa. 

Valtio11rautateiden asunnoissa olevat valmiiksi muuratut hellat 
ovat vain puukiiyttoii varte11. Taman vuoksi ei sanotuissa hel
loissa saa kayttaa polttoai11ee11a kivihiilta. (Rh/to 11: o 2418, 
25. 11. 1952.) Kl 11:0 58/52. 2. 

Rata-autossa pidettiiviit opastimet. 

Sattu11eesta syysta rautatiehallitus huomauttaa, etta rata-auto 
on sii11ii pidetta viin opastimiin ( opastevali11eisii11) niihde11 ri11nas
tettava kiskoautoon. Rata-autossa tulee siis olla kasiopastelyhtyjii 
1 kpl. , punaisia opastelippuja 2 kpl. ja pauklruopasteraswita 
12 kpl. (vrt. Jt:n liitettii 13). Rata-auton tunnusopasteista on 
miiaratty Jt : n 55 §: ssa, ja tunnusopastimet maiiraytyviit sen 
mukaisesti. (Rh/lko n: o 2413, 26. 11. 52.) Kl n : o 58/52. 3. 

Desinfektoorin puhelin. 

Rautatiehallituksen terveydenhoitojaostoon on asennettu uusi 
puhelin n : o 505, joka on desinfektoorin kiiytossii. Kaikki puhe
lut, jotka koskevat desinfektioita, syopiiHiisten ja rottien havit
tamista seka ensiaputarvikkeiden tilaamista, on pyydettavii mai
nittuun puhelimeen. (Ttj 11: o 2385/3050, 26. 11. 1952.) Kl 11: o 
58/52. 4. 
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J oulullikenne 1952. 

Rautatiehallituksen tekeman paatoksen mukaisesti jarjesteUiiin 5 
kuluvan vuoden joululiikennc kuljetustoimiston toimesta asian
omaisille jaetun lehtisen ,Lisiiys n: o 7 aikatauluun 119" sivuilla 
4 ja 5 ole van mukaisesti. (Kut n: o 1533, 25. 11. 1952.) Kl n: o 
58/52. 5. 

5. llikennejakson vaununjaon siirtyminen 
Vaasasta Seinajoelle. 

Rautatiehallitus on paiitti:inyt, etta viidennen liikennejakson 6 
vaununjako tammikuun 1 paivasta 1953 alkaen siirretaan Yaa-
sasta Seinajoelle. (Rh/lko n:o 2377, 18. 11. 1952.) Kl n:o 58/52. 6. 

Liikennepaikkoja koskevia muutoksia. 

Jyvii.skylan aseman alaisena avataan 8. 12. 52 lukien liiken- 7 
teelle Kulpon raide seuraavin, julkaisuun Liikennepaikkojen vali
matkat tehtavin merkinnoin: 

Jyvaskylli. 
Kulpon raide Jy 1. Tt JyvaskyHin kaupunkia 

ja Kulpo Oy: tii. var· 
ten. Luk. 8. 12. 52. 
(Lkoj n : o 2726, 
26. 11. 52.) Kl n: o 
58/52. 7. 

Julkaisussa Liikennepaikkojen valimatkat muutctaan 8. 12. 52 
lukien Suolahden ja .Aiinekosken asemia seka niiden alaisia rai
teita koskevat merkinnat seuraaviksi: 

a Suolahti Suo 32 Jy 40. K . Tim 294. Jns 303. Kon 
Hpk ll8. Prn 403. Kw 304. OJ 569. 

120 Ri 34 . Sk 236. Tl 
272. Yw 448. 

Puun raide Suo 2. Tt Suolahden Puu Oy:tii. 
varten. 

Vaakatien Suo 2. Tt 
raide 

Jukolan raide Suo 2. Tt Rauma·Repola Oy:tli. 
varten. 

Rakennus· Suo 1. Tt 
pli.tkii. 
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1 Saunalahden Suo 1. Tt 
raide 

1'ehtaan Suo 2. Tt Rauma-Repola Oy:ta 
raide I varten. 
Tehtaan Suo 3. Tt Rauma-Repola Oy:ta 
raide II varten. 

Saaksniemen Suo 3. Tt 
raide 

Petkon raide Suo 3. Tt Suolahden Terva 
Oy: ta varten 

Serlachius Suo 3. Tt G. A. Serlachius 
Oy:n raide Oy :tii. varten. 

Riihivuoren Suo 4 . Tt Rauma-Repola Oy:tii. 
raide varten. 

Suolahden Suo 2. Tt 
satama 
Suolahden sa-
tamassa ovat 
seuraavat 
syrjaraiteet: 
Parkkitie Suo 2. Tt 
Vanhamolja Suo 2. Tt 
Pukkimoljii. Suo 2. Tt 
Uusimoljii. Suo 2. Tt 

Vanhan ase- Suo 2. Tt Luk. R. 12. 52. (Lkoj 
man raiteet n:o 2725, 27. 11. 52.) 

Kl n : o 58/ 52. 7. 

a .Aii.nekoski Aki 32 Jy 47. K lim 301. Jns 310. Kon 
Hpk 125. Pm 410. Kw 311. 01 576. 

127. Ri 355. Sk 243. Tl 
279. Yw 455. 

Selluloosa- Aki 1. Tt Xanekosken Tehtaita 
raide varten. 

Luk. . 12. 52. (Lkoj 
n :o 2725, 27. 11. 52.) 
Kl n:o 58/ 52. 7. 

Talviloma-alennus 1953. 

8 Rautatiehallitus on vahvistanut vuodeksi 1953 seuraavat talvi-
loma-alennuksen saantia koskevat maariiykset: 

1. Talviloma-alennuksen saannin ehtona on, etta matkustaja 
viipyy lomapaikkakunnalla tulo- ja lahtopaivia mukaan luke
matta vahintaan nelja pa1vaa ja etta matkan pituus menosmm
taan on vahintiian 200 km. 
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2. Talvilomalippuja myyd1Uin: 8 
a) tammikmm alusta maaliskuun 10 paiviian kaikille liikenne

paikoille. 
b) huhtikuun 10 piiivastii huhtikuun loppuun rataosien Kauli

ranta-Kemi-Kemijiirvi, Kajaani- Hyrynsalmi ja Kontiomaki
Vuoka tti-Maanselkii liikennepaikoille. 

3. Alennuksen suuruus on: 
a) 200-460 km:n matkoilla 25% menolippujen, myos pika

junan menolippujen hinnoista. Matkustajalle myydaan talloin 
liihtoasemalla menolippu. Paluumatkaa varten matkustajan on 
lunastettava miiiiraasemalta puolilippu. 

b) 461-800 km:n matkoilla talvilomalipun hinta on viilimat
kasta riippumatta 3 luokassa 1,800 mk ja 2 luokassa 2,700 mk. 
Taman hintainen lippu oikeuttaa maksuttomaan paluumatkaan. 
Matkustajalle on myytava menoshekkilippu, jonka hinnaksi mer
kitaiin luokasta riippuen 1,800 mk tai 2.700 mk. 

c) yli 800 km:n matkoilla 50% menolippujen hinnoista. Mat
kustajalle myydaiin Hihtoasemalla tiiysihintainen menolippu, joka 
oikeuttaa maksuttomaan paluumatkaan. 

4. LahtOasemalla annetaan matkustajalle menolipun ohella 
aina liihtoaseman nimi- ja piiivaleimalla varustettu alennustodistus 
[3 a)-kohdan tapauksissa vanha keltainen tai uusi valkoinen lo
make 2426 tai 2426 kk, ja 3 b)- ja 3 c)-kohdan tapauksissa uusi 
sininen lomake 2427 tai 2427 kk, joita on tilattava painatusjaos
tosta] , johon on merkittava myydyn lipun luokka ja numero 
seka maiiraliikennepaikka. Menolipun etupuolelle on leimattava 
lahtoaseman nimi. Konduktoori ei saa menomatkalla ottaa mat
lmstajalta lippua eikii alennustodistusta. 

Saadakseen kohdassa 3 mainitun alennuksen matkustajan on 
heti lomanviettopaikkakunnalle saavuttuaan esiteWivii alennusto
distuksensa leimattavaksi maiiriiaseman nimi- ja piiivaleimalla. 
Paluumatkalle liihtiessiiiin matlmstajan on esitettiiva alennusto
distuksen a uudelleen leimattavaksi. Mikali matku taja tulo- ja 
lahtopaiYia mukaan lukematta niiiden leimojen mukaan on oles
kellut lomanviettopaikkakunnalla vahintiian nelja paivaii, han on 
oikeutettu talviloma-alennukseen. Paluumatkan paattyessa kon
Juktoorin on keriittiivii sekii matkaliput etta alennustodistukset 
tarkastustoimiston II jaostoon lahetettiiviksi. 

5. Mikali 3 b)- ja 3 c)-kohdan tapauksissa matkustaja on ai
kaisemmin pakotettu matkustamaan takaisin lomanviettopaikalta 
liihtoasemalleen, myycUian hiinelle paluumatkaa varten meno
shekkilippu, jonka hinta lasketaan siten, eWi kyseessa olevalla 
matkalla kelpaavan meno- ja paluulipun hintaan lisiitaiin 100 mk 
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ja surnmasta viihennetiiiin tulolipun hinta. Niiin myydyn lipun 
kantaan on kiinnitettiivii matkustajalta otettava tulomatkan 
lippu. Tiissii tapauksessa matkustajalle myonnetiiiin siis se etu, 
etta han saa suorittaa matkansa normaalihintaista meno- ja pa
luulippua kiiyttiien maksamalla 100 mk: n lisiimaksu. 

6. Talvilomalippu on voimassa 20 piiiviiii, menolipun myynti
piiivii mukaan luettuna. Myyntikauden loppupuolella ostetut li
put kelpaavat sanotun voimassaoloajan rajoissa vielii myyntikau
den jiilkeenkin. Tiiten kelpaa esim. viela 10. 3. myyty lippu aina 
29. 3. saakka. Sanotun paivan jiilkeen talvilomalippuja aloite
taan piiiisiiiisliikenteen vuoksi myydii vasta 10. 4, kuten edellii 
2 b)-kohdassa on sanottu, ja esim. 30. 4. myydyn talvilomalipun 
kelpoisuusaika piiiittyy 19. 5. klo 24.00. 

7. Matkan saa keskeyttiiii kerran meno- ja kerran paluumat
kalla. 

8. Talvilomamatkaa varten ostettu 3 a)-kohdassa mainittu 
koko- ja puolilippu on kumpikiri. liivistettiivii menolipuista voi
massa olevien maiiraysten mukaisesti ja 3 b)- ja 3 c) -kohdissa 
mainittu menolippu meno- ja paluulippuja koskevien miiiiraysten 
mukaisesti. 

9. Lapsille, joilla on oikeus matkustaa puolella lipulla, ei alen
nusta myouneta. 

10. Talviloma-alennus on voimassa myos valtionrautateiden 
kanssa yhdysliikenteessii olevilla yksityisilla rautateillii. 

( Rh/tfo n: o 2280, 5. 11. 1952.) Kl n: o 58/52. 8. 

Tornion kautta menevat kansain
valiset tavaralahetykset. 

Kun Tornion asemalle on aiheutunut lisatyota sen johdosta, 
etta useat asemat ovat liihettaneet Tornion kautta ulkomaille me
nevat tavaraliihetykset kotimaisilla rahtikirjoilla 'l'ornion ase
malle taiilta kansainvalisilla rahtilcirjoilla edelleen toimitettaviksi, 
kehoitetaan asemia, Kl n: o 6/50. 6. viitaten, laatimaan tallaisille 
Hihetyksille kansainvaliset rahtikirjat suoraan liihetysasemalta 
miiiiriiasemalle. (Tftk n:o 373, 27. 11. 52.) Kl n:o 58/52. 

Matkalippualennuksia. 

JyvashJ7la: 6-9. 12. 1952; Tuberkuloosiliiton neuvottelutilaisuus; 
osaaottavat invaliidijasenet; 25 %, myos pikaj. 
Oulu: 12-16. 12. 1952; Suomen Painonnostoliiton mestaruuskil
pailut kahden kaden nostoissa; kilpailijat ja toimitsijat; 25 %, 
pikaj. 
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VR palvelukseen sopimattomia. 

Helsingin asemalla palveleva ylimaiidiinen vaununsiivooja 11 
Aili Elina Kettunen (synt. 25. 1. 24) on erotettu 30. 11. 52 lukien 
sopimattomana rautateiden palvelukseen. (1. ljp n: o H.871/4308, 
26. 11. 52.) 

Joensuun aseman ylimaarainen asemamies Teuvo Auvinen on 
erotettu 30. 11. 1952 lukien rautateiden palvelukseen sopimatto
mana. (8. ljp n: o H.508/2532, 26. 11. 1952.) 

Apukytkimien etsinta. 

Jyviiskylan asemalle sijoitetut, automaattikytkimilla varustettujen van- 12 
nujen kuljetuksissa tarvittavat apukytkimet N: o 222--228 ovat jiiiineet pa
lauttamatta sijoitusasemalleen. Pyydetaan etsimliiin ja loydettiiessii palaut
tamaan Jyvaskyliian. (9. ljp n: o 3176, 28. 11. 1952.) 

Kadonnut vaununpylvaiden irroittaja. 

Varkauden tavaramakasiinista on kadonnut vaununpylvaiden irroittaja. 13 
Kun on syytii olettaa sen jiiiineen johonkin vaunuun, pyydetiian irroittajaa 
etsimiiiin ja loydettiiessa liihettiimiiiin Varkauden asemapiiiillikolle. (9. ljp 
n:o Y.2146/3186, 28. 11. 1952.) 

Kadonneita. matkalippuja, virkamerkkeja ym. 

Konepajatyolaiselle Armas Niemelle Vaasan konepajalla 10. 11. 52 kir- 14 
joitettu tilapiiinen vapaalippu n: o 0533273 matkalle Vaasa-Helsinki on 
kadonnut ja kuoletetaan. (Vs knp n; o 380, 24. 11. 1952.) 

Helsingin lipuntarkastajalle Helmi Alina Pehkoselle 22. 9. 1044 kirjoi
tettu virkamerkki n: o 792 on kadonnut ja kuoletetaan. ( 1. ljp n: o 1619/ 
4324, 27. 11. 52.) 

Ylim. siihkottiijiille Pentti Kalervo Laaksoselle Suolahden asemalla 12. 
3. 46 kirjoitettu virkamerkki n: o 4 on kadonnut ja kuoletetaan. (9. ljp 
n: o 3178, 28. 11. 1952.) 

Avoimia virkoja ja toimia. 

8. liikennejaksossa tii.ytetiiiin esityksen perusteella seuraavat virat ja toi- 15 
met: yksi asemamiestenesimiehenvVI'ka Tohmajiirven asemalla; yksi 1 l. asema
miehentoi?ni Lieksan asemalla ja yksi 2 l. asema1niehentoimi Juurikkalahden 
laiturivaihteella. Liikenneosaston johtajalle osoitetut hakemukset jiitettiivii 
asianomaiselle asemapaallikolle 14. 12. 1952 mennessii. 

Seuraavat esityksen perusteella tiiytettiiviit ratavartijantoimet: 1 l. rata
vartijan toi1nia: yksi 2. ratajaksossa, km 177,2-182 (Kausala) ja yksi 6. ra
tajaksossa, Ykspihlajan satamarata (Ykspihlaja) ; 2 l. 1·atavartijan toimia: 
kaksi 2. ratajaksossa, joista yksi km 81-87 (Korpi) ja yksi km 59.40:;-64.5 
(Tiihtelii.) 1 yksi 4. ratajaksossa (Jiimsii) 1 yksi 5. ratajaksossa, km 360-367 



15 

58 -8-

(Tuuri) ja yksi 10. ratajaksossa, km 454.5-462 ynnii. anunuslataamon raide 
(Pitkii.ln.hti). Rataosaston johtajalle osoitctut hakemukset on jii.tettii.vii asian
omaisille ratajaksonpii.ii.llikoille viimeistii.ii.n 19. 12. 1952. 

2. liikennejaksossa seuraavat esityksen perusteclla tii.ytettavat virat ja toi
met: ylcsi 2 l. vaihdemiestenesimiehenvi1·ka Hii.meenlinnassa · yksi 1 l. vaihde
miehentoimi Lahden asemalla; 2 l. vaihdemiehentoimia: kolme Hyvinkii.an, yksi 
L ohjan, yksi Lahden ja yksi Hiimeenlinnan asemalla; ylcsi ascmamiestenesi
mieh61wi1·ka Hangon asemalla; 1 l. asemamiehen toim·ia : vlisi Riiltimacn, yksi 
Lahden, yksi Tammisaaren ja yksi Lohjan kauppalan asemalla; yksi 2 l. 
asemamiehen toimi Lap pilan asemalla. Liikcnneosaston johtajallc osoitetut ha
kemukset on jii.tettii.vii asianomaisen liikennepaikan pii.ii.llikolle 20. 12. 52. 

Valtionrautateiden terveysolojen tarkTcaajan toimi. Rautatiehallituksen 
pii.ii.johtajalle osoitetut hakemukset toimitettava rautatiehallituksen kirjaajalle 
viimeistii.ii.n 29. 12. 1952 ennen klo 12. 

Kaksi 1 l. varikonpiiiillilconvirkaa, joista toinen 7: nnessii. konejaksossa 
(Kw) ja toinen 9:nnessii. konejaksossa (Pm) . Rautatiehallitukselle osoitetut 
kirjalliset hakemuksct toimitettava rautatiehallituksen kirjaajalle vlimeistii.ii.n 
29. 12. 1952 ennen kello 12. 

e l. tarTckaajanvirka rautatiehallituksen varasto-osastossa. Rautatiehalli
tuksclle osoitetut hakemukset on toirnitettava rautatiehallituksen kirjaajalle 
viimeistii.ii.n 29. 12. 1952 ennen klo 12. 

Ylcsi 1 l. ratainsinoorinvirka (erikoisala ratapihat) ja nelja 2 l. ratainsir 
noorinvirkaa (kahdella erikoisoJa ratapihat ja kahdella erikoisala sillat) kes· 
h."Ushallinnon rataosastolla. Rautatichallitukselle osoitetut hakemuksct toimitet
tava rautatiehallituksen kirjaajalle viimeistii.an 7. 1. 1953 ennen klo 12. 

Yleisen vaikean asuntopulan takia kehoitetaan hakijoita ennen hakemusten 
jattlimista ottamaan selvii.ii. asunnonsaantimahdollisuuksista. 

Helsinki 1952. Valtioneuvoston kirjapaino 
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Viittaus Kaskylehdessa julkaistuun maaraykseen merkitaan: 
Kl n:o 1/52. 2 ( = lehden numero, vuosi, asian numero). 
Jakelua koskevat muutosilmoitukset on tehtava painatusjaostoon. 

To i mit us: Rautatiehallitus, lehtipalvelu. 

Sis a 11 y s : 1. Yhdysliikenne Oy Pohjolan Liikenne .A.b: n kanssa. - 2. Val
tion viran tai toimen haltijain virka-asunnot ja luontoisetujen vastikkeet sekii. 
valtion vuokra-asuntojen vuokramaksut. - 3. Elii.kkeen pidii.ttii.minen erii.issii. ta· 
pauksissa. - 4. Lounasva.unujen sarjamerkki. - 5. Muutoksia aikatauluun 119. 
- 6. Korjauksia "Rautateiden aikatauluun". - 7. Liikennepaikkoja koskevia 
muutoksia. - 8. Kappaletavaran kuljettaminen Oy Pohjolan Liikenne .A.b :n au· 
toilla. - 9. Lohjan Kalkkitehdas Oy:n peitteet. - 10. Laivaliikenne satamissa. 
- 11. .A.loitetoin1inta. - 12. Tyi:invii.hyyden takia vapautuva tyi:ivoima. - 13. 
Avoimia virkoja ja toimia. - 14. VR:n nyrkkeilymestaruuskilpailut. 

Yhdysliikenne Oy Pohjolan Liikenne 
Ab: n kanssa. 

Rautatichallituksen ja Oy Pohjolan Liikenne Ab: n kesken tehty 1 
tariffisopimus on julkaistu erillisenii VR Kiiskylehden numerona 
58 a/52. 

Valtion viran tai toimen haltijain 
virka-asunnot ja luontoisetujen vas
tikkeet seka valtion vuokra-asunto
jen vuokramaksut. 

Valtioneuvosto on marraskuun 13 piiivana 1'952 antamallaan 2 
piiiitoksellii valtiovarainministerion esittelystii muuttanut valtion 
viran tai toimen haltijain virka-asunnoista ja luontoisetujen vas
tikkeista sekii valtion vuokra-asuntojen vuokramaksuista 7 pai-
·dina heinakuuta 1950 antamansa paatoksen (355/50) 3 §: n, sel
laisena kuin se on 23 piiiviinii elokuuta 1951 annetussa valtioneu
voston piiiitoksessii ( 458/51), niiin kuuluvaksi: 

3 §. Virka-asunnoista liimpoineen pidatetaiin asianomaisen mi
nisterion antamien maiiraysten perusteella vastiketta huoneiston 
laadun mukaan kuukausittain eri paikkakuntaryhmissa sem·aa
vasti: 

7892. - 11. 12. 1952. 
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I ryhmiissa II ryhmiissii III ryhmiissii. 
mk mk mk 

1 huone ........ 1,830- 2,340 1,600-2,040 1,090-1,460 
2 huonetta 2, 780- 3,500 2,110-2,780 1,750-2,110 
3 

" 
4,010- 4,890 2,990-3,500 2,340-2,780 

4 
" 

5,610- 7,000 4,010-4,890 3,210-3,860 
5 

" 
7,150- 8,960 5,250-6,560 4,150-4,890 

6 
" 

8,960-11,230 6,930-8,460 5,250-6,560 
7 

" 
6,560-8,460 

Valtiovarainministerio maaraa enintaan kolmeksi vuodeksi 
kerrallaan, mihin paikkakuntaryhmaan viraston tai laitoksen tahi 
viranomaisen toimipaikka kuuluu. 

Ajanmukaisesta huoneistosta on vuokran vastike edella ole
vassa taulukossa olevan enimmaismaaran suuruinen, mutta jos 
huoneisto on vanha tai sen mukavuudet puutteelliset, voidaan vas
tiketta vahentaa taulukon osoittamaan vahimmaismaaraan saakka. 
Jos huoneisto on erikoisin mukavuuksin varustettu tai jos sita 
kaytetaan myos yksityiseen ansiotoimeen, voidaan vastiketta ko
rottaa enintaan 30 prosentilla edella mainituista enimmiiismaa
rista; jos taas huoneisto on erittain puutteellinen tai sijaitsee ul
kosaaristossa tai muulla syrjaseudulla tahi jos vastikkeiden va
himmaismaaria huoneiston koon tai sijainnin takia rakennuk
sessa, valaistuksen tahi muiden huoneiston kayttoon vaikuttavien 
seikkojen vuoksi on pidettava kohtuuttomina, voidaan taulukon 
osoittamia vii.himmaismaaria alentaa enintaan 30 prosentilla. 

Valtioneuvosto maaraa 34 ja sita korkeampaan palkkausluok
kaan kuuluvien viran tai toimen haltijain asuntoetujen suuruu
den ja vastikkeen kussakin tapauksessa erikseen. 

Kuukausittain pidatettava vastike maaratl:il:in tasaisin kymmen
markoin. 

Tama pal:itos tulee voimaan 1 paivana joulukuuta 1952. (Ase
tus n:o 382/1952.) 

SamaHa rautatiehallitus huomauttaa, etta mita edella on sl:il:i
detty virka-asuntojen vastikkeiden korottamisesta, on valtiova
rainministerion kirjelman n: o 5805, 22/11. 1952 nojalla vastaa
vasti noudatettava valtionrautateiden vuokra-asuntojen vuokra
maariin nahden. (Rh/to n:o H. 1553, 2/12 1952.- Vert. Kl n:o 
41/51. 1.) Kl n: o 59/52. 2. 

Ell:ikkeen pidattaminen eraissa tapauksissa. 
Valtiovarainministerion kirjelman n: o 5840, 26/11. 1952, mu

kaan on elakkeen pidattamisessa eraissa tapauksissa noudatettava 
seuraavaa: 
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VirkamieseHi.kkeistii 30/9.1950 annetun asetuksen (460/50) 3 
11 §: n mukaan eliikkeensaaja, joka nimitetiiiin valtion virkaan tai 
toimeen tai otetaan valtion ylimiiiiriiiseksi toimenhaltijaksi, ei 
tiissii virassa tai toimessa ollessaan saa nostaa ennen saamaansa 
eliikettii. Saman asetuksen 12 §: n mukaan eliikkeensaajalta, joka 
miiiiriitiiiin viransijaisena tai toistaiseksi hoitamaan valtion virkaa 
tai tointa tahi ylimiiiiriiistii tointa ja hiin tiistii saa tayttii perus
palkkaa tahi vuosipalkkiota vastaavan palkan, pidiitetiian hii-
nelle tuleva eliike. J os vir an tai toimen hoitamisesta ei elakkeen
saajalle makseta edellii mainittua palkkaa, tai jos elakkeensaaja 
otetaan valtion tllapiiiseksi toimihenkiloksi, miiariiii asianomainen 
ministerio, kuinka suuri osa hiinen eliikkeestiian on pidiitettiivii. 
Eliikkeen pidiittiimisestii on eliikkeiden maksamisesta 30/9. 1950 
annetun asetuksen (467/50) 8 §:n mukaan nimittiiviin viranomai-
sen ilmoitettava valtiokonttorille. Virkamieseliikkeista annetun 
asetuksen 12 §: n 2 momentissa saiidetiiiin edelleen, etta eliikkeen-
saaja, joka on otettu sellaiseen valtion tyohon, jossa olon ajan tyon
tekija saa lukea hyvakseen eliikkeeseen oikeuttavana palvelusaikana, 
on velvollinen luopumaan eliikettii vastaavasta osasta tyopalkkaansa 
siltii ajalta, minkii hiin on tyossii ollut. 

Mita edella on sanottu on vastaavasti sovellettava ylimiiiirais
ten toimenhaltijain elakkeista 30/9. 1950 annetun asetuksen 
( 461/50) 13 §: n ja valtion tyontekijiiin elakkeistii samana pai
viina annetun asetuksen ( 465/50) 20 §: n saannosten nojalla myos 
niihin elakkeensaajiin, jotka naiden asetusten nojalla ovat saa
neet valtion varoista vakinaisen eliikkeen. 

Ylimaaraisista elakkeista 21/6. 1951 annetun valtioneuvoston 
paatoksen (valtiovarainministerion yleiskirje n: o 3980/21. 6. 1951) 
20 §: n mukaan ylimaariiisen elakkeensaajasta on niin ikiiiin vas
taavasti voimassa, mita peruspalkkaisen viran tai toimen perus
teella elaketta saavista edellii on mainittu. Jos ylimiiiirainen 
eliike on annettu puolison palveluksen tai tyon perusteella ja 
olosuhteet ovat saaliWi.vat, voi asianomainen ministerio hankit
tuaan asiasta eliikevaliokunnan lausunnon k1,1itenkin miiiiriitii, 
etta ylimiiiirainen elake on valtion viran tai toimen tahi ylimiia
raisen tai tilapiiisen toimen estiimiitta kokonaan tai osittain 
maksettava taikka etta elakkeensaajan palkka, milloin elake on 
siita vahennetty, saadaan valtion tyon estiimatta hanelle lyhenta
mattomiina suorittaa. Mita edellii on sanottu sovelletaan vastaa
vasti, milloin ylimaarainen eliike on annettu muun kuin valtion 
palveluksen tai tyon perusteella. 

Kun valtiovarainministerion tietoon on tullut, etta viranomai
set, ottaessaan eliikkeensaajan uudelleen valtion palvelukseen, 
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eivat ole aina telmect valtiokonttorille tasta ilmoitusta cika, mil
loin e edelHi. selostettujen miiaraysten muka:m on tarpecllista, 
alistaneet asianomai en ministerion paatettaviiksi, kuinka enuri 
osa eliikkeestii on pidiitettiiva, on tiistii ollut seurauksena, etta 
eUikkeensaajalle on samanaikaisesti saatettu mak aa miiaraysten 
vastaisesti seka elliketta etta palkkaa. 'l'iiman johdosta valtio
Yarainministerio kiinnittaa asianomaisten viranomaisten huomiota 
annettujen maaraysten tarkkaan noudattamiscen. Jotta viean
omaisilla olisi tieto siita, onko valtion palvelukseen uu<lelleen 
otetulle jo aikaisemmin myonnetty valtion varoista elake, olisi 
Yastaisuudessa aina asianomaisen nimi- ja tyokirjaan tehtavii 
mcrkinta myoxmetysta elakkeesta. Vaikka tallaista merkintiiii 
nimi- tai tyokirjassa ei ole, on valtion palvelukseen tai valtion 
tyohon otettavalta tai otetulta henkilolta tiedusteltaYa tiita seik
kaa. Jos on aihetta otaksua, etta p. o. henkilo saattaisi olla 
eHikkeensaaja, on valtiokonttorista saatavi sa selvitys asiaan. 
(Rhjto n:o H . 1554, 2/12. 1952.) Kl n :o 59/52. 3. 

Lounasvaunujen sarjamerkki. 

4 rs. lolmasvaunuina kaytetyt DR-vaunut n: o 2051-2056, jotka 
ovat varustetut merkinnalla ,Kahvila- Cafe", saavat 1. 1. 1953 
lukien sarjamerkikseen RK. (Ko n:o 1280/2418, 1. 12. 1952.) 
Kl n:o 59/52. 4. 

Muutoksia aikatauluun 119. 

5 15. 12. 1952 lukien pysahtyvat junat n: o 861, 62, 863 ja 864 
tarpeen vaatiessa (S) Koivulan seisakkeella. (Kut n: o 1702, 
2. 12. 1952.) Kl n: o 59/52. 5. 

Korjauksia ,Rautateiden aikatauluun" (virka
turisti, voimassa 1. 12. 52 luk.) 

6 ivulla 25 olevaan taulukkoon n : o 12 on merkitty kaksi junaa 
n: o 716. Toine'n niista, lahto Vainikkalasta klo 14.30, tu lo Raip
poon klo 15.04, poistetaan. (Kut n : o 1839, 8. 12. 1952.) Kl n : o 
59/52. 6. 
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Liikennepaikkoja koskevia muutoksia. 

Lappeenrannan aseman alainen Teollisuusraide poistetaan jul- '1 
kaisusta Liikennepaikkojen valimatkat 15. 12. 52 lukien ja tilalle 
merkitaan: 

Lappeenranta 
Teollisuus
raide I 

Teollisuus
raide II 

Lr 4. 

Lr 4. 

Tt ·vanhalla asemalla. 

Tt V anhalla asemalla. 

I 
Luk. 15. 12. 52. 
(Lkoj n: o 2803, 
2. 12. 52.) Kl n:o 
59/ 32. 7. 

Valtimon pysakin alaisena, km:lla 807 + 643 m, avataan 
15. 12. 52 lukien liikenteelle Verkkoniemi-niminen seisake seu
raavin, julkaisuun Liikennepaikkojen valimatkat tehtavin mer
kinnoin: 

se Verkkoniemi 44 Valtimo 2. j H 
Puukari 11. 

Kon 85. 
Vkt 61. Jns 184.,. 

Luk. 8. 12. 52. (Lkoj 
n:o 2737,28.11. 52.) 
Kl n:o 59/52. 7. 

Seisakkeella pysahtyvat tarpeen vaatiessa (S) jtmat n: o 
861-864. 

Kappaletavaran kuljettaminen Oy Pohjolan 
Liikenne Ab : n autoilla. 

Rautatiehallitus on sopinut Oy Pohjolan Liikenne Ab:n kanssa 8 
kappaletavaran kuljettamisesta mainitun yhtion autoilla 15. 12. 
1952 lukien rataosalla Oulu-Kemi. 

Edella mainittu liikenne hoidetaan Oulusta ja Kemista kiisin 
ja sovelletaan siina rautatiehallituksen ja Oy Pohjolan Liikenne 
Ab: n kesken 20. 4. 1951 tehtya kappaletavaran kuljetusta autoilla 
koskevaa erikoisrahtisopimusta (ks Kl n: o 24/51. 11) sikali muu
tettuna, etta sen 3. kohdan viimeisessa lauseessa oleva sanonta 
,25 p kilolta" on oleva ,50 p kilolta". 

Kyseisissa kuljetuksissa lasketaan kuljetusmaksut rautatievali
matkojen ja rautatietariffin mukaan ja kuljetuskirjat laadi1.aan 
kuten tavallisissa rautatiekuljetuksissa. (Kut n: o 1583, 1. 12. 1952). 
Kl n:o 59/ 52. 8. · 
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Lohjan Kalkkitehdas Oy: n peitteet. 

Sattuneiden sekaannuksien viilttiim:iseksi on Lohjan Kalkkiteh
das Oy:n vaununpeitteita palautettaessa tehtava merkinti:i. peitteen 
merkistii ja numerosta sekii asianomaiseen kuljetuskirjaan etta 
lahetykseen kiinnitettavaan osoitteeseen. (Lt n:o 2837, 3, 12. 1952.) 
Kl n:o 59/52. 9. 

Laivaliikenne satamissa. 

Laivaliikenne Jyvaskylan satamassa on paattynyt 27. 11. ja 
Kuopion satamassa 30. 11. 52. 

Aloitetoiminta. 

Seuraavat aloitteet on palkittu: 
Konduktoori .AJpo Siilko: Opasteenantomahdollisuuksien parantamisesta 

Helsingin ratapihan eriiilla osilla. Kunniakirja. 
A. p. 2 lk kirjuri Uuno ;r, Ala-Pietilii on saanut kiitosmaininnan eriiiin 

rataosan tavarajunien tarpeettoman seisonta-ajan poistamiseen johtaneesta 
aloitteestaan. 

Tyt, 4. 12. 52. 

Tyonvli.hyyden takia. va.pautuva. tyovoima.. 

Rautatiehallituksen kirjelmiian n:o 1710/13301, 3. 12. 48, viitaten ilmoi
tetaan, ettii Savonlinnan ratamestarin osuudelta on 20. 11. 52 vapautunut 
9 sekatyomiestii. tyonvahyyden vuoksi. Niitii. valtionrautateiden viranomaisia, 
jotka mahdollisesti tarvitsevat yllamainittua. tyovoimaa, kehoitetaan tiedus
telemaan sitii 11. ratajakson paiillikoltii, Savonlinna, tai rautatiehallituksen 

• huoltojaostolta. (Tthj n: o 609/982, 5. 12. 1952.) 

Avoimia virkoja. ja toimia. 

Seuraavat esityksen perusteella tiiytettiiviit virat ja toimet 5. liikennejak
sossa: y 1csi asemamiestenesinniehenvir lea Yli vieskassa; y 1csi 1 l. vaihdemiehen
toimi Seiniijoella; 1colme e l. vaihdemiehentointa, joist& yksi Seiniijoella ja 
kaksi Ylivieskassa; yhde1csiin junamiehentointa, joista seitsemiin Kokkolassa ja 
kaksi Pietarsaaressa; 1colmetoista 1 l. asemamiehen tointa, joista kaksi Vaa
sassa, yksi Seinii.joella, kuusi Kokkolass!J., kaksi Pietarsaaressa, yksi Uusi
kaarlepyyssii., yksi Kaskisissa; y1csi e l. asemamiehentoimi Piinniiisissii. Lii
kenneosaston johtajalle osoitctut hakemukset on jiitettiivii asianomaisen lii
kennepaikan piiiillikolle 19. 12. 52 mennessii. 

e l. 1conttoriapulaisen toimi Oulun varastossa. Tiiytetiiiin esityksen perus
teella. Varasto-osaston johtajalle osoitetut hakemukset on toimitettava neljiin
nen varastojakson piiiillikolle, os. Oulu, viimeistiiiin 22. 12. 1952. 

Viisi yli1conduktoorinvir1caa, joista yksi Pasilan, kaksi :Joensuun ja kaksi 
Kuopion asemilla; 1colmetoista 1cond1~1ctoorinvir1caa, joista kolme Turun, kaksi 
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lisalmen ja kaksi .Jyvli.skyliin asemilla sekii yksi kullakin asemista Pori, Pietar- 13 
saa.ri, Kuopio, Parikkala, Suola.hti ja. Varka.us; kaksi t l. pakkamestarinvirkaa, 
joists. toinen Lieksan ja. toinen Jyvli.skylan asemalla.; kolme t l. vaakames
tarinvirkaa, joista. yksi Tampereen, yksi Vaasan ja yksi Seiniijoen asemalla. 
Hautatiehallituksen liikenneosaston johtajalle osoitetut hakemukset on jatettli.va 
rautatiehallituksen kirjaajantomistoon viimeistaan 24. 12. 1952 ennen klo 12. 

Seuraavat virat linjahallinnon rata.osastolla: kaksi £ pl. 1 l. ratamestarin-
' vir1caa,_ joista yksi 4. rata.jaksossa (Peipohja) ja yksi 6. ratajaksossa (Seina

joki); kolme t l. ratamestarinvi?·kaa, joista yksi 3. ratajaksossa (Raisio), yksi 
4. rata.jaksossa (Tampere) ja yksi 6. ratajaksossa (Kurikka) seka kolme rata
esimiehenvirkaa, joista yksi 6. ratajaksossa (Seinajoki), yksi 7. rata.jaksossa 
(Oulu) ja yksi 8. rata.jaksossa (Kemi). Rataosaston johtajalle osoitetut hake
mukset jiitettiiva rautatiehallituksen kirjaajalle viimeistiiiin 29. 12. 1952 ennen 
kello 12. 

Iisalmen toisen luokan aseman asemapaallikonvirka. Rautatiehallitukselle 
osoitetut ha.kemukset on jiitettava rautatiehallituksen kirjaajantoimistoon vii
meistiiiin 8. 1. 1953 ennen klo 12. 

Urjalan ja Ylivieskan kolmannen luokan, Jepuan ja Nurmeksen neljiinncn 
luokan seka Vihtarin viidennen luokan asemien asemapiiiilUkonvirat. Rautatie
hallitukselle osoitetut hakemukset on jatettava rautatiehallituksen kirjaajan
toimistoon viimeistiiiin 8. 1. 1953 ennen klo 12. Nimitetyt asemapii.a.J.likot ovat 
velvolliset vastaanottamaan Vihtarin asema.lla jo olevan ja Urjalan, Ylivieskan, 
Jepuan tai Nurmeksen asemille vastedes mahdollisesti perustettavan postitoimi
paikan hoitajan toimen. 

N elja a. p. 1 l. kirjurinvirkaa, joista yksi 8. liikennejakson toimistossa, 
yksi 1'oijalan, yksi Vaasan ja yksi Lappeenrannan (Rapasaaren satama) ase
milla; kaksi y. p. e l. kirjurinvirkaa, joista yksi La.ihian ja yksi Kuopion ase
milla; kaksi a. p. asemamestarin virkaa, joista yksi Leppavaaran ja yksi Siika
maen pysakeilla; yksi a. p. e l. linjakirjurinvirka 9. liikennejaksossa; yhdeksiin 
a. p. £ l. kirjurin virkaa, joista kaksi Vehmaisten asemalla sekii yksi kullakin 
asemista Virrat, Ylivieska, Iisalmi, Kuopio, Huutokoski, Kinta.us ja Kurki
maki; yksi £ l. lipunmyyjiinvirka Kuopion asemalla. Rautatiehallituksen pii.ii.
johtajalle osoitetut hakemukset on jatettiivii rautatiehallituksen kirjaajantoi
mistoon viimeistii.an 8. 1. 1953 ennen klo 12. 

Yleisen vaikean asuntopulan takia. kehoitetaan hakijoita ennen hake
musten jattamistii otta.maan selviia asunnonsa.antimahdollisuuksista. 

Vlt :n nyrkkellymestaruuskilpallut. 

VR:n nyrkkeilymestaruuskilpailut jiirjestetii.iin Haapamii.ellii. tyovii.en- 14 
talon salissa 28. 12. 1952 klo 19 kaikissa. yleisissii. sa.rjoissa. Pii.ivii.kilpailut 
jii.rjestetii.ii.n tarpeen vaatiessa klo 13. Punnitus tapahtuu kilpailupii.ivii.nii 
klo 11 tyovii.entalossa. Osanottoilmoitukset liihetettii.vii. 24. 12. 52 mennessii. 
os. Reino Pakkanen, Haapamii.ki as. 

Kilpa.ilut pidetii.ii.n samalla katsastuksina maa.otteluihin. 
Majoitus varataan pyydettii.essii.. 

VBU :n Haapamiien alue. 
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KASKYLEHTI N:o 60 
1 9 5 2 

Viittaus Kaskylehdessa julkaistuun maaraykseen merkitaan: 
Kl n:o l/52. 2 ( = lehden numero, vuosi, asian numero). 
Jakelua koskevat muutosilmoitukset on tehtava painatusjaostoon. 

To I mit us: Rautatiehallitus, lehtlpalvelu. 

Sis ally s: 1., Oy Pohjolan Liikenne .A.b: n kanssa tehty tariffisopimus. -
2. Piiiityjen irroittaminen avovaunuista. - 3. Liikennepaikkoja koskevia muu
toksia. - 4. VR:n autoliikenne. - 5. Laivaliikenne satamissa. - 6. Junaoh· 
jaustoiminnan aloittaminen Kouvolan ja Pieksiimiien asemilla. - 7. Rahtitasoi
tukset talvella 1952-1953. - 8. Kuukausiliput. - 9. Pohjoismaiset vapaaliput. 
- 10. Rautatieliiisjii.rjestojen kokousvapaaliput. - 11. Tyonviihyyden takia va
pautuva tyovoima. - 12. VR:n palvelukseen sopimattomia. - 13. Loppuopaste· 
lyhtyjen etsintii.. - 14. Kadonneita matkalippuja, virkamerkkejii ym. - 15. 
Avoimia virkoja ja toimia. - 16. Hiihtokurssit. - 17. VR:n hiihtomestaruus
kilpailut. - 18. VR Kiiskylehden ilmestyminen. 

Oy Pohjolan Liikenne Ab: n kanssa 
tehty tariffisopimus. 

Rautatiehallituksen ja Oy Pohjolan Liikenne Ab: n tariffisopi- 1 
muksen (Kl n: o 58 a. 1, siv. 7) II Kiito-, pika- ja rahtitavara koh-
dan 6 viimeinen lause, joka alkaa sanoilla , Taman tariffin mu-
kaan ... ", muutetaan 22. 12. 1952 lukien seuraavaksi: 

,Jos rahti lahetysasemalla on laskettu vain yhdysasemalle saakka, 
lasketaan yhdysasemalla lisamaksu Oy Pohjolan Liikenne Ab:n 
kuljetusosuudelta suoran tariffin hinnoituslukutaulukkoa kayttiien 
(Liite V) automatkan kaksinkertaisen pituuden mukaiselta mat
kalta." 

Virheiden takia oikaistu tariffisopimuksen Liite VI julkaistaan 
taman Kaskylehden lopussa. 

VR Kaskylehti n: o 58 a/52 jaetaan liikenne- ja tariffiosaston 
koko henkilokunnalle. 

Paatyjen irroittaminen avovaunuista. 

Kun kiskojen ym. pitkien tavaroiden kuljetukseen tilatuista avo- 2 
vaunuista irroitettuja paiityja on jatetty eri liikennepaikoille, vau
nujen joutuessa kulkemaan paadyttomina, kunnes niihin konepa-
joilla tai varikoilla on rakennettu hukkaantuneiden tilalle uudet 

80113. - 18. 12. 1952. 
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piiadyt, on asiantilan korjaamiseksi piiatyja irroitettaessa noudatet
tava seuraavia ohjeita: 

1) Paatyja ei saa irroittaa eika uudelleen kiinnittlHi muualla 
kuin Pasilan, Turun, Vaasan ja Oulun konepajoilla, Pieksfunaen 
vaunukorjauspajalla seka konejaksojen korjausraiteilla. 

2) Kun paatyja on irroitettava, sopii asianomainen liikenne
jakso lahimman konepajan tai konejakson paallikon kanssa irroi
tustyon suorittamisesta, osoittaen vaunut asianomaiseen konepajaan 
tai konejakson palillikon maaraamalle korjausraiteelle. 

3) Milloin irroitettuja paatyja ei voida kuljettaa samassa vau
nussa vaunun pohjalla tai kuorman paalla, varastoidaan ne irroi
tuspaikalla. Taalta on Ui.hetcWiva konetoimistoon ilmoitus, mista 
vaunuista ja montako paatya on irroitettu ja varastoitu. 

4) Kun vaunut luovutetaan takaisin yleiseen liikenteeseen, on 
purkausaseman huolehdittava siita, etta ne Ui.hetetlian lahimpaan 
konepajaan tai konejaksonpaallikon osoittamalle korjausraiteelle 
paatyjen uudelleen kiinnitystli varten. 

5) Elleivat paadyt irto-osineen ole mukana vaunussa, on asian
omaisen irroituspaikan pliallikon tilattava ne konetoimiston osoitta
masta varastoimispaikasta. 

6) Pliatyjen irroituksesta ja uudelleen kiinnityksestli aiheutu
neet kustannukset laskuttaa konepaja jattaen laskun maarlin ase
man perittlivliksi vaunun tilaajalta. Konejakso veloittaa 1,500 mk 
kustakin irroitetusta paadystii ja saman miiiiriin piilidyn uudelleen 
kiinnityksestii. 

7) Kun vaunuja on tilattu muun kuin oman tavaran kulje
tukseen, on paatyjen irroituksesta ja uudelleen kiinnityksesta ai
heutuneet rahti- ja siirtolmstannukset perittlivli voimassa olevien 
salintojen perusteella. (Ko n: o 1041/2524, 10. 12. 1952) Kl n: o 
60/52. 2. 

Liikennepaikkoja koskevia muutoksia. 

Kun Merstolan pysiikin alainen Porin kaupungin sorakuopan 
raide on suljettu liikenteeltii 1. 12. 52 lukien, poistetaan mainittu 
raide merkintoineen julkaisusta Liikennepaikkojen vlilimatkat. 
(Lkoj n:o 2867, 9. 12. 52.) Kl n:o 60/ 52. 3. 

Porin aseman alaisena avataan 22. 12. 52 lukien liikenteelle 
Lipsasen raide seuraavin, julkaisuun lliikennepaikkojen valimatkat 
tehtavin merkinnoin : 
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Pori 
Lip~e.sen raide Pri 1 Tt 

60 

Lipsanen Oy:ta Tartcn. 
Luk. 22. 12. 52. 
(Lkoj n: o 2850, 8. 
12. 52.) Kl n: o 60/ 
52. 3. 

TahteHin aseman alaisen Rodbrottin seisakkeen liikennoimistapaa 
koskeva merkinta julkaisussa Liikennepaikkojen valimatkat on 22. 
12. 52 lukien HTp. (Lkoj n:o 2649, 9. 12. 52.) .Kl n:o 60/ 52. 3. 

VR :n autoliikenne. 

,3 

VR Kaskylehteen n :o 26/52, joka sisaltaa mm. tiedot VR:n 4 
tavaralinjoista, tehdaan 1. 1. 53 lukien seuraavat muutokset: 

Tavar alinja n: o 13 : Kotka--H amina--Miehikk alli. 

'Tavarahuoltopaikaksi Su=assa merkitaii.n Kauppaliike Kulma. 

T avaralinja n : o 14 : L appeenranta--Savitaipale. 

Liikenne lopetetaan toistaiseksi. (Kut auto n:o 1104/43, 1196/49.) Kl n:o 
60/ 52. 4. 

Laivaliikenne satamissa. 

Laivaliikenne Kemin syvasatamassa .Ajoksessa on paattynyt 11. 5 
12. 1952. 

Junaohjaustoiminnan aloittaminen Kouvolan 
ja Pieksamaen asemilla. 

Joulukuun 15 paivasta 1952 lukien siirretaan valiaikaisesti Mik- 6 
kelin asemalla tapahtuva rataosan Kouvola-Pieksamaki junaohjaus 
Kouvolan asemalle, josta tullaan suorittamaan sanohLSta paivasta 
lukien lapi vuorokauden jatkuvaa junaohjausta myos rataosilla 
Kouvola-Lahti, Kouvola-Lappeenranta ja Kouvola-Kotka-Ha-
mina. Rataosan Kouvola-Lahti valvonta siirtyy nain ollen Riihi-
maen junaohjaajilta Kouvolan junaohjaajille. 

Lisaksi ryhdytaan tammikuun 2 paivasta 1953 lukien suoritta
maan Pieksamaen asemalla taydellista ja liipi vuorokauden jat
kuvaa junaohjausta rataosilla Pieksamaki-Haapamaki, Pieksa
maki-Kuopio ja Pieksamaki-Huutokoski. Rataosan Pieksamaki-
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Mikkeli val vouta siirtyy tiilloin Pieksiimaen junaohjaajillc, jotka 
tnlevat toimimaan 9. liikennejakson alaisina. 

Toiminnassaan tulee junaohjaajien ja muiden asianomaisten 
noudattaa Kiiskylehdessa n: o 56/ 51. 4 annettuja ohjeita ja maii
rayksiii. (Rhjlko n:o 463,10. 12. 52.) Kl n:o 60/ 52. 6. 

Rahtitasoitukset talvella 1952-1953 . 

Rautatiehallitus on myontiinyt yhta rahtikirjaa kayttaen vahin
tiiiin 10 vaunukuorman erissa Katajanokan, Hangon, Turun, Ran
man ja Mantyluodon satamiin lahetettaviille vientitavaralle sellaisen 
15. 12. 1952 lukien enintiiiin 30. 4. 1953 saakka voimassa olevan rahti
edun, etta rahti lasketaan kaikkiin naihin satamiin niista lahim
pana olevan sataman valimatkan perusteella ja sen liikennoimis
miiiirayksia s~rveltaen. Nain myonnetty alennus ei kuitenkaan saa 
olla suurempi kuin jos todellisen viilimatkan perusteella mliarayty
vasta hinnoitusluvusta viihennetiHin luku 2. 

Mikali samalla kertaa lahetettavien vaunujen hllm on vahintaan 
20, lasketaan rahti kaikkiin mainittuihin satamiin sen hinnoitus
luvun mukaan, mika saadaan, kun lahimpiian satamaan mitatun 
va1imatkan perusteella miiliriitysta hinnoitusluvusta viihennetaan 
luku 1. Nain myonneWiva alennus ei kuitenkaan saa olla suurempi 
kuin syntyy, jos todellisen kuljetusmatkan perusteella miiiiratysta 
hinnoitusluvusta viihennetaan luku 3. Vatmumaaria laskettaessa 
katsotaan 4-akseliset vaunut kahdeksi vaunuksi. 

Hangon sisiisatama katsotaan vientitavaran rahteja laskettaessa 
avatuksi taydelliselle iavaraliikenteelle, joten hinnoituslukuihin ei 
sen takia tehda lisiiyksiii. 

Rahdinlaskussa sovelletaan muuten TS: n 38 §: n 15 lm: n rahdi
tusohjeita. 

Helsingin liinsisatamaan ja Soorniiisiin liihetettavasta tavarasta 
kannetaan normaalirahti. Jos Katajanokalle edella mainitulla ta
valla laskettu rahti on halvempi, kannetaan siitii · nain laskettu 
Katajanokan rahti. 

Mikali joillekin lahetyksille on myonnetty erikoisalennuksia, 
myonnetiiiin niima alennukset, jos alennus siten laskettuna on edel
lamainittua alennusta suurempi. Molempia alennuksia ei yht'aikaa 
myonneta. 

Kl n: o 55/ 52. 10 mainittu rahtietu peruutetaan. (Rh/ tfo n: o 
2493, 9. 12. 1952.) Kl n:o 60/ 52. 7. 
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Kuukausiliput. 

Kuukausilippuihin on vuoden 1953 aikana tanittavat leimat 8 
lyotiiva punaista varia kayWien. Vuosiluku on niihin merkittiivli 
leimaamalla. (Tfo n:o 1474, 12. 12. 1952.) Kl n:o 60/ 52. 8. 

Pohjoismaiset vapaaliput. 

Sen johdosta, etta Vpls: n 3 §: n 1 lm: n toisessa kappaleessa 9 
mainittu pohjoismainen vapaalippu nyt on lopullisesti hyviiksytty 
ja miiariitty otettavaksi kaytantoon 1. 1. 1953 lukien, kehoitetaan 
varsinkin konduktoorejii tutustumaan oheiseen, sanotun vapaalipun 
lomakkeesta otettuun kuvaan. 

Tama ruskealle kartongille neljiilla kielella painettu kertavapaa
lippu, jonka suomalaisena nimenii on lyhyyden vuoksi vain Pohjois
mainen vapaalippu, mutta esim. ruotsiksi Nordisk specialfribiljett, 
on eroitettava Vpls: n 2 §: n 2 1m: ssa mainitusta Nordisk Fribillet
nimisesta vuosivapaalippua vastaavasta pohjoismaisesta vapaa
lipusta eli -kortista, joka kuvineen on selostettu Kl n: o 1/ 49. 7. 

SamaHa huomautetaan, etta naitii uusia lippuja, joita •irka.- ja 
opintomatkojen lisaksi saadaan myontiia myos rautatielaisten yksi
tyisluontoisia matkoja varten, on rautatiehallituksen maarayksen 
mukaan anottava tariffiosaston apulaisjohtajalta tarkoin noudatta
malla ulkomaisten vapaalippujen saannista Vpls:n 21 § :n 6 lm:ssii 
annettuja yleisiii ohjeita sekii tiihan painettuja maiiriiyksiii, joista 
pohjoismaiden rautatiehallitukset ovat keskeniian sopineet. 

Tiimiin lomakkeen takasivulla on seuraava teksti: 
,Lippu kelpaa, milloin ei toisin miiiiriitii, kaikissa junissa. 

Matka voidaan keskeyttiiii muodollisuuksitta. Makuuvaunussa mat
kustamista varten on lunastettava makuupaikkalippu. Maksu istu
mapaikasta on suoritettava tavallisessa jiirjestykses a. Kiitojup_assa 
matkustettaessa on istumapaikan varaaminen pakollista. Matkus
tusoikeutta Hillaisessa juna sa voidaan rajoittaa. 

25 kg matkatavaraa vapaasti; Tanskassa ja Ruotsissa siiiidetty 
kirjaamismaksu on lruitenkin suoritettava. 

Lippua ei saa luovuttaa toiselle." 

Yhteiset mii.araykset mutatievirkarniehille ym. Tanskaan, Suomcen, 
Norjaan ja Ruotsiin annettavista vapaalipuista. 

1) Virkamatkaa Yarten voidaan vapaalippu antaa kaikille hen
kilokuntaan kuuluville matkustamista varten seka Tanskan, Suo
men, Norjan ja Ruot&in valtionrautateilla etta myoskin erailla erik-
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seen mainituilla Tanskan ja Ruotsin yksityisilla rautateilHi. Opin
tomatkaa varten saadaan vapaalippu myonti:ia kaikille henkilokun
taan kuuluville kus akin tapauksessa crikseen suoritettavan selvi
tyi>.sen pcrusteclla. 

2) llf.uita lmin vi1·ka- ja opintomatkoja varten myonneUian va
paalippuja seuraa ville henkiloille: 
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a) vakiuaiseen ja ylimiUiraiseen henkilokuntaan kuuluville tai 9 
nHbin verrattaville pysyvaisessa palveluksessa oleville virkailijoille, 
jotka ovat olleet vahintaan 3 vuotta yhtajaksoisesti rautatien pal
veluksessa ja tayWi.neet 21 vuotta. 

b) pysyvaisessa tyosuhteessa ole ville tyolaisille niiden erityisten 
perusteiden mukaan, jotka asianomaisen maan rautatiehallitus kat
soo oikeaksi kutakin tyolaisryhmaa varten maarata huomioonotta
malla etta naissakin tapauksissa asianomainen tyontekija on ollut 
rautatien palvelukscssa yhtajaksoisesti vahintaiin 3 vuotta ja tayt
tanyt 21 ikavuotta. 

Taman mukaisesti on erikseen maaratty, etta esimerkik i rata
tyoHiiselle voidaan sanottu vapaalippu myontaa vasta 6 vuotta kes
taneen palveluksen jalkeen, ehdolla etta han Hihinna edellisena 
vuonna on ollut rautatien tyossa vahintiiiin 210 paivaa. 

3) Vapaalippu voidaan antaa vuosittain enintaan kahta matkaa 
varten kussakin kysymyksessa olevassa maassa. Lippuja myi:intava 
viranomainen voi kuitenkin jostain erityisesta syysta poikkeuksel
lisesti myontaa ylimaaraisiakin vapaalippuja. Annettujen lippujen 
lukumaarasta on taman vuoksi pidettava tarkkaa luetteloa. 

4) Vapaalippu kirjoitetaan samaan vaunuluokkaan, johon asian
omainen on oikeutettu saamaan kotimaiset vapaalippunsa, kuitenkin 
seuraavin poikkeuksin : Tanskan viran- ja toimenhaltijat, jotka 
kuuluvat 11. ja 12. palkkaluokkiin ja Suomen konttoriapulaiset, 
veturinkuljettajat ja kondtlktoorit seka niihin Yerrattavat viran- ja 
toimenhaltijat saavat nama vapaaliput 3. luokkaan. 

5) Saadetyt maksut makuupaikoista ja istumapaikoista on suo
ritettava tavallisessa jarjestyksessa. 

6) Asianomaisella rautatiehallituksella on oikeus rajoittaa lipun 
kayttoa oman maansa pikajunissa maarattyina liikenteen ruuhka
aikoina. Tallaisesta rajoituksesta huomautetaan lipun takasivulla. 

7) Poikkeuksellisesti saadaan vapaalippu myontaa myos eUi.k
keella olevalle virkamiehelle, joka on erityisesti kutsuttu tai toimi
henkilona osallistuu virkamiesjarjeston kongressiin tai kokoukseen, 
matkaa varten siina maassa, jossa kongressi tai kokous pideHi.an, ja 
kauttakulkumatkaa varten Ruotsissa. 

Anomuksen tasta tekee se jarjesto, joka on jarjestanyt kongres
sin tai kokouksen, ja lahettaa sen sen maan rautatiehallitukselle, 
jossa kokous pidetaan, seka Ruotsin rautatiehallitukselle kauttakul
kumatkaa varten. 

8) Rautatiejarjestojen sellaisille toimihenkiloille, jotka eivat ole 
rautatien pal.veluksessa, saadaan antaa vapaalippu toiseen maahan 
osanottoa varten vastaavan jarjeston kongressiin tai yleiseen ko
koukseen. Tama koskee myos kauttakulkumatkaa Ruotsissa. Suo-
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messa kysymykseen tulevat jarjestot ovat: Suomen Rautatielaisten 
Liitto r. y., Rautatievirkamiesliitto r. y., Suomen Veturimiesten 
Liitto r. y., Svenska Kamratforbundet vid statsjarnvagarna r. f. ja 
Finlands Svenska Lokomotivmannaforbund r. f. 

Tallaisen vapaalipun saantia varten on tehtiiva anomus siten 
kuin kohdassa 7 sanotaan. 

9) Rautatielaiselle, joka ei ole vapaalippuihin oikeutettu, voi
daan myontaa vapaalippu osallistumista varten virkamiesjarjeston 
toimeenpanemaan kongressiin tai opintomatkaan asianomaisen jiir
jeston anomuksen perusteella. 

10) Rautatieliiiselle, joka ei ole vapaalippuihin oikeutettu, voi
daan myontaa vapaalippu matkustamista varten alla mainittuihin 
urheilukilpailuihin, joihin lippuja annetaan seuraavien maariiysten 
mukaan: 

a) matkaa varten vuosittain pidettaviin jalkapallon, yleisurhei
lun, uinnin, ampumisen, suunnistamisen ja hiihdon pohjoismaisiin 
mestaruuskilpai:luihin saadaan antaa vapaalippuja rajoituksetta. 

Anomus tallaisen lipun saantia varten on asianomaisen keslrus
elimen tehtava oman maan rautatiehallitukselle, jonka jalkeen yh
teinen lippu kirjoitetaan nimetylle johtajalle ja hanen mukanaan 
seuraaville urheilijoille, joiden lukumaara merkitaan lippuun. Ano
mukseen on liitettava luettelo kaikista matkaan osallistuvista hen
kilOisUi. Matkan ohjaajalla tulee olla samanlainen luettelo, joka 
pyydettaessa on naytettava junahenkilokunnalle. 

Huomautus: Edellytetaan, etta tallaisia mestaruuskilpailuja ei 
jiirjestetii enempaa kuin joka toinen vuosi kussakin edella maini
tussa urheilulajissa. 

b) seurakilpailuillin matkustamista varten saadaan kirjoittaa 
lippuja enintaan 15 ryhmalle vuosittain kussakin maassa aisanomai
sen keskusjarjeston toimittaman jaon mukaan. 

Naiden lippujen anomusta ja laatimista koskevat maaraykset 
ovat samat kuin edella a) kohdassa on sanottu. 

11) Vapaalippuja osallistumista varten sellaisille matkoille, 
joista edella ei ole ollut puhetta, ( esim. soitto-, laulu-, raittius- y. m. 
yhdistysten kongresseihin ja kokouksiin matkustamista varten) on 
anottava niille henkiloille, jotka eivat ole vapaalippuihin oikeutet
tuja, kussakin tapauksessa erikseen sen maan rautatiehallitukselta, 
jossa tallaisia kokouksia pidetaan. Tahan nahden on kuitenkin 
huomattava, etta sellainenkin yhdistys, jolla on yksi tai useampia 
alaosastoja, on oikeutettu saamaan vuodessa vain yhden lipun sel
laiselle jasenelleen, joka ei ole vapaalippuihin oikeutettu. 

12) Edellamainituissa maissa kelpaav~n lipun laatlm.isesta Qn 
miUirii.tty seuraavaa 1 
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Lippu kirjoitetaan n . s. pohjoismaisen erikoisvapaalipun lomak- 9 
keelle, joka on samanniikoinen ja jossa on sama teksti kaikkia Poh
joismaita varten. (ks. kuvaa) . 

Tallaisen lipun kirjoittaa - tehdyn anomuksen perusteella -
suoraan oman maan rautatieviranomainen toisiin Pohjoismai.hin 
naiden rajalta liihtien. Kussakin maassa on mi:Uiriitty ne virastot 
ja viranomaiset, jotka huolehtivat mainittujen lippujen laatimisesta. 

Lopuksi huomautetaan, etta edellii olevat yhteiset ohjeet on 
tarkoitettu noudatettavaksi vastavuoroisuusperiaatteen mukaisesti, 
jonka vuoksi niiitii lippuja myontiiviin viranomaisen on huolehdit
tava siitii, ettei niiden maariUI. ylitetii suhteettomasti naapurimaihin 
verrattuna. Tatii varten on myoskin konduktoorien raja-asemille 
saavuttaessa huolellisesti keriittiiva puheenaolevat toisissa maissa 
kirjoitetut kiiytetyt liput ja liihetettiivii ne tarkastustoimistoon ta
vallisessa jiirjestyksessii (Tfo n :o 1432, 4.12. 1952.) Kl n :o 60/52. 9. 

Rautatiela.i.sjarjestojen kokousvapaaliput. 

Rautatiehallituksen paajohtaja on myontanyt vuodeksi 1953 ylimaara.i.siii. 1 0 
vapaalippuja seuraavasti: 

1. Finlands Svenska Lokomotivmannaforening r. f:n, 
2. VR .Jarjestelymestariyhdistys r . y:n, 
3. .Jii.rnvagsmiinnens Kristliga Forening r. f: n, 
4. ValtionrautatieUiisten Keskusjarjesto r. y :n, 
5. VR Konduktooriyhdistys r . y:n, 
6. Rautateiden Ensikirjurien kerho r. y: n, 
7. Suomen Rautatieliiisten Kristillinen Yhdistys r. y: n, 
8. Suomen Rautatielaisten Raittiusyhdistys r. y:n, 
9. Svenska Kallll'atforbundet vid Statsjiirnviigarna r. f: n, 

10. VR Varikonpaallikkoyhdistys r. y:n, 
11. VR Vaaka- ja Pakkamestariyhdistys r. y: n, 
12. VR Automiehet r. y:n, 
13. Suomen Rautatielii.isyhdistys r. y: n, 
14. Suomen Rautatielliisten Esperantoyhdistys r. y: n, 
15. Valtionrautateiden Virkanaisten Oma Koti yhdistys r. y:n, 
16. VR .J unamieh.istOyhdistys r. y : n sekii. 
17. Valtionrautateiden diplomi-insinoorit r. y:n 
valtionrautateiden palveluksessa oleville vuosikokousedustajille vuosikokouk

seen ja johtokuntien jasenille johtokuntien kokouksiin matkustamista varten; 
18. VR .Junamiesten Avustuskassan valtionrautateiden palveluksessa ole

ville vuosikokousedustajille avustuskassan vuosikokoukseen seka hallituksen jii
senille hallituksen kokouksiin matkustamista varten; 

19. Rautatielliisten Avustuskassan hallituksen valtionrautateiden palveluk
sessa oleville maaseutuedustajille hallituksen kokouksiin ja piirien edustajille 
Avustuskassan edustajiston vuosikokoukseen matkustamista varten; 

20. Rautatierakennusmestariyhdistys r. y:n valtionrautateiden palveluk
essl\. glevil!e vuos~o~ousedustajille vuosikokoukseen ja joht9~wman jiiseniUe 
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johtokunnan kokouksiin ynna osastojen jasenille osastojen vuosikokouksiin ja. 
niiiden johtokuntien jiisenille johtolmnnan kokouk.siin matkustamista varten; 

21. Rautatievirkamiesliitto r. y:n hallituksen ja tyi:ivaliokunnan jiisenille 
niUden kokouksiin ja heille sekii. jii.senyhdistysten edustajille Liiton liittoko
kouksiih, jii.senylldistysten valtiomautateiden virassa oleville jasenille jasen
yhdistysten ja osastojen vuosikokouksiin, jasenyhdistysten ja niiden osastojen 
johtokuntien jasenille johtokuntien kokouksiin sekii Rautatieliikenteen toimi
tuskunnan jasenille toimituskunnan kokouksiin matkustamista varten; Rauta
tievirkamiesliittoon kuuluvat seuraavat yhdistykset: Asemapiiiillikki:iyhdistys 
r. y., VR Huoltovirkamiehet r. y., VR Konepajavirkamiehet r. y., VR Lennii
tinteknikkoyhdistys r. y., VR Liikennevirkamiesyhdistys r. y., VR Rata- ja 
rautatierakennusosaston toimistovirkamiehet r. y., Rautatiehallituksen Virka
miehet r. y., VR Talousosaston Virkamiehet r. y., VR Varikkovirkamiehet r . y.; 

22. Suomen Rautatieliiisten Liitto r. y:n valtionrautateiden palveluksessa 
oleville jasenille liiton VI edustajakokouksecn ja llittoneuvoston kokouksiin 
kuin myi:is liittoon kuuluvien osastojen ja yhdistysten valtionrautateiden pal
veluksessa oleville jii.senille osastojen ja yhdistysten vuosikokouksiin ynnii osas
tojen edustajille toimikuntien kokouksiin matkustamista varten. 

Suomen Rautatieliiisten Liiton seuraavilla osastoilla ja yhdistyksillii. on 
dc·llamainittu oikeus: 

Suomen Rautatieliiisten Liiton Osasto 

" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 

" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
" , 
" 
" 
" 
" 
" 

" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
" VR Vaihdemiesyhdistys r. y. ja 

VR Asetinlaitemiesyhdistys r. y. 

" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
" , 
" 
" 
" 

18 
32 
33 
45 
73 
82 
83 
87 
92 
94 
95 
96 
97 
98 
99 

100 
134 
135 

23. Suomeu Veturimiesten Liitto r . y :n valtionrautateiden palveluksessa 
oleville liittotoimikunnan jasenille hallinnon kokouksiin ja liittovaltuuston ja
senille liiton liittovaltuuston varsinaiseen kokoukseen sekii Veturimieston 
Avustuskassan hallituksen jiisenille hallinnon kokouk iin ja piirien valitsemillo 
edustajille kassan varsinaiseen edustajiston kokouk een matkustamista varton; 

24. Rautateiden Mieskuoroliitto r. y:n valtionrautateiden palveluksessa 
oleville hallituksen jii.senille hallituksen kokouksiin ja ja enkuorojen edustajille 
edustajiston kokouksiin matkustamista varten soka jasenkuorojen vuosikokous
edustajille vuosikokouksiin ja johtokunnan jasenille johtok1mtien kokouksiin 
matkustamista varten. Jii.senkuoroja toimii seuraavilla asemilla: 

Helsingissa kaksi sokii. llyvinkiiiilla, Riil1imliella, Lahdessa, Kouvolassa, Piek-
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sii.mii.ellii, .Toensuussa, Kuopiossa, 1isalmella, Turussa, 'rampereella, Haapa- 1 Q 
maellii., .TyviishJ'lii.ssii, Seiniijoella, Vaasassa, Oulussa, K emissii ja Savonlinnassa 
kussakin yksi. 

25. Vaihdemiesten Avustuskassan valtionrautateiden toimessa oleville vuo
sikokousedustajille vuosikokoukseen ja hallituksen jiisenille hnllituksen kokouk
siin matkustamista varten; 

26. VR:n KonduktOorien Hautausavustu kassan valtionrautateidcn toi
messa oleville vuosikokousedustajille vuosikokoukseen ja johtokunnan jiisenille 
johtokunnan kokouksiin matkustamista varten; 

27. ~ntisen Viipurin junamiehistOn K esaranta yhdistys r. y:n valtion
rautateiden toimessa oleville vuo ikokousedustajille vuosikokoukseeu ja halli
tuksen jii.senille hallituksen kokoul{siin matkustamista vartE'n. (Tfo n: o 14 2, 
13. 12. 1952,) Kl n: o 60/ 52. 10 

Tyonvahyyden takia vapautuva tyovoi.ma. 

Rautatiehallituksen kirj lmiian n: o 1710/ 13301, 3. 12. 48 viitatcn ilmoite- 11 
taan, etta 12. 12. 1952 lukien on tyonvahyyden vuoksi vapautunut Oulun lii
kennejakson alueella 24 alokasta ja 3 liikennetyontekijaa sekii. Pasilan rata
mestarin osmrdella yksi porari ja 9 sekatyontekijiia. Niitii. valtionrautateiden 
viranomaisia, jotka mahdollisesti tarvitsevat ylliimainittua tyovoimaa, kehoite-
taan tiedustelemaan sitii alokkaitten ja liikennetyontekijoiden osalta 6. lii
kennejakson piiiillikoiltii, Oulu, ja porarin ja sekatyontekijoiden osalta 1. rata
jakson paallikoltii., Helsinki. (Tthj n: o 621 ja 627/ 992, 15. 12. 1952.) 

VR:n palvelukseen sopimattomia . 

.Pasilan asemalla palveleva ylimaarii.inen asemamies Tauno Einari Uusimaa 12 
(synt. 26. 5. 1923) on erotcttu 10. 12. 1952 lukien opimattomana rautatien 
palvelukseen. (1. ljp n: o H. 887/ 4389, 3. 12. 52.) 

Vaasan asemalla palvelevat ylim. asemamies Sul9 llmari Huhtala ja alokas 
Voitto Viljami Myllysilta on erotettu 10. 12. 52 lukien sopimattomina valtion
rautateiden palvelukseen. (5. Ijp n: o H. 1355/ 4186, 12. 12. 1952.) 

Loppuopastelyhty jen etsintii.. 

2. konejakson loppuopastelyhtyjii merkinnii.lla ,Kr vr" on kateissa 30 kpl. 13 
Pyydetaan etsimii.iin ja palauttamaan Karjaan varikolle. (Kr vrp n: o 229, 
10. ] 2. 1952.) 

Kadonneita matkalippuja, virkamerkkeja ym. 

llalkotyomies .Tuho P ckka Ruot alaiselle Ii almi-Oulu viilille 03/ 11 -52 14 
kirjoitettu tilapiiinen vapaalippu n: o 0565414 ja 1. 1.-31. 12. -52 voimassa 
oleva asuntolippu n: o 034909/ 699 matkalle Iisalmi-Ohemii.ki ovat kadonnect 
ja kuoletetaan. (5. vtjp n: o 750/ 655, 8. 12. 1952.) 

Nuohooja A. P elko elle kirjoitettu tyoliiisaikavapaalippu n:o 34037/ 681, 
3. 12. -52-31. 12. -52 Suihkola- Ii vesi- P eltosalmi, on kadonnut ja kuolcte-
taan. (10. rtjp n: o 702, 8. 12. 1952.) ~ 

Ratatyontekijii. Paavo Liihteenmaclle Helsingin-Savion vii.lille kirjoltettu 
asuntovapaalippu n:o 68019/ 1361 voimassa 1. 12.-31. 12. -52 jota ei ole ke
hoituksesta huolimatta palautettu ao: n erottua Hki ratamestarin tyostii. 5. 12. 
-52, kuoletctaan (1. rtjp n:o 112 , 9. 12. 1952.) 
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Junamyyjii. Terttu Siitoselle myyty joulukuun ajan kelpaava 3 lk. kuu
kausilippu n: o 227251 matkalle Mikkeli-Kuopio on kadonnut ja kuoletetaau. 
(7. ljp n: o 2362/4374, 10. 12. 1952.) 

Avoimia virkoja ja toimia. 

Ylimii&riiisiii mkennusmes ta?·eita (kulkulait. opintosuunta) otetaan Orive
den-J iimsiin, K ontiomiien-Taivalkoslcen ja Vihannin rautatie?·akennuksille, 
yksi kullekin. Vuosipalkkio on valtion viran ja toimen haltijoille vahvistettujen 
palkkausten 16, 18 tai 20 palkkausluokan mukainen riippuen asianomaisen ai
kaisemmasta palveluksesta ja kokemuksesta. Hakemukset, joihin on liitettii.vii. 
tarpeelliset koulu- ym. todistukset ja virkatodistus, osoitetaan rautatieraken
nusosaston johtajalle ja lii.hetetaiin sanottuun osastoon rautatiehallituk.seen 29. 
12. -52 mennessa. Palvelukseen astunrisen toivotaan tapahtuvan mahdo1lisim
man pian hakuajan paatyttyii.. Liihempiii. tietoja toimeen liittyvistii. seikoista 
voidaan saada puh. 10 371/ 391. 

9. liikennejaksossa on esityksen perusteella tii.ytettii.vii.nii. seuraavat toimet: 
yksi 2 l. konttoriapulaisentoimi Jyvii.skylii.n asemalla; kahdeksan junamiehen
tointa, joista kuusi Kuopion, yksi Savonlinnan ja yksi Varkauden asemalla; 
yhdelcsiin 1 l. asemamiehentointa, joista yksi Varkauden ja kahdeksan Jyva.s
kylii.n asemalla; kolme 2 l. asemamiehentointa, joista yksi Murtomii.en pysa
ki,llii., yksi Miintylahden ja yksi Pajujii.rven laiturivaihteilla. Liikenneosaston 
johtajalle osoitetut hakemukset on jii.tettiivii asianomaiselle asemapii.iillikolle vii
meistiiiin 3. 1. 1953. 

A. p. 2 l. ki?·jurinvirka rautatiehallituksen tarkastustoimistossa. Rautatic
hallituksen piiiijohtajalle osoitetut hakomukset jii.tettii.vii. rautatiehallituksen 
kirjaajalle viimeistiiiin 10. 1. 1953 ennen klo 12. 

Yleisen vaikean asuntopulan takia kehoitetaan hakijoita ennen hakemusten 
jii.ttii.n:dstii ottamaan selviiii asunnonsaantimahdollisuuksista. 

Hiihtokurssit. 

VR Urheilutoimikunta toimeenpanee alkavan talven aikaua scuraavat 
hiibtokurssit, nim.: 

Ilmoittautuminen 
5-12. 1. 53 Vuokatissa, 15 henkeii., 29. 12. 52 mennessa 
8-14. 2. 53 

" 
15 , 15. 1. 53 

" 1-15. 3. 53 
" 

15 
" 

15. 2. 53 , 
15-31. 3. 53 Pyhiitunturilla, 20 , 

" 
, 

21-29. 3. 53 Ounastunturilla, 20 
" 

1. 3. 53 
" 1-15. 4. 53 Pyhiitunturilla, 20 

" 
1. 3. 53 

" 
Lasten hiihtokurssit koululaisten hiihtoloman aikana Partaharjulla. 
Kaikki kurssiajat ovat tarkoitettuja perilliioloajaksi, mutta kaikille muille, 

paitsi Owmstuntw·in kursseille, voidaau osallistua lyhyemmiiksikin ajaksi, jos
kin on toivottavaa, etta kursseilla viivyttii.isiin viihintiiiin 4-5 vrk: tta, mie
luimmin kokonainen viikko. Kurssih'llstannukset muodostuvat, edellyttii.en omien 
lakanoiil en ja peitehuopien mukaanottamista, seuraaviksi: 

Vuokatissa 350-400 mk vrk:lta, Pyhiitunturilla 450-500 mk vrk:lta ja 
automatkat lisaksi 370 mk ja Ounastnnturilla koko ajalta 5,000 m'k ll~'kl:\. auto
matkoista ja tapaturmavalruutuksesta n. 2, 700 mk. 
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llmoittautumiset em. kursseille pyydetiilin tekemiiiin hyvissii aJom, sillii. 16 
halukka.at otetaan kursseille ilmoittautumisjii.rjestyksessii. Rh: n huoltojaostostA. 
(ill kerros, huone 59, puh. 547) annetaan tarvitta.essa lisii.tieto,ja. 

VR : n hiih tomestaruuskilpailu t. 

Kutsumme tii.ten rautatielii.isia osallistumaan VR:n seitsemii.nsiin hiihto· ja 17 
maenlaskumestaruuskilpailuihin, jotka VR Urheilutoimikunnan luvalla jii.rjeste-
tii.ii.n lmatran Ukonniemessii. 17-18 piiivinii. ta=ikuuta 1953 seuraavasti: 

Lauantaina, 17. 1. 53 klo 11,00: 

sunnuntaina, 18. 1. 53 klo 11,00: 

yleinen sarja 
yhdistetyn 
yli 35 v. 

" 45 v. 
nuort. (aile 21 v.) 

17 km hiihto, 
17 " 
17 " 
10 " 
10 " 

" 
" 
" 
" yleinen ja yhdistetyn mii.enlasku, 

naisten 10 km hiihto ja piirien
vii.linen 4 X 10 km viestinhiihto. 

Samalla huomautetaan, etta piireJa on kehoitettu harkiten tekemii.ii.n il
moittautumisensa, jotta osanottajamiiiiriii ei jouduttaisi rajoittamaan. 

Kilpailuissa noudatetaan kansainvii.lisen hiihtoliiton sii.ii.ntojii. mm. ikiirajoi
hin niihden. 

llmoittautumiset lahetettiivii. piirien vii.lityksellii. viimeist. 10. 1. -53 men 
nessii. os. : Asemam. P . Lankinen, Imati·an as. - Kireii.stii majoitustilanteesta 
johtuen kehoitetaan piirejii. mahdollisuuksiensa mukaan varaamaan makuu- tai 
retkeilyvaunuja matkaa ja majoitusta varten. 

U rheiluterveisin 

VRU:n Lr alueen Imatran lohko. 

VR K askylehden i lmestyminen. 

VR Kiiskylehti ilmestyy joulunpyhien takia seuraavan kerran vasta 30. 12. 18 
Sanottuun numeroon tarkoitettu aineisto on liihetettii.vii. toimitukselle 22. 12. 
klo 10: een mennessii.. 
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JJiite VI. 

Katkotariffin hinnoituslukutaulukko. 

Oy Pohjolan Liilmnne Ab: n osuuden laskemista varten valtion
rautateiden ja Oy Pohjolan Liikenne Ab:n viilisessii yhdys-

Km 

10 
20 
30 
40 
50 
60 
70 
80 
90 

100 
110 
120 
]30 
140 
150 
160 
170 

78 
91 
98 

104 
108 
111 
113 
116 
118 
120 
122 
123 
124 
125 
126 
127 
128 

60 
73 
80 
86 
90 
93 
95 
98 

100 
102 
104 
105 
106 
107 
108 
109 
110 

liikentees ii. 

56 
69 
76 
82 
86 
89 
91 
94 
96 
98 

100 
101 
102 
103 
104 
105 
106 

Km 

180 
190 
200 
215 
230 
245 
260 
280 
300 
315 
335 
355 
375 
400 
425 
450 
475 
500 

129 
130 
131 
132 
133 
134 
135 
136 
137 
138 
139 
140 
141 
142 
143 
144 
145 
146 

111 
112 
113 
114 
115 
116 
117 
118 
119 
120 
121 
122 
123 
124 
125 
126 
127 
128 

107 
108 
109 
110 
111 
112 
113 
114 
115 
116 
117 
118 
119 
120 
121 
122 
123 
124 

Maksut saadaan valtionrautateiden maksutaulukoista a. o. hiu
noitusluvun kohdalta. 

Matkatavarasta, mikii kokonsa ja laatunsa puolesta on sellaista, 
etta se soveltuu linja-autossa kuljetettavaksi ja painaa yli 15 kiloa, 
kannetaan ylliiolevan tariffin mukainen maksu. 15 kiloa kevyempi 
matkatavara kuljetetaan matkustajan vastuulla maksutta ehdolla, 
etta han voi itse huoltaa sen. Polkupyoristii ja koirista kannetaan 
1j2 lipun hinta kappaleelta, polkupyorista enintaiin 150 mk kappa
leelta. Koirien kuljetukseen on au ton liihtoasemalta pyydet1 ~iva 
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lupa. Suksista kannetaan 14 lipun hinta suksiparilta sauvoineen, 
enintaan 100 m.k. Lastenvaunuista ja potkukelkoista kannetaan Y2 
lipun hinta kappaleclta, enintaan 150 mk kappaleelta. Vahin maksu 
matkatavarasta on 30 markkaa. 

Jos yhteis- tai jakelulahetykseen kuuluvan lahetyksen paino on 
enintaan 2400 kiloa, rahti on laskettava todellisen painon ja yhteis
lahetysten ym. hinnoituslukuja kayttaen. Jos tallaisen lahetyksen 
paino on yli 2400 kiloa, rahti on laskettava vahintaan 3000 kilon 
ja vaunukuormalahetysten hinnoituslukuja kayttaen. 

Vaunukuormalahetysten hinnoituslukuja kaytettae sa on rahti 
laskettava vahintaan 3000 kilosta. 

• 



Helsinki 1952. Valtioneuvoston kirjapaino 



KASKYLEHTI N:o 61 
1 9 5 2 

Yiittaus Kaskylehdessa JUlka istuun miiii raykseen merkitaan: 
Kl n: o 1/ 52. 2 ( = lehden numero, vuosi, asian numero). 
Jakelua koskevat muutosilmoitukset on tehtava palnatusjaostoon. 

To i m it us : Rautatiehallitus, lehtlpalvelu. 

Sis a 11 y s: 1. Junaturvallisuussaiintoii. koskeva muutos. - 2." Liikennepaik
koja koskevia muutoksia. - 3. Lipeii.kiven piiiillys. - 4. Sotilastariffi. - 5. Muu
toksia Sii.antoihin tavarain, matkustajain ja matkatavaran kuljetuk esta Suomen 
rautateilla SNT-Liitosta Porkkalan alueelle ja piiinvastoin. - 6. Tariffisiiii.nnon 
muutoksia. - 7. Avoimia virkoja ja toimia. 

Junaturvallisuussaantoa koskeva muutos. 

Rautatiehallitus on muuttanut Junaturvallisuussalinnon 22 §: n 1 
7. kohdan seuraavan sisaltoiseksi: 

7. Opaste ,vaihtaminen kielletty" merkitsee, etta vaihderyhman 
kautta kulkee piakkoin saapuva tai llihteva juna taikka etta maara
tylla raiteistolla suoritetaan vaihtoliikkeita jarjestelyopastinta kayt
taen ja etta siis sellaisia vaihtoliikkeitli, jotka ulottuvat kyseellisen 
junan kulkutielle tai vaarantavat maaratylla raiteistolla tehtlivili 
vaihtoliikkeita, ei saa suorittaa, ja opaste ,vaihtaminen sallittu", 
etta vaihtotyon suorittamiselle ei ole sellaista estetta . 

.il.luist. 1. Koska opaste ,vaihtaminen kielletty" kieltii.ii vain vaaraa tuot
tavan liikkumisen, saavat sellaiset liikkeet, jotka eivii.t vaaranna kulloinkin 
varmistettua kulkutietii tai miiiirii.tyllii raiteistolla suoritettavaa vaihtotyotli, 
asianomaisen vaihde- tai asetinlaitemiehen luvalla esteettomiisti jatkua. (Rh/lko 
n:o 2563, 17. 12. 1952) Kl n:o 61/52. 1. 

Liikennepaikkoja koskevia muutoksia. 

Kauttuan aseman alaisena avataan 1. 1. 53 lukien liikenteelle 2 
Lannen Sokerin raide seuraavin, julkaisuun Liikennepaikkojen va
limatkat tehtlivin merkinnoiit: 

Ka.uttua. 
Lii.nnen Soke
rin raide 

Ktu 8. Tt Lansi-Suomen Sokeri
tehdas Oy: tii. varten. 
Luk. 1. 1 . 53. (Lkoj 
n:o 2933, 17. 12. 
52). Kl n: o 61/52. 2 . 

• Tulkaisussa Liikennepaikkojen valimatkat, sarakkeessa 6, muute-

8233. - 30. 12. 1952. 
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taan 1. 1. 53 lukien Riihivuoren ja Rotkolan seisakkeita koskevat 
merkinnat seuraa viksi: 

se Riihivuori 
(sarake 6.) 
Suolahti 2. 
Xanekoski 5. 
Xki 5. Jy 42. 
Hpk 120. Pm 

122. 

se Rotkola .Aanekoski 2. 
Suolahti 5. 
Xki 2. Jy 45. 
Hpk 123. Pm 

125. 

(Lkoj n : o 2963, 17. 12. 53) Kl n: o 61/ 52. 2. 

G. A. Serlachius Oy. Tako hoitaa Tamperem1 aseman alaiseu 
ekalan Tehdasraide I: n liikenteen tammik:uun 2 paiviista 1953 al

k:aen omalla veturillaan, joten k. o. raide muuttuu maksuvapaaksi 
ja poistetaan julkaisusta Liikennepaikkojen valimatka t mainitusta 
paiviistii lukien. (Lk:oj n:o 825, 17. 12. 52) Kl n:o GJ / 52. 2. 

Lipeakiven paallys. 

VR Kaskylehdessa n : o 52/ 52. 6 ollcen lipeakiven paallystii kos
k:evan maiiriiyksen toteuttaminen siirreUian toistai eksi, koska asiaa 
koskeva liikennesaannon muutos on parhaillaan valtioneuvostossa 
kasiteltavanii, joten lipeii.kiveii saadaan liihettii.ii tammilruun 1 piii
viin 1953 jalk:eenkin parafiinilla kylli:istetyissa, erityisesti lipeakivea 
varten valmistetuissa pahvitolkeissa. Muutoksesta on i1moitettava 
tavaran lahettajille. (Lkoj n: o 2361, 22. 12. 52) Kl n: o 61/ 52. 3. 

Sotilastariffi. 

Tammikuun 1 paivana 1953 voimaan tuleva uusittu sotilastariffi 
jaetaan asemille painatusjaoston toimesta. (Yltr n : o Y. 169/ 34] , 
15. 12. 1952) Kl n: o 61/ 52. 4. 

Muutoksia Saantoihin tavarain, matkusta
jain ja matkatavaran kuljetuksesta Suomen 
rautateilla SNT -Liitosta Porkkalan alueelle 
ja painvastoin. 

Siiantoihin tavarain, matkustajain ja matkatavaran kuljetuk
sesta Suomen rautateilla SNT-Liitosta Porkkalan alueelle ja pain
vastoin on tehtiivii seuraavat tammikuun 1. paivi:ista 1953 voimaan
tulevat muutokset: 
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§ :s a 011 nimity · ,Viipuri" muutettava nimitykseksi ,Vyi- 5 
borg". 

18 §. 
,a" kohda ·sa 011 maksu ,0,003" muutettaYa: ,0,02!'5''; 
,b" kohdassa on maksu ,8" muutettava: ,81,24"; 
19 §. 
,a" kohdassa on maksu ,1,25" muutettava: ,8,-!63"; 
,d" ja ,e" kohdissa on maksut ,0,01" ja ,0,40" muutettava vaf;

taavasti: ,0,068" ja ,2,708". 
20 §. 
5 kohdassa on maksut ,0,04:" ja ,0,02" muutcttava vastaavasti: 

,0,271" ja ,0,135". 
20 § :n viimeisessa kappalee ·sa on sanan ,matkatavaran" jalkeen 

lisattava: ,kiitotavaran". (Tftk n:o 4:06, 19. 12. 52) K1 n :o 
61/ 52. 5. 

Tariffisaannon muutoksia. 

Asiakkaiden taholta on jatknvasti valitettu siHi halkojen rahdi- 6 
Lukse sa esiintyvaa epakohtaa, ettei rahdi11la kussa kaytettiiva kuu
tiomaiira ole sama kuin halkojen myynnissa kaytettava kuutio
maara. Samaten on valitettu eri vaunuissa tapahtuvien lihakulje
tusten ja a iakkaan omistamissa vaunuissa tapahtuvien kuljetu. -
ten kalleutta. Kun esitetyt valituk et ovat osoittautuneet oikeu
tetuiksi, rautatiehallitus on paattiinyt halventaa mainittuja rahti-
maksuja. · 

Kun valmuja on pyydetty a emilla lfunmittamiiiin VR:n vetu
rilla tai veturitalleista saatavalla hoyrylla, on tii.sta kannettava 
maksu sisallytetty Ts : n 52 § : n 5 lm: een. 

Taman mukaisesti on Ts:n a. o. kohdat muutettu 1. 1. 1953 ln
kien seuraaviksi: 

38 §:n 14 lm:n neljiis ja viides kappale: 
'l'ariffipainon maiiriiii.mistii varten mitataan tavaTau vaunussa vaatima tila 

vaunuun merkittyjen kuutiometrien avulla silta kohtaa, missii pino on korkein . 
.r iiin saadusta kuutiomaariista viihennetiiiin niissa tapauksissa, jolloin rahti las
ketaan alennusluokkien H 1 tai H 2 mukaan, sekii avo- ettii katettuja vaunuja 
kiiytettiie sii tyhjan tilan takia 2-ak eli es a vaunnssa 2 kuutiota ja 4-akseli
sessa vaunussa 4 kuutiota. Tii.miin lisiiksi viihennetiiiin avovauhuja kiiytettaessii. 
kuormaussiiiintOjen vaatimien aluspuidcn aiheuttaman tyhjiin tilan takia 2-
akselisessa vaunussa 1 kuutio ja 4-akselisessa vaunnssa 2 kuutiota, joten koko
naisvii.henllys ·avovaunuissa on aluspuita kiiytettiiessii. akseliluvusta riippuen 3 
ja 6 kuutiota. Kunkin niiin maarii.tyn kuution tariffipa.ino on 500 kiloa . 

• Jos halkoliihetykseen kuuluu eri luokk.ien halkoja, on halot kuormattava 
t oisistaan crilleen kiiyttiimallii sopivia viilipuita, t . s. halot on tiilloin . kuormat
tava vaunuun f5iten, ettii eri luokkien halkojen miiii.riit rautatien toimesta voi
daan vaunnssa mittaamalla todeta. Aluspuiden kiiytosta ym. johtuva kuutio
miiii.riin viihonuy!' on tiillaisi~sn. tapank issa tehtiiva kalleimman halkolajin koll-
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dalta. Jollei eri luokkien halkoja voida vaunussa erikseen mitata, on koko 
Jiihetys rahditettava alennu luokan H 1 ruukaan. 

41 § : n A: a 1m: 
2. Eri vaunussa kuljetettavasta tuoreesta lihasta kannetaan ruaksu tiiruiin 

pyklWin 2 kohdassa saadetyllii tavalla vahentiimiillii ruuuten kiiytettiiviistii hin 
noitusluvusta luh"U 4. Mahdolliset vajaapainomaksut kannetaan tiiysimiiiiriiisinii.. 
J os liikcnnoitsijii varaa vaunun yksinomaan omalle lihaliihetykselleen, kanne
taan vajaapainomaksu B: l lm : n edellyttiimiillii tavalla korotettuua. 

41 §:n C:llm :n b) kohta: 
b) Vaunuissa kuljetettavasta tavarasta lasketaan kuljetusmaksu kaukolii

kenteessii sen hinnoitusluvun mukaan, mikii saadaan, kun muuten kiiytettiiviistii 
hinnoitusluvusta viihennetiiiin luku 2. Muuten sovelletaan tiimiin pykiiliin 2 
kohdan miiiirayksiii. Paikallisliikenteessii Jasketaan kuljetusmaksu 52 § :n miili.
l'iiysten mukaan viihentiimiillii hinnoitusluvusta luku 2. Alennusluokkien ja 
Juokan 10 tavarasta maksu lasketaan tiilloin kuitenkin luokan H 1 mukaan 
viihcntamiillii hinnoitusluvusta luku 2. Siiiliovaunu katsotaan kuljetusmaksua 
laskettaessa avovaunun veroiseksi ja 4-akselinen vaunu 2-aksellsen veroiseksi. 

52 §: n 5 lm: n loppuun on lisa tty seuraava uusi kappale: 
•rassii mainitut maksut kannetaan myos siinii tapauksessa, etta asiakas 

pyytiili. vaunujen liimmittiimistii joko veturin tai muun liimmityslaitteen hoy
ryllii. Maksu peritiiiin tiilloinkin vahintiian 10 minuutilta kullakin kerralla . 
.Perusmaksua ci kanneta, jos veturi lammityksen alkaessa on k. o. paikalla 
vaihtotoita suorittamassa ja liimmittii.minen voi tapahtua vaihtotyon lomassa, 
eikii myoskiiiin siinii tapauksessa, etta liimmittiimiseen kiiytetiili.n kiinteiden 
tiimpolaitteiden Ui.mpoii. 

58 § :n 6 lm:n 1 kohta: 
1. Liikennoitsijiin omistamassa vaunussa kuljetettavasta tavarasta laske

t.aan kulj etu maksu sekii kauko- etta paikallisliikenteessii (ks. 52 j a 53 §) sen 
hinnoitusluvun mukaan, mikii saadaan, kun muuten kii.ytettii.viistii. hinnoitus
luvusta viihennetiiiin luku 2. Kaukoliikennemaksuja laskettaessa sovelletaan 41 
§ : n 2 kohdan mii.ii.riiyksiii. Ks myos 38 §: n 5 lm. (Rh n: o 2547/7751, 23. 12. 
52.) K l n: o 61/ 52. 6. 

Avoimia virkoja ja toimia. 
9. liikennejaksossa on esityksen perusteella tiiytettiivii.nii. seuraavat virat 

ja toimet : kaksi j11!1tarn'iehentoilnta Varkauden asemalla; kaksi 1 l . asemamie· 
hentointa Nikkarilan laiturivaihteella. Liikenneosaston j ohtajalle osoitetut 
hakemukset on jii.tettiivii asianomaiselle asemapiiiillikolle viimeistii.ii.n 5. 1. 1953. 

2 l. konttoriapulaisentoimi rautatiehallituksen hankintatoimistossa. Tii.ytc· 
tiili.n esityksen perusteella.. Varasto-osaston johtajalle osoitetut hakemukset on 
toimitettava rautatiehallituksen varastotoimistoon viimeistiiiin 13. 1. 1953. 

Yksi y. p. 2 l. kilrjwrinvi1·ka rautatiehallituksen haukintatoimistossa. Piiii.
johtajalle osoitetut hakemukset toimitettava rautatiehallituksen kirjaaj alle vii
meistiiii.n 15. 1. 53 ennen klo 12. 

Yleisen vaikean asuntopulan takia kehoitetaan hakijoita ennen hakemusteu 
jiittiimistii ottamaan selviiii asunnonsaantimahdollisuuksista. 

Helsinki 1952. Valtioneuvost.on kirj apatno 

Routatieha!!o+lil sen kirjasto 


